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Giintlelik 

AVRUPA VE ASYA 

lı"' Acunsal sıyasr.nm bütün ağır
gı Yeniden Avrupa üzerinde du

rlnıağa baıladı. Almanyamn son 
d llreketi ile altüst olan Avrupa 
enJdiğini düzeltmek işi bu sıya· 

&a.n1n baş amacı oldu. Japonya 
~e Aınerikadan başka öteki büyük 

evletler şimdi bu iş ile uğraş • 
tnaktadırlar. Rusya bile bütün Ö• 
ze • • Anın. batı tarafına çevirmiş, ve 
il~ru~a barışının korunması için 
İn !>landa çalışmağa başlamıştır. 
8 .~il tere de Avrupa durumunun 
. ~Yiik Britanya imparatorluğu 
•çın1 oynadığı büyük rolü daha iyi 
an :ıı-ı- .. .. k l ........... 'l gorunere sıyasasına o 
Yo da bir hız vermiştir. Anluılı· Yor._. -T 

ıu, acun barışının anahtan ge· 
:ne Avrupamn elindedir. 
kıtn Bımunla beraber, bu barış ba· 
I ından Asya'da olup biten şey· 

1~rde azı.:nsanacak ve görmemez
~kten geli.uecek değerde değildir. 
le \'l'upanm kavgası, bütün sıyasal 
t a.~galar gibi iki şey çevı-esinde 
0Planrnaktadır: Toprak ve pa • 

ha.r ... :r oprak ka vgasmın alam da• 
k a..çGk Asya ve Afrika, pazar 
a\'gasınm alam da bütün dün· 

l-'adır. Onun için Av1·ups devlet • 
~eri arasındaki çatı,ma dolayısilo 
d~şta. Asya olmak üzere diğer 
urıya parçalarını da ilgilendir -

~ektedir. İ9in bu kertesinde Ja. 
r~nya ve Amerika da kavgaya ka-
1 maktan çekinemezler. 

Toprak ve pazar isteğiyle en 
(Sonu J ünciı sayı/ada) 

Bay Eden Varşova'da 
l{onuşmalar müsai d bir durum içinde 
haşladı. B. Laval de Varşovaya gidiyor. 

İJ. Eden Sovyetlerln Var§OV.! vı~Lon '1ra el~flerlyle beraber 'Varşova durağn. 

Londra, 2 ( ·- • ) - İngiliz " 
Polonya görüşmeierine bu sabah, 
Dışarı İ§ler Bakanlığınca B. Bek 
ile B. Eden arasında başlanmıştır. 

Söylendiğine göre, görüş teati· 
sine, Sir Con Saymen'in Avam 
kamarasında bildirdiği veçhile iki 
hükumet arasında çok büyük dü
şünce ayrılıkları olduğunu göste
ren Berlin göt Ü§meleri ile, çıkarı· 
lan bildıriğde İngiliz ve sovyet gÖ· 
rüşlerinin mutabakatini bildiren 
Moskova görü9meleri sonucları 
hakkında B. Eden'in vereceği iza
hat ile başlanacaktır. 

1 
Bu görüşrneler ile daha ba9ka 

unsurların aydınlığı sayesinde, Po
lonyanm, fransız • İngiliz beyana
tı ile ortaya çıkan bazı sorumlar 
hakkındaki durumu araştırılacak
tır. Görünüşe bakılırsa, görüşme
lerin başlıca konusu doğu Avrupa· 
sında bir süel karşılıklı yardım 
andlaşması geı-çekleşmit olacaktır. 

Bugüne kadar Polonya böyle 
bir andla~madan yana değildi. 
Bununla beraber, bu husustaki ka· 
ti kararı, böyle bir andla§ma ya
pılmasını düşiinen İngiliz • fransız 

(Sonu J üncü sayı/ada) 
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Berlin, 2 ( ~. 1.) - Lol.·al Anzeiger gazetc.•
si, 8. Lavcıl'in .tloskovu.ya giderken Berlin
de durcıcağmn dair vncliği duyulı· iizerine 
verilen resmi tekzibi hiç bir alman gmete· 
ai yazmamıştır. 

ITALYAN GÖRUŞV ÖNÜNDE STRESA 

B. Musolini bir yazı sıııda "Bo~ umudlara 
liapılmamalı dır,, eliyor. 

Roına, 2 (A.A) - ''Popolo d'halia" 
nın baıyazmnda B. Muıolini ~öyle ya • 
zıyort 

" - Her vakitki varsanlar (hayal
ler) şatosu bir kere daha yapılmak ü -

zeredir. Mübalağa edilmiı olan'" bu a
kımsarJık şarabına bir parça su katmak 
gerektir. İtalyanJarın bu vananlar'a ken
dilerini bıakmalaı-ı gerek değildir. Ö
devimiz, onlara duyukmaktır. Çünkü 
inlı:i~r kadar İnsanın gayretini kırnn 
bir §ey yoktur. 

Stresa konferansının değerini azalt
mak niyetinde değiliz. Sadece bu kon • 
feransın bugünkü Avl'upanın politik ve 
diplomatik yani büyük varsanJara yer 

olmnia yer vernıiyen bir hnva içinde 
yapılacağım bel!i ettirmek iıtiyoruz. A
c•ınun umud ve menfaatlarının gelecek 
Streıa konferansına göre olması anlaşı-

General Göring Hava 
Korumu Komutanı 

Berlin, 2 ( A.A) - General Gör-lng 
diindcnberi hava korumu topçu lataJa • 

nnın komutanlığım eline almı~tır. Bu 
yüzden dün Ber-lin yakınında Doeberitz 
alanında bir askeri gösteriı yaprlmııtır. 

Hava statüsil 
Paris, 2 (A.A) - Parlamento ~ok 

az ıfü en bir göri.işmeden sonra hava fi 
losu 11tatüıünü onamııtır. 

labtlir, fakat. Streaanın yeni bir devre -
nin ba§langıcı olacağı inanmdan doğan 
mevsimsiz bir heyecan yer bulmamalı -
dır ... 

Milano, 2 ( A.A) - Gelecek Streı.ct 
konferansı dc.fayııile, Popolo Ditalya 
gazetesi diyor ki: 

·• Üç bakanın, Avruparun aıyasal, 
süel ve diplomatik durumunu, fevkalade 

ve kati sonuçlar elde edileceğini um • 
durmadığı bir sırada yapılacak bu top • 
lantılardan pek çok hulyalara k"'.?ılma • 
mak gerektir. Stre5a, ancak, ıimdiden 
keııtirilınesi mümkün olan bir hattı ha• 

reket gütmeğe mecbur bulunan üç batı 
devletinin görüş birliğini pekİ§tİrecek • 
tir. Bu konferans, Avrupanın dalgalı 
denizinde bit· kara noktası olacak ve ai• 
lahlanma üzerine olan tehlikeli hayali• 
den vazgeç 'lmesini intaç eyliyecektir.,, 

Yunan seçimi 
Atina, Z (A.A) - Saylav aeçiml • 

ymn 19 unda yapılacakbr. Baıı.kaa 

Çaldaris demittir kiı 

#' - Hükiiınetin kalkınma prosrumo 
nın ger-çekle§mesine devam edebameM 

üzere halkın güvenini yeniJemeaJ için M 

çimi bir an önce yapmaya keru verdili. 

İnanıyoruz ki, venb·elizmhı ülkeyi .O .. 

rüklemiı olduğu dıtnomal durumdan ~ 

kabilmekliğimiz için uluıumus bb.e atı. 
venini tazeliyeeektir. 

Osmanlıcadan 1 ürkçeye Karşılıklar Kıl Cı vu zu N. 10 
1 - Öz ıürk{e köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği ( alttmeıi) ko nnıuşıur. Bllnların lıer biri lıakkında sırası ile ıızmanlarmıı.z:ın (mütelu.ıuu) 

yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırdedilmesi için, gereğine göre, /ranaızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmu~tur. 
3 - Kökü türh·çe olan kelimelerin bu günkü işlenmiş ve kullanılan ıekilleri alın mı~ıır: Aslı ak oUın hak, aslı ügüm olan hüküm, tiirkce "çek,, kökünden IJŞ. 

t len şekil gibi. 
l»e\teyn === Ana baba 
ö 
. rnek: Ebeveyne hürmet evladlarcn ilk vazif.e-

sıdfr - . .. . 
- Ana babaya saygı çocukların ilk odevı

diı. 

t~enı o·ı. = ısız, epsem 

tbr ~ Bulut 

l'.bra..- l . . . = :nler, ıycıller 

f:~ - v _ - n.aı 

l:.bte.· ::..;: Güdük 

ttda.d 
Dedeler 

ö 
rneıt: Ecdadmırzdan kala.n eserler = Dede· 

lerim · d 
lZ en kalan izerler. 

tcU - . - lçın, sebeb 
Örnek · · .. · Bu ecılderJ = Bunun ıçın. 

tcir (B ak: ücret) 

tela{ = Ayak takımı, baldırı çıplaklar 
tcl\ebi _ 

Ö - Yaduyru = (Fr.) Sujet etranger 

• rııek: l s tanbuldaki yadııyrular =- Les sujets 
e(rangers a lstanbul 

~~ 
= Ton (T. Kö.) 

Örnek· s·· 1 . . - k . .. · oy eyışındeki özgül ton onu ote ı .soz-
nı_.en/erden ayırıyor =- Söyleyi§indeki asli (ori· 
€ll'Jal) ed . w a, onu dıger natuk/ardan ayırıyor. 

tıı_ (Ş' 
c 1!C, cilve anlamına) = Bayla == (Fr.) Gri· 
e, charme 

~dal, 
Ö -= Baylan = (Fr.) Gracieux, charmant 
tn~k: Edalı t:dalı yürüyordu = Baylan bay

lcırı y- .. uruyordu. 

~etme'-() " = Ödemek 
rnck: Edayı deyrı etnııek istiyordu = Borcu· 

t lata Ödemek istiyordu.. 

~ = Et1eb 

Edillo (Bak: delil)°== Kanıtlar f 
örnek: Dav~sınr ediJJesiyle izah etti = Dilcvı- Efzayiş = Artma, çoğalma 

ni kanrtlatiyle açırnladr. 

Edib = Yazman 
örnek: Büyük Türk edibi = Büyük Türk yaz-

manr. 

Efkarı umumiye = Kamuaaldüşün =- (Fr.) Opini· 

on publique 
örnek: Bfr memleket efkarı urnumiyesini g~-
zetelerinde görebiliriz = Bir ülkenin kamusa/
düşününü gazetelerinde görebiliriz. 

Reyi im = Geneloy 
örnek: Sar' da yapılan reyi am = Sar'da. yapılan 

gene/oy. 

Efrad = Erat 
örnek: Bölüğe yeni gelen elrad == Bölüğe ye-

ni gelen erat. 

• efraz = Kaldıran, yükseltt:n 
Örnek: Alenıefrazı isyan = Azı b1yrağrnı kal-

dJiall. 

• efruz = Pı.tdatan, aydınlatan, tututturan 

Örnek: Dilefdız = Gönül aydmlatan, görıül 
tutuşturan. 

Eisanc = MaııaJ 

Efsun = Afsun 
örnek: Bu asrrda efsuna kim inanrr? = Bu 

asırda alsuna kim inanır? 

Efsus = Yazık 
örnek: Elsııs, sad/ıezar efsus! = Yazık, yüz 

bin yazık/ 

• efşan = Saçan, dağıtan , silken, sel·pecı 

Örnek: Dürcfşan = inci saçan. 
Etrafa ziya efşan olmakta = Her yana ışık da-

ğıtmakta. 

• ehi = Artıran, çoğallıan 

örnek: Meserret elzi = Sevinç arttırın, 

jaltaıı.) 

(ço· 

Efzun - Çok, artık, yukan 

Örnek: Sınni ZS tezı dtlıı, JS ten efz(Jn olmryan
lar = Yaşı ıs ten aşağı, JS ten yukarı olmıyan. 
/ar. 

Ehadiyet = Birlik 

Ehali, Ahali =- Elgün 

Örnek: Ehaliye karşı = Elgünt karşı. 

Ehemmiyet = Önem ::: (Fr.) lmportance 
Örnek: Bu işizı ehemmiyetini an/anıttlıdır • 
Bu işin önemini snlamalıdu. 

Ehemmiyetli (mühim) -= Onemli = (Fr.) İmpor• 
tant 

Örnek: Bu ehemmiyetli fikirleri ilk önce ondan 
işittim = Bu önemli düşünceleri ilk önce on· 
dan işittim. 

Ehemmiyet ,,.ermek = Onemek, önem vermek 

(Fr.) Attacher de l'importance, donner de l'im· 
portance 

Örnek: Sözlerine ehemmiyet vermedilet = Söz
lerine önem verme<liler, sözlerini öncmediler. 

Ehli = Evcil 

Örnek: EhU hayvarı/ar = Evcil hay~·anlar. 

Ehllleştirmek - Evcilleştirmek 

Örnek: Yırtıcı hayvanlau bile ehmeştirmeğe 
çalrşıyorlar = Yırtrcı Jıayvanları bile evcille§· 
tirmeğe çalışıyorlar. 

Ehli vukuf, ehli hibre = Ayırtman 
Örnek: Ehli vukufun verdiği raporda = Ayırt
man/arın verdiği raporda. 

Ehliyet = Erdik 

Örnek: Ehliyetsiz adamlara is vermemelidir -
Erdiksiz adamlara iş vermemelidir. 

Ehven """" Ucuz 

Örnek: Bunun fiatınr elıven bulmadınrz mı? = 
Bunun P.ahasını ucuz bulmadınız mr? 

Eizze (Bak: aziz) ııc::a Erenlee 

Ekabir = Büyükler 

Örnek: Ekibiri Kurttyş - Kurı11 bOyatlerl. 

Ekal = En az, en aıağı 

Örnek: Ekalli mücazat = Cezaların en a.ı 
Ekslli üç saatte oraya vasıl olabilir, ondan eni 
gidemez = Enaz ilç saatte oraya varabilir, o.o
dan önce gidemez. 

Ekalllyet = Azınhk <= (Fr.) Minori~ 

Örnek: Kamutayda azrnhk partileri yoktur, ba· 
ğrnsız saylavlarımrz vardır = BIJyülı Millet 
Meclisinde akalliyet frrkaları yoktur, mDstalıil 
nıebuslarıu11z vardrr = 11 n'y a pas d~ partie de 

minorite 8 la Chambre, mais il uist• de.s inde. 
pendants. 

Ekseriya = Çoğun, çok vakit, çokluk (Bak: alel· 
ekser) 

Örnek: Ekseriya işine vaktinde gelmez = Ço
ğun işiııe vaktinde gelmez. 

Ekseriya onu çalışırken görürdüm = Çok vakit 
onu c:alı~trken görürdüm. 

Ekseriyet = Çoğunluk = (Fr.) MajoritıE 

Örnek: Önergeniz çoğunlukla kabul olunmuı· 
tur -= Teklifiniz bıiyük bir ekseriyetle kabul 
olu11muitur = Votre proposition est sccept~ 

a une grande majorite 

Eksibe = Kumul 

Ekanimi selaıe Uç örkümıe,. 
Örnek: Ekanimi selase, hu isti yanlık ltikadla
rrnrn esasıdır = Üı.· örkümler, hıristiyanlrk 
inanlarrnrn temelidir, 

Ekber = Ulu 

Ekül = Obur 

El'an = Daha, henüz, 

Örnek: Gönderdiğim adam el' an gelmedi = 

Gönderdiğim adam dalıa (lıc:1üz) gelmedi. 

Elaştiki """ Eıonek -== (Fr.) Elastique 
Örnek: Elistıkl ci.c;inıler == Eısnek cisimler. 



Yeni nüfus kanwıu 
içeri İ§ler Bakanlıiı yeni bir nüfaı 

kanun projesi hazırlamı§br. Bu projeye 
göre ülkede doğum, ölüm, evlenme •e 
ıöçetmenin bir düzen içinde olmaıı e • 
ıa11 temin edilecektir. Nüfus idareleri 
her yurddaş için ayn bir doıya açacak
lar ve ana defterlerde kayıd tutacaklar
dır. Nüfuı idarelerinde yurddaşların zor 
lukJa karşılaşmamalan için layihada ö
nemli kurallar vardır. Projeye yurddat
lara zorluk gösteren işmenler için ağır 
.cezai hükümler konmu§tur. Bu arada 
'IW'ddaşlara zorluk gösterdi" i an • 
laşılan nüfuı müdür ve memurlan bir • 
den bir maa§ niıbetinde para cezasiyle 
cezalandırıl c klardır. Ölüm, doğum, 
göçetme vak lanm b Ui zaman içinde 
nüfuı idarelerine bi)dirmiyenler yüz li
raya kadar para cezasına çarpılacaklar 
ve ölüm, doğum ve göçetme vakalannı 
bil irenlere de ikramiye verilecektir. 

Anliara radyosu 
Bu akşamki radyo programı ludur: 

19.30 - TaY,-cinin saati 
19.40 - Musiki: 

Chopin Hallade 
Chopin Etudes 

Piano: Ferhunde Ulvi 
20 - Meteoroloji enstitüsü ıaati 
20.10 - Dana musikisi 
20.25 - Musiki: 

Saint Saens Le Cygne 
Gabriel Marie Cinquantaine 
Uopold Oriental 
Gourevitclı Suite Orientale 

Saksafon: Nihat Esengin 
Piano: Ulvi Cemal 

20.45 - Haberler 

Parasız aşı kalemi 
Ağaç koruma cemiyetinin heryand&ıı 

aetirdiği eyi cinslerden aşı kalemleri da
ğıtılmaya başlanmıştır. İstiyenler, bil • 
k\lmet cadd inde icra dairesi kar~ •. ..,_ 
da doktor LQtfü apartımanmdaki cemi· 
yetten kalemleri alabilirler. 2865 numa
raya telefon etmekle de iatiyebilirler. 

