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Dalfos, - Tehz<lS - 6 ( A.A.) - Amerikanın. 
bir rumıaralı lıalk liişmcmı Reymon Homil
ıorı, polia tcu·afındarı )<ıkalarımı:.:tır. Bu a:;ı
cı, gecen ·yıl ~·azm, idama mahkumlar l.öc
resinden kaçmıştı. 

'.Ammız, anaımız(:lır. Her yerde 5 kuruş 

Gündelik 

OARPTEN KAZANANLAR 

t.~naanlığın harbı bir türlü or
t...ndn kaldıramadığına bakılırsa 

Kamutayın dünkü 
toplanbsı 

B. EDEN LONDRA'Y A DÖNDÜ 

İngiliz bakanının yolculuğundan 
çıkan sonuçlar ııelerdir? 

·· an kazananlar olduğunu dü· 
~ ıerekir. Milletlerin tari· 
ba • ve araıuluaal geçimde har· 
ha .:•~enberi oynamakta oldu· 
bil JUk rol bellidir. Bir takım 
Ja~nler bile insanlık tarihini 
'-a· a barb tarihi ile anlatmak ia
llb~erdir. Devletlerin buıün ıi· 
diJcı .rn~ya ne büyük özen ver• 
llun eb-~ı ıöz önüne ıetiriraek bu· 
bir .. u~.bütün yabana atılacak 
uıu. duıunce olmadığım anlarız. 
lar lararuındaki büyük aonu
tt. ~~ kere hep harbla bir aonu· 

Van gölü, Ankara imar müdürlüğil1 
tahlisiye genel müdürlüğü 

büdceleri görüşüldü 

Durum ciddi, 
ancak tehlikesizdir 

Londra, 6 (A.A.) - Londra 
ya dönen B. Eden kendiıinin ve 
B. Saymen'in yapmıı oldukları 
yolculukların çok fay dalı olduğu
nu aöylemiı ve demiıtir ki: Bu· 
ıünkü Avrupa durumunun çok 

ta devam edeceği de muhakkak 
değildir. 

.,.ılanmııtır. 
~ akat harbın aldığı yeni 19:' 
diif den aonra onun üzerindekı 
..._ llacelerde de bir değitiklik ol'- e: başlamıttır. Yakın vakrtla· 
it .

1 
da~r harb ulusların ancak bir 

...: • \tgraıan güderi ara11nda o
bir .. çabuk biterdi. Yenilen ul~s, 

ıc.mutaJ diln Ba1 Tevfik Fikret Sı • 
Jay'ın bqkanhiında toplanmııtır. Gün
Jemec:in birinci konuıulacak iti olan ba· 
fit kanununun 3 üncü maddesinin tefaJ. 
ri için Başbakanbğm tezkeresi ve ilıill 
komisyon ınazbatası üzerincl. &Gtbr • 
malar yapılmak üzere tüze komisyond• 
na (adliye encümenine) ıeri •erildi. 

Bqkan, ıeçen oturumdaki Van Gl
lü 935 ,.ıs biidceti izerinde pnel ıörüı .. 
melerin devam ettiiini söyledi ve aözti 
içeri ftler Bakanımız Bay Şükrü Kaya• 

ya verdi . 
içeri itler Bakanı B. Şükrü Kaya 

(Muğla) - Van ıölü bü41ceainin mii• 
zakeresi giinü bir vazife dolay11iyle An• 

sorluklu olduğunda hiç kimıenin 
tüpheai yoktur. Ancak, her deYlet 
bu ıüçlükleri yenmeye yardUD et
mek iatediğinden bunların orta· 
dan kaldırılmaaı imki.narz değil-
dir. Bizim ite karıımamız ıöyle 
olmalıdır: Doğru, verimli ve de· 
vamlı bir ııyaaa takib etmek ve 
Uluılar Derneğine ve mü§terek ba
rıt ıiıtemine yardım etmek.,, 

1(-~~ 

Londra, 6 (A.A.) - Gazeteler,ı 
ıöre B. Eden'in Avrupa hük6met 
merkezlerinde yapbğı seyahatte 
elde ettiği ıonuclar ıunlardır ı 

3 - Ziyaret edilen devletlerden 
hiç birinin ıüel ıaldmm niyetleri 
yoktur. Hepsi barıtın düzenlenme. 
ıini çok istiyorlar. 

4 - Büyük Britanya, 11ya1&1ı· 
?~ tem~li olan bu amaca eritmek 
ıçan, aaglam ve açık ıözle kalma 
Avrupa'ya yardım edebilir. 

Niyus Kronikl'e göre, B. Eden'• 
in seyahatinin dı11al aonuclan ıuo· 
lardır: 

(Sonu 6 ıncı sayıfed•) 

Almanya 
mektuhlan takını ııyaaal ve ökonomık 

:611llere katlanarak pek çok 
tll'dı anmadan itin içinden ııyn· 
da · Son harb göıterdi ki bun· 
~ biyle aavaı ulusun tektek her 
"n • liicü arasında olacak, in· 
,
1 
d Para ve malca ne varsa hep

i,· e ortaya atılacaktır. Yenilen 
~~ daba belini doğrultamıyacağı 
d )'enen de hırpalanmakta on· 

karada bulunamadığından, bugün bu ıCJ. 
lün vaziyeti siyasiye ve iktıaadiyeal 
hakkında bir cümlelik bir mukaddem• 

ile vaziyeti anlatmak istediğini söyle • 
mit ves "Van ıölü ıeçmİt de~_en 
mamur köıelerinden bir sahayı yekdır• 
rine bağhyan bir iç denizdi. Türklüğüıt 
ilk devirlerinde Anadolu'da büyük bü • 
yiik devletlerin kurduğu merkezlerin iç 
denizi idi,. diyerek Van ıölünün 11yasal, 
ökonomik ve tarihsel değerini, Şeyh Sa
id aznnall ve onu kovaltyan günlerde 
önemini belli ettiiini, Van gölü İ!letilir~ 

Bttyanıtta bulunan 8. şatrO"Xaya 
1 - Durum ciddidir; ancak aiır 

bir tehlike, herkeaçe ıanıldığrndan 
daha azdır. 

Almanya'dın dön•a arlaıdap· 
mız Ntt~et HaUJ Atay. bu yoloala
tu .11rasında göriip ölrtadllılerial 
"Almanya mektub/arı,. baf/ıtı .ı. 

tında gazete.mlze yaıml• bati• 
mıştrr, BugünlcU Almuıya'nı1J ıl· 

di~loi objektil bir g6r/Jjlı anlatazı 
b.u yazıları okurlarımı~ a,ancA 11· 

yıf anuzda bulacaklardıt. an reri kalmıyacaktır. 
it Onun için harbın uluılar ba
llQından kazançlı olduğu dü

( Sonu s. inci sayı/ada) 

ken bunun bir ıelir kaynağı olmasında r: 
ziyade gözönünde tutulacak özellikler 
oldufunu, bu iıin; bir ıose, bir köprü 
gibi devletin yapmasr ıe.rekli ödevlerden 

(Sonu S. İllci sayrfada) 

2 - Polonyanın mahfilleri mÜf· 
terek bir güvenlik sistemine kartı 
olmaktan vazgeçebilir ve Alman· 
yanın bugünkü durumda kalnıak· 

Osmanlıcadan 1 ürkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. 14 
1 _ ö~ ıür"1;<1 köklerden gelen sö.U rin karıııma <!· Kö.) beldeii ( aUimeti) ko nnıuııur. Bıınlorın /ıer biri hakkında •ıra ., ile uıunanlarınımn ( mü"1lıanll) 

yazılarını gazetelere vereceii•· ı · 2 l' . k ,_'·la ·yi a)-ırd edilmeıi için, gereğine göı·e, /ranaucaları ,·a~ı mıı, ayrıca örnekler de lt·on ulmUflllr. 
- enı konan arf'"" nn ı .. . · •-- ı.·ıı · l • " l k •- 1 k l ·· ·· ·· ·· 3 K l k ı· lerin buıünku ıılenmıı ve kullanııun fe"" en u ın mıııır. na ı a o"'n ıa , aa ı ugum olan bukum tiirkçe ""ek kökünden ı• 
- ökü ıürkçe o an ·e ıme • , ., 

"'- fen şekil gibi. d k Temenni etmek -= Dilemek 

<)tici ::ı:: lçıüdel = (Fr.) 1nstinctif. Gatyolmak r= Kendin en ıeçme Gayet = Pek, pekçok 
d tlltk: 1nsanların da insiyaki hareketleri var- GatY ifinde ::= Kendinden seçerek 

rr - insanların da i"üdel hareketleri vardır 
"°" Les hommes aussi ont des actes instinctifs. 

Gatatmek = Daldırmak 

~~ Batma 
() tnclc· G • · · · d k'/ de 
,

1
• • emrnın garkı, yalnız ıçın e ı ere • 
ı. on/ d - "k b · f arın akraba ve taallıikatrna a buyu ır 
Cfi~t . . d lı:iı oldu = Geminin batması, yalnız ı<;ın e. 

b; ere <!eğil, onların soyuna sopuna da buyülc 

~r felilcet oldu. 

et&nelc - Babrmak 

~ let· • - Batmak 
"-laj ~ ~k. mairuk 

Ö ~ -= Dalım 
llıeJc • H ı · · J b ·ı . l.) 
1 

• a ı ıstiğrakta ne yaptrgınr z mıyor -
a ,,,. h ,. t_,. a ınde ne yaptığrnı bilmiyor. 

t_ &etcnek Dikmek 

~)aıı e~-ek ... " - Kuımak 

~ ..... " 
Ö •unu 
rneıt. 1 ı . I · s amıyeıce mevta bade/gasil defnolur 

t slamlzkta olu yunudan sonra gömülür 
-·let.n 'd t...., elt == Yumak 

' "' Ö k.apaç ltf l>;~:tc:: Eski zamanlarda derebeyleri için gasp 
ip ı~,. · .•le sayılırdı Eski zamanlardı derebey-
t I 1 fİ ~ ~ n kapaç bıt hale sayılırdı. 

r ta ..... kaprnan 

~lrrıe&c 
lı Kapmalı:, zorla almak 
~i1tı 

Grn:k. Kapık 
turı . · llf agçup, kınıin !inde bulunursa bıılun· 
ır111 '~ırdad edılir Kapık kimin elinde bu/u-

sa "e . ~ " ,., alınır. 
bct..ıe1c 
Grnctc . Kendinden aeçirmek 
~ Cı; • Gurubun bu gıizttl rşıklarr beni ga~yetti 
de,, 11 ~atısının bu güzel ıııldarı beni lcendim· 

ft!Çtrdi. 

Batın•t• batık 

Gavr - Dip 

Gavvu Dalııç 

Gaybubetinde ...: Yokken 
örnek; Onun gaybubetinde itlerine kim bakı-
calcf = O yoldun iılerine Jcim bakacak? 

Gaye Erek (Fr.) But 
örnek: Bütün Türk çocuklarrnı okutmak batlı
ca gayemizdir = Bütün Türk çocuklarrnı okut. 
mak ba~Irca eregimizdir = Notre but principal 

est d'instruire tous Jes enfant:. Turcs. 

Hedef Amaç == (Fr.) But 
örnek: Ordular! ilk hedefiniz Akdenizdir =' 

Ordular! ilk amacınrz Akdenizdir Soldats! 

Votre premier but est la Medıterrann~e 

Mftkııat Vargt - (Fr.) 1ntention 
örnek: Ankara' ya gelmekten maksadrm sizinle 
görüşmektir = Ankaraya gelmekteki vargım ~i
zinle görüşmektir = Sizi görmek vargısı ıle 
(maksadı ile) Ankaraya geldim C'est dans 
/'intention de vous rencontrer (de causer avec 

vous) que je suis venu i Ankara. 

Matlub = Alacak = (Fr.) Credit, avoir, creancc 
örnek: Ondan yüz lira matlubum var - Ondan 

yıi a alacağım var. 

Matlub istek - (Fr.) Desir 
örnek: Matlubunuzu i<tsf ederntyeceğim Is· 
teginizi yerine getiremiyecegim - Je ne pour

rsi pas accomplir votre d~sır. 

Mefküre = Olkü, ideyel = (Fr.) İdeal) 

Temenni ı::s Dilek = (Fr.) Souhait, voeu, deman· 

de, sollicitude 
örnek: Sizden teJMnnim cxiur ki """' Sizden di. 

/eğim odur Jci 

Gayret (Bak: cehd, ıiy) 

dürüıme 

Çalatma, çabala~. 

Gayrete ıelmek - Davranmalı:, canlanmak 

Gayrete ıetinnelı: - Davrandırmak, canlandırmak 

Gayretkeı = Yardakçı 
Örnek: A rkad•şlık iyi ~ydir, gıyretke~li.Jc lco
tüdür A rkaclaılılc eyi feydfr, yardalcctlılc lcö-

tüdür. 

Gayr = Özge 
Örnek: Gayreııdiş - Özgecil 

Gayri - -= Yad -, • sız1 - maz 
Örnek: Cazip Goztm; gayri cazip ytHlg6zen 
- milli Ulusal: gayri milli yad ulusal. 
Gayri muvafık Uygunı.uz 

Gayri kabili icra Yapılamaz. 

Gayriahlaki (Bak: ahlak takımı) 

("L,. ince okunur), ahlaksızca 

Cayrielastiki Esnemez 

Y adahlak&al 

Gayriiradi, ıayriihtiyart, lrdeaizce, istemeksizin 
Örnek; l - Gayri iradi hareketler için kanun 
cezayı tahfif eder -= lrdesiT.u hareketler i'in 
kanun cezayı azaltır. 
2 - Gayrı ihtiyarı olarak hatırtnızı kırdrm 
istemeksizin hatırrnzzı kırdım. 

Gayri. kabili af iv = Bağı!lanmaz 
Örnek: Bu kusurunuz l>:ıyri k&bıll af iv netayiç 
tevlit etmiştir - Bu suçunuz bagışlanmaz so
nuclar dogurmuştur. 

Gayri kabili inhina Bükülmez 
Örnek: Onun gayri kabilı ınhina bir yaradılışr 
vardır. - Onun bukülmez bir yaradılışı var

dır. 

Gayri kabili itiraz - Sözgötürmez 
Örnek: Bu, gayri kabili itiraz bir bedahettlr :z: 

Bu, sözgötürmez bir besbelliktir. 

Gayri kabili kıyaı == Bambatka. etais 
Örnek: O, a1:raniyltt gayri bbill kıyas oır ço. 
culctar = O, taydıılarından bambqtı bir çoculi-
tur. 

Gayri kabili tifa - Onulmaz, aavuımaz 
Örnek: Bu basta/ık gayri kabili filadır = Bı 
hastalık onulmaz (savuımas) bir hast•lı1:tır. 

Gayri kabili tahammül ı::a Çekilmez 
Örnek: Onun asabiyeti artılr ıayri kabili tah.
mül bir dereceye geldi - Onun sinirlilili aruJ 
çelcilmeıı bır dereceye geldi. 

Gayri kabili telifi - Yerine konmaz 
Örnek: Bu, but un beıttıiyet için 6•yri lcablli tfe 
1'1i bir ziya olur - Bu, bQtun insanlr1: lgln y• 
rine konmaz bir kayıp olur. 

Gayri kabili tezelzül Sarsılmaz, yerinden oyna• 

maz 
Örnek: Tıırklugun terakki cdecegıne gayri kı• 
bilı tezclzul bir ımanunız vardır - Turkliigülf 
ilerliye .. egıne sarsılmaz bir inanımız vardır. 

Gayri kat'i Kes" mıiz, kcıtirilemez 

Gayri mahdut Sınırsız, çevrilmemit 
Örnek: 1 - lı;imizdckı çalışma he\•esi gayri 
mahduttur - lçimızdeki çalışma ıstegi srnırsP. 

dır. 

2 - Gayri mahdut arazi 
/ar 

Çevril~miş toprak• 

Gayri mahsus Belli beliniz, duyulur duyulma:& 
duyulmıyacak kadar 
Örnek: Ondaki tebeddul, he1111z gJyri mahsuır. 
bir haldedir Ondaki degışkı, henuz belli bo. 

lırsız (duyulur duyulmaz) bır haldedır. 

Gayri malüm (Bak: meçhul) Bılinmedık, bilin· 
mez 
Örnek: 1 - Ortada gayri malum b r şey kalma. 
mışttr. Ortada bılınmedik bır ~ey kalmam 1-

trr. 
2 - Bu i-cın akibeti nereye varacağı gayri n .1• 

lümdur Bu ıjin sonu nereye varacaıı bilia. 

aıez. 
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Posta ve telgraf ücreti 1 • Ç 
muafiyetleri kaldırılıyor 1 

HükUmet poıta muafiyetinin --~.;:..----•-•••••••••••--•••••••--•••••••• 
A L K u y u D 

Anadolu Ajaıı ı 
on altı yaşında 

Ahı niıan l 920 tarihinde ~ 
yük Önder' in kunnU§ ve "A~ 
lu Ajanıı,, adını vennit old~~ 
ajansımız dün on bet yatını .b!~ 
mittir. Kurtulut devrinin dıb ~ 
kulağı olmak gibi büyük bir öde 
yorulmadan, yılmadan bataran j.• 
bugüne kadar bu güç itini gayr 
le yapmq olan Anadolu Ajanıaıı' 
u2un başarım yılları dileriz. 

kaldırılması için hazırladığı po.-
ta kanununa en uygun kanun la
Jihaamı Kamutaya vermittir. La
Jihaya ıöre posta ve telgraf ida
resinin yaptıiı itlerden dolayı alı
uacak ücretler bayındırlık bakan· 
lığınca tanzim ve Bakanlar Heye
tince tasdik olunacak tarif eye gö
re alınacaktır. Muvazenei umumi· 
ye, mülhak hmuıi büdcelerle ida
re olunan dairelerden postaya ve
rilecek mektub, gazete, kart, mev· 
kut risale, her nevi basılmış ka· 
jıd, iş kağıdları, posta paketleri, 
adres değiştirmeleri ardiye ve ıair 
hizmetler için üçte bir nisbetinde 
ücret alınacaktır. Bu ücretler sene
lik maktu ücret olarak alınacak· 
tll'. Hilaliahmer, Himayei Etfal ve 
Tayyare cemiyetlerinin kıymeti 
ınukaddereli ve mukadderesiz 
mektub kıymetli ve kıymetsiz pos
ta paketlerinden, askeri mektebler 
talebeleri, öksüz yatı mektebleri, 
darünefaka talebesi ile onba9ıya 
kadar asker, jandarma efradının 
aile ve yakm akrabalarına yollaya· 
cakJarı mektub ve kartlar, fakir 
'ocuklara parasız olarak dağıtıl
pıak üzere hükUmetçe yollanan ki
tab ve risaleler, sıhhat ve içtimai 
muavenet bakanlığının haıtalık 
raporları, köylüler için çıkanla· 
cak ve adı bakanlar heyetince ıe
,nen bir gazete ücrete tabi olmı
'acaklardır. Bakanlıklardan bu 
ücretler senelik maktu bir vergi 
olarak alınacakbr. Daireler mak. 
tu verginin bir aylığını peşin vere• 
ceklerdir. 

