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l;-RANSIZ - ALl\JAN 
GERGll\'LlGl 

N. A. KÜÇÜKA 

Dq bakanımız Dr. Arasın (Ava
la) ajansına söylediği gibi: Biribi
rini kovalıyan hadiselere rağmen 
bugünkü Avrupa durumunu dü
ne bakınca daha iyi gönnek la
:11111dır. Almanların Ren'deki son 
l.areketleri üzerine sinirler geril
ınİf, yumruklar sıkılmış, "Hissin" 
fikir ve mantığı yenmesinden kor
kulmuştu. Bugün ufuklarda elek
trikle dolu bulutlar dolaşmakla 
laeraber hadiseleri daha soğuk 
kanlılıkla İncelemek imkanları 
ha•l olmuştur, denilebilir. Ren 
hadisesini yalnız askerlikten ay
rılmıı bw mıntakanm askerleşti
rilmesi tarzında ,görmemelidir. 
Bu hareket iki düşünüş tarzının 
,iki (İnan) ın bir daha biribiriyle 
_çarpışması demektir. Fransızların 
l>ütün politikalarında hakim olan 
esas (emniyet) tir. Almanlarınki 
İse (müsavat) tır. Genel savaş 
belitti!{i zaman fransızlar ve bel
çikalılar günün birinde {öç) duy
R'\.1lariyle Almanyanın tekrar ken
dilerine saldırmasından korka
rak her şeyden evel bu noktayı 
takviye etmek istiyorlardı. Mua
hedenin 42 inci maddesinde Ren' -
in gerek sol ve gerek sağ sahille
rinde Almanyanın tahkimat yap
ması menedildiği · gibi 43 üncü 
madde ile de aynı mıntakada ge
rek daimi ve gerekse muvakkat as 
ker bulundurması ve askeri manev
ralar va.pılmaaı ve askerliğe· a"icl 
mevaddın bulundurulması mene
dilmi9ti. Veraay sulhu yaptlnken 
R~n'in hiç olmazsa sol ahillni 
ke..ndi ellerinde bulundurmağı 
f.rnnaızlar pek arzu eCliyorlardı. 
Hatta, konferan11n fransız askeri 
b~~müsaviri Fos, Ren sahillerinin 
öt.ıkerlikten tecridini Fransanın 
emniyeti bakımından kafi görmü
yordu. 

Hiç umud edilmedik bir za -
ıpanda.Almanya bütün heybetiyle 
ij••ümüze inecek olursa, lngiltere, 
Amerika yardıma gelinceye kadar 
F ranıa tam bir f el ak ete düşecek, 
divordu. Mareşal Foşa göre 
F ranıanın tarihi ve tabii hududu 
Ren kıyılarıydı. O sırada lngiltere 
Ve Amerika Fransa'nın iç sıkıntı -
srnı takdir etmekle beraber, buna 
ıınuvafakat etmediler. Yalnız her
ııiangi bir ıurette, muahede hü -
1'üm1Pri, Almanya tarafından ih
lal edilirse F ransaya yardım ede
ce'· lerini İngiltere ve Avanın tas
vihi ıartiyle Amerika, kabul et
ınişti. Sonraları, siyasi cereyanla
rı• yarattığı ıartlar ve zaruretler 
İçinde ve lngilterenin teşebbüıiyle 
Lekamoya gidilmişti. Bunun can 
•oktaıı, Ren'in askerlikten ayrıl 
•ası, Almanyanın garb hududla
rının Almanyaya karşı ve Alman
ya için olarak biribirlerine karşı 

i
ve toplu olarak temin edilmesi idi. 
fte Almanya'mn dahil olduğu Lo-

1.anao anlaşması bu idi. Lokarno 
laiç bir kimseye tevcih edilmiı bir 
laareket değildi. Burada hiç bir ta
rafın hususi bir menfaat kovala
...._ yoktu. Buna ancak bir sulh 
ifbirliği demek caizdi. işte bu 
Jenİ Tesıfları İtibariyle devlet
ler lnakukunda (Lokarno) yepye
ai bir manzara teskil ediyordu. 
(Lokamo) nun yıkılması harb
'- Öllce Belçikamn bitaraflığı
•• yıkılması gibi sayılacaktı. 
İtte Almanya'nm bu son hare· 
IEeti müsavi şartlar içinde ve 
laerkeıin iradesini serbest kul
la.arak yaptığı Lokarnoya aylurı 
aa7ıh.aktadır. Almanyaya gelin
ce: Devlet olmak itibariyle hak
lııeı-aLerliğini ve hürriyetini koru-