Elllıtikiyet = Esneklik (Fr.) Elasticite 

• 
1 ç D 

Devlet demiryolları me
murlarının tekaüdlüğü 

Devlet Demiryolları Genel Mü
dürü B. lbrahim Kemal idarede 
tasfiye yapılacağı etrafındaki yazı
lardan ötürü tunları söylemiştir: 
"- Devlet demiryolları idaresi 

bir tekaüd kanunu layihası hazır
lamııtır. Bu layihaya göre idare
de çalışan maluller ve iş göremi
yecek kadar ihtiyar olanlar ken
dileri tatmin edilmek suretiyle 
idare kadrosundan çıkarılacaklar
dır. Devlet demiryolları memurla
rı arasında tasfiye yapılacağı du
yuğu böyle bir layihanın hazırlan
mı§ olmasından çıkmıştır. idare
miz Ankara istasiyonunun geniı
letileceği yolunda gereken plan 
ve projeyi hazırlıyarak Bayındır
lık Bakanlığına vermiıtir. PJin ve 
projelerimiz bakanlıkça onanırsa 
Ankara'da yeni bir istasyon bina
sı yapacağız.,, 

Tıbbi müsamere 
Birinci mıntaka etibba odasının 

yapmakta olduğu Tıbbi müsamerelerin 
Uçiln<:üsü 4.4.1935 perşembe günü es
kisi gibi saat 18.30 da Ankara nümune 
hastanesi konferans salonunda yapıla· 
caktır. 

Bu müsamerede Almanyanm Tu
bingen üniversitesi cildiye kliniği pro
fesörü olup Ankarada misafir bulunan 
Dr. Linser tarafından (Varice teda
visi) hakkında bir konferans verile
cektir. 

---···-----
Çağrılış 

Kamutay Maliye Encümen1 3. 4. 935 
çarşamba günü saat 14 de toplanacaktır. 

u y u K L A R 
Kömür yükletme ışı 

Bakanlar heyeti Zonguldak li
manında kömür yükletme iti hak
kında bir kararname onamıştır. 
Bu kararnameye göre Zonguldak 
limanında mihaniki surette kö
mür yükletmeğe mahsus iki vinç
ten biri yalnız yabancı ülkelere 
ihraç olunacak kömürlere ayrıla
cak diğer vinç ile çabuk yükletme 
aleti ise ülkede harcanan kömür
lerin yükletilmesinde kullanıla
caktır. Devlet demiryolları ve li· 
manları idaresi hesabına kömür 
almağa gelen vapurları vinç ve 
çabuk yükletme aletinin ilk boıa
lıtında diğer vapurlardan önce 
kömür yükliyebileceklerdir. 

Cuma günkü f uthol 
Maçları 

Ankara Futbol Heyetinden: 5 nisan 
935 cuma gUnil yapılacak lik maçtan: 

1 - Muhafız Gücü - G. Birliği 
2 inci takımlan. Saat 12,30 da, hakem 
Necdet. 

2 - Alun Ordu - Demir Spor 1 in
ci takımlan Saat 14 de, hakem Namık 
Rahmi. 

3 - G. Birliği - Muhafız Gücü 1 in

ci takımlan. Saat 15,30 da, hakem Obitz. 

Polislerin salahiyeti 
için kanW1 

Emniyet itleri genel müdürlüğü bir 
poliı ve salahiyet kanunu projesi hazır

lamıtbr. Bu layihanın bir eaasına göre, 
kaçakçılık yapanlarla hırsız ve serseri -
terin de polis tarafından parmak izi ah
nacakbr. 

Çocuk Esirgeme kurumu
nun yardımları 

Çocuk Esirgeme Kurumu genel mer
kezi 16 mart 935 tarihinden 1 niıan 935 

tarihine kadar 1595 çocuğa yardım et
miştir. 

Bunlardan 320 hasta çocuk ve anne 
genel merkezin polikliniklerinde muaye 
ne \e tedavi edilmiştir. Diş muayene e
vinde de 897 çocuğun dişleri muayene 
ve tedavi edilmiştir. 

Süt damlasından her gün 105 çocu
ğa 1284 kilo y kiin olarak bedava süt 
dağıblmııtır. 

Yoksul okulablar için açılan aı evin 
den her gün 206 çocuğa sıcak öğle ye
meği verilmittir. 

Yardım İçin baş vuran 7 çocuğa da 
12 lira 20 kurut para yard mı yapılmıştı. 

Yüksek ökonomi meclisi 
Yüksek ökoaomik mecliı bürotu Ka

mutayın önümüzdeki toplanbaında gö -
rüıwecek iıler hakkında hazırlıklarına 
devam etmektedir. Bu itler arasında 
küçük sanatlar ve esnaf hakkında bir 
kanun projesi de vardır. Meclisin top -
lanma tarihi daha belli olmut değildir. 

Halkevinde konser 
Varşova operası arti4ltlerinden ıup

rano Bayan Marya Boyar'm bu akşam 
balkevinde 21 de bir konser vereceği 

duyulmuştur. 

Rize belediye meclisi 
Rize, 2 (A.A.) - Belediye mec· 

lisi toplantılarına baflamı.tır. 935 
büdcesini görüıtükten ve onadık· 
lan sonra belediyenin öteki itleri
ni kararlaıtıracaktır. 

f Adapazarı Türk Ti• 
çaret Bankasının 
yıl1ık toplantısı 

Adapazarı Türk Ticaret Bankall f/lı 
altıncı mali yılı h · ssedarlar topJanblll1 
yapmışbr. Toplantıda ilk önce 934 .,a, 
i~Jerini anlatan idare meclisi raporu O• 

kunmuttur. Raporda sennay ye cklC.
cek 1.000.000 liraya hissedar olacakld 
için bazı imtiyazlar kabul edıldivi, bir 
seleri aralannda üleşen dört büyük baıt" 
ka ile hükumetin d ğerli ilgi ini eairel4 
mediği anlatılmakta ve bankanın tffd 
yıldaki durumu ile alınan tedbi Jer, • • 
vans hesab]arı adı altında plase ediJıılİf 
752.856,81 liramn hangi işlerde kulla • 
mldığı, bankanın sanayi alarund ki osl 
nasebetleri, bankanın m vcud kurunılr 
ra ittirak, doğnıdan doğruya idare, ar 
taklık gibi tekillerde 12 kurum ve it il• 
zerinde çalıştığı, bankanın menkulleri • 

nin 137.970,82 liraya vardığı, ve 193' 

yılı 259.983,31 lira zararından 131 37GJ' 

liranm anlatmanın 36 ıncı maddesine "' 
re ihtiyat akçesi olduiundan bu mikdll' 
dan düıürülerek ıeri kalan 128.606,88 
liramn sarar adı aJtmda 1935 yılma,. 
çirilmeaini gerekli görmekte idi. ldal" 
meclisi teklif olarak da iki aylık çalrt • 

madan ibraımı, iki idare heyeti ~ 

)erinin onanmaamı, mürakiblere verile" 

cek ücretin tayinini, iki r.ıürakib seçil
mesini istemekte idi. 

Hiaaedarlar genel heyeti toplantıaır 

da durumu tetkik etmit ve Bay Mab " 
mud Nedimden açılan idare meclisi Ü)'• 

liğine Bay Said Himidi se~erek top)aO' 
bama aon nrmİ§tİr. 

Bergamada Tayyare ce .. 
miyetine yardım 

Bergama, 2 (A.A.) - Kurball 
bayramında Tayyare cemiyeti içİll 
2600 lira toplanmııtır. Kurball 
para olarak verildiği gibi 35 ta• 
ne de diri koyun verilmif tİr. 
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ihale etmek - Ustennek Taklid etmek = Benzetlemck 
Örnek: Bu cismin elastikiyeti azalmı~ Bu. Örnek: Alım satım komisyonu bunu size ihale 

etti = Alım satım komisyonu bunu size üster
di. 

Emniyet (İtimad anlamına) - inan - (Fr.) Con
fiance Ör k: Çocuklar, büyukleri taklid eder == ç• 

cuklar, büyükleri benzet/er. cismin esnekliği azalmı~. 

Elbet, elbette = Kesin olarak, üzkea 
Örnek: Elbet (elbette) onun dediği olacak=
Üzkes onun dediği olacak. 

Elbise Giyim, uruba 
Örnek: Elbise/erini ~ıkardı-= Giyimlerini çı

k rdı. 

Elbise dolabı -= Uruba dolabı. 

Elhak Doğrusu 

Örnek: Elhak, sesi pek güzeldi -= Doğrusu, se
si pek güzeldi. 

Elhaletü bazihi Bugün, bugünkü günde, ıimdi 
Örnek: Elhlleta hazihi Orta Asya' da Şamanlı· 
ğa itikad ~en Türkler vardır en Bugünka gün
de, Orta Asya'da Şamanlıia inanan Türkler 
vardır. 

Elhasıl = Sözün kısası 
Örnek: Elhasıl, bu gidiş onun /elalcetini hazır

lamaktadır c: Sözün kısası, bu gidiş onun fe
llketıni hazırlamaktadır. 

Elycvm = Buaün, timdi 
Örnek: Elyevm Konya' da mukim -= Bugün 
Konya'da oturan 

Em'a Bağırsaklar= (Fr.) Entrailles, inteatina. 
Örnek: Em'ada görülen emraz -= Bağ11salta 
görülen ba.stalıklar. 

Em'ai galWı -=- Kaim 1'ağırsakla1 

Em'ai rakika 1 nce bagıraaklar 

Eman Aman 

Emanet - inam 
Örnek: AJJ ha emanet =<Tanrıya inam! 

Emanet etmEk lnamlamak 

Örnek: Bu parayı ona emanet ettim = Bu pa
rayı ona inamladım. 

Emaneten= lnamlama 

Örnek: iç Bakanlığı Ankaradaki son karakolları 
inam/ama yaptırmı§tır. 

Osterme 

Örnek: lhalesi el' an yapılamadı -= lJstermesi 
henüz yapılamadı. 

llaaleten = Oaterleme 

Örnek: Bu i~, ihl.leten yaptırılacak - Bu iş 
iisterleme yaotırıl11cak. 

Müteahbid Uıtenci 
Örnek: Mütaahhid Bay Jl.asan Gültekin Vs. 
tenci Bay Hasan Gültekin. 

Taahhüd etmek (iltizam) c::::o Ostenmek 
Örnek: Bu i~i taahhüd edemedi == Bu işi üs. 
tenemedi. 

Emare imge, ipucu = (Fr.) İndice 
Örnek: Yaptığı taharriyat neticesinde ancak 
küçük bir emare bulabildi== Yaptığı ara~tırma 
sonucunda ancak küçük bir imge bulabildi. 
Polisler bir emare bulmak için çok çalı§tılar === 
Polisler bir ipucu bulmak için çok çalıştılar. 

Emaret - Beylik 
Örnek: Selçuk imparatorluğu, on bir emarete 
bölündü Selçuk imparatorluğu, on bir beyliğe 
bölündü. 
ls!endiyar emiri kötürüm Beyazıd Timura ilti· 

ca etti = ls!endiyar beyi kötürüm Beyazıd Ti
mura sığındı. 

Emir= Bey 

Emel= Umay 

Örnek: Emelsiz gönül, güne~iz göke benzer -
Umaysız gonül, güneşsiz göke benzer. 

Em:n (m:ıtemedJ = inal 
Örnek: O benim eminimdir,- ona itimad ede
bilirsiniz = O benim inalımdır; ona güve nebi. 
lirsiniz. 

Emliık (mülk) = Ozelge =- (Fr.) Propriete 

Mülkiyet hakkı == Oze1gelik hakkı = (Fr.) Droit 
de propriete 

Örnek: Demokraside ciillriyet hakkı tanınmış. 
tır Demokraside özelgelik hakkı tanrnmıı

tır. 

Emni)et (asayiş anlamına) = Güvenlik == (Fr.) 
SCcurite 

Örnek: Vatanımızrn harici ve dahil1 emniyeti
ni ordumuza medyunuz ..,. Yurdumuzun dışsal 

ve içsel güvenliğini ordumuza bor,luyuz. 

Emniyeti umumiye = Genel güvenlik 

Ademi emniyet = Güvensizlik, yadgüven = (Fr.) 
lnsecurite 

Örnek: Ademi emniyet içinde kalan bir mem
lekette huzur ve asayiş bulunamaz = Güvensis 
lik içinde kalan bir ülkede baysallık buluna. 
maz. 

Emniyet etmek - inanmak, güvenmek (Fr.) 
Conficr 

Örnek: Bu adama iş inanrlmaz = On ne peut 
pas Jui confier une affaire. 
Çocuğu sana inanryorum ]e te confie cet en-
lant. 

Bu adama güvenemiyorum = ]e ne puis pas 
avoir de conliance a cet homme 

Emr Emir (T. Kö.) == (Fr). Ordre 

Emirnaır.e (Bak: ferman) = Buyrultu 

Örnek: Gönderilen emirnamede yeni vazifesi 
ayrıca zikredilmişti = Gönderilen buyrultuda 
yeni ödevi ayrrca yazılmıştı. 

Emsal = Et. etler 

Örnek: Emsali görülmedik bir cesaretle düşman 
üzerine auldı == Eşi görülmedik bir yiğitlikle 
düşman üzerine atıldı. 

Miıil = Kat, eı 

Örnek: Misli ve menendi bulunmayan bir a

damdı =Eşi ve benzeri bulunmayan bir adamdı. 
Beşin üç misli on beş eder = Beşin üç katı on 
beı eder. 
Üç kat ceza = Oç misli ceza 

Nazir (misil, mesil) - Eı 

Müşabih Benzeı 

Örnek: Aynrnr bulamayınca müşabihini alayım 
dedim =- Aynrnr bulamayınca benzeşini alayım 
dedim. 

Müıabebet = Benzeılik 
Örnek: Baba ile oğul arasında büyük bir müşa
behet var = Baba ile oğul arasında büyük bir 
benzeşlik var. 

Şebih = Benzer 
Örnek: Bir hüsnü bi şebih =Benzersiz bir gü
zeJJik. 

T eıbih etmek = Benzetmek 

Örnek: Kudema. mBfukalarınzn Jıaddini serve 
teşbih ederlerdi = Eskiler sevgililerinin boyu. 
nu serviye benzetirlerdi. 

Taklid =Benzet 
Örnek: Maymunların takJid hassası hayvanatı 
saireye faiktir = Maymunların benzet özgülü. 
ğa öbür hayvanlardan üstündür. 

Mukallid Benzetçi 
Örnek: O, mukallıdın biri ir = O, benze• iolJ 
biridir. 

Emtia Mal = (Fr.) Marclıandise 
Örnek: A vrupadan gelen emtia arasında "' 
A ~·rupadan gelen mailar arasında 

Emvali menkule == Taptlı mallar (Fr.) Biea' 

mobiliera 
Örnek: Tekmil emvali menkule!.ini Hima,,ı 
Eıfal Cemiyetine verdi = Bütün taşrtlı malll' 
rrnı Çocuk Esirgeme Kuıumuna verdi. 

Emvali aayri menkule= Tllfılsız mallar = (FrJ 
Biens immobilierı 

Örnek: Emvali gayrimenkulesinin kıymeti, -
vali menkulesininkinden daha çoktu = Taşıtsı' 
mallarının değeri, tB§ıtlı mallarınrnkinden d.
çoktu. 

Nakletmek = Taıımak, anlatmak (Fr.) Traııl" 
porter 
Örnek: Bu kocaman taşı oradan buraya nakit" 
mek için iki manda k§fi değj]dir = Bu /UldJI 
man taşı oradan buraya taşımak i~in iki maadı 
yetmez. 
Bu ma alı bana anne annem nakletmişti B• 
masalı bana anne annem anlatmıştı . 

ÖNERGELER 
Kılavuz sözleri üzerine. her listenin 

(ULUS) ta çıktığrndan başlamak üzere 
bir ay içinde, istek edenler yeni bir önel"" 
ge ileri sürebilirler. Bunlar T. D. T. C. Ge
nel Katibliğine şu şekil altıncf !! gönde~ 
lecektir: 

~ 
Osmanlıca • • • • • • • kelimesine Kıla-
vuzda . • . • • • karşılığını uygun (ya
hut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) • • • , , • , • • •• ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Önergem §Udur: ...... , (1) 
tmza 

, (1) Burada bir önerge gösterilmiyen yazılar 
l ı li üzerine bir §ey yapılamıyacaktır. 

--
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1 nk.a ·aya <la l)ir 
h · t iİ halıcesi laz m 

-> 

Prof. Dr. Krau~c 
Y · Z. E. NdJatal or<liııaryii!'!Ü 
Dunyada hemen btitün l.Jüyük ~ehir. 

Jerde, hele bir çok devletlerin hükumet 

rnerkezlcrınde bitki (nebat) bahçeleri 

vardır. Türkiyenin hükumet merkezi 

Ankaranın da bir bitki bahçesine kavu

şacağı zaman çok uzak değildir. Avru

padaki en büyük bahçelerden biri Ber· 

hn civarında Dahlem'deki bitki bah
çesidir, kapladığı saha kocamandır. 

Sonra Paristeki Jardin des Plantes de 

&enı~ ve büyüktür. Frankfurt A. M. 
dekı palmiye bahçesi de ünlüdür. İn
gilterenin en büyük bahçesi Taymis 
kıyılarındaki Kew bahçesidir; içınde 
çok büyük bir bitki hazinesi saklar, 
Edinburg'daki bahçenin de şöhreti 
büyüktür. Avrupa dışındaki memleket
lerden Birleşik Amerika hükfrmetleri. 

nin Nevyork şehrinde büyük ve zen· 

gin tesisatlı bir bahçe vardır. Sonra 

cenubi Amerikada Rio dö Janeyro'da 

Palmiyeleri ıle meşhur olan bahçe, Ja· 
va adasında Buitenzorg'daki bahçe ge
lir. Bu bahçeler bulundukları şehir ve. 

Ya memleketlerin birer ziyneti . olup 
hiç bir seyyah bunları gezmek fırsatı· 
nr kaçırmaz. Hele tropik memleketler
deki bahçelerde iklimin iyiliğinden ye· 
tişen gürlüğü ve çiçek güzelliği insa. 

na hayret verir. Bu bahçelerde trop 

bitiği yaşayış gürlüğünün en iyi misal
leri görülebilir. Hemen her bitki bah
çesinden, hiç olmazsa büyük bahçeler

den beklenen gaye ikidir. Evvela; 

tahsil ve öğretmeye yarar, bundan do. 
layı da çoğu büyük şehirlerdeki üni • 

Versitelere bağlıdrr. Sonra fenni en· 
tresesi olmıyan halk için istirahat ve 

eğlence yeridir. Halk burada güzel çi· 
Çekler arasında, gölgeli ağaçlar altın. 
da dinlenmek imkanını bulur. Ama 
bahçelerden gözetilen bu iki fayda her 

zaman birleştirilemiyor. Mesela: Av • 
rupada büyük bahçelerde öğretme ve 

fenni araştırma işlerinin halkın teha • 
cümünden aksadığı görülmüştür. Bu
na mani olmak için bahçenin bir kısmı

nın halka bir kısmının tedrise hasre • 
J 

dilmesi yahut da haftanın muayyen 

günlerinde bahçenin halka serbest 

bırakılması, diğer günlerde tedris için 
kapatılması düşünülmüştür. Mesela 

Berlinde halkın çok gezdiği eski ne • 

batat bahçesi, profesör ve talebelerin 

taciz edilmeden fenni araştırma ve ça

lışmaları için haftanın muayyen gün. 
lerinde kapatılırdı. Öbür bahçelerde 

de buna benzer tedbirler alınmıştır. 