Türkiyenin ıefaret ve konsoloı
luklarma muafiyet veren hükU. 
ınetlerin hududumuz dahilindeki 
muhabereleri de ücretten muaf O• 

lacaktır. Hük\imet ayrıca teleraf 
muafiyetinin de kaldırılması hak. 
kında Kamutay' a bir kanun layi
hası vermi,tir. Bu layiha. ile de 

Gayri mamur = Şenliksiz, yadbayındır 

Gayri memul = Umulmadık 

Başbakanımı~ · · 
İstanbul da 

· lıtanbul, 6 (Telefon) - Baıbakan 
ismet İnö.nü bu ıabah 'ehl·imize geldi. 
Haydarpa,a durağında Vali, Emniyet 
Müdürü, vilayet erkim ve daha birçok 
zevat tarafından kar~dandı. Doğruca 

Kadıköyündeki kız kardeşinin evine git
ti. Şehrimizde birkaç gün dinlenecektir. 

İki fransız gazetecisi 
geliyor 

lıtanbııl, 6 (Telefon) - Memleketi· 
mlz hakkında tetkikatta bulunmak Üze -
re buraya gelen Eranaız aazetecilerinden 
Bay Şaft§ ve Bayan Halmalduç bu ak
ıanı Ankaraya gitmişlerdir. 

Esnaf Bankası işleri 
latanbul, 6 (Telefon) - Tasfiyesine 

karar verilen Eınaf Bankasmm taıfiye
ıJyle ağnııan heyet banka umumi he • 
yetini fevkalade bir topJanhya çaiırm•-
1• karar vermiıtir. 

Dördüncü otomobil 
yarışı 

lıtanhul, 6 (Telefon) - Turing ve 
otomobil kulübü tarafından bu sene 31 
mayısta dördüncü otomobil yan~ı yapı· 
lacaktır. Bu yarııa bu aene Balkanlılar 

ve mııırhlar da gireceklerdir. Yarışlara 
çok ehemmiyet verilmektedir. 

posta muafiyetleri kaldırılan dai
relerin &ekecekleri telgraflar üçte 
bir ücrete tabi olacak ücretler se· 
nelik maktu bir miktar üzerinden 
abnacaktır. Yalnız Cumur Reisi
nin telgrafları ücrete tabi olmıya
caktır. 

Gayri müstakar c::::: Dursuz 

Diyarbekirde 
Atatürk günü 
Diyarbekir, 6 (A. A.) -

Büyük Önderimiz Atatürk'ün 
Diy\ırbekir'in hemıeriliğini kabul 
ettikleri güne rastlayan 5 nisan 
Diyarbekir'in Atatürk günüdür. 
Bu münasebetle bugün belediye 
önünde büyük merasim yapılmış 
Atatürk'ün büyük şahsiyeti ve ya. 
rattığı devrimleri hakkında söy
levler verilmiştir. Gece de zabit 
yurdunda Halkevi orkestrası tara
fından büyük bir konser verilmiş 
ve Atatürk'ün adı her anılmaımda 
tiddetle alkışlanmıştır. Diyarbe
kir çok büyük bir sevgi ve heye· 
canla Atatürk'ünü kutlamıttır. 

Feminizm kongresi 
ikinci başkanı 

lıtanbul, 6 (Telefon) - Arııulusal 
feminimı kongreajnde bulunacak olan 
arııuluaal kadınlar birliği ikinci baıka
DJ Bayan Raıa ve genel katibi yann ıeh· 
rimiu ıelecelderdir. 

Hat bölümü 
latanbul, 6 (Telefon) - Vapurcu • 

hık §irlretiylo denizyollan idaresi araam. 
dairi hat bölümünü yenilemek amaciyle 
batlıyan ıörüımeler iyi bir aonuç ver• 
meıniıt.ir. Bu durwna göre yılbqmda 
yapılan ve ökoaomi bakanlıimca tudik 
olunan hat bölümü muteber olacaktır. 

Bulgar talebeleri 
gelecek . 

İ&tanbul, 6 (Telefon) - Varna tica
ret akademisi ve Sofya üniversitesi tale
belerinden birer grup yaz tatilini ieçir
mek üzere şehrimize gel~ceklerdir. 

Ökonomi Bakanımız 
Kütahya'dan Anka

ra'ya dönüyor 
Kütahya, 6 (A.A.) - Ökonomi 

Bakanı B. Celal Bayar, bu ıabah 
bir müddettenberi vilayet içinde 
seramik sanayiinin hammaddeleri 
üzerinde tetkikata memur edilen 
yabancı seramik mütehassısı ile 
yüksek ziraat enıtitüsü jeoloji pro· 
f esörünün ve Sümer Bank mühen· 
dislerinin mütalealarını dinlemiş 

ve fabrikanın Kütahyada kurul· 
maıı kararının isabetini görmüş
tür. Fabrikanın bu yaz burada te• 
meli atılacaktır. Kütahyanm bu
günkü çini tezgahlarını, muattal 
bulunan ziraat aletleri fabrikasını 
gören bakan akşam trenle Anka· 
ra'ya dönmüştür. 

· İki köy halkının müba
delesine başlanıyor 

lstanbul, 6 (Telefon) - Silivri'nin 
Uysallı köyündeki buJgarlarla (Yedive· 

. ren) köyündeki türklerin mübadelesine 
bu ayın on beıinde başlanacaktır. 

Rusyaya 50 talebe daha 
gönderilecek 

lıtanbul, 6 (Telefon) - Sümer Bank 
tarafından Nazilli pamuk menıw:at fab-
rikası için müteba1111 uıta yetittirilmek 
üzere Sovyet Ruıya'ya elli talebe gön • 
derilecektir. Sanatlar mektebi mezun • 
)arı araıından seçilecek olan bıı talebe • 
nin bugün (dün) imtihanları Bakırköy 
bez fabrika11nda yapılmağa başlanmıf

hr. imtihana girmek üzere (500) genç 
müracaat etmiıtir, imtihanlar bir ilci 
aün sürecek talebe 18 nisanda Ruıyaya 
eidecektir. 

Posta ve telgraf teşkilat 
kanunu 

Posta ve telgraf tqkilat kaJ>ll' 
nunun 14 üncü maddesine bir f~ 
ra eklenmesi hakkında hük\iJl1 
meclise bir kanun projesi verırıİr, 
tir. Projeye göre poıta ve telgr• 
idaresi tarafından makbuz 1' 
mektublara yapıştırılan daıııi" 
Hilaliahmer, Himayei Etf al ve etı; 
sali pulların beyiyelerinden tiırıdr 
ye kadar toplanmı§ olanlarla b\Jll' 
dan sonra toplanacak olanlar pot 
ta ve telgraf teavün aandığma .er 
maye olarak verilecektir. 

Hasan Saka'nm kayrtl 
validesinin cenaze . . 

merasımı 

Dünkii ıayım.ızda öldüğünü ytJ' 
dığımız Kamutay Bqkan Orun~~ 
ğı Bay Haaan Saka'mn büyP 
kayın validesinin cenazesi düO 
Hacıbayramdan kaldınlarak Cr 
beciye gömülmüıtür. Cenaze_.
rasiminde Kamutay Bqkam, t>-• 
kanlar, saylavlar, bakanlıklar "' 
ıehrimiz ileri gelenleri bulunnıut 
tur. 

Çağrılış 
Da.biliye Encümeni (8. IV. 1935) 

pazartesi günü saat 10 da 1oplanac~· 
tır. 

Geştü güzar - Gidip dolaşma, gezip tozma Giı·ift = Girinç 6 

Cıbta = İmren 

Örnek: En gayri memul bir sırada kaqıma çı
kıverdi = En umulmadık bir sırada 'karşıma p· 
kıverdi. 

Örnek: Siyasi vaziyet henüz gayri müstakar gö
rünüyor = Sıyasal durum benüz dursuz görünü. 
yor. 

Gayri tabii = Dışnomal = (Fr.) Anormal 
"Dışnomal,, deki son "1., ince okunacaktır.) 
Örnek: Bu fiOCuğun bıı y~a bu kadar boylan

ma.n gayri tabiidir ıı= Bu çocuğun bu yaşta bu 
kadar boylanması dışnomaldiT. 

Örnek: imren (gıbta) bir ahlak eksiği değildir, 
sakınılacak olan şey günü (based) dür. 

Örnek:Önümüzdeki mesele ~oır gırift bir j~d 
= Ônümüzdeki sorum fOk girinç bir llitir. 

Giriftar olmak (musab ve duçar olmak) = T.ıJ 
mak, yakalanmak 

Gayri menus -=- Alışılmamış, ııınılmanu, 

Gayri meskun = Boş, ıssız 

Örnek: Gayri meskun bir ada = lssız bir ada. 
'Zayri meskıin bir tv == Boş bir tv. 

Gayri rnesul = Yükümsiiz 

Örnek: Gayri mesul makamların müdahalui -= 
Yiikümsüz orunların karışması. 

Gayri muhtemel = Olamaz, ola11% 

Örnek: Gayri muhtemeldir = Olamaz, olasrz
dır. 

Datimal .- Ol!\bilarlik, olaadık, olas.J. iktimal (T.) 
Örnek; Bu işte kazanmak olasılığı (ilıtı'arali) 
göremiyorum. - lktimsldir = Olabilir~ olasıdır. 

llııtimali = Olaaık, iktiroaJiğ 

Örnek: Bu kadar ihtimali bir ~ey üzerine hare
kete geçmek doğru mudur? = Bu kadar ikti
maliğ bir şey üzerine harekete geçmek doğru 
ml,Jdur? 

~demiihtimal = Olama.zlık, olaıızlık 

Lyri mutabık = Uymaz, uyuşmaz 

Örnek: Kanuna gayri mutabık bir hareket = 
Kanuna uymaz bir hareket ;;es Kanunla uyuımaz 
bir hareket. 

Gayri muti -. Dilcbaı 

Gayri mümkün = imkansız 

Mümkün = imkanlı 

imkan - imkan (T. Kö.) 

~clemiimkan - İmkansızlık 

Gayri münasib = Uygunsuz 

Ornek : Gayri münasip hareketlerde bulunanlar 
ceza görürler = Uygunsuz hareketlerde bulu· 
rıanlar ceza görürler. 

Gayri münbit = Çorak 
Örnek: Gayri münbit arazi ::; Çorak topraklar. 

Gayri müsmir = Verimsiz 
Örnek: Gayri müsmir mesai == Verimsiz çalı~
malar. 

Gayritabii = Yanıç = (Fr.) Contre-nature 
Örnek: Gayri tabil yoJ/ardan gidilerek özlü 

bir iş yapılamaz = Yamç yollardan cidilerek 
iJzlü bir iş yapılamaz. 

Gayz = Hınç 
Örnek: Gayz ile hareket edenler tberiyetle 
haksızlığa doğru yürümüş olurlar == Hıng ile 
lıareket edenler çok kere h.aksrz/Iğa doğru y/l. 
rümü~ olurlar. 

Gazab -= Kızgınlık 
Örnek: Gazabı uğradı ..:: Kızgınlığa uğradı, 

Gazab etmek = Kızmak 

Hiddet <= Öfke 
Örnek: Hiddetle kalkan ziyanla oturur ""' Öfke 
ile kalkan ziyanla oturur. 

Hiddet etmek = Öfkelenmek 

Örnek: O kadar biddetlerıdim ki kendimi tuta· 
mıyarak kaba kaba söylendim = O ladar öfke
lendim ki kendimi tutamıyarak kaba kaba söy
lendim. 

Cazub = Kızgan, kızgın 

Örnek: Gazup çehresinin r;eJer anlattrğrnı ben 

bilirim = Kızgın tehıesinin aeler ınlattığım 
ben bilirim. 

Gazal = Ceylan 

Gazanfer = Aslan 

Geda = Dilenci, yoksul 

Gehvare == Beşik 

Gencine = Gömü, hazne (T. Kö.): 

Gerdan = Boyun 

Gerdune = Araba 

Germ = Sıcak, ıssı 

Germi = Hız 

Örnek: Aralarınaki dostluğa bir kat daha geımi 
vermek için =- Aralarındaki dostluğa bir kat 
daha hız vermek için. 

Gıbta etmek = İmrenmek 
Örnek: Ôyle güzel bir eser yazmış ki okuyunca . 
adeta gıbta ettim - Öyle güzel bir eser yazmış 
ki okuyunca bayağı imrendim. 

Hased • Kıskançlık, günü 

Hased etmek - Kıskanmak, ıünüleme 

Haıud = Kıskanç, ıünücü 

Gıda = Besin 

Örnek: Gıdasız vücut, yava~ yavaş y1pra111r = 
Besinsiz beden, yavaş yava~ yıpranır. 

Mugaddi = Besinli, besleyici 

Gayri mugaddi = Be1iinsiz 

Örnek: Bazı yemekler vardır ki pek lezzetlidir, 
fakat gayri mugaddidir =. Bir takım yemekler 
vardır ki pek tatlıdır, ancak besinsizdir. 

Gilaf Kın, kılıf 

Gina, iıtigna = Doysalık, bıkkınlık, naz (T. Kö.) 

Örnek: Ayni yemekleri yemekten gma geldi = 
Ayni yemekleri yemekten bıkkınlık geldi. - Bu 
adam, istiğna ncdic bilmez = Bu adam doysalrk 
nedir bilmez. 

Gına getirmek == Doysamak, bıkmak 

Müstağni co.; Doyuk 

Giriv = Çığlı., 
Gışa ~ Zar 

Gıybet ._ Çekiştirm.. 

Gıybet etmek = Çekjştiı-nıel 
Giran = Ağır 

Giranbaha = Değeri çok 

Giran gelmek = Ağırsınmak 

Örnek: Onun bu vaziyeti bana çok glran geldi = 
Onun bu durumubu 'ok ağırsındım. 

Girdab =::ıo. Çevrinti 

Girdibad = Kasırga 

Girive = Çıkmaz 
Örnek: Onun bu giriveden r.asıl kurtulacağı~ 
bilmiyorum = Onun bu çıkmazdan nasıl Juııt 
Jacağınr bilmiyorum. 

Girye = Ağlama 
Grup = Grup (T. Kö.) 

Gubar = Toz 

Gudde = Bez 

Gudruf = Kık.ırdü 

Gulgule = Çığıltı 
Örnek: Derken bir gulgııle ıroptu 

bir çığıltı koptu. 