( Sonu 5. inci •aylada) 

ADIMIZ, AND MIZDIR 

Mulıarebe şiddetle devam ederl\en Utı. 
üçler komitesi top!aı·ı.mıya 

lıazırlanıyor ve Avrupa gazeteleri bir 
an önce harbın ön.üne geçilmesi için 

yazılar yazıyorlar 
Roma, 6 (A.A.) - 177 numa

ralı resmi harb tebliği: 
Mareşal Badoğlio, telgrafla bil

diriyor: 
Neca!İ orduaunun son kümele

rini kovalamakta olan kıtalarımız 
ileri hareketlerine hızla devam et
mektedirler. 

Aı:angi gölünü geçen birinci 
kolordu ile Eritre kolordusu ehe
miyetli bir mevkii olan koram'ı iş
gal etmişler ve Koram'ın 15 kilo
metre cenubunda Dessie yolu üze
rindeki Alma ta 'ya n rmıslardır. 

Garb bölge~:'lde bir kolumuz. 

Lok~arno de,1Jetlt~ri 

ı>erşemhr.~-? 

IA>ndrac!·ı 

toplaııacak laı· 

}'KANSA~ ALMAN MUHTIRA -
SINA VERECE(;t CEV ARI 

HAZIRLADI. 

Anç.aren ve Dandua neh:r)er ara
sında Gabari h~beş gümrük mevki
ini iggal eylemişlerdir. 

Semien bö!gesi şefleri ve ileri 
gelenleri ba! eğmek üzere Deba

( Sorıu 6. ıncı sayfada) 

ltalyonlara bo,-ien hobırf 
fellerinden üçü 

7 rt 'AN 1936 SALI 

--- ·--··--·---------· 

Son lıaberler • • ltçuncu •• •• 

sayfa ızda ır ______ , _____ ;..,_ ____________ _ 

Kam t y a 4-a 
bir büdcesine 

tahsisat 
m ·ıvo l1 liral ıl{ 

t-

koydu 

Meslekleri memurluk olup birinci ve ikinci büyti~ 

millet meclislerinde mebusluk yapan-
ların tekaüdlüğü na~ıl o .. aca "? 

Kamutay dün B. Nuri Conkerin 
reisliğinde toplanmıştır. Adliye, Ar· 
zuhal, Dahiliye, Hariciye, lktısat, 
Maliye, Nafıa, Sıhiye ve Teşkilatı En.
siye encümenlerindeki açıklara aza 
seçimi yapıldıktan ve Türkiye cumuri· 
yeti ile Yugoslavya kıarllığı arasın

daki ikamet mukavelesinin tasdiki 
hakkmdaki kanun projesinin geri ve
rilmesine dair hükümet tezkeresi 
okunduktan &<>ora Milli Müdafaa Ve
kaleti 1935 yılı kara büdceaine bir 
mily09 liralık tahsisat konulmasına 

dair kanun projesinin görüşülmesine 
batlannuştır. Projenin gerekli sebeb· 
leirnde hükümet: 

" ... 1935 mahsulünün geçen se
neye nazaran azlığı dolayısiyle yiye
cek ve yakacak maddelerinde husu
le gelen fiat farkmdan dolayı 1935 
bütçesiyle verilen tayinat, yem ve 
mahrukat tahsisatının sene sonuna 
kadar tahakkuk edecek ihtiyaçlara 
yetmiyeceği yapılan incelemeden an
latılmakla Milli Müdafaa vekaleti 

kara büdçesinin 787 inci f &1lrnın bi • 
rinci tayinat maddesine 650.000, ikin-

ci hayvan yer-. ı..c~.::• .. •M •,1nı. .. 
250.000 ve 3 Üncü muvakkat mı;.dl.. 
sine de 100.000 liranın munzar:. Lata 

siu.t olarak eklenmesi zaruri görül • 
müştür. 