Fakat hiç bir yerde bitki bahçeleri yal

nız fenni araştırmalara yarayan fenni 

enstitüler haline getirilmemiş aynı za· 

manda halkın istirahat ve istifadesi de 

temin edilmiştir. 

Ankarada kurulacak olan bahçe de 
hem fennin, hem umumun işine yara

malı, hem talebe ve hem de her hem. 

Şeri için serbest olmalıdrr. Böyle bir 

bahçe bilhassa Ankarada sevinçle kar· 

şılanacak ve çiçeğini açmakta olan An· 
kara şehrinin yeni ziynetlerinden biri 

olacaktır. Ankarada kurulacak olan 

büyük bahçe Türkiyenin ilk bahçesi o· 

lacaktır. Gerçi münhasıran tedrisat 

için hazırlanan bahçeler mevcuttur. 

Mesela İstanbul üniversitesinde pro. 

fesör Esad Şerafettin'in kurduğu ve 

Gnnddih 

A \ RCPA VE ASYA 
(Başı 1 incı sayıfada) 

çok kımıldanan iki devletin Ja -
ponya ve Almanya olduğuna kuş
ku yoktur. Bunlar beclensel ge
rekenleri dolayısile şimdiki sınır
ları dışında en çok açılma ve ya
yılma alanları arayan devletler -
dir. Asyanın bir ucunda deniz ile 
çevrilmiş olan Japonya yayılmak 
için Avrupanın göbeğinde sıkışık 
duran Alrnanyadan daha çok el · 
verişli bir durumdadır. Japonya 
bu durumundan olabildiği kadar 
kazanç elde etmek için hiç bir fır
sat kaçırmamıştır. Kara asyasma 
bir kere ayak basınca orada ge • 
rek toprak ve gerek pazar kazan· 
cı bakımından büyük umudlar ile 

karşılaşmıştır. 
Bir taraftan Avrupanın kavga-

ları, diğer taraftan da Amerikanın 
ökonoınik sıkıntıları Japonyanın 
yayılma politikasına epeyce yar • 
dım etmiştir. Japonyanm en çok 
çin nasyonalizmine başını çarpa -
cağı sanılıyordu. Fakat Avrupa 
ve Am~rikanm bu düşüncesi ger
çekleşmemiş ve Japonya Mançu -
ri'de yerleştikten sonra yavaş ya
vaş Çin ile de iyi geçinmek ve uz
laşmak yolunu tutmuştur. Japon· 
ya bu yolda daha ileri gidebilir
se, bunun herhalde acunsal sıya· 
sa bakımından büyük bir dönüm 
köşesi olacağına kuşku yoktur. 
İşte o ·vakit Asya - Avrupa kav
gası daha genişliyecek ve sarı - be
yazdan hangisinin dünyada hü -
küm süreceği sorumu bütün kor · 
kunçluğu ile meydan alacaktır. 

Avrupa ulusları şimdi birbiri
nin elindeki lokmayı kapmak is
tiyen çocuklar gibi didişirlerken 
Japonya başladığı yolda her gün 
biraz daha ilerlemektedir. Japon· 
yanın kılavuzluğu ile Mançuku -
o'nun ruslar elindeki demiryolu • 
nu satın alması, bu yol üzerinde 
bulunan engellerden birinin daha 
kaldırılmış olması demektir. Ja · 
pon dinamizmi için meydan ge • 
niştir. Alman dinamizmi ise he · 
nüz çıkar yolu bulamamış ve Ür· 
küttüğü ulusları kendi tarafına 
çevirerek şimdilik daha çok japon 
dinamizminin rolünü kolaylaştır
makta bulunmuştur. Avrupa ve 
Asya artık birbirine uzak, birbi · 
rinden ayrı parçalar deği!dir. Her 
iki ucta da oynanmakta olan oyun 
onları birbirine bağlamıştır. 

Zeki Mesud ALSAN 
~~---rzrtm·~oMe••_._...-~-

Budapeşte panayırına 

gidecekler 
Türkofis'den: 
"Mayısın üçünde açılarak 13 

ünde kapanacak olan arsıulusal 
Budapeşte panayırına iştirak ede
cek olanlardan Romanya yolu ile 
gideceklere parasız Tra.~s~t viz.esi 
verilmesine Romanya hukumetınce 
karar verilmiştir. 

Ancak gidiş vesikasının 27 ni
sanla 13 'mayıs arasında ve geliş 
vesikasının da 3 ve 19 mayıs ara
sında verileceği, bu parasız vizele
ri alabilmek için de Romanya' d~ 
kontrol işmenlerine gösterilmesı 
gerekecek olan mut.eber bir pasa
port ve Budapeşte tıcar~t ve sana
yi odası tarafından verılmekte o· 
lan bir sergi vesikası bulunmak 
gerektiği Romanya elçiliğince il
gili makamlara bildirilmiştir.,, 

___ _ _____ s 

uzun seneler idare ettiği bahçe, küçü· 

cük olmasına rağmen Akdeniz bitki· 
Ierinin zengin bir kolleksiyonunu ihti· 
va ediyordu. Sonra eski Halkalı Zira. 

at mektebi alisinde profesör Ali Rı

zan~n idare ettiği bahçe, köyde orman 
mektebinde profesör Mazharın bilhassa halde plan arsasızlık veya yersizlik yü-

ğ . zu""nden suya du··şecek vaziyette degvil. 
a aç nevileri ve yetiştirilmeleri içın 
kurduğu bahçeler vardır. İstanbulda dir. Yalnız, meselenin, dar bir sınıf 
büyük bir bitki bahçesi yapılması ka· için değil, genel ehemmiyeti olduğun· 

1 dan herkesin bu işle alakadar olmclSI 
rar aştırılmıştır. Umarız ki Ankara ge· lazımdır. Tabiidir ki bu bahçenin gö· 
ri kalmaz. Şehrin ehemmiyeti, kucağm 
d 

recegvi iş, yalnız talebelere memleket• 
a taşıdığı bir çok bilgi ocakları, he. l }erinin bitkilerini tanrtmakla kalmıya. 

e Ziraat enstitüleri A.nkaranm bir bah k cak, pratik sahada da faydalı olaca tır. 
çeye malik olmasını haklı gösteriyor. 
A 

Mesela ecnebi memleketlerde yetişen 
nkarada böyle bir bahçe için yer de 

h 
bir çok faydalı nebatların ve mahsul· 

azırdrr. Mesela Ziraat enstitülerinin b terinin dışardan alınmalarına ha<:et ı-
ctrafı, gerisinde sebze yetiştirilen ve b 
k rakınamak için, bunlarla ekim tecrü e-

cnarlarmdan akan Çubuk suyu ile su t 
ı lerı. yapmak sagvhk bitkileri·'· k. oku u 
anabilecek olan bahçe, hatta belki de . bı"tkı"ler, faydalı ağaçların Turkıy.e~e 
ıstasyonla şehir arasında ve Evkaf a- -Yetl·ş·ıp yefr•miyeceğini denemek ılah .. 
Partımanının cenubundaki arsa, Gazi ~--

I 
Yeni bir alman teklifi 
Londra, 2 (A.A.) - Royter a

jansı bildiı-iyor: 
Bildirildiğine göre, son Berlin 

konuşmaları sırasında B. Hitler, 
İngiliz bakanlarına doğu andlaş
ması yerine başka bir teklifte bu
lunmuştur. 

Sanıldığına göre bu alman 
teklifi, Almanyanın tercih ettiği 
bir saldırışmama andlaşmaları se
risi yapılmasını tekrar etmektedir. 
Bu andlaşmalarda saldıran tarafa 
yardım edilmemesi yolunda kayıt
lar konacak ve bu andlaşmalar 
serisi sonradan birçok taraflı bir 
saJdırışmama and)aşmasına ekle
necektir. 

Royter ajansının diplomatik bil
dirmeni bu şekilde bir hal sureti
nin Fransa ve Sovyet Rusya mah
fillerinde eyi karşılanmıyacağını 
sanmaktadır. Çünkü bu, uluslar 
derneği statülerinden ve Briyan • 
Kellog andlaşmasından daha ileri 
gitmemektedir. Ve Fransa ve Sov
yet Rusya saldırışmamak andlaş
malarmın orta ve doğu Avrupa'· 
da güvenliği korur;-."'\ya yetmedi
ği düşüncesindedirler. 

Bundan dolayı yukarda bildiri
len alman teklifini güvenlik soru
munun halline doğru yeni bir ker
te teşkil eder görmek ihtimali yok
tur. 

B. Flandenin bir söylevi 
Pariı, 2 (A.A) - Havas ajansı bil

diriyor: 
Başbakan B. Flanden, parlamento • 

nun tatili dolayısile hükumete tam bir 
güven gösterilmesini istiyen sözleri ıü
rekli alkışlarla karşılanmıştır. 

Almanyanın silarlanma11 hakkındaki 
alman bildiriğlerinden bahseden B. Flan 
den demİ§tİr ki: 

Almanyanm silahlanması hakkındaki 

ğırılması, süel tayyareciliğin kurulma

sı ve zeplinlere karşı korum tertibatının 
alınması ve önce bildirilen 36 fırkadan 

başka topçu kurumları yapılamsiyle ta· 
mamlanacaktır. Hükumet, şunu çekin • 

meden söyler ki, Fransa, bu ordu karşı· 
sında korum tertibatı almak mecburiye-

tindedir. Ve bunu süel tedbirlerle ve 
barışın devamına ilgili olan öteki dev· 

!etlerle yapılacak süel sözleşmelerle el· 
de edecektir. Hemen alrnması gereken 

tedbirlerden başka, fransız ordusunun 
kurumu yenileştirilecektir. Hükumet, 
her türlü hallerde ulusal korumu ba -

şarmak için ödevini yapacaktır. Bu se· 

bebten eğer ülke, güvenliğini korumak 

için uzun ve büyük gayretler yapmağa 

mecbur kalırsa kamusal iisün soğuk ka-ı 

lılığını elden bırakmamalıdır.,, 

B. Flanden bundan sonra mali so • 
rumlardan bahsetmiş hazine durumunun 

eyi olduğunu bildirmiş ve altın esasının 
kalacağını bildirmiştir. 

Bundan sonra parlamento hükumete 

güvenini bildirmiş ve 28 mayısa kadar 

toplantılarına son vermiştir. 

İtalyan - habeş 
anlaşmazlığı 

Roma, 2 ( A.A} - 1 talya hükumeti, 
Habeşistan ile yapdmış andlaşmanm gÖ· 
zettiği bütün çarelere henüz baş vurul
mamış olduğu için Uluslar Derneğinin 
karışmasına yer olmadığı yolundaki dü
şüncesinde ayak diremektedir. 

xxx 

Cenevre, 2 (A.A.) - Habeş hü
kumeti, UJuslar Derneğine İtalya· 
habeş görüşmelerinin Cenevre, Pa
riı veya Londra' da yapılması için 
yeni bir teklif notası vermiştir. 

Berline giden heyetimiz 
Türkiye - Almanya arasındaki öka

nomi iılerini görüımek üzere Berlind1.1 
bulunan heyetimiz ayan on beşine doğru 
Ankaraya dönmÜf bulunacaktır. 

J aponyaya uzman 
gönderiliyor 

Fkonoıni Bakanlığı mensucat ıanayİ· 
lni tetkik etmek üzere Japonyaya bir 
uzman göndenneie karar vennittir. 

r a a 
{onusmalar müsai d 

' 
bir durum içinde 

V arşovaya gidiyor. başladı - B. Laval de 
(Başı 1 inci saydada) 

isteklerinin muhtemel muvaff akı
yeti üzerinde büyük bir tesiri ola· 
caktır. 

Gazeteler, Polonya'nın doğu 
andlaşması hakkında kati duru
munu alırken~ önce Londra, sonra 
da Stresa' da dikkatle tetkik edi
lecek bazı şartlar ileri süreceğini 
sanmaktadırlar. 

Böyle sonuç, tahminlerle ve is
tihbarat başlar başlamaz ilgili mu
hitlerin umudları ile uygunsuz de
ğildir. 

Öte taraftan, bu mahfiller, top
lanan bütün bilgilerin ·s. Eden 
Londra'ya dönünce baştan aşağı 
eyice gözden geçeceği noktası Ü· 

zerine dikkatini çekmekten gen 
kalmamışlardır. 

Görüşmeler devam 
ediyorr 

Varşova, 2 (A.A.) - B. Bek ile 
bü sabah yaptığı görüşmeden son· 
ra 8. Eden'i Cumur Reisi Moscicki 
kabul etmiştir. 

B. Eden bundan sonra adına 
verilen bir öğle yemeğinde hazır 
bulunmuş, ve öğleden sonra gö
rüşmelere Mareşal Pilsudski'nin 
evinde devam edilmiştir. 
Akşam üzeri, bir yemek veril

miştir. 
Görüşmelere, yarın sabah tek

rar başlanacak ve İngiltere elçili
ğinde bir öğle yemeği verilecektir. 
Garşamba günü öğleden sonra 

8. Eden, Prag'a gidecektir. 

B. Laval da Varşovaya 
gidiyor. · 

Paris, 2 (A.A.) - Polonya hü
kUıneti, Moakova yolculuğu dola
yısile B. Laval'i Varşovaya davet 
etmiştir. Bu teklifi, B. Laval, ka
bul etmiştir. 
Polonya gazetelerinin yazdıkları 

Varşova, 2 (A.A) - Bütün gazete· 

ler, ingiliz bakanının özelliği ve Lehis

tan hükumeti mümessilleriyle yapacağt 

görüşmelerin esası hakkında yazılar 

yazmaktadırlar. Gazeteler, Varşova ko~ 

nuşmalan sorumunda B. Edenin Lehis· 

tan sıyasasmm özü ve amaçlarr hakkın 

da sağlam surette duyuğu olacağım söy 

lemekte ve genç ingiliz politikacıları 

neslinin en sayın bir mümessili olan 
murahhas lordunun büyük meziyetleri
ni yazmaktadır. Gazeteler aynı zaman

da B. Edenin bu ziyaretinin İngiltere -
Lehistan münasebetlerinin gelişmesine 

de yardım edeceği umudunu gösteri -
yorlar. 

Hükumet taraftarı Kurjer Poranny 
gazetesi diyor ki: 

"B. Edenin Varşova yolculuğu, O -
der nehrinin doğusundaki Avrupa mın
takası sıyasasının hakiki durumu hak • 
kmda İngiliz düşüncelerini -ı:enginleştir· 
mekten hali kalmıyacaktrı. Lehistan n 
Sovyet Rusya ve Almanya ile durumu
nu normallaştırdığmdanberi, bu mınta· 
katla durum kökten surette değişmiştir .! 
Lehistan, kendisi tarafından bugün ya
ratılmış olan güven sisteminden daha 
iyi olmak şartiyle, her türlü güven sis
teminin kurulmasına çalışmayı kabul e· 
der. Fakat Lehistan sıyasasının temeli 
olan bu kuralJar, bazr yabancı gazetel"r 
tarafından Lehistan hakkında ileri sürii 
len ihtimallerin hakikat olarak telakki
si gerekm&z.,,, 

B. Eden Berlin ve Moı1kova 
sonuçlarını anlattı 

Varşova, 2 (A.A.) - B. Eden, bu 
sabah B. Bek'e Bertin ve Moskova'dan 
getirdiği intibaları uzun uzadıya anlat. 
mıştır. Ondan sonra B. Bek de doğu 
andlaşması hakkındaki görüşünü uıun 

boylu bildirmiştir. 
Eyi kaynaklardan alınan duyuklara 

göre, andlaşmalar hakkında başlanılan 
konuşmaların temeli, şimdiye kadar im· 
za edilmiı olan saldırışına andlaşmala
rına dayarunaktadır. Bunla'ra saldrrana 

yardım edilmemeıoi ve saldırganın tarl• 
fi hakkındaki andlaşrnalarla Avuıturya 
nın istiklalini garanti için dilfilnüleıı 

andlaşmaya ben.ziyen ihir konıültıı.ıyoQ 

andlaşma eklenecektir. 
Eyi duyuk alan mehafil, Avrupamı 

doğu kısmı için yapılacak böyle bit 
anlaşmaya katılmasını İngHterenfn ahar 
mıyacağıru sanmaktadır. 

Sıyasal mahafildo bir akmııarhk ol 
duğu şimdiden belH olmaktadır. 

B. Edeu, 1\fare~al PiJsudski'rıin 
)'·amnda 

Varşova, 2 (A.A.) - Bugün saat 
11 de B. Eden Dışarı işler bakanlığrn• 
da B.Bek'i ziyaret etmiştir,. Konuşmı 

saat 13 e kadar devam ettikten ıonra 
İngiliz bakanı Cumur riyaseti sa.rayına 

gitmii ve Cumur Reisi tarafından ka· 
bul edilerek öğle yemeğine alıkonul• 

muştur. Yemekten sonra BB. Bek vo 
Eden araı:;ında konuşmalara yeniden ha( 
!anılmıştır. 

B. Eden akşam Mareşal Pilsudskl 
tarafından kabul edi imi~ ve adına ve
rilen bir yemekte bulunmuştur. 

Konuşmalara yarın sabah devam o. 
lunacak ve öğle üstü İngiltere büyük 
elçiliğinde bir yemek verilecektir. 

B. Edenin niyeti yarın akşam Prag' 
gitmektir. 

Gazeta Polska diyor ki: 
Varşova, 2 (A.A.) - Yarı resmi 

Gazeta Polska, B. Edenin gelişi dola· 
yısiyle: "Uluslar derneği sistemi ateJ 

denemesinden ~eçiycır.,, diyor. 
İngiliz Bakanının Varşova<la na:;ıl 

bir sevgi ile karşılandığını ve şimdiki 

durumun önemini yazan bu gazete, sö. 
züne şöyle devam ediyor: 

''Karşımızda iki hal şekli vardır. 