Gulüv = Üşüntü 
Gulüv (kıyam anlamına} Ayaldanma 

Gul·ab = Karga, kuzgun 

Gurbet = Y adel 

Örnek: Gurbette kaldım == Ya.de/de kaldım. 

~~~~--~~~~~~~~~--_.,,. 

ÖNERGELER 

Kılavuz sözleri üzerine, her IistenifJ 
(ULUS) ta çıktığından başlamak üzetC 
bir ay içinde. isteyenler yeni bir öner· 
ge ileri sürebilirler. Bunlar T. D. T. C. G~ 
nel Katibliğine §U §ekil alunit~ gönderı· 
Iecektir: 

'osmanlıca . . kelimesine Kıla· 
vuzda . • • • . . karşılığını uygun (ya· 
hut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) • . . . · · 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Önergem şudur : . • • •• (1) 
İmza 

(J) Burada bir önerge gösıerilmıyen yaı11ır 
üzerine bir ~ey yap11am1yacakt11. 

- - --
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Stresa 
ın kStresa konferansının günıi yakla~

a tadu B ı · v , · er m - Moskova ve Vaqo-

Uç devlet konferanstan 
umuyorlar? le:~a. u~rayarak buraların barış görüş-

ını dın/e . . . dıkJ . yen ıngılız bakanları, topla-
lrab ·arı bılgileri, şimdi bütün İngiliz 

ınesinin ·· -bitt"k onune yayıyorlar. Bu iş 
ta 1 :en ve ingiliz kabinesinin goriişü 

ayyun "k c k . ettı ten sonra, Stresa'ya gelc-
e ın iJ" it 

1 
g ız devlet adamları, Fransa ile 

a Yanın 11 he yo ayacak/arı delegelere, 
lı'l.m to~/adıklarr bilgileri hem de ingi-

kabınesin " .. - - - · di ın goruşunu getırecekler-
r. 

Stresa'da "L . koof · ondra para ve ökonomı 
h eransı .. ndan önce bir konferans da-
a topla 

1 
nmıştı.Bunda, çiftçi memleket-

er/e san . . 
n 

ayıcı memleketler biribirleri-
e ne b" . r·· ıçım yardım edebileceklerini gö-
u~mii§I rl · le er ı. Şu var ki bu ilk Stresa 
d~n~.eransında, pek çok şeyler görüşül-
g~ halde lıiç bir karar peki§tirileme

mı~tır. 

Bakalım, bu :.elerki "Stresa konfe-
ransı b" . . " ne ıçım bır sonuc verecek .. 

b 
Umulan üç büyük devletin, "Avrupa 

arı§ı .. . " uzerınde Stresa'da birleşik kal-
masıdır F k "A · a at beklenen, bu değildir. 

1 
vrupa barı§ı,, nr kollektif bir formü-

e ba ~ 1 - . ii ~ g a~ak luzumunda üç devletın her 

1 
ç~ de bırleşiktir. Fakat formül mese-
esınde b " "b" • ırı ırlerinden ayrılryor/ar. 

Stresa'dan en çok beklenebilecek 
§ey, bir tek kollektil formül bu/unama
Yınca b " · ır takım varyantlar bulunması 
ve bu varyanılar üzerinde anlaşık kalın
masıdır. 

. Mesela, bugün üstünde en çok çe

lcı~ilen formüller: "iki taraflı ademi 
teca -vuz paktları,, ile ''karşılıklı yardım 

Palet/arı,. dır. ikisinden birine yan ya

hut karşı duranların kendilerine göre 

kanıtları var. Karşılıklı yardım paktla

rını onamakla beraber ''iki taraflı ade

rni tecavüz paktları,. nı da mülayim gö

~cn/er, bu gibi iki taraflı anla§maların 
ılerd b . . e ır tele paktın içrne alınabıle-

cek/erini ve boy/ece gene kollektif bir 

formüle gidilebileceğini ileri sürüyor-

lar in ·1· J 1 b - ·· d " · gı ız er, mese a, u goruşte ır. 

Eğer formül varyantları yapılabilir
se 0 zaman ne çeşidde olursa olsun 

Paktların •· U /uslar Derneg· i nde hep 

ne 
Franstı'ycı gifre 
-~·- ...... -... -~·---

Paris, 6 (A.A.) - Bugün top
lanacak olan bakanlar konseyin
de Fransanm Stresa' da alacağı 
durumun anaçizgileri karar laf tırı
lacaktır. Fransa, konferansta, U
luslar Derneğine yapmış olduğu 
başvurmayı anlatacak bir muhtıra 
ve bundan başka Uluslar Derneği 
kurulunca onanmak üzere bir ka
rar projesi verecektir. Böyle bir 
karar projesinin verilmesi fikrini 
İngiltere ve İtalyanın da doğru 
bulduğu görülmektedir. 

Görünüşe bakılırsa, Stresa kon
feransı, Avrupanın güvenliğini 
Avrupa ölçüsünde bir formül 
prensipi üzerinde düzenlemek ıo
rumunda bir anlaşma gerçekleşti-
rebilecektir. 
Avusturyanın istiklali hakkında 

Fransa hükumeti, Roma'da 7 son
kanunda yapılan anlaşmalara sa-
dık kalmaktadır. 

Stresa' da Nöyyi, Sen - Jermen 
ve T riyanon andlaşmalarının süel 
maddelerinin yeniden gözden ge
çirilmek olasısı sorumu ortaya çı
karsa, bu, yalnız bir yoklama ma
hiyetinde olacaktır. Gerçek, orta 
Avrupanın bugünkü süel düzeni
nin değişmesi için küçük anlaşma
nın onaması gereklidir. 

l Ti ttiltere .. ,.e uiire 
f"I • e --

Londra, 6 (A.A.) - lngiltere
nin Stresa konferansında alacağı 
durum büsbütün gizli tutulmakta
dır. Sanıldığına göre, İtalyanın 
Stresa üzerindeki düşünceleri Lon
dra'ya bildirilmiştir. 

Salahiyetli mahfillerde Stresa 
konferansı İngiliz bakanlarının 
seyahatlerinin bir sonucu ve bü· 
tün ilgili devletleri toplayacak o
lan Avrupa konferansının geniş 
ölçüde bir hazırlığı sayılmakta-
dır. 

b. " ır arada olarak kütüğe yazdırılmaları, /ıcılrtı°Wl 0 iire 
kol!ek ·ı . -~-..:--.ı:-

tı barış dava::.rnı gcrçekleştıre-cektir. Roma, 6 (A.A.) - Stresa kon-
D feransı, Almanya'da mecburi aa-

aha şimdiden bir "bütün avrupalı-J kerlik konulması üzerine, Fransa-
b:t ~onfer;m:sı,, düşünüldüğüne cöre, nın bat vurmasını gözden geçire-

un bu ışlerin Stresa'dan sonra '' U- cek olan Uluslar Derneği konseyi 
lııs/ar D - . d d l d .. F 1 ·1 ernegı,, n e fakat on an sonra top anmaz an once ransa, ngı • 
d~ "avrupalılar konferansı., nda görü- tere ve İtalyanın durumlarını ka-
§u/ebi/e • · · ·· · l t k h" tt l ceP,ını gosterıyor. rar aş ıraca ma ıye e sayı ıyor. 
. . Zaten ötedenberi, görüşülebilen bir Bu üç devletin, Avrupada barıf 
1§

1 
karara baglamamak avrupalı/ar ara- için tehlikeli noktalardan birisin-sında . .. de bir çıban batı koparsa, alacak-

gene/ bır kural olmuştur. Guzel ları birlik durumu da aydınlatma-
bi . goruşmek dururken ve herhangi )arı gerekmekte olduğu dütünül· güze/ ·· .. 

. ~ ış kendisi üzerinde görüşmeyi müm- mektedir. Bazı mahfillere göre f. 
lcun ·· · 1 S k f · d gosterırken, aceleye ne lüzum var- ta yanın treaa on eranaıru yenı 
ır? Karara ne lüzum vardır. bir silahları bırakma planı için 

l§te daha §İmdiden ve, daha Stresa baflangıç noktası yapmak için 
~·P•l,.adan, daha •uıuslar Dor .. ği,. haranacak emekleri botuna har· 
~ansa'nın alman silahlanması şikayeti- canmıt aayacaiı söylenmektedir. 

nı d" ınlemeden bir "ıvrupalılar k<mfe. 
ransı fikr. . 1 .. -" ını ortaya atı mı~ goruyo-
ruz. 

ke/!jte bunun için, Stresa'da önemli ve 
ıpatıcı kararlara varılabileceğini u

malım l k a at beklemiyelim. 

BURHAN BELGE 

8. itluıolini'nin muhtırtuı 

Londra, 6 (A.A.) - B. MUIO
lini'nin Streıa konferansı için bir 
muhtıra hazırladıi• ve bu muhtı· 
rayı Pariı ve Londra hükGmetle
rine gönderdiii söylenme.ktedir. 

Eyi haber alan mahfillerin söyle
diğine göre bu muhtırada afa
ğıdaki notlar vardır: 

1 - Almanyanın bir taraflı ha
reketi kartısında İngiliz, fransız, 
İtalyan görüşlerinin açıkça göste
rilmesi. 

2 - 3 şubat tarihli İngiliz - fran
sız bildiriğindeki muhtelif husus
ların gerçeklettirilmesi için üç 
devlet arasında birlik bir yöney 
kurmak sorumu. 

3 - Avusturya istiklali ve bu 
istiklali korumak için en eyi çare
nin ne olduğu sorumu 

4 - Avusturya, Macaristan ve 
Bulgaristanla yapılan barış and
laşmalarının bir takım hükümleri
nin değiştirilmesi sorumu. 

Şimdiye kadar bu programda 
neler bulunduğunu resmen doğru
lar malumat alınamamıştır. 

Almcınyu'cla ne dii~ünüliiYor? \! • • -
Paris, 6 (A.A.) _Alman du-

yuk bürosunun aldığı haberlere 
göre, Stresa konferansı için yapıl· 
ıı_ıakta olan hazırlıklar, Roma, Pa
rıs ve Londra hükumetleri araıın
d.aki. görüş ayrılıklarından dolayı 
cıddı güçlüklerle kartılaşmaktadır. 

Jurnal gazetesi diyor ki: "Fran
sa ~eçen cumartesi günü İtalya, 
~.ngıltere ve Sovyetler Birliğine bir 
onergede bulunmuştu. Bu önerge, 
Uluslar Derneği çerçevesi içinde 
genel bir karşılıklı yardım andlat· 
masının imzalanmalı hakkında
dır. Bununla beraber, ıuraıı an
laşılmıştır ki bugünkü durum 1914 
deki durupıla bir değildir. Ve Po· 
lonyanın olasık tarafsızlığı kızıl 
ordunun her türlü hareketini kö
türümleştirecektir. 

Pöti Pariziyen ıazeteıi f ransız 
görütü hakkında uzun bir yazı 
yazmıttır, bu yazı şöyle kısaltıla
bilir: 

Fransız planı Uluslar Derneği 
andlatmasına dayanmaktadır. Ya· 
ni, bir saldırım olursa Uluslar Der
neği hemen toplanarak çarçabuk 
saldırganı tarif edecek ve bundan 
sonra karşılıklı yardım iti tatbik 
olunacaktır. Görülüyor ki, bu kar· 
ıılıklı yardım andlatmaıı ikinci 
derecede kalmaktadır. Çünkü an· 
cak Uluslar Derneği'nin kararı 
sonucundadır ki tatbik edilebile· 
cektir. 

Stresa'da neler 
görüşülecek? 

Londra, 6 (A.A.) _ Stresa'da gü

dülecek usul hakkında, eyi haber alan 

mahfillerin verdikleri malumata göre, 

evveli İngiltere hükfumti, B. Eden'in 

yaptığı ziyaretlerin sonucları hakkın· 
da bir rapor verecek ve bunu Stresa 

konferansında hazır bulunan devletle
rin müstakbel ııyasalarına dair umumi 
bir münakata takib edecektir. Her dev· 
let bu hususta kendi tekliflerini ileri 

sürecektir. 
Sir Con Saymen, İtalyanın Londra 

elçiıi B. Grandi ile gelecek Streıoa kon• 

Ieranaı hakkında görütmüştür. 

• , 

Bay Ed•• llOÜ.•'"'d• ik•• .ım1111ş w lotoğrıl"i lJışıtılıl«-B•k••• 8•1. Litvfoorua 
evindı verilea siyıletttn sonra 

Uçüncü Reich 
İstanbul, s Nisan 1935 

Mart ayını Almanya'da ıeçirdim. 16 
~~rt karannın verildiği gün Berlin"de 
ıdım. Bir ay Almanya'da b" b" .• ır ınnı ta • 
mamlıyan yirmiden fazla ··ı~'-mu aaat yap. 
tım. Konferanslar, nutuklar d" l d" ır ın e un. 
ım, sanat, idare, politika adamlar' 1 

konuttu B · k ıy • m. ırço sanayi müesaeıelerin: 
1935 La · "lkbah ., .. .. yp~ıg' ı ar sergisini gezdim. 
Üçuncu reıch ı, nasyonal sosyalist Al 
manyaya tanımağa çalıthm. -

Bu mektublarda bunları yazacağım • 

.. ..Al~an~a için yazacağım yazılarda 
uçu~cu reıch'ın idare ıiıtemi hakkınde 
tenkıd veya medihler olmıyacaktır. Ya· 
zılarımda üçüncü reich'ın dış veya mÜ· 
dafaa aıyaaalarından da bahset . mıyece -

iim. Bunlar yalnız alman millet" . d" 
1 

ını, ıp· 

omatları, aakerleri alakad ed ar en ve 
hemen hemen her millete, her ıahsa, 

her şahsi telakkiye göre değişen 
ferdir. şey • 

Onun için, Almanya silahlansın mı 

ıilahlanmasın mı? Silahlanırsa düny~ 
sulhu için faydalı mı, zararlı mı olur? 
Yazılamnda bu türlü münakatalar olmı
yacaktır. 1935 martında Almanya'da ıİ· 
liıhın putlaştırıldıg·ını gördu""m M"" . unase-
bet buluraam bunu yazacağım, 

Sonra mücerred fikirlerle .. d . , mucerre 
nazan~elerle rejimler kuru1amıyacağı -
na, re1ımler değiıtirilemiyeceg· ine ·1 
1 ti · • 'mı • e e~ ıçın hazır ölçüde rejimler olamı -
y~cag~~ .ve milli menfaate uymıyan hiç 
bır reJımın uzun zaman ayakta d _ u~m~ 

yacagına inananlardanım. Ürüne.. • h' .. .. .. ,. u reıc ı 
ve u?uncu reich'ın naıyonal sosyal, öko-
nomık, prenıiblerini ve çalıtmalarını b 
görütle tetkik ettim , u 

Al.many~:da üçüncü reich'ın leh veya 
aleyhınde soylenenleri dinliyecek bi 
muhitim vardı. Çok defa yanımda mü ~ 
nakqalar bile olurdu. Ben bu muhitten 

v~ bu münakatalardan notlarım ve tel· 

k~k!eri'." içi~ iıtifade ettim. Hiç bir tel • 
kını, hıç bır tikiyeti tevsik etmeden 
notlannun içine almadım. 

Üçüncü reich bakkmda Almanya dı
tıncla dinlediklerim üçüncü reich'ın le _ 
hinde değildir. Çekoslovak sınırından 

Briç'e kadar her yerde bana müdhit al
man ~ararlanndan, nasyonal sosyaliat· 
ler elınde bomba haline getirilmiş bir 
Almanya'dan bahsedildi. 

_ Al~ny~ ~akikaten bu bana anlatıl _ 
dıgı gıbı mıdır? Bir ıün ne - 'L panasına 

oluna olsun Almanya tek ba A , tına v-
rupa ela yeni bir harb macerasına gire -
cek midir? 

Reich dıtında herkes buna "e t' ve.,. 
cevabını veriyor. 

Üçüncü reich revizyonisttir. ve ''Hit. 

ler,, Mein Kampf'ında alman milletine 
Avnıpa ıarkıncla yeni topraklardan baha 
etmiştir. Naıyonal soıyaliıt fırkanın il· 

y~sal programında üçüncü reich'ın re • 
vızyonill emelleri; 

Birinci madde de: "Bütün ima la ·ı a n -
rın mı letlerin mukadderatları b" . m ~~ 

t~~ı~ etmeleri hakkı eaa11na sön bir tek 
büyuk Almanya içinde birl---...ı • • • • "'9" ..... ennı 

11tenz. ,, 

• ikinci maddede: "Almanya'nın difer 
mılletleriakine müsaYİ haklardan ieti • 
fadel.i İpn Saint Germain ve V ersaillet 
muahedeleri kalchnlmalıdır.,, 

Üçüncü maddede de: "Milletimize 
ırıda ve nüfus faz:lanuza hicret imkanını 

verecek memleketler ve topraklar iste • 

riz.,, 

Diye tesbit edilmittir. ''Hitler" in 
Mein Kampf"ı., alman Avusturya, büyük 
alman anavatanına dönmel"d' d" ba 

1 
ı ır,, ıye 

'ar. 
Reih dıtında Almanya'nın dıı ııya -

sa11 hakkında edinilen bHıilerin kay _ 

~~n~n biri de budur. Onun için 
uçuncu reıch uzak yakın komıulan . na 
emnıyet telkin ec:lememiıtir ve bütün 
kom,ularının ıözleri Almanya'ya endi
ıe ile çevrilmittir. 

Üçüncü Reich'ın idare sistemi kadar, 
srk ve toprak sıyaaasının münakap11 da 
k?lay olmasa gerektir. Alman milleti • 
~ın 30 sonkanun 1933 denberi reich'ın 

:. ;.~ .dıtıncla bafArmaia çahıtıiı alman 
ır 181 da.vaaı, toprak ııyaaa11 uzağı go. 
~n, ~nıyet telkin eden bir dıt ııyaııt 
ıle mı yokaa Almanya'nm teklNa ma • • 

~· b" h t .. receıı ır arbla mı tahakkuk eder, yok-

sa ~u Almanya için ebediyen taha"kulc 
etmıyecek bir hayal midir? 

Reich dıtında dileyenler bunu dil 
d

"k , ... 
ı leri gibi münakqa edebilirler. Al .. 

manya'yı inandırarak veya zorbyaralc 

~~anya'da 1933 denberi mukaddealeı
tırılen bu milli davanın k11men veya ta• 
~amen ortadan kaldırılacağını umabi • 
lırler. 

. B~~~im bu kısa notlarda itaret etm'k 
ıatedıgım ıey; alman davaırnın ne za • 
man ve naad halledileceg" j d.,..,. ·ı ·· ·· .. . -.ı., uçun• 
c~ reıc~'ı dıı tıyaaada yalnız brrak'ln 
böyle bır meselenin Almanya' da meYCud 
oluıudur. 

. Üçüncü reich naayonaliıt ve ıoıya • 
lııt: sistem antidemokrat ve otori"'-d" .. _ ır. 

Başta salahiyetleri ''tam ıaliıhiyet ka • 
nunu., ile teyid edilen ''führer,. zirai, 
ıınai, hususi, reımi bütün teşekküllerin 
başında da Führerler vardır. 

Üçüncü reich'ın temeli naıyonal 101• 

yalizmin ırk nazariyesidir. 
Bu nazariye fırkanın sıyaaal proıra· 

mının; 

Dördüncü maddesinde: ''Ancak bi • 
zim .v~lkgenoue'mizdir ki vatanclaf1nua 
olabılır. Mezhebi ne olursa olsun anaık 
alman kanından olandır ki bizim volk • 
geno11e'mizdir. ,, 

Beıinci maddesinde: "vatandat olmı
yan Almanya'da ancak misafir olarak 
yaııyabilir ve ecnebilerin tibi olduğu 

ahkama tabi olur.,. 

Altıncı rnaddeıinde: ''Devlet itlerini 
tedvir ve kanun vaıfı hakkı yalnız va • 
tandaıa verilmiıtir. Mahiyeti ne oluraa 
o!sun reich'da, memleketlerde, veya na

hıyelerde her umumi hizmetin yalnız 

vat.andaılar tarafından ıörülmeıini iı • 
terız.,. 

Yirmi üçüncü maddeıinde: "Bir al • 
man matbuatının yaratılması için; 

a - Alman dili ile çıkan guetele • 

rin müdür ve memurlarının volkgenoued 
olmalarını. 

• b -:. Alman olmıyan ıuet.a-ia ele. 
letın muaaadesi haricinde -·reclibn 
1 . • v --... eaıe
ennı. • bu gazetelerin alın.. diliyle 
basılmamalarını, 

c -:- Alman olmıyanlann alman suet .. 
lenne mali ittiraklerinin ve bu ıırazetel 

• • • 
re teaır yapmak teşebbüılerinin alika • 
dar gazetenin kapatılmaaı ve bu Alman 
olrruyan suçluların derhal reich'dan lı:o

vulmaları ile neticelenmeaioi isteriz 
Diye, soıyaliat hükümlerde• .,. t 

Yedinci maddede: "Devletin, vatan
datlara it ve yaşamak vaadalan temini. 
".i birinci vazifesi olarak aaymaımı iıt• 
rız . ., 

• .o~uncu. maddedeı "Her vatandatın 
bınncı vazıfesi kafasiyle ve ricudiyle 
ça~ıtrnak olmalıdır. Ferdin faaliyeti ca
mıanın menfaatlerine aykın olmamalı 

bi~kiı camia çerçeveai içinde inki,af 
edıp umumun menfaatine yaramalıcbr.,, 

On birinci maddede: ''lı ve çabtm• 
mahsulü olmıyan ıelirin uldmlma11nı 

isteriz . ., 
On üçüncü maddede ı "Mevcud bütüa 

tnııtlerin devletleıtirilmcıeiai iıteriz.n 
On dördüncü maddede: "Bütün te • 

tebbüılerde memurlarna ün ortalı: edil
melerini iateriz.,. 

On yedinci maddede: "'Milli hedefi . . .. 
nmıze uyan arazi ıslababnı, umumi 
menfaat namına toprağın tazminatsız İs· 
timlakine imkan veren kanunlar num 

arazi üzerinde faizin n her türlü spe : 

külasyonun kaldmlmaıını isteriz.,, 
On altıncı maddede: ''S.ilam INr or

ta sınıf kurulma11nı bu 11nıfın korunma
sını, büyük mağazalann et.hal commu
naliter edilerek uygun fiatlarla küçük 
tacirlere kiralanmasını, dnlet ve bele • 
diye ıipari,lerinde küçük tefebbüılere 
yardım edilmesini isteriz. 

V. 1 • • • v. ı •..• diye anlatdmlttll'. 

Neıet Halil ATAY 

Ölçüler talimatnamesi 
Ökonomi Bakanlığı elektrik, ha· 

va~a~ı ve su satıcılariyle ölçüalet· 
lerınm muayene ve ayarları için 
bir talimatname hazırlamııtır. Ba
kanlık talimatnamede muayene 
ve ayann nasıl yapılacağını hnl
kın müracaat ,ekillerini ve kon
trol itlerini ayrı ayrı gösterm ilde
dir. 



SAYIFA 4 

iovyetler Birliği ve 
Avrupa sıyasası 

11 mart 1935 tarihli Noye Fraye 

Prffe gazeteıi Paris bildirmeninin 
fran11z parlamentosu dıprr işler ko-
111isyonu baıkaru Pol Bastik ve &yan 
4qan itler komisyon başkam Hanri 
J:.,ameri'ye bugünkü ııyaaal ifler hak· 
kındaki sorgularına aldığı karfılıkları 

ııeıretmektedir 

B. Pol Baatid diyor ki: 
"Moskovadan &elen duyuklar, aa~ 

1ı olarak Lord Edenin Sovyetlcr bir
liği ileri gelenleri ile yaptıiı ıörüpne· 
acrin faydalı telirler yapacağı umudu· 
nu vermektedir. Bu intil:ıalar Sayme· 
11i.o Berlinden ptiıdiii intibalada bağ· 
lı olar.ak, ingiliz kamusal düşünü.Dünü 
tenvir etmek bakunından çok faydası 

olacatır, Sanılabilir ki.J bugüne ka.
oar, lngilter& ile RUSJaıım birlikte; ça• 
bşmasına encd olan aykırılıklar bü~ 

Mitün ortadan, kalkmamlf bile oı.a. •· 
.salmı' olac:akttt. 

Memel itlerinin aon günler içinde 
aldrğr inki§af çrf ırr, doğu A n11pa11mıı 
tezelden tanzim edilmesini iab ~iı:-
mekte olduğandan bunun gerçekleımcı. 
ıi o nisbette de arzu edilir bir mese>
ledir. 

Bir zamanlar fransı.z balkı da Sov

yctlcı: biıliii ile birlikte.~ lat~ 

ğinde oldukları S}de Dasün artık böy· 

le Dir duypda ea ufak bir b Dile kal

mamııtır. İki ulusun biıJiktc- pltfDJa

Jarı birçok biçimde olabilir. Nitekim, 

iki ülkenin genel kuıımylarmm bugüı

ne kadar karplıklı oluak düşün~e daı

JUtı klığın.d.a blalundukları. da. ıw bir 

fCY değildir. Birlikte çmllflm içm em 

makul çerçe'f'Cyi fÜpheab ki, doğ\ı mi

sakı teşkil edecektir. Laval'in öniimür. 

deki &eyaha.ti bu mi.aak.m ierçC"kleşme
ıini bir parça daha yaklaştırmış ola· 
caktır. Doğu mi&akınm, Tuna mi&akı

nın meydana ıelmesfnden önce ıer· 
çekleşmiş olması, orta Avrupa için de
ğeri yüksek bir durluk güveni yerini 
tutacaktır.,, 

Ayan difUı. ~er komisyonu tat
kanı Hanri Lameri ise fU dil§ii.ncede
dir: 

"Fransada sorı. zamazıma kadar Sov· 
yetler birlifi ile: birlilrtc my;ııal plıı
malarda bulumuk geısel olarak iste11e 

miyordu; bu da Brntıitcrrsk batınla
rından ve boltcoırimıe kaTJr duyulan 
nefretten ileri geliyOTdu. 

A vrupadaki durumun Fransayı kar· 
91 karşıya bıraktığı zaruretler doiaya

ıiyle ,bu duygu geriJeşmi'ş olmakla be
raber, itimatsızlık büsbütün kalkma
mıştır. 

Alakadar. siyasacıwın Rusya ile te· 

melli bir anlaşma yanım tutnu1J alma
Jar.ına rafme~ bu el bUliğiyle çalıt" 

maya vcrile~k biçim ve ölçü bakkın
daki dütfinceler biı:ibirleıindu. ayrıJ. 

maktadır. Avrupa dıpndaki alanlara 
kadar yayılacak olan herhangi bil te

abhidü. •ırn t+• VmmN diifünüa 
taftb emi,.-P apllpktnr.. 8is m<l
ıa,_ •er mal[ AW11padalıd 

bilir. En elveritli bifim ..... ta.ere 
1tir .... an..,_• ,.,,._. düfüı> 
enindeyiat. 

R'na n"W'unm bupn aldrp btiyül: 
ePıcmmiyet n iki deTletin cofralyad• 
iri tuttukları yerler habmmcfan. b3yle 
bir andtapna ,fau&ünkü zaruretlere her 
ıuretlc yetecet gücdedir. Doğu mia. 
kının kendi çerç,eved içine alauı ol• 
caiı &cnit ilçiide bir sıyua için_ bana 
ahrsa. vakit henüz daha olgua deiil;. 

dir. Çünkü ileride matlaka katıhna ib· 
timali olan Lelıistalb.. Avrupa biılil: 
php•ma kartı kat'i surette. ,_,ancı 
bırakmıJ olacapndan böyle bir ııyaaa 
i'çin bugünkü günü tehlikeli buluyo• 
rum. 

lıir franau • rua hava aadlaıması 

Avusturya istiklali için de en güvenli 

•w ıi~r olabilir. İ.U..Uz olanl, bil· 
tinı fransızbr Avutaryamn istildili· 
ne, blll'ışm lrorunmuı w AYrllfNI muv• 
zeneıi için bir güvm gö:ıiiyle batnyor
lltr. 

Prauanıll', ltükılmet, perliıınnıto ve 
balkı, Awtt\I,,_ istildtJbrin Hinm 
g6stercHfi ltif bir fetlaktrfıktm fe1in. 
memekte miittefiktirler. 

' 
Yabancı gazetelerde okuduklarımız 1 

Bay Titüleskonun yolculuğu ve kamu~al düşüıı 
Romanya h.ükWııeıi Dlf"r& lıler Bakanı ve Balkan antantı konsey başkanı Bay Titülesko Avrupa /iü. 

IWmdlerinin merkezlerinde .,,a.a adanJ•iyle ko11Uf111a.Rtadır. Almanya mecburi askerliğe döndükten
.anra. revİ%.)'GllıCu Je&>l.ederin de onun Wmlen gU/emiyeceğini aöyliy en Romanya Dışarı lıler Bakanının 
O• yolcalağu. ımlü ıiislii tJairlere yol açmıflır. Bunlartlan bazılarım Clf'liıtla loplamağı faydalı baldulı. 

JrJ mut tarıbli /ournal pzetesiade 
S•int-Briet'l i11nuiyle: 

B. Titüle.sko'nun Paı:iste yapat41ğı 

ve Londrada da yapmağa devam ede· 
ceği ıey, Almanya girmese bile doğu 
andla§masınm yapılmasından yanct ı;ö.1 

ıöylemektir. Moskovada da Sovyet i· 
darecileri B. Eden'e. ayni tezi onatma
fa uğra§uıaktadırlar. 

.. Burada hatıra bir 1M>rgu gelmekte
dir: DüzenHğin gruplanışmı müessir 
bir tekilde ııasıl temin etmeli? Doğu 
andlll§IJlası projesinin musır birçok a· 
vukatlan var. B. Titülesko Sovyetleri 
barışın kurumlandırılışma &okaıak 

Bolfevik. virüs'ünü zararsız bir halt 
koymak için, Gaha. ilk .ı.amanlarda.nbeıi 
bu andla,manm ateşli bir pmpiyona 
idi. Rus idarecileri de ingilizkri sok 
lyi karpbyaru yardıma k.otuyorlar. 
Komanüsımn mibcdinin dıvarlan yı • 
kılmakaum lıı&illue kualııwl sağ· 
lıjına. içiluü§tiı: Bay Litvinof. Ja -
ponya ile uzak doğuda bir andlaşma 

yıpacaeıru, Aıyanm yatııacatını. ti-
caret ~larr yapılacağını M>ylc

~ili. 

Sorwn aç'ksa bu kadar c:ambulıJc.. 

lar yapmak ıer~ktm gerekli midir? 
Aiatan tebclMli arpııDd.a korum grup· 
lanru•mrn yapılmur lçin gnck olan 

baıka ne vardır 1 Sad«e, yapılan 1na. 
nnurun, telıılikderi a.ıaltacak yerde 

ırurmau yolunda bir intiba cdinilıne
mw Jngifüierin • yalnu: iag\ıizlcr dt 
ağif • sekiod•kt.ITT, bu noktadn. 

Son aylardaki ba'1ıca karışrklrk &e· 
~bi, SoyYetterin VarJova ile Prağ 
Mamıdalri nendeği geni~Jetmekten bat
ka snouc vermiyecek olan bir andlaş
ma formülünü onatmak için ayak Ja
re!'1lit olnıa!arıdır. 

Halbuki, Polonya ile küçük anlaş
ma r, birliği yapmadıkça dofuda bar11 
kı1rumlandmlamaz. İşte yatıştırma 
eayretfcrini asıl bu yöne çevin:nck ge· 
rcktir. 

xxx 

31 mart tarihli Temps gautesin
atn :· 

B. Titülesko dün (29 man) Pariı;.e 

gelmiı ve hemen B. Laval ile temas 
etmiştir. Bugün de Dış Balıı.aulığır.da, 
§i.mdiki hadiselerden dolayı gersek bir 
önem alan konu§malar yapacaktır. 

... Almanyanın Versay andla§nıası
nın befinci bölümünü bozması dolay.ı
siyle lıı.üçiik anlapıa devletlerinin bu 
anda olan bitenleri öze\ bir dikkatle 

takib etmelerinin sebebi kolayca anla• 
şılır. 

RaJbl'ııı. aü.cl lmdn'tiıiliı yc.aidea 
... ~ ort1 ••da --- belli e• 
meğe baflaması ve Almanyama • h• 
kilcatt& kencliuc IÜıcl üstinlülr vero
c.ck olaA • lillbtaama mia&vatı ifleri, 

A.vnqı&da ,...ıacu iı birlipai kenci 
pvenliklcrim dlitft-enk 1911 Öl im
aaJaaaa andlıapııa muc.ibU.U yapmak 

iltiycn d&dctıui iıpiz Dı.rakmıJacal 
IM!ldalaıdı.r. Aımuı,mm. ta kavvctli 
devletin orduıu kadar kuvvetli bir or· 
a .._eaiadcki sebebin, bu orduyu 

iradi özel uyaaaamuı amaclarnıda. kuJ. 
)ıuunü isin oldui\I acrku§c bilinmek· 
tedir. 

Almanya ıcrck düpüleıı diplomatik 
konupaakn bouull, ıcreır en uypn 
elduiunu ankdiiı mda Avrupa7ı biı 
umivaki kaıpınd& bırakmak için, 
Avrupa aürümlcriaia mücabp11nı 

:ralma JwnctiDe Oa]rMıarak. teru.iaia 
bir gözüne kılıcını atarak gİrifmck is. 
tcmektedir. Berlin konuşmaları hak• 

bıda fİaldİYc kadar öfrmilen weyler
dm SGnra, Almlınyap dofru w asık 

Mr it Wrliii yapmaja ruı etmek 
ihtimalleri üzerinclc IUç bir hayal lJes

Jmemn. Takmlaşma ~ ara bulma ıı· 

1nnmın ımrnffakiyerine m 1aflan1 
gheaf ~ ingiliz ..ııfillen bile 
fİJlhfi A ft'tıpmm banflamtırümamın. 
bir ıet"ÇetJik o1ofuna Jracfar rfdil«clr 

daha epey yol olduğunu tasdık etmek
tedirler. 

... Uluslararası i~ bir lıgınin yem 
doktrinini teshlt edecek olan prensilJ 
kararı 11 nis.nda Stresada alınacaktır. 
Bu konfer.anı;.ın önemli bir hadise ol· 
duğunu &öyliycn İtalyan gazeteleri 
haklıdırlar. Küçük anlatma bukfımct

Jcrinin, bidiselerin akışını yakından 

takib etmek istemeleri mantıki bir fCY· 

dir ve asıl olan bunların. Avrupa tesa

nüdü 11yasaaına bütün g-.ı.yretleriyle 

yardım ~tmC'lui guelılidir, çü:ıkü Çe
koslovakya, Romanya •e Yugoslavya
nın, 1919 da yaprJan andlapnaları ye· 
niden bahis mcvruu yapacak olan sar

ııntıdan çok çekinmeleri tabiidir. Kü
çük anlqmanm birkaç zamandanberi 
barı.tın kmUDDJasr için Rusya ile bir· 
likte yapılacak bir harekete müsaid 
bulunduğu ve Çekoslovakyanın, özel 
durumu dolayısiyle, doğu Avrupasm· 
da durumu durlaştıracak olan doğu 
paktının yaprlmutna çok ilgili oldu
iu, bilinmez bir ~y değildir. B. Titü

lcıko ıon günlerde Bratisla.va'da B. Be· 
nesle I&ar11laftığ"r ıaman Tuna paktiy
le dGğu andlaşmaıınuı geleceği güven
le beklcmeğc müs.aid günnlik elnnan
ı~n oldulrarını dü~ündüğünü söy.bniş

tir. Bundan da B. Titülcskonun B. La
vaHe knoufmak için Paritt ne gibi bir 
dbniyet içinde gC"lditi anlaJıhr. 

B. Titülesko, B. Benea ve B. Yev· 

tiç küçük anlaşma ile Balkan andlaş· 
masınt s.ıyaral ger~eklikler haline ge

tirnıi}lerdir \"e barıtı korumak bakı

mından bu iki kurumun d~ğeirni kü

çük görmek ihtiyatlı olmaz. Prağ, Bel· 

grad ve Bükreşin mu~terek sıyasaları, 

Avrupanm m hassas yerlerinden bi· 

rinde zihinleri yatıştırmak ve düzenli

ği korumak bakımından, göze çarpar 
sonuclar vemıiJtir. Küçük anlaşma 

böylece, açıkça belli elan müşterek bir 
amaca varmağa dölemni' hükümetle· 
rin tesanüdünün neler b3f'Iabileceği· 

ni isbat etmiftir. Bu ise, ban§ı koru· 
ma1r üıere ayni isteği besliyen büyük 

devluler için faydalr şekilde ilham a· 
lmacak bir örne-ktir. 

x x x 

29 mart 935 tarihli M~ester Gar

diycn gazetesi, "B. Titüleskonun yol. 

culu~u,, ba~!Iğı altında yazmı~ oldugu 
bir h~y;nıda rl;yor lci: 

lngıliz bakanları, Almanyanın yeni
den pusatlanması sorumunu görüşmek 
c.ianı~ak için Avrupada bir yolculuğa 

çıktıkları 'ırada Romanya dlJ&l'ı işler 

bakanı B. Titüle,ko da Macariıtan, A
vu&turya ve Bulgarinanın Almanya -
uın açtığı çığırda yürimeleri kaygu • 
11iyle Pari&, Londra ve hepıı.indcn önem. 
1i ol.uak Moskovaya doğru bir yolcu· 
lu&a çılunıştır; ocada bu aorum üıerin
de konuşmalar yapa.caktır. 

Bu üç ülke bant muahedeieıi yü

lu.iımel ulııerliği ya.sak ctmit ve ancak 
20.000, 35,000, 30.000 kişilik ordular
yapmasını onamıştır. 

B. Titülesko, uğradığı yerlerde kü • 

çük anlaşma, ile ihti.m&l ki, Türkiye -
nin adına töz aoyliyccektir. Geçen 
hafta içinde Romanya dı,an itler ba· 
kanı, B. Yevtiç ile B. Benni görmüı 

ve görüf!TlÜftür. 

B. Titülesko, yukarda uydığımız 

devletler tarafından muahede çiğnenir 
ve yükümsel askerlik yapmak kararı 

verilirse küçük anlaşma tarafından ne 
yapılacağı ha.kkındalti plan için hiç ağ
zını açmamıts.t da Sofyadan gelen bir 
duyuk, öyle olunca, küçük anlaşma 

devletlerinin hemen aeferbcrlilı ilan e· 
deceklerini bildiriyordu. Bundan baş. 
ka çıktrğı yer Bükreş olan bir başka 
duyukta da bu takdirde küçük anla~ 
manın bu devletlerle bütün ökonomlk 
bağları kesecekleri söylenmekte idi. 

Bereket versin, Avrupa barııı için 
ortada hemen patlak verecek bir tehli
ke yoktur. Macar batbakanı, Macaris· 
tanın yeniden pusatlaıunası için Ulus
lar Derneğine baş vuracağını aöyle • 

miıti. İhtimal ki başbakan bu işe, bel· 
ki de yanılarak, İtalya tarafından yar
dım göreceğini ummaktadır. 

Öte taraftan bulgar başbakanı da 

Bulgaristanın muahtdedeki aıkcri ,art
ları bomuyauğını bildirmittir. 

Avusturyaya gelince, az buçuk pu· 
ıatlanan bu devlet, açıktan açığa puıat. 
]anmak di1cğini ortaya ıürmekte, bu 
işte ltalyadan yardım göreceğini kuv • 
ntle ummaktadır. Fakat herhalde B. 
Titülesko, böyle bir pusatJanmanın 
Bulgaristan ve Macaristan için kötU 
bir örnek olacağını etraflıca alakalı 

devletlere anlatabilecektir. 

Stresa, Cenevre ve Moskova 
30 mart tari!ıli Entransijan gazete· 

si bu ba~lık altında yazdığı bir yazıda 

diyor iri: 

Su Saymcn malUımat almak iıtiyor· 

du. Şimdi o da, bu de malGmat almıı 
oldü. 

Zata iAciliz: bakam aftlll kmmra· 
unda, ne yolda düşündüğüDil pleme-
lllİflh'· 

Bilimnesi gaelrm nokta, bizim bu 

öğrenilen ıeylerdm ne gı"bi bir sonuc 

çıbracafnmclrr. Bunlardan ablda tu

tulacak olu, Venay andlapmamm 

fimdiye kadar bozulmadan kaJımt olan 

toprak hakkındaki böliimünil de tanı· 
memep buırlandıpbr. 

Onan için epr dikkat etmeaelr, rc
vbyonian'in wJ itÇG (ful) .._.,, 
na ginaif olacqu. Reft.Joa t.e ..et 
demektir. 

Bu 1tanttan befb bir fC1 imme
dipnu için. Almuıyanm, tatbiki AY. 
nıpayı a1q içinde buabcü om prec
ramım ıerçcklqtirmnine mcycı.n ftr• 

memek iiaere bar1f doma devletlerin 

oldukça lmnet1i ve birlepnif olarak 
ıöriinmelcri ~erektir. 
nm- ftJmnetiDi .. ı..,,.k p

rektir. Şimdi Jıiç kimlcniıa 1num ~ 
mamağa aldrr :rfftur. Herm kendi 
meauliyetini Uıtüne almalıdır. Barıf, 

çok yakm bir gele<~ktc alınacak karar
lara bağhdır. 

Franu, İngiltere, İtalya, Sovyet 

R.uıya ve kiiçiik andlapanm yapa

cakları iş birliği üzerinde, Avrupa 

denklitizıi koruyacak olan bir ıittem 
kuruknaJıdrr. 

-·lıCufahkb ,... palrtlDJD ••• 

Jammaı •,esinde lıheıkoYada banfın 

kunımlandınbnnı yolunda kat'! bir 

adım atıtmıı olacaktır. Once Pranaa ve 

Sovyet Rusya, eonr& da Çekoılovakya 
tarafından parafe edilecek olan bu 
pakt bütün bant ICftr devletlere açık 

olacaktır. B. Bden'bı lloalron hillr6· 
metiyle yaptıp ._upalar, B. La•• 
lin plecek ., '"1et mau1 tefleriyle 
1..-.lı kat'I aaaıpı•nm lrutla bir 
beflanpcıdır. 