Ya gereklikleri göz önünde tutan dil· 
zeltmelerle bugünkü sistemi HeTlet
mek, veyahut ki yeni bir sistem yarat• 

mak, ki, bu daha güç olacaktır. Polon• 
yanın sryasası her türlü sinirlilikten 

arı olamkla beraber, hükumet, duru • 
mun ciddiliğini gözden kaçırmamakta· 

dır. Gerek İngilterenin gerek Polon· 

yanın sıyasalarındaki biribirine uygun 

noktalar, gerek metodlar ve gerek a

maclar bakımından olan sükun ve te· 

~nnidir. İngiliı; baka.nalrmın Pari!t, 

Berlin ve Moskova'dan geçirerek Var• 

şovaya getiren yol, barışın mihveTi o

lacaktır.,, 

Polonya ve Doğu 
andlaşması 

Londra, 2 (A.A.) -Taymis gaı 
zetesi başyazısını İngiltere -Pobn· 
ya konuşmalarını gözden geç.ir• 
meye ayırmıştır. Bu yazıda şu dü· 
şünceler ileri sürülmektedir: "8. 
Eden'in Varşova ziyareti bu son 
yolculuğunun belki en ehemmiyd; 
fi kısmıdır. Moskova'daki temas. 
lar değerli sonuclar vermİş!.e <

1
8 

Sovyet hükumetinin Avrupay ı 

şimdi düşündüren sorumlar iız..!• 

rindeki fikri önceden de bihn· 
mekteydi. Doğu güvenlik and!c:.ş· 

ması görüşmelerin temeli olm:.ı'l• 

tur. Sovyetler Birliği ise bu proJe· 
yi ilk ileri süren ülke olmak dola
yısiyle nomal o1arak bundan yana· 
dır. Ancak Polonya şimdiye ka
dar bu projeye karşı olmuştur. 

Polonyanm ileri sürdüğü sebe' ~:::r 
Almanyamnkilere benzemez. Çul 
kü Polonya kendisinin olan yer
lerin zorla elinden alındıemı söy
liyen ülkelerden değildir. Polon· 
yanın bu giivenlik andlaşma~ına 
karşı gelmesi seheblerini pı oj ~ -· .n 

değerinde ve Polonyanm coğraf
sal durumunda aı·amak g~rekti.r. 

NOT: Uay Eden'İlı Var~ ... a y ·cıı
lıığuna aicl .'> O ll chy.ıl:lsr Siuci s .yı;;ı. 
mızdadır. 

- --- ----...!C"'L-' "..u.ı·ii-.i..' ~.ı.c_ıniiruıLS.il;w~e~r~le;_!r~d!!irs.:_.~H~e!:.r ..:·~_!ço:'.· zü lecek problemlerdendir. __________________________ __J 
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sonra • 
~vrupa uluslarında 

deniz silahlan 
L Tan, Paris - Z6. 3. 193$ 

nanyanın Veraay andlatınaunın 

pk"rı şartlarına karıı gösterdiği iıtiiı· 

flfla bahri şartlarını da boımak lçln 
yeni bir kararla Avrupanın ve 

a Fransanın bahri durumunun 
eai, çckinmele değer bir nokta. 

Berlindcn gelen duyuklara gö • 
... Almanya denia kuvvetlerini de ka. 
.. ve hava kuvvetleri 1eviyt1lnt çıkar• 
... dU9ünccsindcdir ve kıaa bir za • 
~ içinde 400.000 tonluk bir donanma 

ıapmağa karar vermigtir. 
Bu sayının hakikate uygun olmıyan 

Mr tarafı yoktur. Almanların, andlaı. 
~nm eski gemilerin yenilenmesi hak
Janda olan maddelerini ne kadar çabuk 
Yt mantıki bir tarzda tatbik ettiklerini 
ldllyoruz. Almanya ıon aamanlarda 
411 en büyuk gayretini, Doyçland tipin
dl zırhlılar yapmağa haaretmiıtir. Bun 
lardan, bitirilmek üzere olan Uk üç ta
... inin tonajı 10.000 tonu qlcm olmı • 
1acaktır. Tezgaha konulan öteki iki 

tanesi ise bu tonajı epeyce geçecektir. 
Almanya, yalnız .kendi isteğiyle do. 

aanma!rnm tonajını 108,000 den 400 

Wnc ç1kıırmağa karar vermiı görünmek 
tt olduğuna gört Vatington konfcran
emda teıbit edilen ~ :;:>k 35.000 tonluJr, 
.. ttA 50.000 tonluk gemiler dt yapma• 
•• uluslararası blıkunından hiç bir en 
.. 1 yoktur; çünldl Almanya deniz •i • 
J.bları anlaşmalarının hiç blrllini im· 

"1amadıktan baıka, ındlqmalara Dt 

.. dır aldırış ettifinl de epey göıter. 

.Sttir. 
Buna göre, Avrupa sularındaki Uı· 

llnlüiUnU korumala çok alakalı olan 
lngittere bundan birkaç yıl aonrı Al· 
-.nyanın, battıharb gemileriyle, ıcrt 
kruvuörleriylc, dettroycr vt torpido • 
larfyle, bir çok denizaltı gemileriyle 
Mlyük bir donanmaya aahib olduğunu 
-bccektir. 

Fransa her şeye rağmen bir kara 

devleti olduğu için, İngiltere kadar 
byguya düşmesine hiç bir sebeb yok. 
tar. Fransanın denizaşırı menafii ne 
lradar bUyUk olursa olsun, İngiltere 
pbl bir adanın hayati ihtiyaçlarına ben 
semcz. Çilnkil İngiltere birkaç hafta 
karnını doyurmak için bile, emin, mun· 
laıam ve her türlü tehdidtcn maıun 

diniz nakliyatına cUvenmek mecburi • 
7etindedir. 

Bununla beraber ıon alman tahriki 
ilkemizi, Akdeniz ve dünya ihtiyaçla
nnı karşılıyabilecek yeni bir donan • 

ma yapmak içın 1922 denberi güttüğü 
lıahrı sıyasada devam ettirmekten baş. 
ka bir sonuç veremez. 

Deniz kuvvetlerimizin ycnileştiril • 
aorı.ıne, hafif gemilerden baılanmıştır. 
D->n nmanın savq gemileri altı tane
dir ve eskidir. Bunlardan Provans, Lor· 
ren ve Brotany adlı ve 1913 de yapıl • 
mış olan uç tanesinin, miıhim bir ye. 
aile tirmeyi gerekleıtirecek değerde 

olduklarına karar verilmiştir. 22 

pr bin tonluk olup 340 milimetre ça
pında altışar tane büyük topu olan bu 

lıOyuk gemilerin kazanları mazotla 
llJtılacagı için süratleri epey artacak· 
br. Bu gemilerin toplarında da, bil • 
llasaa tayyareye kartı korum bakımın • 
dan, büyiık degişiklikler yapılmıştır, 

Jan.B r, Kurbe ve Paris adlı öteki üç 

pmi degerce ötekilerden aşağı olduk· 
ların an t mırlerinc lüzum görülme • 
miştir. Jan-Bar ve Kurbe denize in • 
diri eli 25 yıl olmuştur. 

Parlamento, batan Frans'la eskimiş 

olan Jan.Bar'm yerini tutmak üzere 

1932 ve 1934 de Dönkerk ve Strasburg 
lldlı 25 000 er tonluk iki savaş kruva
lllırünun tezgaha konulmasını kararlaş
lmnı tır. 

G~rek bu karar, gerek deniz bakan
•lın n 35.000 tonluk bir savaş gemisi • 
ahı te "ha konulmasını parlamento • 

4lan i t k iç"n verdiği karar tama • 
an m ntıki ve Vaşington andlaşma -
tma uygundur. 

11 r.de yaptırılması düşünülen to
aj yapılmasına başlanılmış olan iki 
sh nınkine göre daha üstündür. Fa
.. t o za:n ndanberi, fransız bahriyesi. 

l o1madığı ve mesuliyetlcrini 

u' us 

'l Yabancı gazetelerde okuduklarımızj 
Meseleyi izah 

edelim 
ll Corriere de/Ja Sera 28 mart 1935 

İtalya ve diğer memleketlerin tiki. 
rı umumiyeai, Berlinde Saymcn ile 
Hitle.r araıında yapılan konuşmalardan 
haııl olan neticeyi anlamak istemekte • 
dlrltr. Bu konuımalarda, Almanyanın 
ıllahlanması hakkında hiç bir karar 
ittihaz edilmedi. Çünkü, Sir Con Say. 
menin Berlini ziyareti, Almanyanın ıi
lahlanma hakkındaki karardan evci tes 

bit edilmi§dir. BUyük Britanya hUkQ· 
mcti, Almanyanın ıon kararma rağmen, 
Bay Sa~nin Hitler ile görüşmesini 
daha münasib görmüştür. Sir Say • 
menin Berline gitmesinin doğru olup 
olmadığını ancak zaman gösterecek • 
tir. Bu, İngiliz hUkfimctinin bir tc • 
tebbüsüdür ve bu teşebbüs ne İtalya ve 
ne de Fransayı bağlıyacak bir hare ket 
değildir. Sir Saymenin seyahati, ıade· 
ce zcl\}İni yoklama hareketidir. Asıl ka 
rar, mlahare, Streza toplantısında İn • 
gilterc, Fransa ve İtalya devletleri ta. 
rafından alınacaktır. Bu toplantı(la, 
Muıolininin teılri görülecektir. 

BlltUn acun matbuatının gözleri, 11 
nilanda Streza toplantısına çcvdl • 
mittir. Bugünden Streza toplantısının 
aonucundan bahıetmck mümkün değil· 
dil'. Sonuç ancak toplantıdan sonra bel· 
11 olacaktır. 

Saymtn - Bitler görüşmesi hak • 
kında neşredilen tebliğ fevkalade mü. 
himdir, V t Saymcnin bu hususta mat· 
buata verdiği beyanatı dahi pek fhti
yatbdır. 

Bildiğimize göre, Berlin konuşma
larında Hitler, Almanyanın noktai na
zarında 11rar etmiştir. Yani Almanya 
hilkiiınetinin aldığı son karar mevzuu 
bahs olmamı,tır. Bitler ancak diğer 
meselelerden bahsetmek istemiştir. 

Lord Edenin Moskovaya seyahati, 
Sir Saymenin seyahatine bağlıdır. 

Si.r Saymen demiştir ki: Ben yal • 
nız batı devletleri için bir barış değil, 
bütün Avrupa barı§ını istiyorum. 

İtalya, İngiltere ulusunun takib et· 
tlii taktiklerin çokluğu ile tebarüz 
eden menfaatlerinin fazlalığını bildiği 
Jçin, Jngiliz ricalinin yaptıkları ziya • 

retleri aoğukkanhlık ile takib etmekte· 

dfr. Bundan dolayı Streza toplantı • 
sında biltün bu mevzular araştırılacak 
ve İtalyanın tecrübelerinden istifade 
edilecektir. 

Bununla beraber, genel durum ger. 
gindi.r. Ve Saymenin Berline yaptığı 

seyahat bu vaziyeti düzeltmemiştir. 

Meselenin özil şudur ki, biitün dip
lomatik mesai Streza eleğinden geçiri· 
lecektir. Bu eleklemenin nasıl bir 
sonuç vcrecegini ileride gôrecegiz. 

c 

mudrik olan bir hükfımetin bilmemez

likten gelemiyeceği yeni bir takım ha· 
diseler çıkmıştır. 

Fransız deniz bakanlığı 25.000 tonu 
geçmlyerek, tonaj ve çap azaltılması 

yoluna girmek için beslediği isteği 

göstermek istemişti. Bu noktada ol

duğu gibi başka bir çok noktalarda da 
deniz bakanlığımız, İngiltere ile mu
tabıktır. 

İtalyanın bahri gayretleri de büyil • 
mektedir. Buna delil olarak da saylav
lardan biri tarafından parlamentoya 
verilen raporu gö terebiliriz. Yeniden 
Vittoryo-Veneto ve Littoryo 35 şer bin 

tonluk iki zırhlı, 1. 00 er tonluk iki 
torpido, 615 er tonluk iki küçuk tor. 

pido, 2000 tonluk bir avizo, 908 er tonluk 

dört refakat gemisi, 935 er tonluk iki 
tane denizaltı gemisi ve bir motörbot 
yapılacaktır. Bitmek üzere bulunan 
veya yapılmasına başlanmış olan 6000 
ile 8000 arasında 6 kruvazör, 7000 er 
tonluk 6 torpido ve 7 tane denizaltı ge
misi vardır. 

İtalyan hükumetini bu tedbirleri al
mağa sevkeden sebebleri münakaşa ede 
cek değiliz. Fakat bu nokta Uzerindc

yapılması çok arzuya değer - bir an
laşma yapılmazsa, Jtalyan dostlarnnıa 

Fransanın da kendisi için b8yle gemi. 
Jcr yaptırmasını ıüphesiz tabii szöre • 
ccklerdir. 

Berlin konuşmaları 
28 mart tarihli Nevs Kronik/ gaze. 

tesi ''Berlin konuşma/an,, başlığı altın 
da yazmış olduğu bir başyazıda diyor ki: 

Bu gazetede önceden de kestirilip 
söylendiği gibi Sir Con Saymenin Ber 
linde Bay Hitlerle yapmış olduğu ko

nuşmalar esaslı bir sonuca varmamış. 
tır. Her iki taraf da karşısındakinin 

dilek ve düşüncelerini açıktan açığa 

bildiği halde iki gün sürdürülen danış
malardan ve konuşmalardan çıka çıka 

bu çıkabilirdi. 
Şimdi Con Saymenin İngiliz kabl· 

nesine Avrupanın genel sıyasal duru
mu karşısında Almanyanın ne yapmak 
istediği konusu üzerinde enine boyu. 
na bilgi verebileceğine kanığ olmamak 
için sebeb yoktur. 

Fakat üstündeki örtü kaldırıldık • 
tan sonra alman sıyasasının şubat a • 
yında yapılan fransız - İngiliz konuş

malarında onarılmak istenen genel Av. 
rupa yatıştırılması işine pek az umut 
vereceğini umabiliriz. 

... Bugün iç.in artık Almanyanın 

herhangi bir genel andlaşmada elbir
liği ve doğu andlaşmasına yardım gös
tereceğini ummak asığsızdır. 

Bu durum karşısında kendi batı sı

nırlarına olan güvensizliği artacak o • 
lan Rusya, kızılordunun gücünü ço • 
ğaltacak ve Fransa, Küçükanlaşma, 

Rusya ve konuşmalar dilediği gibi bir 
aonuç verirse, Büyük Britanya ile bir
likte büyük bir blok yapmak istiye
ccktir. 

Böyle bir blok kurulacak olursa, 

her ne kadar kuranlar tarafından bu • 
nun, barışı pekiştirmek için kuruldu
ğu ileri sürülecekse de Almanya, bu
nu, daha ziyade, kendisini bir çember 
içine almak anlamında alacak ve as • 
kercc olan gücünü biraz daha artırma. 
ğa savaşacak, bunu ona bir bahane ola
rak gösterecektir. 

Bütün bunlar, işleri bozulmağa gö • 
türür. Doğu A vrupasında barıı başa -
rılmadıkça Avrupanın barışı kurulamı. 

yacağı gibi, içinde Rusya ve yahut Al
manya bulunmıyan bir kollektif Avru

pa güven sistemi kurulamaz. 

Biz, lngilterenin almanlara karşı 

kurulacak bir bloka, yahut 1914 yılın· 

dan önce yapılanlara benziyen herhan 
gi bir birleşme veya anlaşmaya girme • 
sini istiyenlerden değiliz. 

Şu halde, bundan sonra atılacak o • 
lan adım nedir, ne olacaktır? 

Berlin konuşmalarından çıkan açık 
sonucun şu olduğu anlaşılıyor: Bay 
Hitler, ya hep birlikte pusatlanmayı, 
yahut gene öteki uluslarla denk olarak 

pusat bırakmayı istemektedir. 

Bundan baska Almanya, Uluslar 
Derneğine yeniden dönmeyi de pek 
aykırı bulmamaktadır. Burada ufacık 
bir umud parıltısı kendisini göstermek
tedir, 

Rakamlar ve nisbetler üzerinde uz
laşmak herhalde o kadar kolay olmı
yacaktır. Fakat bu kadar çetin ve kar
ma karışık bir durum içinde en ufak 
bir umud kaynağının bile arkasından 

gitmek gerektir. 

Almaııyanın 

istedikleri 
26 mart tarihli Nev• Kronik/ ıu• • 

tesinin Berlia blldirmeoJ Almanyanıa 

sıyasal dilekl•ri hakluada ıunluı ya
zıyor: 

Berlindeki lngiliz tlçlllğinln bU,ük 

aalonuna toplanmış olan 200 U qkın 

gazeteciye okmunuş olan OildirJ, her • 

hangi bir duy•an daha fazla bir fCY 

öğretmekte ııhlfldi. Yalnız bunun u • 

mut verici olduğu söyleniyordu, Bu • 

günkü günde lngiliz delegeleri Hit • 

le.rin, ve bu sebeble Almanyanın kol • 

lektif aiatem, doğu lokarnosu ve Rus. 

ya korkusu hakkında neler düşündüğü

nil güzelce biliyorlar. 

Dün öğleden sonra yapılan konuş

malarda Sir Con Saymcn, B. Bitlerin 

yükümsel ukerlik ve ordu kurmak iş

lerinde daha •tağı bir tempo ile dav • 

ranmaya ve bunda pek u da olsa, fe. 

dakirhk yapmaya yanaşacağını da an

lamış olduğunu öğrendim. 

Barıt .zamanında alman ordu.unun 

saym 500 bin 11ker ola"ktır. B. Bit

ler, konu,up anlaşmak auretiyle 450 

bine ve yahut daha aşaiıya indirmeyi 

onayacaktır. Bundan batkı alman ön· 

derJ, büyük tanklarla •iır topları al

dırmak için konuşmalara girişebilece • 

ğini de ıöylemiıtir. 

Konuşma konularının en çetini o • 

lan doğu lokarnosuna aö.z ııraaı ael • 

diği .zaman B. Bitler, Almanyanın fran 

sız - aovyet anlaşmasına, hep birden, 

düşmanca bir gözle baktığını anlat • 

mıştır. 

Önder, burada Rusyadaki ordu gü

cünden bitün yurddaşlara yüklenen 

yükümscl talimden kuşku ile söz aç • 

mıştır. 