Diplomatik itçealiiin bu üs tdba-
11, Bedinin yaptıit tahriklere lrılrp en 
iyi bir konum tedbiri olabilir. 

- Çocuk haftası 
23 nisanda 
başhyor 
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Sterling, b~lga ve altın 
JO marc ı..ri/Jli Deylı Tclgraı gaı,. 

tesi ''Stcrlrn, altın ve belga,, b .. ~ııgı 
altında ya.zm•ş olduğu bır başyaııdl 
diyor kı: 

Belçikarun )eni başba].uını Bay '/aft 
Z.eland, Amcrıka cümhuriyeti başJllSl' 
Bay Ruzvclte gönül vermi§ bir adldl' 

dır. Onun için onun da i§ ba§ına ıc9" 
tikten sonra almıı olduğu ilk tc«ftlir, 
Ruzvcltin dolara yapmlf olduğu p.lı 
belgay1 değerinden ~k olrDllf • 
tur. Bu tedbir ile ~Jganın, ealri ., • 
ğerw nisbctle yiUd~ 15 den yu}carr ft 

yüzde 70 den apğı olmamak il.sere _. 
gcrinden dı.işürülmcsine Van ze]alld 
ve onun danqma.nlnı tarafından ki ' 
rar verilmiştir. Bu dcğcrd«ıı diip .... 

ıstekle yapılnıalı:tadrr. Belçika ul-1 
bar.kasında banknottan lrarphlr yede~ 
akça bulunmaktadır. 

Bu tedbir, İngiltr:recle olan JUiıdt 
değildir; olsa olsa bir teknik tedbir • 

dir. Çünkü bundan evelki b~ 
Bay Tönisin almış olduğu tedbirler, 

piyasada iyi teairlu bır•Junamıttır. 
Her ne kadar para değerini dilti1' • 

mek iyi bir fey değil~ de Bay Van Ze
land ve arkada~Jarı. g~en on gün iSill 
de gösterdikleri cesaret ve munffa~ 
yetten dolayı kutlanmaya hak kazan • 

mı~lardır. 

... Büsbütün kontrolsuz olmamak 'ff 

istenilen kertede durdurulmak prriY• 
le böyle parayı düşUrmek bazan endUt
trinin sırtına yfiklenmiı olan btiy01' 
borç yüklerini hafif1etmeğe yarat• 
Başkan Rttzveltin aldığı tedbirde cif 
güttüğü amaç bu idi. Von Zeland dl 
belgayı bu amaçla dÜ1finn6ıtUr. 

Daha evel sterling için de böyle llif 
tedbir ahnmrf, bu da yapmayı pellllı' 
lqtımu:ya.rak ticaret tutlamu tlab1 

iyi ve düzgün bir hale getirmiıti. 
Bugün Avrupacı. bil~ paralaruu ,,. 

kı sıkıya altın esasına kalın kol demir• 
)eriyle bağlı tutan UJkelerin de günUll 
birinde böyle bir yüküm duyacakları• 

nı umabiliriz. 

Umudların boşa çıkması 

29 ll1Mt 1935 tarihli Rayhp Post ga 
ı.etesi yukardaki başlık altında yazdığı 
bir yazıda diyor ki : 

Britanya dışarı işler bakanının Ber 
lindeki görüşmeleri hakkında parla • 
mentodaki beyanatı çok kısa oldu. Sir 
Con Saymen, ırozJerinin kısalığına se • 

beL olarak, alman - İngiliz konferan• 
smda görüşülen meseleler-in bundan 
&0nra da tetkikine devam edilmesi ola· 
cağı ve bundan dolayı da tcftrrüat Ü· 

zerinde konuşmaktan çekınilmesi la • 
zımgeldiğini ileri ımrmuştiır. Eğer 

Berlindeki görüşmelerın yaptığı tesir• 
ler kendisine cesaret vermi olsaydı, 

hıç şüphe yok ki, ingiliz devlet adaırıı 
eyi duyukfar bekliyen srnırleri ger 1 • 
miş bir dünyaya karsı bı!yanaun um d 
verici biı: söı. katıştırmaktan çekinmez· 
di. Parlamentonun Saymenin ağzın • 
dan biricik olarak işittigı iki hakikat 
varsa, o da llerlın göriışmelerinde çok 
büyük diışünce farkları oldugunun tcS 

bit cdilmiı olınalı, Stresa konferansı• 

na yalnız tngıltcre, E'ransa ve !taıya. 
run ıttirak edcceiinın bildırılmesidir. 

lngilu. dıtarı işler bakanı teıbit et• 
tiji düşünce ctyrılıklarının neler oldU'" 
iu hakkında bir §eY soylemedi. Ber • 
lin gorüpeleri etrafında ııyaaal bir ib 
tiyat damga11 ta'1yan resau sükut bd 
pyialara, tefsirlere ve birbirine aykı· 
rı olan duyuklara çıı; ı r açtı. Almanla( 
bugüne kadar yaJnrz ikı duyuğun ya.. 
lan olduğunu ıluı ettiler: Bu duyukl•t 
dan birisi, alman bqbakanınm, ÇckOI• 

lovakyaam çolduiu alman olan parça• 
unın Almn7aya nnlmnini; öbürü do 
Lebietan koridorunu da iıtemit olala

udır. 

Raybppost bu yazıllllda Httler'İA 
S-yctler Bidilfne UJ'!l talrmdılt tl9'

rı da ele a1ank diyor ki : 
Bolfniklik ile micadclc daha baf. 

langıcta uluul ..,.ıizm propamıaııı 
en başında bulunduğu göa on6ne geri • 
rilecek oluna, Bitlerin Rmyay• brt1 

aldliı durum pek ili anlap)ır; ber ne 
kadar o ftldttenberi bu pro~ 
bu çok te1ler ailinmit bulunuyona da. 
IOfyctlere lrarp dilfmımca bir tav• ta• 
kmma1r, bugin htll alttl91 909 .. Hdlill 
aaınu ıiritüaiin mühim bir bölumiı • 
nil teıkil etmektedir • 
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.,undelik 

llARPTEN KAZANANLAR 
•• (Başı 1 inci sayıfada) 
IUJıcesi clü yavaş yavaş değerden 
.... tnıektedir. Harb etmemek ar· 
..... •unda · .._. n zıyade harbın zorl~ş 

de k"v·~ ıonucnuun iki taraf için 
dan ~tuleımesidir ki, onun orta· 
Qılft al~.ırılması isteğini artır
._ .... 1ır. Ç

1 
unkü yeni harblar yenmiş 

J• an ar . . b'I '-n 
1 

ıçın ı e o kadar ka· 
d.hç 1 değildir. Oynanılacak oyun, 

16~ do~usu dram o kadar bü
tün .~ ~1' •• uluslardan hiç biri hü· 
lay ~::m u~e~ne alarak buna ko
linde ~y gırışemez. Bir harb ha
)'ara ,ınsanhğm kı•anç duyarak 
hQ. hrıış olduğu büyük teknik, 
llıai. tanını boğazlamaktan çekin-

·,,ecektir. 

de :ununla beraber uluslar için
den ;rbtan ve harb dü,üncelerin
~ aydalanmak ve kazanc elde 
\'• dek İstiyen kişiler ve gruplar 
.. r ır 8 1 Pa · un ar harb yoraçlan ya· 

ı-,~ veya satan insanlar ve firma· 
;.,. rr ki, alış verişlerini artırmak 
")'tn her t .. 1·· k la . ur u çareye baş vurma · 
!İn~ çekınmezler. Her alı§ verit i
llta e 

1 
olduğu gibi silah yapan ve 

tek)~ arın da kendilerine göre 
tın antları vardır. Propagandala
ka 1 Yapan gazeteleri durmadan 
\' ınusal düşünü üzerinde işlerler. 

la: ~~~ları ıili.hlanmaya çağırır· 
~ ı~a.hlanma yarışı başlayınca 
d· ıçın düğün bayram olmut 
"'lllekr el. . ır. Onlar dosta da yağıya 

•alah yeti· t" • ı ç·· k .. iki' ta f ınr er. un u 
Pıl'•fın da silahlanması harb ka
tık: daha çok açar. Böylelikle 
tinl'klar üzerine kurulmuş zen· 
~ ler ortaya çıkar ki, devam
,_.. 1 Ye güclerini ancak harb 
-•kol ·· · · 1 f.f onsının yayımında arar ar. 
h-..b arbı ortadan kaldırmak için, 
'illi •n bu ÇC!İd kazancına da ar
l'elrt~sal çarelerle son vermek ge
lt....ır ... Amerika bu yolda bir ta
~ düzenler almağı kararlattır· 
İtin !n'· Silah yapan ye satanların 

1 Ve kazancını devletin gözü 

'·~ Jae ntrolu altmda bulundurmak 
ı.: bakımdan f aydab ıörülmü§· 
l't • Fakat yalnız bir ulusun ka
' tı Yetişmez. Bir devletin harb 
lateıne . 'k 1 .. il . ınesı nasıl harb psı o OJI· 

~ nı, değiştiremiyorsa, bir ülkede 
1n' • harb kazançlarına son veril
ıa ''1 de diğer ülkelerde bu ka-
8 nçların devamına engel olmaz. 
)'~nunla beraber, barışı korkutan 
•auh::a bu kazançlar değildir. Ar-
1,kı 1 yapının bedenindeki çat
le .ık}ardır ki, onun bugünkü dü· 
)c:•nı barış içinde olmazsa, ha_rb 
IÖ ':':"dan bozacak bir ıekil almış 

t\inınektedir. 
'a: Zeki Meaud ALSAN 

Kamutayın dünkü 
toıJlanbsı 

(Başı ı inci sayılada) 

bulunduğunu, Van ile Tatvan Van =le 
Erit ve Ahlat arasında ıose yapılsa bu
nun yüzbinlerce lirayı a,acağını, evelcc 
Bayındırlık Bakanlrğına bağlı olan bu 
kurumun çevrilmesi daha kolay olacıı 
ğından içeri lıler Bakanlığına baflan • 
dığını, gelecek yıllardaki durumun en • 
cümenin dileğince olacağını umduğunu 

ıöyledi. 
Başka söz istiyen olmadığından mad· 

delere geçildi ve kanun oanndı. 
Bundan aonra Ankara Jehri iynıar 

müdürlüğünün 935 yılı büdcesi hakkın· 
da kanun layihası ve büdcc encümeni 
mazbatası görüşülmiye başlandı. Büdce· 
'1 İn yekünu 171,512 lira olarak hazır• 
lanmıştı. Kanunun genel durumu üzerin 
de .<>z istiyen olmadığından maddelere 
geçildi ve okunarak onandı. Başkan ka

nunun açık oya konacağını söyledi. 

Söz alan Kitabet Bay Hüsnü (Muf· 
la) - tymar Müdürlüğünün Bakarıtı:
kurulunca onanan beş yıllık iş ve çalr~
ma programiyle verimli bir duruma gir
diğini, yalnız daha mıntakası ayrılma • 
dığından yapılacak yapılara izin veril
mediğini, Ankara şehrinin hızla onanl· 
masr için kurulan bu kurumun çalışma· 
sını hıı1a§tıracak tedbirler alınmasını 
hük-Ometten diledi. 

İçeri İşler Bakanımız bu soru etra· 
fında gereken tedbirlerin alınmış oldu

ğunu söyliyerek dedi ki: 

- Ankara §ehri lymar Mü • 
dürlüğü fj!hakilı:a muhterem arkadaşı • 
mızın dediği gibi Ankarayı cümhuriyet 
merkezi olmaya layık bir hale getirmek 
için teaia edilmİf yardımcı bir müesse
sedir. Evvela Ankara imar müdüriye
ti ıehrin planını tanzim ettirdi. Şimdi 
de pJinın tatbiki sahasındadır. Bir şeh
rin bilha11a mevcud evvelce ba§lantlmış 
bir şehrin planının tanzimi ve tatbiki 
hakikaten mütkül bir iştir. Bo§ bir saha 
üzerinde bu iş çok kolaylıkla yapılabi· 
Jir. Ve plan tatbik edilir. Ve kimsenin 
de tasarrufu olmadığı için bir takım 
uzun davalara mahal kalmaz. Son yıl • 
larda böyle boş bir sahaya yapılmış bir 
şehir de vardır. Avusturalyanın mer • 
kezi. Fakat bizim vaziyetimiz öyle de • 
ğildir. Biz Ankarayı evvela filt olarak 
merkez ittihaz ettik. Aradan beş ıene 
geçtikten aonra devlet merkezi olmasına 
karar verdik. Ve gene ondan dört beş 
sene sonradır ki şehrin plinr tanzim 
edildi. Arada geçen bu on sene zarfnıda 
merkezde şahsi hukuk taayyün etmişti. 
Ve yapılan evlerden bir çok sokııklar 
meydana gelmişti o binaları • bir araya 
toplamak yapılan resmt binalarla ser • 
vetin de heder olmasına meydan verme
mek hakikaten çok güç bir iştir. 

Şehrin planı tanzim edildi, bunun 
gerek yeni ve gerek eski şehirde tatbiki 
kaldı. Mazbatada zikredilen cihet te bu· 
dur. Ankaranın eski şehrinin bir takım 
sokaklarının ne halde olduğu malôm • 
dur. Bunların plana tatbiki icabedı r. 
Bunun için de mevcud evlerin yıkılması, 

ULUS 

l
-so1rırirlaı ili bi:.'yütülm~i, binahırın istim

laki, parsellerin çizılmesi, hulasa orala
rın plana göre ihzar edilmesi icabeder. 
Ankara'nın bugün o kısmında 50 - 60 
bin kişi sakindir. S - 10 bin kişinin orta
larda hukuku tasarrufiycsi vardır. Bina
enaleyh bunu &enek.re taksim etmed n 
yapmağa maddeten imkan yoktur. Bu -
nun için bütün şehir halkını çadırlara çı
karmak milyonlarca para sarfctmck İcab· 

eder. 
Ne bugünkü vaziyet bu kadar sürati 

ikti'za ettirmektedir, ne de bugünkü ma
li vaziyet bu kadar yük altına girmeğe 
müsaiddir. Yapılacak iş, bunu senelere 
taksim edip mümkün mertebe az bir 
masrafla Ankara p1inının tatbikini te • 
min etmektir. Tahsisat meselesine ge -
1ince bu kanun Meclisi aliden çıkarken 
2 milyonluk tahsisatı vardr. Son buh • 
ranlar dolayısiyle mali vaziyette hasıl 
olan sıkıntı bundan aarft nazar ctmeği 
icabettirdi. Gene Meclisi alinin bulduğu 
bir tedbirle her sene 150.000 lira lıadar 
bir istikraz yapılarak mümkün mcrtelJe 
planın tatbikine çalışılmaktadır. Üzerin
de durduğumuz yol budur. Tabii imkan 
bulduğumuz vakit derhal bu istikraz 
keyfiyetini dahili büdceye devredip hal
kın i~lerini daha çabuk görmek ve An
karanın, hepimizin iıtediği tekilde ima
rına çalı§mak lazımdır. Ben para verip 
de almıyan hiç bir idare hatırlamıyo • 
rum. Ankara lymar müdürlüğünün çok 
büyük itleri vardır. Ankara tehri imar 
müdürlüğü böyle yapılanı olmakla bera 
ber bugün yavaı yavaı gayesi değif • 
mektedir. Yapı ve yollar kanununun 
kendisine tahmil ettiği vazifelerle bera· 
her ilerde meclisi aliye takdim edilecek 
bir kanunla birçok vazifeler daha veri • 
lecektir. Memleketin bütün şehirlerinin 
imarının murakabesini ve onlara mu • 
kezce yapılabilecek yardrmlan temin 
edecek bir merkez müessesesi olacaktır. 
Bu itibarla kendisini biraz daha takviye 
ettik. İhtimal ki gelecek sene bir kat 

daha takviye edeceğiz. 

Bu kurumdan bir ıelir beklenemiye· 
ceğini örneklerle anlatan Bay Bakan bu· 

rada azımsanılan paranm istiırilik para· 

sı olduğunu, bu paranın önceden veril • 
me&inin istenen bir it olduğunu, eldeki 

tahsisatla sıkıntıda olan iizelge sahib • 
!erine yardımı diiJündüğünü eöyl.edi. 

İç.eri İ!fler Bakanımızdan sonra söz 

alan Bay Hüsnü Kitabcı (Muğla) -

Söylemek istediğinin satın alma İ§leri ol· 

m"yrp, planın toprak üzerindeki tatbiki 

olduğuna işaret etti. 
İçeri İşler Bakanı Bay Şükrü Kaya 

(Muğla) - Fırsat olsaydı elimdeki beş 
senelik plan haritasını rüfekaya aue -
derdim. Gene de mümkün olduğu kadar 

arzetmeğe çalışacağım. 
Planı bilhassa eskişebrin en mühim 

aksanunın planım tatbik etmek demek 

onun sokaklarını aç.arak, istiınlik ede • 
rek ortaya çıkarmak demektir. Bu sene 
merkezden muhite dogru gitmek sure • 
tiyle ve en küçükten en büyüğe doğru 
giderek 39 da bitmek ü:cere bir prog -
ram haz.ırladık. Asıl o tezkerede mevzu. 
ubahs olan cihet yani planın, et.ki şehr.: 

tatbik olunan planın; haritasını çıkarıp 
göz önüne koymaktır. Hakikaten bazı 
yerlerde asıl plinın toprağa tatbikinde 
müşkülat çekilmektedir. Çünkü bir p'a· 
nın harita üzerine yapdmasiyle topra a 
tatbiki arasında müşkülat vardır. Bu da 

heniız bazı yerlerde yapılmamıştır. Ya . 
pdan yerlerde vatandaş tezkeresini al • 
maktadır. Program denilen cihet daha 
doğrusu şudur: beeldiye yollarını aça • 
cak parsellerini tayin edecek işte burası 
böyle yapılacaktır diye göstereceği şek· 

le koyabilmek programdır. Bu program 
34 de ba§lamıştır. 39 da bitecektir. Tez· 
kerede de zikrolunan program budur. 
Yoksa plinm tatbik olunduğu yerler • 
d.e vatanda§lara ilerde, geride yapacak· 
sın denerek tezkere verilmektedir. Bazı 
yerlerde de istimlakten dolayı i§ler te . 
ahhur etmektedir. Aıd §İkfiyet olunan 
nokta budur. Benim bir arsam vardır, 

burasını istimlak edeceğiz diyorlar, pa • 
.rasını ver diyorum, vermiyorlar, gele • 
cek ıene vereceği& diyorlar. Halkın şi· 
kiyeti buradadır. Bizi en ziyade u ğraş
tıran Ye istikraza saik olan ıebeb para 
meselesidir, vatandqm parasını vaktin· 
de verebilmektir. Bunun da önüne geç
mekteyiz. Geçen aene yaptıfımız gibi 
bu aeen de büdcenin 10nuna doğru ar 
tan paralardan SO • 70 bin lira kadar bir 
parayı alakadarlara dağıtacağu. Heyeti 
ilinize ve bu i§le al&kadar ntand:qla • 
ra, göıterdilrleri kolaylıklardan dolayı 

tqekktir ederi•. 
Bay Emin Sazak (Eakltehir) -

"Ha.kb tasarruf" 181tl etnftnda ay
dmlatılmaaını Bay Bakandan diledi. 

İçerlıler Bakanı Bay Şükrll Kay;a 

(Mufla) - Bahta usun ve miin&k&fl'h 
bir mev%Udur. Tuarruf zaman ıunan 

bilyük istihaleler ıeçirmittlr. Bazı 

memleketlerde buna hiç riayet edilme
mektedir. Ekseri memleketleroe iee 
kudsiyetini çoktan ve pek çok eybet· 
mi§tir. Tasarrufa en ziyade bizim 

memlecttt riayet edilmektedir. Bun
dan asli dönmek taraf tarı da dıeğiliz. 
Bi& bunu muhafaza etmek tıaNftarıyu:. 

Bay Ahmed !bun Tokgö& (Ordu) 

- Mezarlıklar için hllk<\metin verilme· 
ıini istediği 4.000 liranın büdce encü~ 
meni tardın.dan kaldırıldığını, aıezar· 
lıklarm b&klmlu bir hıllde olduğunu, 
mezarlıkların temi% " uhbat yaulerı· 
na uygun olma.ınm 11luul bir it oldu-

ğunu ıöyledi. 

BUdce encümeni batkam Bay Mus• 

tafa Şeref Özkan istenen 4000 liranın 
neye sarfedileceğinin eorulduğunu ve 
Ankarada 3 - 4 bin lira harcanarak 

yapılacak mezarlığın planı için iıte· 

nildiği cevabı alındığından asıl kanu· 
nun gelmesini beklemenin daha uygun 
olduğu düşünüldüğünü söyledi. 

Bay Ziya Gevher Etili mezarlıklar 

ipnin bir sonuca ballaıunasındaki ge
rekliğe işaret etti. 

İçeri i~ler Baltanı Bay Şükrü Kaya 

mezarlıkların halinin herkesçe blindi

ğini, hi~ bir devdn c:umuriyet kadar 
mezarlara ilgi göstennediğini, Ankara 

mez.arlığr yapılmanuıea bunun sıkın-

SA) il· .ı\. , 

tıh yıllaıda 500 bın li ra gıbi bır p ı a

nm gerekli olmasından ilen geldı gını, 

gelecek yıl bu i konuşulurken o vak
te kadar başlanmı olm sını gormcyı 

diliyenlcrin başında geldi i i oyledı. 

Başka soz istiy en olmadığımı n 

maddelere gcçılerck okundu e kanun 
açık oya konulduktan onr~ oncndr. 
Tekrar söz alan f çeriişler Bakanımız 

Bay Şiıkrü Kaya mezarlıklar i ine ai t 

yeni bir duyuğu kamutaya sunarak de· 
di ki: 

- Demincek mevzuu bahsolan bu 
hazin mezaf'.hklar meselesi hakkında 

şimdi sevinecek bir haber aldım. Arka • 
datlanma da bildirmeği borç aayanm. 

Hükumet hakikaten meıarlddar me· 
&ciniyle .layık olduğu ve sizin verdiği • 
nis ehemmiyetle mütenHip bir surette 
mqgul olmaktaydı. Bu. ben Trakyada 
ve f stanbulda iken tekrar mevzuu balıı· 
olmuı ve Maliye Bakanı arkadaşımın 

da muvafakatiyle mezarlrklarm tam me
deni ve sıhhi bir §"lcild<' yapılması hak • 
kında lizım gelen paranın temini nn7ın 
dikkate alınmıştır. (Bravo scslı ri , al • 

kışlar). 

Bundan sonra tahlisiye genel mticlür· 
lüğünün 935 yılı büdcesi hakkında ka

nun lAyibası görüşüldü . Söz lstiyen ol
madığından maddeler okunarak ona.,dı. 

İstanbul üniversitesi elcktromekanik ~u· 
besinin resim flltt ve kitıblanmn yük • 
ıck mühendis okulul)a parasız verilme· 
ai hakkındaki kanun liyihasımn birinci 
&örlişülmeai yapıldı. Başkan deiiştiri • 
len nizamname maddesi gcrcf ince en • 
cümenlerin sayılannı tamaırilamahn 
için seçim yapılacağını ıöylccli ve seçim 

yapıldı. 

Kamutay pazartesi &ilnü saat on beş• 

te toplanacaktır. 

~~------··-----------
Hayvan menşe şahadet
namelerinin damga pu

lundan muafiyeti 
isteniyor 

Ziraat Bakanlığı damga reımı 
kanununun 32 inci muafiyet mad· 
deıine bir f ıkTa eklenmesi hakkın· 
da bir kanun layihası hazırlamış
tır. Bakanlık hu layiha ile hükO· 
metin damızlık aysırlanyle ahali 
luaraklarına meccanen yapılan 
çiftletmelerden doğan yavrular 
için meccanen verilmekte olan 11· 

fat ve menşe fehadetnamelerinin 
dAmga resminden muaf olmasını 
iıtemektedir. 

Kitab sergisi 
lstanbul, 6 (Telefon) - lıtanbul 

etıbba odası salonunda 19 niaancla tıbbi 
ve ııhhi bir kitab ıergiıi açılacaktır. 

TVRK 
ÇOCUKLARI 

TÜRK KUŞU'na 
uçucu üye yazdınız 

Tefrika: 41 1 
havlamış olduğunu söyledi. Kendisi de. kur
da benzeyen ve evin dört yanında dolaşan 
bir gölge görmüş olduğunu, ~n.ek. !.h~rmdan 
geliyormuşa benziy:n sesler ış~ttıgım ve hu 
sesleri uyurken benım ç~ardrgımı anJ~~ı.?· 
ca rahat ettiğini söyledı. Tavuklar, bütun 
gece eşinmişler ve durmayıp dolaşm~tlar~ı~ 

onu bu sabah yolcu ettim. Ayağına çabuk ol
duğu için gece olmadan Ruknc'deki lapon 
mektebine varacağını umanın. Ya sen ne . , 
vakıt yola çıkıyorsun? 

NAPOLrDE KORKUNC BİR KOLE~ 
SALGINI, GtJ'NDE BİN KİŞİ OLUYOR 

Cln.Michele'nin kitabı 
l'aua: Ak.sel MUNT 

Türkçey4' çeviren: Nasuhi BAYDAR 

~ ~yi karşılaşma - küçük gnom.,, 
• ı ata ~ gımın yanındaki masadan aşağıya 

ru kaydı ve ayağında j<üçük tahta ayak
arı~ı takırdata takırdata kapıyı buldu. 

.. ~?ıre Öyle kuvvetli bir kahkaha attt ki 
'"41 ile k c,Ö .. arnını tutmak zorunda kaldı. 

~ i .hını,, dedi "şimdiye kadar böyle bir 
llıaşf1ı:;:ıemiştim. Biz küçük gnom1arla kar
tt~ıe ınca bu koca maymunların ne abdal 
~u rd oldukları nasıl görülüyor. Ölüm ha! 

lJyaa Yeni bir şey olacak,,. 
~e b. nıpta pencereden bakınca toprağın 
törd·· ır kar tabakasiyle örtülü olduğunu 
' ~ttı. Gökyüzünde, ta yükseklerde, bir ta
~ard anad sesleri ve bir yabaııkazı sürüsü 

ı "G· ıı' tile güle, küçük gnoın !,, 
~ ine~s~~. başına geçip bulgur çorbası, ta· 
~tde.n . sudu ve güzel kokulu bir fincan kah
~dıtll •baret sabah kahvaltımı etmeğe baş-

lat~ ~ 
~İ{i b.arnuca~ bana, gece iki kere kalktıgmı, 

0Pegi ~ ~y görmüş veya işitmiş gibi lapon 
nı~ hiç durmayıp kuşkulu kuşkulu 

Penceremin önündeki taze ayak ızlerını 
gösteren t.ars amuca, "bunları görüyor mu
sWl? En az üç tane olacaklar, otuz yıldır ben 
burada yaşarım, evin bu ı~adar yakınında 
böyle kurd izleri görmedim, ,, dedi. Son:a, 
insan ayagı genişliğinde bir takım başka ıı
Jeri işaret ederek: "Bunları görünce rüya
dayım sand.rm. Bu gece buraya bir de ayı 
gelmiş, yavrusiyle ... İşte bunlar da onların 
izleri. On yıldanberi bu ormanda ayı vurma
dım. Ahırın yanındaki büyük çamın üzerin
deki gürültüyü işitiyor musun? Hiç olmazsa 
yirmi tane var: Bu kadar sincabın bir a~aç 
üstünde toplandığını ömrümde görıncdım. 
Qnnanda baykuş'un ve gölde: de karabata· 
ğın bütün gece bağırdıkları~ı işittin m_i? Sa
bah olurken, çobanaldatan m hep evın ya
nında ucuştuğunu duydun mu? Bütü~ b~
lardan bir şey anlayamadı~. Her va~ıt; gun 
kararır kararmaz, orman brr mezar gıbı ses
sizdir. Dün gece, bütün bu hayvanlar bura· 
ya ne aramağa,_geldiler? Ne be~ ~~ ~e de 
Kerstin gece goz yummadık. Evı kuçuit: la
pon afsunlamış olacak. Ne olur ne o)rnaz, 

Acele işim olmadığını, iki gün daha ora
da kalmak istediğimi:. FOl'Stugan'dan çok 
hoşlandrğmıı söyledim. 

Lars amuca oğlunun o akşam ormandan 
ağac kesmekten döneceğini, beni yatıracak 
odası olmıyacağını söyledi. 

Samanlıkta yatabileceğimi, ot kokusunu 
çok scvmekre olduğumu söyledim. 

Bu düşünceyi ne Lars amuca ve ne de 
Kerstin nine beğenmez görünüyorlardı. Ben
den kurtulmak istemekte olduklan besbel
li idi. Benimle ancak konuşuyor ve belki 
de benden ürküyorlardı. İki gün önce Fors
tugan'a geleıt ve onların bütün ekmeklerini 
yemiş olan yabancıyı Lars amucadan sor
dum. Lars Anders onun isveçc;e konuşma
dığını, onun yanında, aletleriyle balık olta
larını ta~ıyan f enlandiyah laponun yollarını 
k~ybe~ış olduklc:.rııu ·öylediğini, oraya gel
dıklerı zaman a~hktan ölüm halinde bulun· 
duklarım, evete ne \'arsa hepsini yediklerini 
bildirdi. Misafirin çocuklara .zorla vermek 
istc~iş olduğu parayı bana gösterdi. Bunun 
hakıki altın olması imkanı var mıydı? 

Bu bir İngiliz altını idi. 
Yerde, pencerenin önünde "Sir Con Skot 

adresine gönderilmiş bir Taymis sayısı var~ 
dr. Açınca göıüme, büyük harflerle yazıl
mıs: 

sözleri çarptr. 
Bir saat sonra, La111 amucamn torunu 

Pelle, uzun tüylü Norveç midillisi ile bera
ber kapının önünde idi. 

Hiç ohnazsa, yolda yemek üzere çantama 
konulan azıkların değerini ödemek istediğim 
zaman Lars Anders'in soluğu kesiliyordu; 
hiç bir şey düşünmem gerek olmadığını, 
Pclle'nin yolu çok eyi bildiğini, yapacağımı• 
yolculuğun, yılın bu mevsiminde, pek kolay 
ve pek zevkli bir yolculuk olduğunu söyledi. 

Rukne'ye kadar ormanda sekiz saat atla, 
ırmağı aşağıya doğru inmek için üç saat san· 
dalla, nahiye merkezi olan köye kadar altı 
saat yaya, Losso jarvi gölü üzerinde iki sa
at ve oradan da ilk şimendifar durağına ka
dar, güçlük çekmeden. araba ile gideceğimi
zi söyledi. Şimdilik yolcu treni yoktu. An
cak~ eşya trenine }!Ctişmek üzere makinist 
benı herhalde lokomotife alacaktı. 

Lars amucanın düsündükleri doğru idi; 
bu pek kolay ve .zevkli bir yolculuk oldu. 
Yahut bana o .zamanlar öyle göründü. Aca· 
ba bugün olsaydı nasıl gelirdi? 

O devrin kötü trenleriyle, orta Avrupa'
da yaptığım yolculuk da pek kolay gc ti. 
Hemen hiç uyuyamadım. Laponya'd n N -
poliye kadar_ Bir kere hartaya b k nız. 

(Sonu v<:ır) 
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DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKL~ 
:YUNANlSTAN'DA 

Y unaııistaııda 
karı~ıklık yoktur 

Atina, 6 (A.A.) - Atina ajan· 
ıı bildiriyor: Atina harb divam· 
nm verdiği kararların doğurduğu 
heyecan hakkında yabancı gaze· 
teler pek çok büyütülmüş haber· 
ler yazmışlardır. 

Halkın bir kısmı tarafından pek 
fazla merhametlice sayılmış olan 
bu kararın ilk bıraktığı izden son· 
ra şimdi artık sıyasal mahfillerle 
halkın geniş tabakalarında fikirle· 
re baysallık gelmiştir. Herkes, baş
lıca amacı ülkenin yükselmesi ve 
son hadisekrden sonra sıyasal ha
yatın düzelmesi olan B. Çaldaris 
hükt.ıetinin tuttuğu yolun ne ka
dar doğru olduğunu anlamıştır. 
Bundan başka inkar edilmez bir 
gerçekliktir ki, bir takım gazetele
rın yalan haberleri tersine olarak 
ne Atina' da, ne de başka bir yer· 
de hiç bir vakit bir karışıklık çık
mamıştır. Bugün saylavlar kurulu
nun dağıtılması, ayan kurulunun 
kaldırılması ve silahlı kuvvetlerle 
değrelerin kötü kişilerden arılan· 
ması hakkındaki buyrultuların çı· 
karılmasından sonra bütün dikkat 
18 mayıs seçimi üzerinde toplan
mıştır. Bu seçimden çıkacak olan 
parlamento, parlamento rejimini 
yeni ökonomik ve soysal şartlara 
uygunlaştırmaya çalışacak ve geç
mişte ortaya çıkan anlaşamazlık
lardan temizlenmiş bir sıyasal ha
yatı gerçekleştirecek olan yeni a
nasal kanunu hazırhyacaklardır. 

LEHlSTAN'DA 

Polon~Ta sıyasası 
Varşova, 6 ( A.A.) - Gazete 

Polska "barışc koruma yolunda,, 
başlığiyle yazqığı bir yazıda di
yor ki: 

"B. Eden'in Varşova'ya yaptığı 
ziyaretten sonra şuna inanıyoruz 
ki bu özel temas devamlı bir ba
rış temin için yapılmakta olan a
raştırmalar yolunda çok faydalı 
olmuştur. Barışın devamı için bü
tün devletler bir fikirdedir. An
cak bunun gerçekleştirilmesi pren
sipinde ciddi düşünce aynhkları 
vardır. İşte bu ayrdıklardır ki Av
rupa' da barışın kurulması işi eyi
leşecek yerde durmaksızın kötüleş
mektedir. Polonya coğrafik duru
mu dolayısiyle bu sorumun genel 
olarak hallini bekleyemezdi. Ve 
bunun içindir ki Varşova hükiime
ti, en yakın komşusu ile münase
betlerini eyileştirtnek için hemen 
gereken tedbirleri almıştır. Bu yol 
en kolayı olmamakla beraber en 
basiti olmuştur. Kolay olmamıt· 
tir, çünkü Polonyanın imzaladığı 
yeni anlaşmalar eski garantilerini 
hiç bir vakit bozmamıstır. Bu.ıdan 
dolayı Fransa Dı~ Bakam 8. La· 
vaf'in y.._,"l't}OY'a'yı ziyaretini büyük 
bir memnuniyetle bekliyoruz. Bu 
ziyaret müspet sonuclar vermek· 
ten geri kalmıyacaktrr. 

Ankara ~nci sulh 
hukuk malikc.ae~inden: 
Çerkeş kaza~nda belediye ec· 

zacm miitekaid_ binba~ı Şükrü. 

ye Aııkarada Kızılbey mahal. 
les:ncte 11 numarada mukim İs· 

mailin ıleyhine ikame ettiği 45 
liraya mütedair alacak davasında ı 

A<lresinizin rnalılm olmama· 

undan :ırapılacak tebliğatın ila· 
nen icrasına karar verildi. 

Dava ıenetle isbat olunmalC· 
tadır ve imza iıtiktabr için mah. 

jııemenin muaURk bulunduğu 27. 
J.19.iS ~dh .. at t.5 da mahke· 

~ere i•lmedlğini~ ıa.lodirde da· 
taya ııyabınizde c!ıevtNn oluna· 
ıtır lüıumu beyan <•lunur. 

SOVYETLER BlRLlGİNDE 

İzvestiyanın Önemli 
bir yazısı 

Moskova, 6 (A.A.) - İzvestiya ga· 
zetesi B. Radek'in '·ingiliz ziyaretlerin· 
den sonra,, başlıklı bir yazısını neşret· 
miştir. Bu yazıda, Taymis gazetesinin 
Berlin'deki mümessillerinin bir mektu
bu zikredildikten sonra deniliyor ki: 

''B. Hitler, Almanya için Sovyetler 
Birliği yönünden bir tehlike olduğuna 
İngiliz devlet adamlarını inandırama

mıştır. Alman diplomasisi, B. Simon ile 
Eden'i Fransa ile Almanya arasında 

mutavassıt saymakta ve bunlar vasıta
siyle Fransaya Almanyadan korkması

nın yersiz olduğunu bildirmek istiyor
du. Halbuki, 30 mart tarihli Tan gaze
fesinde B. Dormesson'un neşrettiği ma
kale, doğu Prusyasmdaki< harb hazırlık
larının alman sıyasasının her şeyden 
evel Fransa ile müttefikleri aleyhine 
müteveccih olduğunu gizlemeğe matuf 
olduğunu ispat etmektedir. Almanya· 
nm ordu, hava ve deniz teslihatmm ço· 
ğaltılması hakkındaki bütün istekleri 
ilkönce batı devletlerine karşıdır. Hat. 
ta Almanyanm doğu misakına olan iti
razları da yalnız Sovyetler Birliğine 

değil, aynı zamanda Lehistana karşıdır. 
B. Simon ve Eden'in müşahedeleri ne
ticesinde ingiliz hükumetine verecek
leri rapor, ne olsa, Sovyetler Birliği 

için gayrimüsait olamaz. Yalnız mevcud 
olan şeyi değil aynr zamanda yapılacak 
şeyi tesbit mevzuubahistir. En mühim 
mesele şudur: Almanya harbtan sonra 
programını tahakkuk ettirecek vesika
lara malik bulunuyordu. Şimdi ordusu
na dayanarak isteklerini bildirmektedir. 
Gerçi Almanyanm şimdiki ökonomik 
sanayii umumi harb zamanına nisbetle 
oldukça mahdut ve bu memleket sulh
ta alakadar olan memleketlerden daha 
zayıftır. Fakat Avrupanm ikiye ayrı

lan bir yol üzerinde bulunmakta oldu
ğu aşikardır. 

Harbcu unsurlara serbesti verilirse, 
askeri ittifaklara ve harba doğru hadi
seler cereyan edecektir. İkinci yol ise, 
vuku bulan değişiklikleri göz önüne ala
rak Avrupa kuvvetleri arasında yeni bir 
muvazene tesisine tevessül etmektir. ~im 
di Avrupa devletleri önüne çıkan mes-::
le, uluslar derneğini, yeni umumi har • 
bın önüne geçmek için kuvvetlerin yeni 
bir muvazenesini temin edecek surette 
tadili mümkün olup olmadığıdır. Der • 
neğin 10 ve 16 mcı maddelerinin takvi· 
yesi hakkında teklifler mevcuddur. 

Bu iki madde Mançuri hadiseleri kar· 
şısında kiyafetsizliklerini göstermişler . 
dir. Bunların tadili öyle bir vazife tcş. 
kil eder ki buna hiç bir sulh taraftarı iti

raz edemez. Ancak, dernek Fransa tara· 
fından teklif edilen "Cenevre protoko -
hı,. nu kabul etmiştir. Fakat İngilt.: ı r 

''Bu blokun ihtiva ettiği teahhüdler çolc 

ileri gidiyor,, diye bu kararı tasdik et • 
medi ve bunun yerine bir batı mmtaka 
misakı teklif etti. 

Bu mmtakavi misak bilhassa 3 şu • 
bat tarihli fransız - İngiliz teklifini göz 
önünde tutmaktadır. Zira batı hava mi

sakı, taarruza uğrryacak bir batı mem · 
leketine ani hava yardımını derpiş et • 
mektedir. Bir doğu lcarşıhklı yardı rı 

mıntakavi misak akti hakkındaki fran
sız - sovyet teklifi de muayyen mese • 
leler hakkında teahhüdlrrde bulunmak, 
bütün dünyaya taalluk · !n teahhüdlı:!r 

den daha kolay olacağı fıkrinin doğru • 
1uğuna olan kanaate dayanmaktadır. Al 
manya ve Lehistan tarafından henüz ka· 
bul edilmemiş olmakla beraber, bu nok 
tai nazarrn doğruluğuna, kati olarak ka
ni bulunuyoruz. 

Hiç bir güçlükten korkulmamak la

nm geldiği kanatindeyiz. Çok tabiidir 
ki, devletler uluslar derneği istatüsü

nün tasrihi meselesini ortaya koyunca, 

diğer devletlerce ileri sürülmı.is olan di
ğer meselelerle de ve ezcümle uluslar 
derneği statüsünün harb ilam tehi i· 
kesi gösteren modası geçmi§ anlaş

maların tadiline daır olan 19 uncu fık

rasının tasrihi meselesile de iştigale 

mecbur o!acak!ardır. Sovyetler Birliği, 

halli barxş tı&erinin kuvvetleıımesine 

yar:y.acak bütün meseleleri hüsnü ni· 

yetle karşılıyacaktır. Şimdi de mesele· 

B. Eden Londraya 
döndü 

( B a§ı 1 inci sayı/ada) 

Mıntakavi andlaşmalara güven 
çok azalmıştır. Doğu andlaıması 
ölmüttür, çünkü ne Polonya, ne 
de Almanya bunun fay dalarına 
kanığ değillerdir. Avusturyanm 
istiklalini korumak için tasarla. 
nan andlaşma can çekişmektedir; 
Çünkü B. Hitler, A vusturyanın 
kendi ilerisi ve yafayışı üzerinde 
oyunu belirmesine izin verilmedi
ğini ileri sürüyor. Lokarno andlaş