Bundan baıka B. Hitler, Rusya kay

nağından çıkan duyuklar ve rakamlar

la yalnız Almanyanın değil, bütün Av 

rupanın kendi sınırlan dışında bulu • 

nan bir ülkeden eelen bir tehlike ile 

nasıl karşı karııya bırakıldığını da aöy 

!emiş, rus önderlerinin aöylevlerinden 

parçalar naklederek rusların askerlik 

gücünü artırdıklarını ve bu gücü bir 

dünya devrimi yapmak uğrunda kul • 

lanmak istediğini lsbata uğraşmıştır. 

Bundan sonra B. Bitler, Almanyanın 

bütün bolşevik köklerini kazıdıgı için 

şimdi dogu ıınmnı Rusya tahdidine 

karşı apaçık bırakamıyacağını anlatmış 

tır. B. Bitler, doğu lokarnosunun ta • 

mamiyle alman dış sıyaaası içinde bu. 

lunmıyan bir proje olduğunu bildir • 

miş ve içinde Rusyamn da bulunduğu 

bir Avrupa kollektif güven ıisteminin 

a·nıanlarca onanamıyacağını söylemiş · 

tir. 

Alman önderi, bundan başka, bu 

3 NiSA~ 1935 c 

General Ludendorf 

Yeniden iş başına geliyor 
ve mareşal oluyor. 

Berlinden Nevs Kronik/ g...,1Jri.~ 
26 mart tarihiyle bildiriliyor: 

Öteki ülkelerde bulundulu ,.Wld• 
ytlkıek bir aavq ıaruı lnırulmMI bu • 

CHera/ Lud~ndor/ 

rada karar altına alınmak üzeredir. 

Gene B. Hitlerin batkanlrğı altında 

bulunacak olan bu kurumda kara, deniz 

hava ve münakalat bakanlıklarının mü

messilleri yer alacaktır. Bu kurumun, 

B. Hitlerden sonra gelen başkanı gene

ral Ludendorf olacak, bu suretle eski 

kumandan uzun bir çekilmeden sonra 

yeniden bir it başına gelmiş buluna • 
caktır. 

Duyduğumuza göre B. Hitler, ge· 

ncral Ludendorfu doğum günü olan 9 

nisanda Fild Mareşallığa yükııe itecek. 
tir. 

s 

andlaşmada karşılıklı askerce yardım 
maddesinin bütün andlaşmayı berbat 
ec?t>n bir taraf olduğuna iıaret etmiş, 

Alrnanyanın hiç bir vesile ile ister 

fransız, ister rus olsun, hiç bir askerin 

kendi topraklarına girmesine göz yum 

m.yacağını ıöylemiştir. 

B. Hitlere göre Almanya z.aten Na

polyon zamanında böyle davranışların 

bir çok sıkıntısını çekmiştir ve bunun 

tekrarlanmasına vanaşmıyacaktır. 

Önder, bütün askerlik taraftarı o -

lanııı ın Uzer inde ayak diredıkleri bir 

nokta üzerinde ayak diremiş ve alman 

ordusunun ancak alman topraklarını 

korumak için kullanılacağını söylemiş, 

ileride kopacak bıiyük bir Avrupa su

vaşında Almanyanın bir savaş alanı ol

masına yol veremiyeceğini anlatmı tır. 

B. Hitler, doğu andlaşmasına kar ı 

Almanyanın ötedenberi tutmuş oldu u 

menfi durumu değiştirmedigini söyle

miş, fransız ve İngilizlerin ileriye sur· 

dükleri saldırmayış (ademi tecavu ) 

andlapıalarrna girmek yolunda Al • 

manyanm göaterdigi istckliligin, do • 

~u andlaşmasrnı da onamak anlamına 

gelmiyeceğini ve böyle bir kostekle 

bağlı olamıyacağını ortaya koymu tur. 

Hitlerin uzun uzadıya soylemi ol· 

duğu bu sözlerden ani 'lılan şudur ki 

A1manyanın doğu andla m~sına 1 r ı 

gutmek kararını verdiği sıyasa, bovle 

kösteklere kendini kaptıdmamak ve do 

ğu yönüne dogru günün bırinde ge • 

n:şliyebi1mek için kapıyı daima aç k 

bulundurmaktır. 

Benim anladığım şudur ki llıtlc n 

ve Almanyanın amacı İngiltereyi ve 

Fransayı, kendisinin batı tarafına sal

dırmak gibi hiç bir düşüncesi olmadı. 

ğına ve biricik kuşkusunun doguda ol 

duğuna kandırmaktır. 

Bu sıyaaamn ln~iltc-reyi kandıra • 

cağını ve diplomatlarımızın Rusyayı 

bir kollektif s·stcm <lışında bırakacak 

bir teklife yanaşa:a.,.ını umm ': ı ... u· 
lacak bir şcJ ce.,ıl lir 
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~ıta duyukları. 
Asri kaplıcanın yanında 100 odalr bir otel yaptr
nlacak _ Bursa halkevi nin verimli çalrşmasr 
Asri kaplıc~1ar ~irketi gtncl heye

ti biri adi diteri öe fevkalade olmak 

Üzere burada Uı:i ıoplanu yapmışttr. 
ile :S~. toplantılarda : ·İdare meclisi 

rnuraldblerin raporları ı>iırunmuş, 

Hl34 Jılına :aid btltnço ve "dr he
sabı tetkik odilmi§tir. Raporlar ol -

Bundan sonra yeni üyelerden Zira. 

at Bankası Bursa şubesi müdürü Bay 

H .. .. Maliye mümessili Bay Cevaıl, usnu, . 
belediye mümessili Bay Cemil özün 

üyeliklt:ri onanmı§tır. 
xxx 

Fevkalade toplantı için Maliye Ba-

Asrı kap11canrn bitmiş durumda g"riJnüşü 
1 "~'1 gibi onanmış, bilanço ve kar 
~esabı konuşulurken Maliye Bakanlr • 
gının mümessili defterdar Bay Remzi: 

~akanlıktan aldığı buyrultu üzerine 
§ırket nıasraflarmın azaltxlmasmı iste· 

tniştir, İş Bankası mümessili Haki, 

ş:ıtıdiye kadar yapılan masraflara ve 

tasarruflara dair cevab vermiştir. 
Yeni bir kararla hakkı huzurlar (15) 

lira olarak tesbit edilmiştir. Gerekli 

masraflar ve harcırahlarla yevmiyele • 

rın de en az hadde indirilmesi karar • 

laştlrılnuştu. Mürakiblerin İstanbul· 
dan gelmeleri yüzünden fazla ücret ve 

ınasraf verilmesi karşısında Bursadan 

Adapazarı Ticaret bankası müdürü B. 

liaJid, Bursa Emlak Bankası mUdürü 

llay Ezber Tengiz mürakib seçilmiş • 

let ve yılda ellişer lira Ucretle bu işe 
llleınur edilmişlerdir. 

~-----

kanlığt ile tş Bankası mümessilleri 

gelmediklerinden bu toplantı yapılama· 
mış ve konuşulamamıştır. Malf ye Ba
kanlığiyle ı11 Bankası mümessillerinin 

merkezlerinden buyrultu almadıkları 
için gelmedikleri anlaşılmıştır. Bunun· 

la beraber fevkalade toplantı için ge • 

len mümessiller asri kaplıcanın ıbugiin· 
kü durumu ve yarın alacağı biçim üze· 
rinde özel ıurette konuşmuşlardır. Bu 

konuşmalardan öğrendiğimize göre: 

Kaplıcanın sıcak suyu Çekirgeden 

getirilmeye başlanmıştır. (85.000) li· 
raya mal olacak olan su getirilmesi i§i 

Herlemektedir. Borular Avrupadan gel 

miş ve depolar yapılmaya başlanmış • 

tır, Bu işle belediyenin su uzmanı B. 

Subhi uğrapıaktadır. En çok iki bu • 

çuk ay sonra kaplıcaya su gelmiş ola • 

4aktır. Bundan ,·onra da otelin işlet il· 

ULU~ 

Dışardan 
Almaııya ve ~..,ransa 
arasında Poloııya 
Paris, 2 (A.A.) - Fransız ga

zeteleri B. Eden'in Varşova seya
hati üzerinde uzun yazılar yaz
maktadırlar. Genellikle düşünü-

len şey, şimdiye ka<lar daha çok 
Almanyaya yönelmiş gibi görünen 
Polonyanm bu seyahatten sonra 
açıktan açığa Almanya veya f ran· 
sa' dan birini tutma zorunda kafa. 
cağı dır. Eğer devletler arasında 
ayrıca bir uzlaşma yolu bulunabi-

ı lirse o vakit buna yer kalmıyacak-
tır. 

Fransız gazetelerinin 
düşünceleri 

Paris, 2 (A.A.) - Fransız ga
zeteleri, Moskova görüşmelerini, 
kntancla gözden geçirip, Polonya 
hükfunetinin Doğu andlaşmasına 

mesi işi ve şekilleri üzerinde ayrıca 

görüşülecektir. 

Asri kaplıcanın .yanı başında (100) • 
odalı ikinci sınıf bir otel yapılması 

da düşünülmektedir. Bunun için Mali
ye Bakanlığı, mümessiline talimat da 

vermiştir. Bu talimata göre borç alın· 

mayıp sermayenin artırılması suretiyle 

böyle bir otelin yapılmasına muvafakat 

edilmektedir. Kaplıcanın önünde yapı

lan tesisatın hepsi bitmiştir. Genel he· 

yet önümüzdeki ay içinde tekrar top

lanacaktır, 

x x x 
Halkevimizin köycülük §Ubesi bü • 

tün Halkevlerine örnek olacak bir bi • 
çimde çalışıyor. Hatta bunu Parti Ge

nel Katibliğile Halkevleri genel mer. 

kezi de takdir etmiş bulunuyor. (ÜJ • 

kü) neşriyatından olarak son çıkan ve 

1934 Halkevleri raporlarmı hulasa e 

den broşürün 28 inci sayıfasmda köy • 

cülük şubemize ayrılan bir notta ay • 
nen §U satırlar görülmektedir: 

" Bu Halkevimizin köycülük şube. 

si bütün Halkevlerimiz için örnek o • 

1acak şekilde çalışmakta ve muvaffak 

o!maktadrr.,, 

Gerçekten evin köycüleri, Bursa gi 
bl köyU ve köyliisü çok olan bir kente 

gelen son 
karşı durumunu değiştireceği U· 

mudunu gösteriyorlar. 
Övr gazetesi, sovyetlerrn bun

dan böyle, batının üç büyük dev
letiyle birlikte, Almanya ile başa· 
rılamıyan dörtler andlaşmasmı or
taya çıkarabileceklerini ve 8. La
val'in Moskovaya gitmesinden ön
ce Sir Saymen'in Almanyanın da 
katılacağı sekiz veya on devlet 
konferansını toplanmaya çağıra
cağını sanıyor. 

Eko dö Pari'ye göre, doğu and
laŞması başarılamazsa, İngiltere, 
Doğu'da bir saldırım olduğunda 
devletlerin bir danışmasına katıl
mayı onayacaktır. 

B. Eden'in B. Stalin' e vermiş ol
duğu garantilere göre, Almanya, 
doğudaki devletlerden herhangi 
birine saldırır ve Fransa doğuda
ki müttefikleri vasıtasiyle işe ka
rışırsa, Jngiltere, bu karışmayı Lo
karno andlaşmasını bozmak aay
mıyacakllr. 

değer bağlılık ve sıcaklıkla çalı§ıyor -
lar. Geçen gün 140 köyün muhtar ve 

okutmanlarrna Halkevinde bir çay ve

rilmiş burada çeşid köy İı;deri üzerinde 
görüşülmüştür. 

Köycülük itomitesi her hafta gerek 

yerli gazetelerde, gerekse Ankara ve 
ı;tanbul gazetelerinde çıkan duyukları 
kısaltarak (Yedi gün içinde acunda o. 

lup bitenler) ba~hğı altında bir kağı
da bastırarak bunları bütün köylere 

dağıtmaktadır. Bu kağıdlar aynı za • 

manda evin köycülUk komitesiyle köy· 
ler arasında bir mektublaşma ve ko • 
nuşma araçı olmaktadır. Komite bir de 

(Sağhk öğüdü) adında sıhhi ve acele 

hallerde köylünün baş vuracağı ted • 

birleri öğreten bir ki tab bastırmıştır. 

Bu kitabtaki bilgiler doktorlardan top 

lanmış ve bunlar köylünün anlıyacağı 

dilde yazılmıştır. 

(Sağlık öğüdü) ele Parti Genel Ki· 
tibliğince çok beğenilmiştir. Hattıi bil 
tün Halkevlerine gönderilmek için 213 
tane Ankaraya istenmiştir. 

Geçen yıl köyler arasında yapılan 

temizlik yarışında İhsaniye ve Armut 
köyleri birinciliği kazanmışlardı. Bıın· 

lardan İhsaniye köyünde büyük bir 

bayram yapılarak bu köye aid müka • 

fat verilmiştir. Şimdi de Trmut köyü· 

ne aynı merasimle mükafatı verilecek· 

tir. 

Bütün Bursa köyleri bu yıl yapıla

cak olan ikinci bir yarış için hazırl.m. 

maktadırlar. Bu yılki armağan değ.:ri 

100 liraya çıkarılmıştır. Köylüler ev· 

lerini kireçle ibadana etmek için şehir· 

deki kireç mağazalarına lıaş vurmakta· 

dırlar. Hem bu istek yüzünden hem de 

bazı sağlık scbebler üzerine Bursanm 

iki kireç ocağı kapandığından şehir de 

kireç darlığı bile baş gôı:.termiştir. Ha. 

sılı Bursa Halkevi köycülük komitesi 
her giln yeni vo şimdiye kadar doku • 

nulmamış alanlara el uzatmakta ve 

hepsinde de gerçekten muvaffak olmak 

tadır. Mehmed Ali 

SA. YIFA: 5 

duyuklar 
Maten gazetesi Almanyanm si• 

)ahlanma tehlikesinin Polonyanı~ 
durumunu değiştirebileceği v.~ 
kendisini sovyetlerin de katılaca~ 
ları bir doğu andlaşmasma girmel 
ye götüreceğine inanıyor. 

Pöti Jurnal, Varşova hükfuneti 
nin böyle bir aonucu dileyeceği 
düşüncesindedir. 

Yeni Berlin'e varan Almanya. 
nın Londra Büyük Elçisi Von HöJ 
ün Londra' dan çarçabuk ayrılma:ı 
sını Eko dö Pari gazetesi elçiniıı 
ödevinden çekilmek isteğinde bu
lunduğuna kanıt sayıyor. 

Bilindiği gibi, Von Höş Hitler • 
Sir Saymen görüşmesini hazırla.r 
dığı halde İngiliz bakanlariyle be
raber Berlin'e çağrılmamıştır. 

Polonya ı;ı ~ asasnu tl4·ği~tireccli. 

Varşova, 2 (A.A.) - Havas bildirııı 

meninden: Son Mdiselerin izi altınd

Polonya hüklımetinin tuttuğu yolu v« 
durumunu değiştirmeye değilse bile 

yeniden gözden geçirmeye hazır bu. 

lunduğu anlaşılıyor. 

Alman hükiımct b~nının artıMi 

gizlemeye bile gereklik görmediği do• 
1 

ğuya doğru yayılmak taearlarının kaıı 

musal düşün üzerinde yaptığı deri.Q 

izleri Polonya saklamıyor. 

Anlayışlı mahfillerde dolaşan v~ 

henüz doğruluğu belll olmayan bir sa.ı 

ze göre, Polonya hülrOmetl, ku§ılıldl 

yardnn kaydının yerine daha yumu~W 

bir formül konulduğu, ya da İngiltere,, 

Avusturya fçin yaptığı gibi, Polonya 

topraklarının ili~lmezliğini korumalıi 

üzerinde her danışmaya katılmayı ga. 

ranti ederse, doğu andlaşmasıru imza., 

lamaya hazırmıf. 

Polonyanm düşünceleri 
İngilizlerinkine yakınmış 

Varşova, 2 (A.A.) - Yarı resmf 

Gazeta Polska B. Edenin Varşova •• 

yahatindcn söz açan yazısında diyor 

ki: "İngiliz diplomasiııi bugünkü gtiç• 

lüklere en doğru çareler bulmak içil\ 

çalışmaktadır. B. Eden Polonyanın. 

birçok noktalarda tıpkı İngiltere gibi 

düşündüğünü belki anlıyacaktır. Po

lonya sıyasal durumun güçlüklerini a .. 

zısamamakla be.raber böyle bir zaman

da gereken soğuk kanlılığı hiç bir va

kit elden bırcıkmamıştır. Bu ihtiyatlı 

hareket Polonyn ve lngilterenin g(). 

rüşJeri arasında yalnız gözetilen a• 

rnaclar il.zerinde değil, tutulacak yol• 

lar üzerinde de bir uzlaşma yapılabi• 

lir. Polonyada B. Eden ile yapılan ko .. 

nuşmalara pek büyük bir ctıemmiyet 

verilmektedir. Polonya, barışı kabil 
olduğu kadcır devam ettir~bilmek için 

elinden gelen her şeyi yapmaktan ge

ri kaJmamıştır. 
Sahn

esindeki temsilleri seyreden kalaba Irk ve köy bayramından bir görünüş 

~ ... ~~~'!!!!!!~...ml"!!""!!!!!!~H::al~k:e:vı~n:in~s:ey:y~a:r~:::::~!!!!!!!!!!!!'!!!~~~~'!""'"~~~~~~~~~~~~~~=:-"'!'~~:::-:·:·::~~:::::~~::~::-:~~~:::2::_~~;::::~~;::::::::~::~::~~:: 
!l!Jis·,,n~-·-·-··-ı- b' . de;Stalo'nun delip bütün balıklan ka- sesi ile konuşarak insanları kendine çe- kasesine tükürerek: "Eğer gnom denilen bJf 
~ Tefrika: 

36 ::ıış olduğunu söylediğini anl~ttrm. Evet, kerdi. Birçok kişiler onun pek kötü ah- şey varsa Tanrı benim belamı versin!,, d~ 
I.'. ~u doö-ru idi. dağın bütün göllerınde bol bol laklı pek güzel bir kadın oldugunu söylüyor- mişti. Daha o gece, donmuş olan gölü geçeal Qitn M• h ) ' • k•tabl balık bbulunduğu halde onda bir tek balık lardr. Ona ormanda rastlayınca kaçmak ge- ken ayağı kayıp buzların üzerine düşen atııeı 

IC e e nın 1 uoktu. Bu kötülüğü Stalo'nun y~pmı§ oldu- rekti; basınızı bir kere çevirip bakacak olur· m kurtlar yemişti. Ertesi sabah, kiliseden d~ 
~ na ()'elince: bir şey diyemezdı. Lapoı~la.r sanız bittiniz demekti. Dolunay zamam or- nenler onu kı.zağm içinde, oturduğu yerdo, 

Yazaıl: Akse/ MUNT 
1urkı,c}'e ç·eviren: Nasuhi BAYDAR 

tııa İki ihtiyar da yüzüme, pek şaşarak bak-
r. 