ması, yalnız gerçek bir güvenlik 
duygusu vermektedir, çünkü Fran· 
sa ve Almanya doğusal Avrupaya 
çok sıkı bağlanmışlardır. Ve ora· 
da çıkacak bir savaşa muhakkak 
sürükleneceklerdir.,, 

Bu gazete yazısınr şöyle bitiri
yor: 

"Birlik hareket ile, kargatalık 
arasında tutulacak yolun seçilme
si gecikmiyecektir. Gelecek 15 
gün içinde yapılacak konferansla
rın barışa veya savaşa tesirleri 
V ersay' danberi yapılanlardan da
ha büyük olacaktır.,, 

İngiltere'nin sıyasası 
karşısında f ransız 

gazeteleri 
Paris, 6 (A.A.) - Gazeteler, 

İngilterenin Stresa' da alacağı du
rumu soruşturmak ve bu durumu 
Roma'nmki kadar açık görmek 
İstemektedir. 

Lö Pöti Pariziyen şunları yazı
yor: ''B. Musolini, Stresa' da müs
pet bir izer ortaya koymak için 
direnmektedir.,, 

Eko dö Pari diyor ki: "Yeni bir 
Avrupa andlaşması yapmakla so
rumun çarelenmesine çalışılması 
yalmz Uluslar Derneği ile Alman. 
yaya karşı koymaktan aciz olan 
devletlerin bu hallerini gizlemek 
hedefini güdmektir.,, İngiliz ve İ
talyan görüşlerini karşılaştıran 
Lö Jur gazetesi şöyle diyor: 
"İtalyanın görüşünün açıklığı Ü· 

zerinde fazla durmak gerekmez. 
Bizim de güdeceğimiz yol belir
miştir. 

Lö Pöti Jurnal diyor ki: '' 11 ni
sanda doğrudan doğruya temas 
yapılması asıl amactır. Bu temas 
sonucunda Fransa, ltalya ve lngil
tere'nin anlaşmaya hakları yok
tur. Prensibin derhal onanması· 
na inanmak yanlış olmıyacaktır. 

lerin Stresa'daki üç devlet konferan· 

smda her halde halledilemiyeceği ta· 

biidir. Bunun için bütün alakadar dev· 
Jetlerin iş beraberliği ve noktai nazar 

teatisi laz~mdır. Stresa konfarensın

dan umumi kararlara engeller çıkarma

masını, bilakis bu işi kolaylaştırmasını 
istemek lazımdır. Konferansın başlıca 

me~elesi, İngiliz bakanları tarafından 

tetkik edilen vaziyetin 3 şubat tarihli 

Fransız - İngiliz tebliğinden vazgeçil
memesini ve bilakis bunun tatbik mev
kiine konulması için mücadele edilme

sini istilzam ettiği hususunun teyidi
dir. 

Üç büyük devlet konferansından 

fena bir netice elde etmesini istemek 

yetmez. Bu devletler mümessillerinin 

bir müşterek emniyet sistemi ihdası 

hakkındaki azimlerini kati surette be

yan edeceklerini ümid etmek lazımdır. 
Bu hükumetler, bu emniyetin ihdası 

arzularında Sovyetler Birliğinin ve 

barışın muhafazasında alakadar olan 

bütün memleketlerin faal teşriki mesai
sine güvenebilirler . ., 

Ökonomi komisyonu 
üyeleri 

Moskova, 6 (A.A.) - Sovyetler Bir
liği devlet ökonomi planları komisyo· 
nunda hükumetin bir karariyle tensikat 
yapılmıştır. Komisyonun bundan böy· 
le 70 üyesi olacak ve bunlar plan ko
misyonları üyelerile bilgi, teknik ve 
kültür adamları arasından komiserler 
heyetince seçilecektir. 

DAGINIK DUYUKLAR 

Romanya'nın yeni alaca
ğı silahlar 

Bilkreş, 6 (A.A.) - HükCtmet Sko· 

da fabrikasilı 600 milyon kuronluk 
top ve mühimmat satın alınması için 
y,enl bir mukavele yapılması hakkında 

parlamentoya bir kanun projesi ver· 

miştir. Yeni mukavele 1930 mukavele

sinin yerine geçeeek ve ederlerd o mu
kaveleye bakarak yüzde 10 eksiltme 
yapılacaktır. 

Televizyon konferansı 
Cis, 6 (A.A.) - İtalya, Fransa, A· 

merika, Belçika ve İsviç.renin katıldık
ları arsrulusal ~ televizyon konferansı 
toplanmıştır, 

Ağır sıklet boks 
şampiyonluğu 

Nevyork, 6 (A.A.) - Dünya ağır 

sıklet boks şampiyonluğu maçı, eylUl

de, Nevyorkta Maks Bir ile Karnera'· 

nın galibi Jon Lui arasında yapılacak
tır. 

Mançuko imparatoru 
Tokyo'da 

Yokohama, 6 (A.A.) - Mançuko 

imparatorunu Japonyaya götürmekte o· 
lan Hiyel savaş kruvazörü buraya gel

miştir. İmparatorla yanındakiler he

men karaya çıkarak özel bir trenle 

Tokyoya varmışlar ve istasyonda japon 
imparatoru ile hükumet adamları tara
fından karşılanmışlardır. 

Gazeteci J akob ölüme 
çarpılacakmış 

Bal, 6 (A. A.) - Burada çıkan 

Natsyonal Tsaytung gazetesinin Ber

tin bildirmeni, kaçırılan gazeteci Ber· 
told Jakob'un yurd karası suçile mu· 

hakeme ve örnek ol~ak için ölüme çar· 
pılacağını yüksek bir memurun ağzın· 

dan duyduğunu bildirmiştir. Almanya 

bu sorumu hiç bir suretle bir hakem 
mahkemesine verecek değildir. 

B. Benes Moskova'ya 
çağrılmış 

Prag, 6 (A.A.) - Gazeteler B. Lit
vinof'un, B , Benes'i resmen Sovyetler 

Birliğine çağırdığını ve B. Benes'in 

de bu çağınyı onadığını yazıyorlar. 

Güzün yapılacağı söylenilen bu seya· 

hatin tarihi henüz kararlaşmamıştır. 

B. Loyd Corc'un kalkın-. . 
ma pro1esı 

Londra, 6 (A. A.)- Kabinenin ast 

komite1>i B. Loyd Corc tarafından ve· 
rilen ulusal kalkınma projesi hakkın· 

da kendisile 18 nisanda görUşmeğe ka· 

rar vermiştir. 

B. Ruzvelt' e tehdid 
mektubu 

Boston, 6 (A.A.) - Tomas adında 
biri B. Ruzvelt'e tehdid mektubu gön

dermek sanısı altında yakalanmı~tır. 

İtalya'nın hava korumu 
Roma, 6 (A.A.) - Hava saldırım

larma karşı müdafaa birliği Roma va
lisine bir korum projesi vermiştir. Bu 

proje tatbik edilmek üzere hemen ilgi
li değrelerce gözden geçirilecktir. 

Gandi tehlikesi büyüyor 
Bombay, 6 (A.A.) - Gandi hareke· 

tinin büyümesi olasısma karşı hind 

hükumeti korum tertiba.tmı kuvvetlen· 

dirmektedir. Gandi'den yana olan say

lavlar, kurulun bu toplantısında 1400 

den artık tadil takriri vereceklerdir. 

Hükumet, kurulda şimdiye kadar 13 ke· 

re yenilmiştir. 
Gandi zirai bir kalkınma planı ya· 

FRANSA'DA 

Paris büyük elçiJtı 
..,, . 

yemegı 
·yı Parlı, 6 (A.A.) - Türk• 
1 

elçiıi B. Suadt B. Laval "I• 

ile refikalarma v• küç.ük ıll 
Balkan anlatması mümessi111' 
öğl~ ziyafeti vermiş ve ıiyafı 
da görü~meler olmuştur. 

Fransa - Belçil<i 
ökonomik görüşrlle 

Brüksel, 6 (A.A.) - B. l/ofo 
i!o fransrz ticaret bakanı IJ. )! 

arasında yapılan görüşme s~ 
çıkarılan bildirikte deniliyor ~ 

- Bir anlaşma projesi yaP 
Bu proje, yarın fransız, se~ 
LUksemburg hükfıımetlerinİll D' 

na sunulacaktır. İki bakan, 13e 
Lüksemburg birliği para rejitıl1 

pılan değişikliklerin, fiatıarııt 
nıası yüzünden bu devletlerle 
arasındaki ticaret mübadeJesiP 

lif 
şıklıklar yapmaması sorumu 
bir düşüncede bulunduklarını f 
terdir. 

Görüşmeler karşılıklı bir, 
·• h . . d rmı·ştı! ve guven avası ıçın e ger·-

.,.., 
Askerlerin terlıt~· 

geciktirildi 
Paris, 6 \A.A.) - Bugün yU. 

el komite, gelecek nisanda terhis 
~ 

cek sınıfın en aşağı daha üç aY • 

tında olıkonulmasma karar verııı' 

B. Blum bu tedbirle. 
hücUnı ediyor 

Paris, 6 (A.A.) - Sosyalist 

B. Leon Blum Popüler gazetesiP 

sanda terhis edilmesi gereken as~· 
daha bir müddet silah altında .ali 

malannı şiddetle tenkid etmekte ~ 
altına alınacak sınıfların aztığı 50' 

Ü'' nun ancak 1936 da ortaya çıkab 

ni söylemektedir. 

pacaktrr. Bu plana göre, ulusı.ııl · 
cek rejimi gözden geçirilecekti!·' 

di propagandasına yakında baŞl1Y 
tır. 

Sovyet okullular111ı11 

süel terbiyesi 
Berlin, 6 (A.A.) - Resmi bir 

kova bildiriğine göre bu yılın i11' ~ 
içinde 490 bin erkek ve kız okullıl 
talim görmüş ve bunların 15 bini ıV 
korum madalyasım almı~tır. 

Holanda' da para 
spekülasyonları ,, 

Amskrdam, 6 (A.A.) - Haber 
diğine gore dün de devam eden sP' 
Jasyon salımlarına karşı koyma!< 

. ' Holanda bankası iskonto nisbctitı1 

de 4,5 yapacaktır. s,ınıldığına gore 
bankadan dı;;aııya 40 milyon aJtıP 
rin çıkmıştır. llolanda tel graf aJ' 

. d - jıJ 
nın uzman bır kaynaktan al ıgı ., 
re göre, banka, bııgilnkü altm p<>11 

ıını takibe devam edecektir. psr 
değerden düşürülmemesi haberler 
aslı yoktur. 

x x g f 

Londra, 6 (A.A.) - Eelcika frJ 
nın değersizlcnmesi, florin üzeriocleJ 
va oyunlarını teşvik eylemiş ve 
piyasada Clnemli florin satılmıştı! 
s.atrsı kızıstıran, IIolanda b::n1>:ı5 , 

~ 1 ""' 

Parise yaptığ ı altın ihracatına sorı 
diği hakkrnda çrkan haberlerdi!"· J 

Öteyandan Holand.:ıdan gelen 11 
1~ 

ler bu şayiaları tekzib ile Hola1•' 1 
~ ~ 

racat ens titüsüni.in bugiin alacagt , 
• • • v lı"lclicıf>· 
ıstemlerını karşılayacagını 1 d~~ 

tedir. Londra mahfilleri, Hol~.ıl ~' 
parasrnm değerini korumak i~ın ~ 

oyuncularının manevralarına karŞ\,ı 
yacak mevkide olduğunu söyHlY0

' 



Bandırma Belediyesinden: 
Bandırma şehrinin numaralanması için keıfinde yazılı 

evsafta olmak üzere (3000) tane Emaye Kapı numarası 
(l432) tane çinko kapı numarası (120) tane Emaye sokak 
levhası ve (140) tane de Emaye isimli sokak levhası alı
llacaktır. 
.ı Keşif bedeli (609) lira (60) kuruş olan bu numaraların 
ınması açık eksiltmeye on beş gün müddetle konulmuş

tur. 

1 
.Bu işe ait keşifname, şartname, ve fenni. Jayih~ suret

en bedelsiz olarak belediye dairesinden verılecekur. . . 
Eksiltme ihalesi işbu 935 senesi nisan ayının 20 ıncı 

~umartesi günü saat (16) da Bandırma Belediye dairesin-
e Yapılacaktır. 

7 
İhaleye girmek istiyenler iştirak etmezden evel 45 lira 

ı 2 kuruş muvakkat teminat parasını belediyeye yatıracak
ardır. 

Keyfiyet istekli olanlarca malum olmak üzere ilan olu-
!:1r. (781) 1-1341 

Osmanlı Bankasından: 
. "1334/1918 senesi % S faizli İstikrazı Dahili TahviJle
rıne ait olup 1 mayıs 1930 tarihinde tediyesine başlanan 
•Ynz.vadeli 25 N. lı kuponun l mayıs 1935 tarihine kadar 
~hsıl edilmiyen bedellerinin hazine lehine kaydedilece
gıni, Osmanlı Bankası mezkQr tahvillerin hamillerine ilan 
tder.,, 1-1342 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

İLAN 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 
seyyar hastanelere mahsus 
(Avrupa mamulatından ve 
au geçmez en iyi Makö Ku
ınaşından) 100 kadar belki 
daha fazla hasta ve amelı • 
Yat çadırları satın alınacak
tır. 

Taahhüde talip olanlar: 
Bu çadırların şeklini göste
ren resim ve planlariyle bir 
likte kumaşın iplik adedini 
ve (Şoper) makinasındaki 
lllukavemet ve alestikiyet 
d~recelerinit çadırın toptan 
sıkletini ve sair bütün va -
ııflarını ve Ankarada tes -
lim gümrüklü fiatını bildirir 
açık yazılı teklifnamelerini 
1-S.935 tarihine kadar M.M. 
V.ekaleti sıhhat işleri daire
sa birinci şubesine gönder • 
~eleri ve fazla tafsilat is .. 
tı.~enlerin mezkur şube mü
durlüğüne müracaat etmele
ri ilan olunur. (700) 

ı- 1212 

1 LAN 

1 - Beher "tanesinin tah
lllin edilen fiatı 70 lira olan 
500 tane mahruti çadıra iha
le günü talip ~ıkmadığm
dan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 14. 4. 935 pa
zar günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
2625 liradır. 

ye girmek için de teklif 
mektuplannm ihale saatin· 
den bir saat evet Erzincan 
satın alma Ko. na venniş 
bulunmalan. (666) 

1-1146 

Halis Urfa 
yağı 

2 aait 28 derece: Urfa yağı 
teminatlı verilir. 

Diyanet itleri karpsında 
Sebat hanında Urfalı Bekir 

l-1315 
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ADANA ASLİYE HU-. 
KUK HAKtMLtGtNDEN: 
Adananın tcadiye mahallC"Sin

den Alasonyalı M~met Recep 

ve hemşiresi Safiyeilı lc:ac:liye 

ınahallesinden Vasfi Polat tan

v ı. us 
2 EL & 
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MOSKOVA GECELERi ~ § 
Anna Bella • Hn .• Baur • Pier R. Wilm § 5 
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ROl\IATiZl\1A 
SiYATiK 

Adale Ağrıları 
Sebebi her ne olursa olsun 

Biiliin ağrılara karşı 

seri ve kat'i tesirli \ıir pomaltır. 

LİNİMANTOL 
KANZUK 

Her eczanede bulunur. -----KANZUK KATRANI ÖKSÜRÜGÜN KAT'İ 
DEVASIDIR. 

Jandarm? Genel Komutanlığı 
( J, U. K. ] Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

Nümune ve evsafına uygun yerli malı olmak şartiyle 
(8000) tane kilim 20. 4. 935 cumartesi günü saat 15 de ka
palı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. İstekliler nümu
ne ev.safını her gün komisyonumuzda görebilirler. Şartna
mesi parasızdır. Kilimin bir tanesi için (310) kuruş fiat 
biçilmiştir. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanun ve 
şartnamesindeki belgeleri havi ( 1860) liralık ilk teminat 
makbuzu veya banka teminat mektublannı muhtevi tek
lif mektub1annm eksiltme günü saat (14) de kadar Anka-
rada komisyona vermeleri. (752) 1 - 1296 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 • 

Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
i 

MUHTELİF OCAK TUÔLALARI HARÇLARI VE 
TAV OCAÖI lÇLtôt MALZEMESİ 

Tahmini bedeli 20000 lira olan yukarda yuılı mabe
me 16 mayıs 935 tarihinde perşembe günü aaat 14.30 da 
Askeri Fabrikalar satın alına komisyonunda kapalı .zarfla 
satm alınacaktır. Şartname bedelsiz olarak mezkU:r komis
yondan venlir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1500 li
rayı havi teklif mektublanru mezktir günde saat 13.30 dan 
itibaren komisyona vermeleri ve kendilerinin de aym gün
de ve muayyen ıaatta komisyona gclemeleri. (720) 1-1250 

KIRIKKALE TİP 13 EVLERİNİN HALA ÇUKUR
LARININ '(}ZERLERİNE BETONARME KAPAK -
LAR YAPILMASI. 

Bedeli keşfi 882 lira olan yukarda yazılı iş Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü aatm alma kcmmyanunca 16 
nisan 935 tarihinde aab ıünü saat 14 de pazarlıkla yaptr
nlacaktır. ş.aıame be§ kumt mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 66 lira 15ı kuruş 
ve 2490 numaralı kanımım 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mesk6r gün ve aaatta kamiayaaa celmeleri. (721) 1-1249 

Tokat Vilayetinden: 
Tokat Vilayetinde yapxlacak yedi aded mektebin inşa

ıı yimıi po müddetle ve kapah zarf ıuuliyle aşağıdaki 
ıerait dahilinde münakasaya konulmuştur. 

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

2 - Şartname plin .ve ~~elleri görmek üzere Tokat 
vilayetine müracaat edilmelıdır. 

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

4 - Şartnamesini 175 
kul'U§a almak ve örneğini 
görmek istiyenlerin her gün 
eksiltmeye gireceklerin de 
nıuvakkat banka teminat 
llıektub veya maliyeye ya -
~lnnş teminat makbuzla
nyıe kanunun 2 ve 3 üncü 
:ddelerinde yazılı vesika
l ltl birlikte teklif mektub
~ruu ihale saatmdan en az 

sı Kudret ve döteıne mahallesin

den Ayintabi Nuri bnıı Hüs· 

niye ile tapu ve iskan daireleri 

aleyhine açtıp tapwıun ~btali ve 

ipoteğin kaldırılması davasında 
müddeaale-yhJcr4cn Hiiuriiycnin 

ikametgahı meçhul bulunduğun- ' 

dan gıyabında JDahbmeye de· 
vam edilerek AJMonya mübadil· 
lerindan müteveffa Recebe 
tefviz edildildell IODfa J:udret 
hamına ikinci defa te{,,;an veri
len hanenin tap•Mı wrilmelr su
rctile valli tcadlin 1olam oldu· 
iunu bildiji baltk Hiaıiye ta
rafından ipatek teaia edilditine 
mütedair mumaileybanın ycımiıı 
lcraıına karar verilerek keyfiyet 
gantelcrle ilan edildiği halde 
yemin için tayin olunan günde 
ınahkeaıeye plmediğindcn ye
minden kaçınımf ve yemin ede
ceği vakiaların sabit olmuş sa
yılmasına gıyabında karar veri· 
ltrek muhakeme, niaaınn 30 nc:u 
salı cünü uat 9 a bırakılmı§ ol· 
duiundan itbu ilan aar.ihinden 4 - Münakasa kapalı zarf usuliledir. 
itibaren aelri2 ıUJı içjncle muma- 5 - Münakasaya iştirak edecekler bedeli keşfm yU~de 

tır. 

1 
saat evet M. M. V. Satnı 