-··o a· du-- a) ıyı da, o kurtları da ken ım ~u;-
lta gunıu sana söylemedim mi? Entarınm 
:ı- rınıın gelin entarisi olduO-unu ve ona da 
....,ıısrnd o B' 1 l'a - an kaldığını anlamadın mı? ız er 
biış~~ı~~~. bUtün bunlarrn bizim olduğunı: ve 
dij .. dugumüz zaman oğlumuza kalacagım 
ne ul neınedin mi? Onlarr kim alacak? Sen 

c enıek · · ıstıyorsun?,, 

ltıy!"r~rs amca ile Kerstin nine yüzüme ba -
~·· .. ar, sorgumdan adeta canları sıkılmış 
c)~runüyorlardı. Lars amca, ihtiyar gözlerin
ı:1 , kurnaz bir nese ile birdenbire başını ka-
'! cır v k ~ l "J k. e arısına dönüp tatlı tat ı gu ere · 
de

11
7;" "Şimdi anladım, dedi,, h~i şu Jıusız 

en adamlarr söylemek ıstıyor.,, 

dik~:rs. Anders'ten Siva gölü hakkı?.~~a bi~
ın1 sorarak Turi'nin bana, o golun dı-

(S 1l1 V<:!r) 

~uasalİara inanan bilgisiz adamlar.dı. I~ır:st~· manda, ağac altında, oturmamak gerekti. donmuş bulmuşlardı. Tüfeği ile iki kurt öld\!I 
an bile değ· illerdi, nereden geldıklerını b~: O vakit o gelir, sevilmek isti yen bir kadın müş ve ötekileri kaçırmıştı. ·Tüfeği olmasa;j 

ien yoktu. Öyle bir dil konu§uyorlardı kı gibi kollarını boynunuza dolardı. Halbuki dı onu da yiyeceklerdi. 
dünyada bir benzeri daha bulunamazdı. , tek isteği yüreğinizin kanını emmekti. Forstugan'dan en yakın merkeze ne kat 

Innağm bu yanında da devler ve Troll- Kuşkulanarak sordum: "Onun büyük ka- dar vakitte gidilir? 
lar var mı idi? . ra gözleri de var mr?,, Ey; brr atla ve orman yoliyle sekiz sa• 

Lars amca: ''Herhalde eskiden var.~ı ... , . ~ars Anders bilmiyordu. Onu hiç görme- atta. 
dedi. Cocukken, orada, dağda yaşıyan buyu~ mıştı. Yalnız kaynı, bir gece ay ışığında onu "Demin ormanda dolaşırken çmgıra.lf 
Troll ~üzerine konuşulduğunu çok işitmiştı. gönnüş ve 0 gündenberi gözüne uyku gir- sesleri işittim; buralarda çok da var olacak., 
Troll çok zengindi, dağın altındaki altınları- mez olmuştu ve aklı da başından gitmişti. Lars Andrcs, çiyııemekte olduğu sakı~ 
na bekçı.l1'k eden yu··zıerce cücesi ve boyunla·. Buralarda gnom'Iar da var mıydı? k d E b tü ür ükten sonra sert sert, yanılmakta o 
rlllda e-ümüş çıngıraklarla dolaşan, hepsı ~ vet, u küçüciiklerden, karanlıklarda 

~ d · d ı b' · duğumu söyledi. En az yüz kilometredeJ1 kar gibi ak, binlerce boynuzlu hayvanı var r. sessızce o aşan ırçok vardr. Inek ahırında 
(la k··ç··k b. k ·a· B yakında davar yoktu ve kendisinin dört iner 

Kıralln' deml·r madeni aramak için buralar- u u ır gnom yaşama ta ı 1. unu - ı k ği ise ahırda idi. 
daki kayaları attırmağa ve demiryolu yapt~r- torun an sı • sık görüyorlardı. Kendisine bir 

kk l b r ko .. tu··ıu"k ed"Im' e ek e b ı kA · d Ormanın uzak yanlarında kulagy ınıa çırıt o- başladığındanberi Troll ha ınc a ı ı ıy c v u gur ·asesı e 
:~0:öz işitmemişti. Ancak Skogsra vardı; her vakitki yerine konulacak olursa kimse· gırak sesleri gelmiş olduğunu, bu sesleriJ1 
hani bütün erkekleri ormanın en uzak yerle- ye bir şey yapmazdr. Onu azımsamamak ge- çok tatlı ve herhalde giimüş çıngırakların 
rine çekip götürerek onlara yoll~rım k_aybet- rekti. Bir kere, ırmağın üzerine köprü kura- çık rdığı sesler olduğıuıu tel.rc:ır Lars A11ıt 
tiren büyücü kadın... Bu, bır vakıt kuş cak olan demiryolu mühendisi geceyi Fors- ders'e söyledim. 
gibi öterek, bir vakit de en tatlI kadın tugan'da geçimıişti. Sarhoş olmuş ve bulgur 
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DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
~----------------------... ----------------------------------------------------------------
µ~IANY A 'DA 

Almanya' da adliye işleri 
Berlin, 2 (A.A.) - Adliye Bakanı 

Bay Gertner Fölkişer Beobahter gaze
tesinde 1 nisandan başlıyarak Alman. 
yada adliye işlerinin bir elde toplana
cağı üzerinde bir yazı yazmıştır. 1 ni
eandan başlıyarak adliye değrelerinde 
çalışan işmen ve işçiler alman adliyesi 
servisine geçeceklerdir. Adliye kurum

ları gene bu tarihten başlıyarak devle. 
tin malı olacaktır. Şu halde adliye ida

resi devlet işlerinin bir elde toplanma· 
ıına girişen reformların başladığı an

dan beri düzenlenmiş ilk idare kısmı 

olacaktır. 

1!4\'İC.:re kac.:ırılan p;azt·teci yi 
geri istedi 

Bern, 2 (A.A.) - İsviçre hükumc· 
ti, Almanya'ya verdiği bir. notada, nazi 
aleyhtarı olup "İsviçre'den kaldırılarak 
Almanyaya götürüldüğü., ileri sürülen 
Alman gazeteci Jakob'un hemen geri 
gönderilmesini ve onu kaçıranların ce
zalandırılmasını istemektedir. 

Meme) sorumu ,.c Almanya 
Bedin, 2 (A.A.) - Sir Con Saymen 

in Memel anasal kanununu zaman al. 
tında bulunduran devletlerin Kovno'da. 
~i teşebbüsleri hakkında yaptığı bildi
riğden bahseden gazeteler, bunun bir 
10nuç vermediğini yazmaktadırlar. 

Memel Direktuarı, iktidarda kal· 
makta ve tazyik devam etmektedir. Ö· 
llim cezasına çarpıtanların cezaları ba. 
lıılanınamıştır. 

"Lokal Anzayger,, gazetesi, Li~van-
7ayı tazyik sıyasasında devamda ser
best bırakan devletlerin ödevlerini yap
madıklarını yazmaktadır. 

Mesele, andlaşmanın kazaen bozul. 
maaı değil, sistematik bir tekilde bozul· 
maaıdır. 

Onun için, Litvanya 11yasasında 

lröltnel bir değişiklik gerektir. Bu da 
devletlerin müdahalest ile olabilir. 

''Börsen Çaytung .. gazetesi, zamin 

devletlerin işe daha zorlu bir şekilde 
karışmasını istemektedir. Zaminler a
rasında Almanyanm dü§man devletler 
olduğunu bilen Litvanya, sistematik 
ihlallerinde devam edecek ve bu bir 
sava~ tehlikesi doğuracaktır. 

"Börsen Çaytung,,, bu tehlikeli za

manda Kovno ile bir ticaret anlaşma. 
sı yapmağa çalışan A vusturyanın hare
ketini doğru görmemektedir. 

Danzig durumu ve 
Almanya 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman istih
barat bürosundan: Danzig mm takası 

başkanı B. Förster, ulusal sosyalistle
rin Dantzig anasal kanununda bir de
ğişmeden hiçbir menfaatleri olmadığı
nı söylemiştir. 

Dantzig, serbest şehrin dirlik men

faatlerini göz önüne almasını bekliye
rek, Polonya ile iyi münasebetlerini 
korumağa devam ede-cektir. 

Dantzig, halkın Almanyaya dön

meği şiddetle istemesine rağmen and
laşmaları değiştiremez. Seçimden son

ra, hükUınet, ulusal kültür politikası

na devam edecektir. 

Dantzig diyet seçiminden sonra, 
ulusal sot;1listlerin hasımlarından öc 

alacaklarına dair arsıulusal gazetele • 

rin yalanlarına inanmak doğru değil
dir. O tersine ulusal sosyalistler, genel 

iş birliği ile uzlaşma aramaktadırlar. 

Seçimler uluslar derneği sıya!al 

muhaliflerinin ekseriyetin ulusal sos

yalistlere k:-.rşı olduklarını iddia etme
leri üzerine bir gerekli iş olmuştur. 

B. Förster, Dantzig'i Almanya'ya 
tekrar vermek için ulusal sosyalist ta

rafından hazırlanan darbe hakkındaki 

yalanlara da işaret etmiştir. 

Almanya ve h alya ticaret 
anlaşması 

Roma, 2 (A.A) - Almanya ile hal· 
ya arasında eşya girmesini dUzenliycn 
anlaşma nisan ıonuna kadar uzatılmıı
tır. 

lSPANYA'DA -
İspanyadaki sıyasal 

buhran 
Madrid, 2 (A.A.) - Çiftçi partisi 

başkanı B. Martinez le Valsco, bugün 
konuşmalarını bitirmiş ve kabineyi kur

mak ödevini cumur reisine geri vermiş

tir. 

Mumaileyhin kazanamamasının se

bebi. Katalonya birliğinin kabineye gir

mek için, içinde açıkça muhtariyet esa· 
sı bulunan bazı şartlar koymuş olması

dır. 

Cumur reisi yeniden eski başbakan 
B. Lerruyu yanına çağırmıştır. 

Madrid, 2 (A.A.) - Cumur Başka
nı, B. Löru'yu kabul etmiş ve kabine • 
nin kurulması yolundaki girişimlerine 

tevam etmesini istemiştir. 

B. Löru, Katalonya birliği tarafın • 
dan çok iyi karşılanmışı bununla bera • 

her birlik önderi, halkçı - çiftçi partisi 

başkanı B. Gil Robles'in alacağı durum 

ve tutacağı yolu bilmeden bir karar ve
r~miyeceğini söylemiştir. 

Şimdiye kadar halkçı • çiftçiler ka • 

bineye girmek istememişlerse de Kor • 
tes meclisinde B. Löru'ya yardım etmi
yeceklerini de söylemiş değillerdir. 

Meme) !4orumu karşısında 
İngiltere 

Londra, 2 (A.A) - Avam kamara

sında İngilterenin ve öteki devletlerin 

Memel aorumunda araya girmelerinir. 

şekli üzerinde sorulan soruya kartılık 
Sir Saymen demiştir ki: 

" - İngiltere, Fransa ve İtalyaca 

yapılan son girişmeler sırasında, Me • 

melde bugünkü durumun, bu topraklara 

verilmit olan muhtarlık prenaipine uy

gun olmadığı ve bu duruma, gecikmek

sizin bir ıon vermek gerektiği, Litvan
ya hükQmetine bildirilmittir. 

YUNANISTAN'DA 

Ordudan çıkarılan 
zabitler. 

Atina, 2 (A.A.) - Bugün 20 
bin ki,inin önünde askeri mahke
me tarafından mahkum edilen 13 
asi zabit ordudan çıkarılmı' ve 
rütbeleri alınmıştır. 

Bir zabit, derin bir sessizlik or
tasında, kararı okumuş ve bu sı
rada süel kıtalar selam durmuf
lardır. Bundan sonra bir küçük 
zabit, azıyanların apoletlerini, el
biselerindeki düğmeleri, ve işaret
leri ıökmüt ve diğer bir zabit, 
bunların elen orduıu üniforması
nı taşımaya layık olmadıklarını 
söylemiıtir. ------

lNGtL TERE'DE 

aAlmanya t:enevr~ye 
· dönmelidir,, 

Londra, 2 ( A.A) - B. Henderson 
demiştir ki: " - Almanya Cenevreye 
dönmelidir." ve B. Eden'in seyahati ü • 
zerinde şunları söylemiştir: 

'' - Bugün yapılmakta olan ingiliz -
sovyet görüşmeleri bu iki devlet arasın
da daha sıkı bir yakınlığın temellerini 
atarsa, bundan çok kıvanacağım. Sovyet
ler Birliğinin Uluslar Derneğine faal 

bir şekilde katıldığını görmekle kendi • 
mi klltluyorum.,, 

B. Henderson, yakında düşünceleri 

yoklamak Uzere Cenevreye gideceğini 

söylemiştir. 

Yeni hiçim uçaklar 
Londra, 2 (A.A) - Bir ingiliz hava 

tirketi uçarken karaya iniı düzenlerini 
gizliyecek, kanadları çok inik tek satıh· 
lı uçaklar kullanmaya batlamı!tır. Bu u
çaklar 270 beygir kuvvetinde 2 motörle 
iılemekte ve saatte 250 kilometre yap • 
maktadırlar. Bunlar, usun ıUren yollar
da kullanılmayıp bir yolculuk için uçak 
kiralamak istiyenlere verilecektir. 

IA' l STLRYA'DA 

A vusturyada krrallık 
istiyenler 

Viyana, 2 (A.A.) - İmparator aŞrl 
m ölümünün 14 üncü yıldönmii dolayı• 
siyle 20 binden artık kırallıktaR yana in. 
san Svaremberg sarayı önünde dün :mı• 
bsburgların tekrar kırat olmaları içiıı 

tezahürlerde bulunmuşlardır. Kalabalık 
arasında Arşidük Öjen, Devlet Şurası 
başkanı Kont Hopos, aşağı Avusturya 
valisi Von Ban, Viyana aristokrasisin • 
den birçok kimseler, eski ordudan bir • 
çok subaylar, eski savaşmanlar bulun • 
muştur. 

Tezahürlerden sonra Arşidük Öjen, 
halkın alkışları arasında geçid töreni 
yapan kurumları gözden geçirmiştir. 

Mançuko imparatoru Japonyaya 
gidiyor 

Sinking, 2 (A.A) - Mançukuo im
paratoru ve adamları Japonyaya gitmek 
üzere yola çıkmışlardır. İmparator Dai· 
ren'e kadar özel bir trenle gidecek, ora· 
da bir japon savaş gemisine binecek, Yo 
kohama'da karaya çıkacaktır. Mikado 
ile imparator arasında ilk buluşma 6 ni· 
sanda olacaktır. 

Hukuk Fakültesi Talebe Ce
miyeti Genel Katipliğinden: 

Cemiyetin (yasanın sekizinci 
maddesine göre) yıllık toplantısı 
5-4-935 cuma günü saat 14 te ya· 
pılacaktır. 

Konuşma sırası: 

A - lş ve yoklama dernekleri· 
nin raporlarının okunması 

B - İş derneğinin yasa tadil 
teklifi 

C - İş yoklama ve saygı koru
ma d emekleri azalarının seçilmesi 

Bütün üye arkadaşların o saat· 
te Fakültede bulunmalannı dile· 
riz. 

Sevban Vi!ayeti dai- Tokat Vilayetinden: 
mi enet_: meninden: Tokat Vilayetinde yapılacak yedi aded mektebin inşa

sı yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle aşağıdaki 
şerait dahilinde münakasaya konulmuştur. 

A nkara Milli Emlak 
Müdürlüğünded : 

1 - Adana - Misis yolunun o+ooo - 5+ooo kilometre
leri arasındaki şose inşaatı (3 6833) lira (92) kuruş keşif tu· 
tan ile eksiltmeye konmuştur. · 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa işleri umumi şartnamesı .. Matbu,, 
D - Fenni sartname "Matbu,, 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli ve proje resimlerı 
İstiyenler bu şartname ve evraktan matbu olmıyanla

nm bir lira seksen dört kuruş bedel mukabilinde Seyhan 
Vilayeti Nafıa Başmühendisliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 935 senesi mayısın ikinci perşembe gü
aü saat on birde vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için (2762) lira (54) kuruş 

teminat vermesi ve Nafıa Başmühendisliğinden tasdikli 
fenni ehliyet vesikası ile Ticaret odasının içinde bulundu
ğumuz seneye ait vesikasını göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evel vilayte Daimi encümeni reisliğine verecektir . 
Posta ile gönderilecek mektuplarda nihayet üçüncü mad
dede y~zıh s~ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ıle eyıce kapatılmış olması lazımdır. Postada ola-
cak gecikmeler kabul edilmez. (1629) 1-1289 

An,.c.ra Mil fi Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mahallesi Mevkii sokağı 

:Yenitehir (Süleyman bey 
mezarlığı 

Aylık icar 

Muhammen 
Cinsi Metruke kıymeti Kaç taksit 

No. J..ira K. olduğu 

385 20 00 Müşahere ıuretile 
Hane 

. Yuk~da ya~ılı üç oda bir mutbah bir hala ve taşlığı 
IDÜ§temıl hane ıcannın ihalesi 14 nisan 935 pazar güaü sa
at 15 te y~pı~ak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

İıteklılenn 18 liralık depozito makbuzu ile defterdar-
lıkta•kurulan komisyona müracaatları. (749) 1-1286 

1 - Yapılacak mekteblerin ikisi Tokat merkezinde 
beheri 39486 liradır. Birisi 2300 liradır. Kazalarda yapıla
cak mekteblerin beheri 20542 lira bedel keşiflidir. 

2 - Şartname plan ve modelleri görmek üzere Tokat 
vilayetine müracaat edilmelidir. 