~~~komisyonuna vermif 
~al'"- (685) 1 -1182 

iLAN 
• . 1 - Erz:incandaki kıtat 
ıçın 200,000 kilo un kapalı 
.tarfla eksiltmeye konul -
llluştur. 

2 - İhalesi ıo nisan 1935 
~rş.arnba günü saat 15 de 
ı. rzıncanda F. satın alma 
~a . rnısyonunda yapılacaktır. 

27 
3 - Muhammen bedeli 

nı ?ooo liradır. Muvakkat te
ınat 2025 liradır. 

rn 4 ~ Şartnamesini gör .. 
ek ıçın her gün eksiltme-

ileyhanın auuballa yemin ede- 7 buçuğu nisbetinde muvakkat teminat vereceklerdir. 
reiiııi beyan " muhakeme gü· 6 _ Münakasaya iştirak için taliplerin ehliyeti fenni-
nünde mahkemeye eelerek ye· yesi haiz Nafıa Vekfiletı veya Başmühendislikten verilmiş 
minini yapması ve aksi takdir- vesika ibraz etmeleri lizımdır. 
de yeminden luıçınmlf olduğuna 7 - Bu şerait dahilinde talih olanlann teklif teminat 
ve yemin edeceği valriaların sa· mektublannı ve istenilen vesikalan havi kapalı zarfları-
bit olmuş sayıldığına dair veri- nı ıhale günü olan 15 nisan 935 pazartesi günü saat on iki-
Jen kararın kat'ileşerek esas ye kadar Vilayet Encümen Riyasetine tevdi etmeleri ilan 
hakkında hüküm ve•ileceği usu- olunur. (1625) l-1288 
]il muhakeme kanununun 337 nci 
maddesine tevfikan ilan olunur. 

1-1343 

---------------------
40da 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
bahçesi karşısındaki apartıma.n· 
da konforlu bir daire JriraJrktrr. 

Devlet Demiryollanndan ~ 
Haydarpaşa, Derince, Mersin ve Samsuna D.D. 25 nu

maralı tarife ite taşınacak maden cevherlerine, alınacak 
ücret ton başına 400 kunl§tan aşağı düşmemek şartile, bu 
tarife ücretlerinden muayyen müddet için yapılmakta o
lan yü&do 20 teMilat 1 mart 935 tarihinden itibaren müd-
detsiz Glarak uzatılmıştır. (740) 1 - 1279 

s~.\ı.A7 

2 !& 

ft 'ı aarif Bakanlığından: 
ANKARADA YENİDEN YAPILACAK ORTA OKU· 

LA BİNASI EKSİLTMESİ: 
· 1 - Ankarada İtfaiye meydanı arkasındaki aynlaı. 
arsaya hazırlanan projeler, şartnameler \ e lahikasrna UY,• 
gun olarak yapunlacak okula binası kapalı azrf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu yapının keşif bedeli 165.925,13 hradır 
3 - Bu işlere aid evrak şunJardrr: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Projeler ve detaylar) yapı kalorifer. sıhhi testsat 
c) Fe~ni şartna~eler ) elektrik. gaz) 
İste~lıler bu pro1e ve evrakı 8.30 lira karşılığında Ba• 

kanlık mşaat dairesinden alabilirler. 
.. ~. - Eksiltme 20 nisan 1935 tarihine gelen cumartesl 

g.unu saat 16 da Ankarada Maarif Bakanlığı inşaat dairo• 
smde toplanacak artırma ve eksiltme komisyonunda ola• 
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için; 
.a) _2490 No .. h artırma ve eksiltme ve ihale kanunnnutı 

17 ıı_ıcı maddesın~ uygun 9547 lira 60 kuruşluk muvakkat 
temınat vennelen, 

b) Ticaret Odasına kayıdlı bulunması 
. c) M~arif Bakanlığı inşaat dairesi müdürlüğiinden elit 
ııy~t vesıkası alan dipltJınalı mimar veya insaat mühesı 
dısı olması. 

. 6 - T~~lif mektubları ihale günü saat 15 ele i{adar kOI 
rı:~syon. reısıne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ilt 
gonderılecek mektublarm nihayet saat 15 e kadar komis-
yona gelmiş olması la.zımdır. (751) ı- 1317 

Ankara inhisarlar 

Başmüdürliiğündenı 
Muha~en bedeli keşfi yedi bin yedi yüz lira yirmi üt 

kuru§tan ıbaret Orman Çiftliğinde yapılacak bir idare bi• 
n~ın açrk eksiltme ile ihalesi 11 nisan 935 perşembe git• 
~u saat on beşte Ankara İnhisarlar başmüdürlük dairesin• 

e al~m. satım .komis~onunda yapılacaktır. Şeraiti anla • 
mak ıstıyenlerın komısyona müracaatlan. (670) 1-11'8 

Jandarma Genel Komutanlığı 
( J.U.K.] Ankara satın alma ko • 
misyonundan: 

Jandarma hayvanatı için (4.000) tane yem torbası 24,j. 
1935 r:ınuıım.ba •· •· •"'llJ ~---· . gunu saat (15) de açık eksiltme ile sat• 
~~ca1'tır. Btr Y~ to~bası için (65) kuruş kıymet bloii. 
IDıf~· Ş~~meS1 komısyondan parasız verilir. Eksil] 
Y.O ~ırmek ıstıyenlcr eksiltme &aa.tinden evel (1~) lira i 
temıııat banka mektubu veya sandık makbuzu ile (34~ 
AYii: kanun ve prtnameıinde yazılı belgeleri komiıy 
vermış olmaları. (769) 1_ 1340 
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Richard Raupach 
Maschinenfabrik Görlitz - G. M. B. H. 

Komple Tuğla 
ve Kiremit 
İınaHithanelerı 

Muhtelif Tuğla 
ve Kiremit 
makineleri 

Buhar 
makineleri 
Toprak işleri 
ıçm 

Ekskavatörler 
imalinde zarna

nnmzm en büyük ve en mü tehassıs bir fabrikasıdır. 

Türkiyenin en mühim Tuğla fabrikaları makinelerini 

R a u p a c h tan almışlardır. 

Türkiye vekili: Hans Frank ve Şeriki 
Galata Voyvoda caddesi, Agopyan Han 
Posta kutusu: 1420 ·İstanbul 
Telefon: 4 - 4038 

1-1088 

P.T.T. Binalar ve levazım 
l\füdürlüğünden: 

Muhtelif boyda - 1647 - tane pamuk bezi koli ve posta 
çantası yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18 nisan 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 teminatm idaremiz 
veznesine yatırıldığına dair makbuzu hamilen komisyona 
müracaat eylemeleri. 

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

Ankara Belediyesi 
Başkanlığından: 

Ankara belediyesi su işleri müdürlüğü için 3 takım 
voltman kombine su sayıcısı ve vana ve borular pazarlıkla 
alınacaktır. Oranlanmış değerleri tüm tutarı 816,82 lira ve 
eğreti teminat 61,26 liradır. İstekliler şartnamesini beledi· 
ye su işleri müdürlüğünde görebilirler. Pazarlık Ankarada 
Belediye su işleri müdürlüğü artırma - eksiltme ve ihale 
komisyonunda 15.4.1935 günlemeci pazartesi günü saat 15 
de yapılacaktır. (643) 1-1098 

Ankara AskerJik Şubesi 
riyasetinden: 

.Ankarada ınevcud yerli ve yabancı 330 doğumlu ve bun 
larla muameleye tabi ve muhtelif sebeblerle şimdiye ka
dar sevk otunmıyan bütün doğumluların kısa hizmetlileri 
Q~ağıdaki tarihlerde sevk olunacaklardır. 

Ehliyetnamesi.zler 1 mayıs 935 de 
Orta ehliyetnameliler 1 temmuz 935 de 
Tanı ehliyetnameliler 1 eylUl 935 de 
Yüksek ehliyetnameliler 1/2. Teş. 935 de doğru mek

cepde 
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 

Tafıa Bal{anlığınd an: 
~~hammen b7~eli 984 lira olan 8 ton 4 m/ m. lik gal

vanızlı telgraf teh ıle muhammen bedeli 80 kuruş olan ıo 
kilo 1,5 m/m. lik bağlama teli açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme 16. 4. 1935 salı günü saat 15 de Ankarada Ba
kanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ve 73, 86 liralık mu
vakkat teminatları ile birlikte aynı gün ve saatta komis
yonda bulunmaları lazımdır. 

İsteklile.~ ~.u .~~ustaki şartnameleri parasız olarak 
malzeme mudurlugunden alabilirler. (694) 1 - 1240 

Karacabey harası Müdürlüğünden 
Haranın 15 nisan 1935 tarihinden koyunların yaylaya 

çık~rılacağı 15 haziran 1935 tarihine kadar ova koyun süt
lerıyle sağımın nihayetine kadar yayla koyun sütleri pa
.zarh~_Ia satrlacaktır. İsteklilerin her gün Hara Müdürlüğü-
ne muracaatları ilan olunur. (1490/710) 1-1222 

ULUS 

Nafıa Ba \:aıılığıııd an : 
Irmak - Filyos hattında sekiz muhtelif istasyonda bina 

inşaatı ve ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen ihale bedeli (160,000) liradan ve muvakkat 
teminatı da (9,250) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a -
meliyatm eksiltmesi 13.4.1935 cumartesi öğleden son -
ra saat on beşte Ankarada Nafıa Bakanlığ1 binasında de
miryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılaca· 
ğından isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartna
mesinde yazılı diğer evrakı 13.4.1935 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 ılişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
8 (xx) lira bedel mukabilinde Bakanlık malzeme müdürlü-
ğün<len alabilecekleri ilan olunur. (636) 1-1152 

Ankara C. Müddei 
Umumiliğinden : 

• 1011 - lira - 49 - kuruş keşif bedeJli Ankara cezaevi 
hamamının tamiri açık eksiltmeye çıkarılınrştır. İstiyen
ler şartname vesaireyi bedelsiz olarak Ankara Müddei U. 
liğinden alabilirler. Eksiltme 14-4-35 pazar günü saat 15 de 
Ankara Müddei U. lik dairesinde yapılacaktrr. İsteklilerin 
mezkur günde· 76 ·lira teminat makbuzu ve Nafıa Baş
mühendisliğinden verilmis fenni ehliyet vesikesile birlikte 
Müddei U. likte bulunmal~n. (698) 1-1207 

Nafıa Bak.anlığınd an : 
Afyon - Antalya hattının Bozan önü- İspan:a arasmôa· 

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

Muhammen ihale bedeli (300,000) liradan ve muvakkat 
teminatı da 15750 liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a • 
meliyatm eksiltmesi 10.4.1935 çarşamba günü öğleden son
ra saat on altıda Ankarada Nafıa Hakanlığı binasında dcı
miryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılaca
ğından isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartna
mesinde yazılı diğer evrakı 10.4.1935 tarihinde öğleden 
sonra saat on beşe kadar insaat 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 şartnameııi ile mu.
kavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
15 (xx) lira bedel mukabilinde Bakanlık malzeme müdür. 
lüğündan alabilecekleri ilan olunur. (635) 1-1151 

Jandarma GeııelKomutanlığı ,J. 
U. K.) Ankara satınalma komis
yonundan: 

Jandarma süvari hayvanatı ihtiyacı için muhtelif nu • 
marada (653.873) tane adi ( 40400) tane buz mıhı 13.4.935 
cumartesi günü saat (15) de açık eksiltme usuliyle satın 
alınacaktır. Bir ~di mıh için (35) buz mıhı için (55) san
tim kıymet tahmin edilen bu eksiltme şartnamesi her gün 
Ankarada komisyonumuzdan parasız alınabilir. Eksiltme
ye girmek istiyenler eksiltme saatmdan bir saat evel (188) 
lira (31) kuruşluk ilk teminat banka mektubu veya sandık 
makbuzu ile (2490) sayılı kanuıı ve şartnamesinde yazılr 
belgeleri komisyona vermiş olmaları. (681) 1-1209 

Taşcı, duvarcı, 
cemiyetinden: 

betonarmeciler 

Cemiyete mensup olan azanın cüzdanları değiştirile· 
cek ve olmayanlara yeniden cüzdan verilecektir. Cüzdanı 
ol~ayan hiç bir işçinin çalışmasına müsaade edilemiye
cegınden her işçinin cüzdanlarını bir ay zarfında yenile-
meleri ilan olunur. 1-1110 

Doktor Kiralık satılık 
Keçiören'de otobüı durak yı

rine yakın 4 oda bir sofa bir 
mutbah, kiler ve ahırı ve tatlı 

kuyu suyu bulunan bir bağ ve 
evi kiralık ve ıahhktır. İstekli. 
ler Hususi Bizim Mekteb mü
dürlilğüne ba9vurmaları. 

Telefon: 2459 1-1323 

7 Nl!i \,~ 193.i P ___..,.,,,. 

Tafıa Bak' ıılığınd an : 
Filyos - Ereğli hattı ikinci kısım insa:-ıtı ve ame 

Nafıa Bakanlığınca kapalı azrf usulile eksiltmege cı 
mıştır. 

Muhammen ihale bedeli (2,500,000) liradan ve ınu' 
kat teminatı da (88750) liradan ibaret bulunan bu inş at 
ameliyatın eksiltmesi 14.4.1935 pazar öğleden so 
ra saat on beşte Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında 
miryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapıla 
ğından isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şart 
mesinde yazılı diğer evrakı 14.4.1935 tarihinde öğied~ 
sonra saat on dörde kadar inşaat reisliğine makbuz nıuk 
bilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartfl8 
mesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en" 
bir hafta evel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat edert 
alacakları f ennl ehliyet vesikasını teklif mektuplarına il; 
tirmeleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesi ile mil' 
kavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evra 
50 (xx) lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme müdil!' 
lüğünden alabilecekleri ilan olunur. (634) 1-tlSo. 
-~-------------------------------------__./ 
Hayvan nakliyatına 

mühim tenzilat 
Devlet demiryollarınd an: 

Yeni tarife 1 mayıs 1935 tarihinden itibaren tatbik edı' 
lecektir. Ehli, yabani ve yırtıcı bilumum kanatlı ve kanat' 
sız hayvanlar, bu tarifeye dahildir. Dört ayaklı ehli bSJ' 
vanlar tam vagon hamulesiyle nakledildikleri takdirde 
nakliye ücretleri, verilecek vagonların taban satıhlarıJtlll 
beher metremurabbaı ilzerine hesap edilecektir. ~ 

Nakliyat sahiplerine kolaylık olmak için yeni tarife~ 
ve her mesafede ki nakil ücretlerini gösterir haremli tart' 
feler satılacaktır. Fazla tafsilat için istasiyonlara ıniiti' 
caat edilmelidir. (762) 1-1312 

Nafıa Bal{anlığından: 
Af yon· Antalya hattınm Baladiz. Burdur arasındaıd 

24,5 kilometrelik yedinci kısmının inşaat ve ray ferşiyatı 
inşaatı ve ameliyatı Nafıa bakanlığınca kapalı zarf usutil• 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen ihale bedeli (370,000) liradan ve muvakk'* 
teminatı da (18550) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a' 
meliyatm eksiltmesi 10.4.1935 çarşamba günü öğleden soıı· 
ra saat on be:?te Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında dO' 
miryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılaca· 
ğından isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şart:J13' 
mesinde yazılı diğer evrakı 10.4.1935 tarihinde öğlede1' 
sonra saat on dörde kadar inşaat reisliğine makbuz muk•' 
bilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa ~artn•' 
mesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en a• 
bir hafta evel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat edere1' 
alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına ilif 
tirıne1 eri iktiza eylediği ve münakasa §artnamesi ile rnıJ• 
kavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takrm evra1'1 
(18,50) (xx) lira bedel mukabilinde Bakanlık malzeme rnii' 

-

dilrlüğünden nlabilecekleri ilan olunur. (633) 1-1149 

lstatastik ·Umum Müdürlüğii 
eksiltme ve pazarlık_komisyo • 
nundan: 

825 lira bedel tahmin olunan ve 300-400 sayfalık harlcf 
ticaret ikinci kısım yıllığı ile 413 lira bedel tahmin 
olunan 150-200 sayıfalık Limanlar istatistiği pazarlıkl• 
bastırılacaktır. 

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

Antalya Valiliğinden: 
1 - Vilayet ldarei Hususiyesince alınacak 6500 zet 

lira muha~men bedelli üç kuru buharlı silindir 2490 sayılı 
kanuna gore 1-5-935 çarşamba günü saat 15 de ihale edil .. 
mek üzere k.apalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 -:- ~ksıl~.me idarei hususiye binasında toplanacak o
l~~. daımı enc~mende yapılacak ve teklif mektupları o gii" 
nu ıhaleden bır saat eveline yani saat 14 de kadar vilayet 
makamına verilmiş olacıtktır. 

3 - Silindir Makineleri KİLİRİNG mevcud memleket
lerden getirtilecektir. 

. 4 :- E~~iltmeye ait hususi ve umumi şartnameleritı 
bırer~ orn~g_ı .ts~anbul Nafıa Başmühendisliğinde mevcı•d 
oldugu gıbı ıstıyenc Antalya valiliğinden de gönderiltr. 

(618) 1--1111 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FiRENGt VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 
Hastalarını her gün 9-13 

ve 15-20 ye kadar kabul eder. 
1- 1239 

----
İmtiyaz sahibi ve Baş.ınu ı 

harrirl Falih Rıfkı ATA y 
Umumi neşriyatı fdarc eden I 

Yazı İşleri MUdUrU Nasuhi • 
BAYDAR : 

SİNEMALAR ı. ] 

Çankırı cıddesi cfrarında ! 
/ Ulus Buımtvind• butl:r1tf· i 

.l tK, 1 
, 

I: =YENi .; BUGÜN BUGECE 
Senenin ilk türkçe sözlü, şarkılı filmi 

AYSEL 
(Bataklı Damın krzr) 
Muvaffakiyetle devil.m ediyor 

BUGÜN B~CECE (KULÜP 
Heyecan ve dehşet filmi 

R.ORKUNÇ EV 
Canlandıran - Borİ!i Karlof 