3 - İhale 15 nisan 935 gününe müsadif pazartesi günü 
saat 16 da Tokat vilayeti daimi encümeninde yapılacak
tır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliledir. 
5 - Münakasaya iştirak edecekler bedeli keşfin yüzde 

7 buçuğu nisbetinde muvakkat teminat vereceklerdir. 
.6 - Münakasaya iştirak için taliplerin ehliyeti fenni

yesi haiz Nafıa Vekaleti veya Başmühendislikten verilmiş 
vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - Bu şerait dahilinde talih olanların teklif teminat 
mektublarım ve istenilen vesikaları havi kapalı zarfları
nı ihale günü olan 15 nisan 935 pazartesi günü saat on iki
ye kadar Vilayet Encümen Riyasetine tevdi etmeleri itan 
olunur. {1625) 1-1288 

P.T.T. Binalar ve levazım 

Müdürlüğünden : 
Muhtelif boyda • 1647 - tane pamuk bezi koli ve posta 

çantası .Yaptırılm~sı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksıltme 18 nısan 935 tarihine müsadif perşembe günü 

saat 14 de Ankarada P. T. T. U. Müdürlüğü binasında sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 4172 liradan ibaret olan muhammen bede
lin % 7,5 ğu olan - 313 - lira muvakkat teminatın idaremiz 
veznesine yatırıldığına dair makbuzu hamilen komisyona 
müracaat eylemeleri. 

Şartnameler Ankarada B. levazım müdürlüğünden ve 
Beyoğlunda P. T. Binasında Ayniyat muavinliğinden pa-
rasız olarak alınır. (755) 1-1291 

Ankara Evkaf ,Müdürlüğünden: 
Karacabey hamamı önündeki barakanın satışı pazar

lıkla yapılacaktır. İsteklilerin Evkaf müdürlüğüne gelme-
leri. (743) 1-1284 

Mevkii 

Kubbeli 

Eski ihalesi 
Muhammen 

Cinsi Miktarı kıymeti Hisse miktarı Kaç taksit 
Lira K. olduğu 

Bağ SS14 M.2 700 00 Tamamı sekiz aene 
sekiz taksit 

Yukarda yazılı bağın ihalesi 31-3-935 tarihinden itiba
ren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin 
45 liralık dipazito makbuzu ile defterdarlıkta kurulan sa· 
tış komisyonuna müracaatları. (750) 1-1287 

Ankara MilJi Elkak 
Müdürlü~nden 

Mahallesi Mevkii sokağı 

Vattarin Ezberciler 
(Hatuniye) yokuşu 

Cinsi Umum 
No. 

Metruke 
No. 

Hisse miktarr 

Hane 4-35-1521 149 Tamamı 

Kaç taksit olduğu 
Sekiz sene sekiz taksitle 

Yukarda yazılı beş oda iki hala bir mutbah ve bir pas
tırmalığı (taraçayı) müştemil hanein mülkiyeti mukadde
ma 6001 lira bedelle talibine ihale edilmiş ise de teahhü
datın ifa edilmemesinden 14 nisan 935 pazar günü saat 15 
te ihale edilmek üzere yeniden açık artırmaya konulmuş
tur. İhale bedeli nakten veya ikinci tertip mübadil bonosu 
ile alınacaktır. İstekliler 300 liralık depozito makbuzu ile
defterdarhkta kurulan komisyona müracaatları. (748) 

1-1285 

Ku \ 'el ve iştah için en birinci deva 
ŞARK J\IAl.T Hl 11.ASASllHR. 

1 ! Her eczahanede bulunur. 
! Bomonti Fabrikası. Ankara . Yenisehir. Tel: 1842 ~ 
IQIJa!DGl!Bill!Emr5H:1•ım.-.11•••=m• ... •-~ ..... ,G •• I 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
İdareye aid ellişer lira muhammen bedelli benz binek 

ve Dölahi kamyoniyle yüz lira muhammen bedelli Sevro· 
le kamyoneti pazarlıkla satılacaktır. 

Taliplerin yapılacak pazarlığa iştirak etmek üzere ih:ı
le günü olan 30. 4. 935 sah günü saat on beşte b~c; n i. • . i • • 

lük komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (737) 1-1",1 
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nıı Encümeninden: 1 Komisyonu ilfınlarr 1 l\I~n~~~~H~•i ~~~~~~!1 
1 

- Ce h İL A N t L A N "*' 1 
""""' "'- n -lllllın:ıımil!llllııııııınıRlllr.lmu~ınfüıim loııı.ıreı .Y an - Adana şosasının O+ 000 - 6 + 200, ki· Ordu sıhhi ihtiyacı için 8. 4. 935 pazartesı günü D l D llllllll 

la§ ilız erı arasındaki toprak tesviye•~ blokaj ve kırma seyyar hastanelere mahsus saat il de ihalesi ilan edi· • ev et emiryolları ve limanları 
tlok.aı, a~ ve ~erşi ile silindiraj ameliyatı otuz öiç bin yüz (Avrupa mamulatından ve len 1800 kilo keten ipliğm ( lıoıunuşt::. lıra otuz beş kuruş keşif tutarı ile eksiltmeye su geçmez en iyi Makö Ku· alınmasından vazgeçilmiş • ış etm. e. umumi Müdürlüg'-' ündenı 

2 

_ B . maşından) 100 kadar belki tir.. (701) ı-1241 s 1 
k u ış ·d d h · f ı h ene 

1 ıcar bedeli 1320 ıı·r h · · 
A- ~ aı şartnameler ve evrak şunlardır: a a aza asta ve ameli • binek otomobT 16 . a ta mın edılen kapalı bir ıı Eksıltme şartnamesi yat çadırları satın alınacak- MAKINA YACI !LANI da idare bina~ı~da ';;,~~n l935. salı g?nü saat 15 de Ankara 
C - Mukavelename projesi tır. (134~1) kil.o makine yag-ı çık eksiltme yor 1 k~teşlekkıl komıs} on tarafından ve a-

D - Nafta işleri umumi şartnamesi (Matbu) Taahhüde talip olanlar: açık eksıltme ıle mübayaa •· Bu i e g· ;:. e. ıra anacaktır. ı;; - Fenni şartname (Matbu) Bu çadırların şeklini gOst - dilmek üzere eksıltmeye veımele · ~e ıstıyenlerin 99 liralık muvakkat temınat 
'h - Hususi şartname ren resim ve plcinlariyle bir k_·onmuştur. İşbu makı·ne 'la- do"rdu·· :• veddanunun tayin ettiği vesikalarla k nunun • K , ncu ma esi mucibin · .. lalırik- .. e if cetveli, tahlili fiat cetveli, metraj cetveli, likte kumaşın iplik adedini gı memleket dahilinde mev- bulunmadığına dai b ce ışe ~'':"ege mann kanuni 
,, turab, tekibi türab ve (Şop r) makinasındaki cud makine yaglarmdan 0 _ olup Ankarada · r eyannamelerını ve otomo il ahibi ,

4 

Ş . . ıcrayı sanata mezun b ı d 1 . 

l -;- osa maktaı tulilnisi mukavemet ve ale tiki yet lacaktır. Tahmin edilen u • vesaıkı komisyon reislig~ ine 
1 

. u un u a daır 
l

. stıyenle b ı ı·ı· f' derecelerini radır n t b d ı· 34 B · ·d verme erı lazımdır inde r u şartname , e evraktan ta ı ı ı ıat cetve- • > 1 top an mum e e ı 99 lira 86 ku· u ışe aı sartnameler parasız olarak · lıodet maada matbu olmıyanları bir lira altmış altı kuruş sikletıni ve sair bütün va • ruştur. Şartnamesi bedelsiz zeme daıresinden tedarik edilebilir. (7ı6) An ar 

1 

mal• Lıbir ~ukabilinde Seyhan nafıa baş mühendisliğinden a- sıflarım ve Ankarada tes • olarak komisyonumuzdan - - ··---cuıııt1!!1l111ııınJtıı~ııtl!!:nııııııı
2

nır.a
4

ıa ır er. !im gümrüklü fiatını bildirir verilecektir. İhalesi 4.4.193S · 

illa: (-ı Eksihme 935 senesi nisanının 14 ncü pazar günü açık yazıh teklifnamelcrini perşembe günü saat on bir- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
• I) de vı11iyet daimi encümeninde yapılacaktır. l-5-935 tarihine kadar M.M. de komisyonumuzda yapda. S "T - Ek .

1 

Vekaleti sıhhat işleri daire- caktır Muvakk t . atrn Alma Komisyonu ı"la" nları 

5 

sı tme kapah zarf usulile olacaktır. • a temınatı _Ek .

1 

si birinci şubesine gönder. 262 lira 50 kuruştur. Eksilt· 

1 

~m . sı tmeye girebilmek için "2489., lira "65 .. kuruş me1eri ve faıla tafsilat is • meye girecekler 2490 No. lu MUHTELİF OCAK TUGLALARI HARÇLA 
1 

VE°' tlır esı ve Nafıa Başmühendisliğinden tasdikli fenni ti yenlerin mezkiır şube mil· kanunla şartnamede istenen TAV OCAGI 1 ÇLİGİ MALZEMES! 
leıı~et ~csikasile ticaret odasının içinde bulunduğumuz dürlüğüne müracaat etmele- belgeleri beraber getirecek- Tahmini bedeli 20000 lira olan uk 

/e aıd vesikası göstermek ıazımdır. ri ilan olunur. (70-0) !erdir. (607) l-ıo41 me 16 mayıs 935 t "h" d l ar a Y"''" 

11 

alze· 
bir s - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten 1- 1212 Askeri Fabrikalar ::~.~n aı"r:.erşembe gümi sa, t l4 30 da 
tir paat evel vil1iyet daimi encümeni reisliğine verilecek • İLAN satın alınacaktır. Şartname be~~~~sy~nun a kap_ ıı arfla · osta ·ı ·· · ı d ·ı ·· ·· ·· iLAN Beh yondan verilir. Tali lerin sız 

0 

arak mez ı r ko ıs llıadd ı e gondenlecek mektup ar a nı 1ayet uçuncu er tonunun tahmin e- rayı havi tekıı·f mekpt bl muvakkat temınat olan 
1500 

li· 

lrlüh .. •de yazılr saate kadar gelmiş olması ve c;!ış zarfın 1 - Erzincandaki kıtal dilen fiatı 13 lira 75 kuruş u arını mezk" · d 

da l

ur mumu ile iyice kapatılmış olması 11izımdır. Posta· için 200,000 kilo un kapalı olan 50 ton linyit kömürü itibaren komisyona ve ı · ur gun e saat 

13 

Od n o an .k 1 de ve mua en ıme ~rı ve kendilerinin de a nı gun-

-- gecı meler kabul edilmez. (1544) 1-1223 zarfla eksiltmeye konul - pazar ıkla satın alınacaktır. yy saatta komısyona gelemeleri. (720) 1-1250 
muştur. Pazarlığı 7-4-935 pazar günü KIRIKKALE TİP 13 E 2-İhalesi 10 nisan 1935 saat il dedir. Muvakkat te· LARININ ÜZERLERtNii~!NlN HALA CUKUR· carşamba günü saat 15 de minat 51 lira 53 kuruştur. LAR YAPILMASI. TONARME KAPAK • 

Nafıa Bakaıılığınd an : 
in Irınak - Filyos hattında sekiz muhtelif istasyonaa oına 
tk~~~tı ve ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usulile 

tmeye cıkarılmıştır. 
tenı~uhammen ihale bedeli (160,000) liradan ve muvakkat 
rnel~natı da (9,250) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a -
ra 1Yatın eksiltmesi 13.4.1935 cumartesi öğleden son -
rtıi saat ?n beşte Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında de
ğı~~ol ~n :ıat re·sliği eksiltme komisyonunda yapılaca
rne .an ısteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartna
so sınde yazılı diğer evrakı 13.4.1935 tarihinde öğleden 
biI~ra Sc at on dörde kadar inşaat reisliğine makbuz ınuka· 
ltıe ~de teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartna • 
bir ~nde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az 
ala ~fta cvel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ederek 
tırın a la:ı fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliş
ka elen iktiza eylediği ve münakasa şartnamesi ile mu-
8 ( ~le f?r jesi ve iliciklerinden miirekkep bir takım evrakı 
i'ü ·~) lıra bedel mukabilinde Bakanlık malzeme müdürlü· 

n en ala' itecekleri ilan olunur. (636) 1-1152 

.Jandarma 

[ U K, ] 
Genel I\omutanlığı 
t\nh:ara satın alma lio .. 

nıisyoıı undan: 
(
23 

Numune ve evsaf ma uygun yerli malı olmak şartiyle 
llii OOO) metre yataklık kılıf bezi 15. 4. 935 pazartesi gü· 
lst s~a_t (15) de kapalı zarf eksiltmesiyle satın almacakur. 
?eh: _ Iıler numune ve evsafı her gün komisyonumuzda gö-

ılırle s · ı. · · · · ( 40) r. ~ artnamesi parasızdır. Bezın ı.ıır metresı ıçın 
nu kuruş fiat biçilmiştir. Eksiltmeye girecekler 2490 ka
te~· ve şartnamesindeki belgeleri havi ve (690) liralık ilk 
te"· ınat makbuzu veya banka teminat mektuplarını muh
/\n~ teklif mektublarını eksiltme günü saat (14) e kadar 
~omisyona venneleri. (675) 1- 1175 -
r aşcı, duvarcı, betonarmeciler 

Ce • • d nııyetın en: 
tek Cemiyete mensup olan azanın cüzdanları değiştirile
oırn:e olm.aya~l~ra yeniden cüzdan verilecektir. Cüzdanı 
teği:aan hıç b.ır ışçinin çalışmasına müsaade edilemiye
ltıele . ~n her ışçinin cüzdanlarını bir ay zarfında yenile· 
~ı ılan olunur. 1-1110 

hevlet Demirvollan ve Limanları 
İşletme Umu~ l\liidürlfu.iiinden: 
? niBeher M 17 lira tahmin edilen 1000 M

8 
çam tomruk 

llası~n 1935 pazar günü saat 15.30 da Ankarada idare bi· 
l:rrıa n ka Malzeme dairesinde kapalı zarf usulü ile satın a-

ca tır 

llat~u~şe.ginnek i tıyenlerin 1275 liralık muvakkat temi
Jnadd ~nunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü 
dair besı mucibince işe ginneğe manileri bulunmadığına 
dar k ey~nname ve tekliflerinin aynı gün saat 14,30 a ka-

B 01?ısyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
liayau ışe aid şartnameler Ankarada malzeme dairesinde, 
lehirdarpEşa?a tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Eski
ltıakta~ skışehir mağazasında parasız olarak dağıtıl -

ır. (688) 1 - 1179 

Erzincanda F. satm alma Şartnamesi her gün ög~leden B k · . edeli keşfi 882 lira olan · 
komisyonunda yapılacaktır. "?~a omısyonda görüle- rıkalar umum müd"' r·. .. yukarda yazılı ış Aske11 l'alı-

3 - Muhammen bedeli bılır. Pazar lığa girecekler nisan 935 tarihinde u:._~gu .. ~atın alma komisı onunca ı 6 
27,000 liradır. Muvakkat te· muvakkat teminat mektup rtlacaktır. Şartnam be ı;.unu saat 14 ?~ pa arhkla yapU· 
minat 2025 liradır. veya makbuzlariyle birlik· verilir. Taliplerin ~uv şkk urtl§ ~ukabılınde komisyondan 

4 - Şartnamesini gör • te pazarlık saatmda M M ve 2490 numaralı kanU: at temınat olan 66 hra 15 kuruş 
mek için her gün eksiltme· V. Sa. Al. Ko. da bulu~~- mezkiır gün ve saatta k un~ ve 

3
· maddelerindeki vesaıklo 

ye girmek için de teklif larL <742) 1280 omısyona gelmeleri. (721) 1-124! 

mektuplarının ihale saatin - Kı·ralık BRİNEL ALETİ 
den bir saat evel Erzincan 
Sat n 1 K 

· Tahmini bedeli 1000 ıı·ra 

BİR ADET MOTOR POMP 
Ta~mini bedeli 650 lıra 

olan hır adet motor pomp 
aske~i fabrikalar satın alma 
k~ı~yo~unca 11 nisan 935 
tarıhınd.e perşembe gunu sa• 
at 15 de pazarlıkla satm a· 
lmacaktır. Şartnamede de • 
ğişi~lik yapılmıştır. Ve be
del~ı~ olarak komisyondan 
verılır. Taliplerin muvak • 
kat teminat olan 48 lira 75 
kuruş ve 2490 numaralı ka .. 

ı a ma o. na vennış E d bulunmaları. (666) V, ülckfu1 ve garaj olan bir adet Brinel aleti as· 
1 1 146 keri _fabrikalar satın alma 
- Ulus gazetesi yakınındadır. k 1 L A N M b omı. .•yonunca 11 nisan 935 

Müteahhid nam ve hesa
bına 330 adet keten yuma
ğı ile 1550 adet muhtelif 
renkte makara pazarlıkla a
lınacaktır. Tahmin edilen 
bedel 1. 150 liradır. Şartna -
mesini görmek istiyenlerin 
her gün pazarlığına iştirak 

. edeceklerin 2490 numaralı 
kanunun 2, 3 üncü maddele
rindeki vesaik ile 86 lira 25 
kuruş teminat mektubu ile 
hirlikte 6. 4. 935 cumartesi 
g:.inü saat 11 de M.M.V. sa· 
un alma komisyonuna gel· 
meleri. (672) 1- 1172 

MUHABERE MALZEME -
Sİ İLANI. 

60 Takım laklanşe pili 
35 Km. 3. Mm. kutrunda 

demir tel 
2000 Mücerrit fincan 3 N: 

deve boynu ile birlikte 
45 adet 9 metrelik direk 

190 ,, 6.5 metrelik direk 
Memleket dahilinden sa

tm alınacak olan yukarda 
cins ve mikdan yazılı beş 
kalem muhabere malzeıne· 
sinin ikinci açık eksiltmesi· 
ne de talip çıkmadığından 
bu defa pazarlığa konmuş • 
tur. Pazarlığı 6. IV. 935 cu
martesi günü saat on birde 
komisyonumuzda yapıla • 
cakur. Şartnamesi bedelsiz 
olarak komisyonumuzdan 
verilecektir. Tahmin edilen 
umum bedeli 3185 lira 80 ku
ruştur. Muvakkat teminatı 
239 liradır. Eksiltmeye gi • 
recekler 2490 No. h kanun • 
la şartnamede istenen belge
leri beraber getireceklerdir. 
(725) 1 -1245 

İLAN 
11. 4. 935 perşembe günü 

saat 15 de ihalesi ilan edi • 
len 232 bin tane makaranın 
alınmasından vazgeçilmiştir. 
(702) 1-1213 

.
at aa karşısındaki yazıhaneye t h d an ın e perşembe günü sa-

muracaat. 1-1254 at 14 de pazarlıkla satın alı-

ZAYİ 
~l9 No. Otomobilin plakası 

gaıp olduğundan hükmü yoktur. 
Abdurrahman Naci 

l-1282 Ankara 

11..AN ŞARTLARJ 
Beher Beher 

Sayda Santimi Sayda Santimi 

2 
4 

300 
150 

3 
5 

200 
100 

6 80 7 .40 
8 25 lnmııtur. 

\ 1 - Hayır işlerine ve yeni ~ 
~ çıkan kitablara aid ilatılardan 
~~ % 15 tenzilat yapılu. 
~l 2 - Zayi ilan bedelleri mak. 
~ t •. ~ u yuz otuz kuruıtur. 

3 - Tebrik, teıekkilr, evlen-
~ me vefat ve katı al5.ka il!nla • 'f.~ 
~~ lmdan maktuan be§ lira a1mrr. ~ 

~ 

~ ~BONE ŞARTI.ARI 
~ Muddet Dahilde Hariçte 

~ 
~ Seneliği 17 Lira 30 Lira 
~ 6 Aylığı 9 ,, 16 
~~ 3 Aylığı 5 g " ,, " 
E~ Posta Ucreti gönderilmiycn ~ 

mektublara cevab verilmez. 

Satılık Arsa 
Çankırı caddesinde Asekerlik 

ıubesi yakınında 20 metrelik cad
de üzerinde köşe başında (İmar
ca tanzim edilmiş) 302 metre. 
Ankara Eczanesine müracaat. 

----
imtiyaz sahibi ve Baş.mu 

arrid Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı ldart eden 
Yazı İşleri MildürU Nasuhi 

1 

BAYDAR 

Çınkm caddesi civarmdı 
j U luı B ımmıvind• bısı!mış· 

L '"· 

n?cakur. Şartname bedelsiz
dır. Ve komisyondan veri-
lir: Taliplerin muvakkat te· 
mınat olan 750 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerindeki vesaikle 
mezkilr gün ve saatta ko -
misyona gelmeleri. ( 684) 

nunun 2 ve 3 maddelerinde
ki vesaikle mezkQr gün vo 
aaatta komisyona gelmele • 

1-1180 ri. (683) 1 - 1181 

Sehyan Vilayeti dai., 
A ee 

mı encumen·nden: 
1 - dAdana'da Hükfimet konağında daimi encümen ri· 

yaaet o .~sı ve kalemi, umumi meclis salonu ve halk U-
racaat burosu inşasile bunlar! al" kalı . - . ~ m ıisat "on .k. b' r . a a dıger tadılat ve te-

t 
ı ı m,, ıra keşıf tutan ile eksiltmeye konulmu .. 

ur. ..-

2 - Bu iş.e aid evrak ve §artnamelu şunlardır. 
A - Eksıl tme şartnamesi. 
B - Mukavelename pro je .. I. 
C- Hususi şartname. 
D - Keşif hulasa cetveli. 
E - Proje resimleri. 
F - Umumi şaruıame 
.tstiyenler bu evrak ve .şartnameleri "60 k k bilınde Seyhan N r B .. ,, uruş mu a· 3 E . a ıa aşmuhendisiğinden alabilirler 

.. - ı ksıln:ıe 935 senesi nisanının 18 inci e emb~ 
nu ~aat il d~ vilayet daimi encümeninde ihal~ eJilecckt 

5 
= Eks~Jtme kap.alı ~arf usulile yapılacaktır. ' 

. Eksıltmeye gırebılmek için "900" r t . mesı ve Nafıa Ba üh d" .•. ıra emınat ver-
sikasile ticaret od şm en ıslıgınden tasdikli ehliyet ve--
vesikasını gösten!:::'~ içindırde bulunduğumuz seneye aid 

6 Tk' znn • - e lıf mektublan 3 il d 
bir saat evel vilayet daimi e:~. ma de~~. yazılı , saatten 
Posta ile gönderilecek mekt ~ı:rnen. reslıgıne verılecektir. 
yazılı saate kadar gelmiş 

1 
u ar nihayet 3 ncü maddede 

.
1 

• • o ması ve dıq .zarf üh · 
mu ı e ıyıce kapatılmış olm 1,., ~ ın m ur mu• 
geciloneler kabul edilmez ası <a1z6ımdır. Postada ola~ • 28) 1-1290 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Ekmek münakasası 
dar ~::;1 =u~ f::~ltc_sinin mayıı 935 nihayetine ka· 
saat 12 de münakasa ile _kılo e~ek :21: 4. 93~ pazar günil 
teye mürac:Aatları. (734)ihale edıleccktır. Talıplerin fakiıl• 

1-1275 



SAYIFA 8 

Devlet Demiryollarından: 
3 nisan 193: tarihinden itibaren; bir mürsil tarafın -

dan cümlesi aynı tarihte aynı mürsile gönderilmek şartile 
herhangi iki istasyon. arasında naklettirilecek en az 25 a • 
det (Otomobil. otobüs, kamyon ve kamyonet) in 75 nu .. 
maralı tarife ile hesab edilecek ücretlerinden üçte bir ten-
zilat yapılır. (739) 1 - 1278 

Denizli Elektrik Türk 
Ano im Şirketinden: 

11. 4. 935 perşembe günü ihale edileceği ilan olunan De
ni.zli idare elektrik tesisatı projelerde yeniden tetkikat ya
pılması sebebiyle tehir edilmiştir. Münakasa ve ihale ta-
rihi a •rıca ilan <>lunacaktır. 1 -1281 

Devlet DemıryoUarından • 
Haydarpaşa, Derince, Mersin ve Samsuna D.D. 25 nu

maralı tarife iie taşınacak maden cevherlerine. alınacak 
ücret ton başına 400 kuruştan aşağı düşmemek şartile, bu 
tarife ücretlerinden muayyen müddet için yapılmakta o
lan yüzde 20 tenzilat 1 mart 935 tarih"ndeıı itibaren müd· 
detsiz olarak uzatılmıştır. f740) 1 - 1279 

Jandarma Gen~] 1( omutanl ğı 

[ j. U. K.] ıı cara 

koı isyoııundan : 
Satın alma 

Sekiz çcşid ilaç kapalı zarf eksiltmesiyle 18. 4. 935 per
şembe günü saat (15) de satın alınacaktır. Şartnamesi 
parasız komisyonden verilir. İstanbul Jandarma muayene 
heyetinde görülebilir. 

Şartnameye bağlı listede her çeşid için gösterilen tah
min yekunu (74-15) liradır. Satın alımına ginnek istiyen • 
lerin (55613) kuruşluk ilk teminat makbuz veya bnka mek 
tubu ile (2490) sayılı kanun ve şartnamede yazılı belgeler 
içinde bulunan teklif mektublarmı eksiltme günü saat 
(14) de Ankarada komisyona vermis olmaları. (733) 

1- 1276 

Nafıa BaJ{anlığından: 
Afyon - Antalya hattının Bozan önü· İsparta arasında· 

ki 13.8 kilometrelik mükerrer 7 inci kısmının inşaat ve ray 
ferşiyatı ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usulile 
eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

Muhammen ihale bedeli (300,000) liradan ve muvakkat 
teminatı da 15750 liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a -
meliyatın eksiltmesi 10.4.1935 çarşamba günü öğleden son
ra saat on altıda Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında de
miryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılaca
ğ!ndan isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartna
mesinde yazılı diğer evrakı 10.4.1935 tarihinde öğleden 
sonra saat on beşe kadar inşaat reisliğine makbuz muka • 
bilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartna • 
mesinde yazılı olduğu veçhile miınakasa gününden en az 
bir hafta evel Nafıa Bakanhğma istiaa ile müracaat ederek 
alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliş
tirmeleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesi ile mu
kavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
l'5 (xx) lira bedel mukabilinde Bakanlık malzeme müdür -
lüğündan alabilecekleri ilan olunur. (635) 1-1151 

Ankara Askerlik Şubesi 
riyasetinden: 

Ankarada mevcud yerli ve yabancı 330 doğumlu ve bun 
lada muameleye tabi ve muhtelif sebeblerle şimdiye ka
dar sevk olunmıyan bütün doğumluların kısa hizmetlileri 
aşağıdaki tarihlerde sevk olunacaklardır. 

Ehliyetnamesizler 1 mayıs 935 de 
Orta ehliyetnameliler 1 temmuz 935 de 
Tam ehliyetnameliler 1 eylUl 935 de 
Yüksek ehliyetnameliler 1/2. Teş. 935 de doğru mek

tepde 
1 mayısta kıtada bulundurulacak ehliyetnamesiz kısa 

hizmetliler (deniz hariç) 27 nisan 935 cumartesi günü 
sevkolunmak için nüfus cüzdanı şehadetname ve ellerin· 
deki bütün askeri vesikalariyle şubeye müracaatları bugün 
müracaat etmiyenler ile geç gelenler hakkında askerlik 
mükellefiyeti kanununun değişmiş olan 89 uncu maddesi
nin tatbik olunacağı ve bu yazının bilumum kısa hizmetli
ler için celb makamına geçtiği ilan olunur. (719) 1-1243 

Nafıa Balcanlığından: 
• 

Çerkeş kazasının Ağaçdağı veya Dümenlik ormanla • 
nn~an ke_silmek Ye. Sumucak istasyonunda vagon içinde 
teslım edılmek şartıyle muhammen bedeli 6750 lira olan 
1500 adet çıralı çam telgraf direği kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

.. ~ksiltme 13 nisan 1935 tarihine rasthyan cumartesi 
gunu saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlü • 
ğünde yapılacaktır. 

. İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 506,25 
lırah~ muvakkat teminatlarının malsandığma yatırıldığı· 
na daır olan makbuz veya nümunesine uygun Banka ke
falet mektubu ile birlikte 13. 4. 1935 cumartesi günü saat 
14 e kadar Malz;me müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Bu hususta.kı şartnameler parasız olarak Ankarada Ba
kanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. (674) 1-1174 

ULUS 

Nafıa Bak.anlığınd an : 
Filyos - Ereğli hattı ikinci kısım inşaatı ve ameliyatı 

Nafıa Bakanlığınca kapalı azrf usulile eksiltmeğe çıkarıl
mıştır. 

Muhammen ihale bedeli (2.500,000) liradan ve muvak • 
kat teminatı da (88750) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve 
ameliyatın eksiltmesi 14.4.1935 pazar öğleden son· 
ra saat on beşte Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında de
miryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılaca
ğından isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartna· 
mesinde yazılı diğer evrakı 14.4.1935 tarihinde öğleden 
sonra saat on dörde kadar inşaat reisliğine makbuz muka· 
bilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartna • 
mesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az 
bir hafta evel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ederek 
alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliş
tirmeleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesi ile mu· 
kavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
50 (xx) lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme müdür-
lüğünden alabilecekleri ilan olunur. (634) 1-1150 

~ 'I 
Gr · p en korununuz 

Pastil Antiseptik Kanzuk 
Kanzuk pastilleri: Te
neffüs yolu ile geçen 
hastalıkların koruyu
cusudur. Grip, nezle 
ve öksürüğü önler, te
ne ffüsiı kolaylaştırır 

ve temizler. 
Kanzuk pastilleri: 

Yolculukta kalabalık 

ve tozlu muhitlerde 
-.1aı1~ kışın kapalı yerlerde 

bulunmakdan gelen 
bulaşık hastalıkların 

önüne geçer. Ses kısıklıklarında ve boğaz hastalıklarında 

kat'i tesirlidir. Her eczanede i::ıulunur. 

KANZUK KOMO JEN SAÇ EKSİRİ SAÇLARIN 
DÖKÜLMESİNE MANİ OLUR. 1 

111 111 
Nafıa Bal{anlığından: 

Afyon. Antalya hattının Baladiz ·Burdur arasındaki 
24,5 kilometrelik yedinci kısmının inşaat ve ray ferşiyatı 

inşaatı ve ameliyatı Nafıa bakanlığınca kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen ihale hedeli (370,000) liradan ve muvakkat 
teminatı da (18550) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a
meliyatın eksiltmesi 10.4.1935 çarşamba günü öğleden son
ra saat on beşte Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında de
miryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılaca
ğından isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartna
mesinde yazılı diğer evrakı 10.4.1935 tarihinde öğleden 
sonra saat on dörde kadar inşaat reisliğine makbuz muka· 
bilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartna • 
mesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az 
bir hafta evel Nafra Bakanlığına istida ile müracaat ederek 
alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliş
tirmeleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesi ile mu~ 
kavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
(18,50) (xx) lira bedel mukabilinde Bakanlık malzeme mü-
dürlüğünden alabilecekleri ilan olunur. (633) 1-1149 

lstatastik Umum Müdürlüğü 
eksiltme ve pazarlık komisyo -
nundan: 

825 lira bedel tahmin olunan ve 300-400 sayfalık harici 
ticaret ikinci kısım yıllığı ile 413 lira bedel tahmin 
olunan 150-200 sayıfahk Limanlar i~tatistiği pazarlıkla 
bastırılacaktır. 

Eksiltmeğe iştirak edecekler parasız olarak bu bapta· 
ki şartnameyi komisyon katibliğinden istiyebilirler. Ek· 
siltme dairede toplanacak olan pazarlık komisyonunda ya
pılacaktır. İsteklilerin o/0 7,5 muvakkat teminatlarile nisa
ıun 16 mcı pazartesi günü saat 15 de komisyonda bulun· 
malan. (707) 1-1216 

Devlet Demiryollarından: 
Samsun - Sıvas kısmında yüzde 60 ve Manisa - Ban

dırma kısmında yüzde 50 olmak üzere 31 mart 1935 tari
hine kadar umumi tarife üzerinden yapılmakta olan ten. 
zilat bila müddet uzatılmıştır. (738) 1-1277 

Ankara Beleoiye e·s iğinden 
Ankara şehrinde binalara numara levhaları tak~l 

başlanmıştır. Numaralama talimatnamesinin 38 incı 
sinde yazıldığı vechile içinde bulundukları binalara; 
ra vazına muhalefet edenler, numaraları silenler, h 
lar veya söküp kaldıranlar, konulan numaraları -~u. t 
etmiyenler, numarası ziyaa uğradığı halde yenısırı1

6 tırmıyanlarm vilayet tarafından sayım kanunun?n oı 
maddesi hükmüne tevfikan cezalandırılacakları ılal166 nur. (679) 1 -11 

Kocaeli C. Müddei 
U mumiHğinde~ 

2636 lira 91 kuruş bedel keşif ile Kocaeli hapishall 
de yaptırılacak olan tamirat açık eksiltme usuliyl~.ırı 
kasaya konulmuştur. İhalesi 9 nisan 935 salı günU 
( 15) de Müddei Umumilik makamında yapılacaktır• 
teklilerin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat ın~ 
veya banka mektuplariyle birlikte o gün ve saatta 
bulunmaları şartnamesini görmek ve fazla maıu111at 
mak istiyenlerin hapishane çevirgenliğine müraca• 
lüzumu ilan olunur. (664) 1-1139 __./ 

Dahiliye Vekaletinden• 
Vilayetlerevi için alınacak halılarm münakasası tl 

san 935 tarihine kadar temdid edilmiştir. . 
Şartnamede tadilat yapıldığından yeni şartnanıeY1 

mek üzere taliplerin Dahiliye Vekaleti El.siltme kO~ 
yonuna müracaat etmeleri ve münakasaya iştirak etfll 
istiyenlerin de 11 nisan 935 günü saat 14,30 a kadar ıe 
mektublanm komisyona vermeleri ilan olunur. (677) 

1-1177 _./ 

Seyhan Vilayeti 
daimi encümeninde111 

1 - Adana istasyon binası üzerinde inşa edilecek ilk Jll.lf 
teb "otuz dokuz bin dokuz yiiz elli,, lira keşif tutan ile r 
siltmeye konulmuştur. 

Bu işe aid şartnameler ve evrak ıunlardırı 
A) Keşif hulasası. 
B) Proje resimleri, 
C) Hususi şartnamo 
D) Mukavelename d• 
İstiyenler bu şartname ve evrakı iki lira muliabl1'1\ 

Seyhan Nafıa baş mühendisliğinden alabilirler. 1 
2- Eksiltme 935 senesi nisanının (21) inci pazar giill 

saat on birde vilayet daimi encümeninde yapılacaktır~ 
3 - Eksiltme kapalı .ıarf usuliyle olacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (2996) lira 25 kuruş tr 
minat vermesi ve Nafıa baş mühendisliğinden tasdikli f~ 
ni ehliyet vesikasile Ticaret odasının içinde bulunduğu 
muz seneye aid vesikasını göstermesi lazımdır. 

~ - Teklif mektubları 3 ilncü maddede yazılı saaıtSf' 
bir saat evet vilayet daimi encümeni reisliğine verilecek~ 
Posta ile gönderilecek mektublar da nihayet 3 üncil JtJS 
dede yazılı saata kadar gelmiş ve dış zarfın mühür ınutJl~ 
ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olan geci1'' 
meler kabul edilmez. (1464 - 680) 1-1167 ..-/ 

Diyarıbekir Belediye 
Başkanlığındaııı 

Diyarbekir belediyesine lüzumu olan alatı hendesiye
nin Nifo, Teodolit, Pantograf, Dört adet Mira, dört çeti1' 
şerid, üç mukayyet barometre, ve on }alo, 12 mart 1935 ti' 
rihinden itibaren yirmi üç gün müddetle kapalı zarf us~ 
liyle münakasaya konulmuş olduğundan taliplerin tef11l' 
nat akçeleriyle teklif mektuplarının 4 nisan 935 perşeJ1'lb' 
günü saat on ikiye kadar belediye encümenince kabul edi' 
leceği ilan olunur. (1509-695) 1-1206 

•• •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertibin 6 ıncı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir. 

Büyük ikramiye2000001iradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 

5,000 liralık ikramiyeleı· ve 50.000 liralık miiki
fat ,·ardır • 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FİRENGİ VE 
BELSOGUKI,.UGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

,---~-SİNEMALAR 
f: YENi ) 

• 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

Hastalarını her gün 9-13 
ve 15-20 yo kadar kabul eder. 

ı- 1!39 

Sc:ıe nin ilk Türkçe sözlü, şarkılı muazzam şaheıeri 
BU GECE [KULÜP) 

A Y S E L (Bataklı Damın kızr) 
Canlandıranları Feriha Tevfik • Cahide • t. Galip- Mahmut 

Numaralı yerlerinizi gündüzden tedarik ediniz. 
Telefon: Yeni: 3540 - Kulüp: 1131 