Bu tahsisatın karşılığının bir İs· 

tikrazla temin edilerek kısmen veya 
tamamen bütçe varidat fazlasiyle lu,. 

patılması mümkün olmadığı takdirde 
bakiyesinin 1936 mali yılı büdçesine 
konacak tahsisatla ödenmesi düşü

nülmuş ve bu maksadın temini için 
bir program hazırlanmış olduğunu" 
bildiriyordu. 

Büdce encümenince de muvafık 

görülen proie okunarak olduğu gibi 
kabul edildi. 

(Sonu 5. inci ıaylacla) 

Bakanlar meclisi 
toplandı 

Bakanlar Meclisi dün aaat 17 d4 
toplanmıt ve toplantı geç vakte kadaı 
sürmüştür. 

"(TJ ; l1~ ... un Dil Yazıları Dış hakanımız 

geliyor 

Belçika Başbakanı B. Van Zeeland 

Londra, 6 (A.A.) - Cenevrede top
lanacak olan Lckarno devletleri konfe
ransından Önceki görüşmeler, 13 ler ko
mitesinin toplantısı dolayisiyle pazartesi 
ve sah günleri Londra'da yapılacak iken, 
B. Van Zeeland'ın gelmemesi dolayisiyle 

(Sonu 3. üncü •aylada) 

(;üne~ · Oil t~orisi ile kelime tarilıi 

y ~•pmak tecrübeleri 
xv. 

lstanbul, 6 - Dıt Bakanımız Dok· 
tor Aras bu sabah geldi Ye aaat 16 da 
İtalyan elçisini kabul ederek kendi • 
siyle bir saat kadar konuıtu •e ak • 
ıam Ankaraya gitti. 

ve tarihi tı~tk.ik 

NETiCE: 
Zigurat ve Sakarat kelimeleri

ni esas tutarak yapmakta olduğu
muz tarihi etüd alabildiğine ge
ni,lemek istidadını gösteriyor. İ
çinden tokça suların aktığı her ge
nişçe ovada rasladığımız eski tip 
yer adlarının hemen üçte birine Sü
mer illerinde eş ve mana bulabi
liyoruz. Bunlar yukarı Fırat vadi
sinde bol ve Akdenize kadar "ara
zinin tabiatına göre bazı yerlerde 
sık bazı yerlerde sevrek olarak" 
bütiin Anadolu' da hatta Balkan 
ve Tuna boylarında en es!{i tiple
,.ini mu haf aza etmiş olarak yaşı
yorlar. 

Miistevliler çoklvk memleket 
adı de;Jistirirler ve hatta bazen 
es!:i adları unutturmak için yep-

il. R. TANKUT 
yenilerini dökerler. Fakat buna 
rağmen "yerlerin çoğu eski sa
hihlerinin verdiği adı saklarlar ve 
yer adlarının analizinden ilk otok-

( Sonu 2. inci sayfada) 

B. Celal Bayar geldi 
Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar 

dün lstanbul'dan tehrimize gelmit ve 
İstasyonda kar§ılanmıttır. 

ideal köye doğru 
Modern bir mektebi, spor alalıı, parkı~ 
müzesi olan bir köyümüz: Donduran 

Bu köy sulama işini kendi kendine başarmıştır 

• 
v:ızıyet 

• 
yıııe 
ol 

Aydın (Hususi Muhabirimi.zden) 
Yenipazar nahiyesine bağlı Dondu

ran köyü, harabelerini bu gün de sine • 
sinde sakladığı Osmanlı kulesi, Eıki ca
mi ve çeımeleriyle tarih bakımından ö
nemli bir yurd kötesidir. Köylü, bu 
tarih eserlerini bozmadan muha • 
faza ediyor. Donduran köy • 
lüleri; son yıllarda ıuurlu çahımalariyle 
vilayetimiz köyleri içinde önemli bir yer 
kazandılar. (280) evli (930) nufushı o. 
lan bu köy halk1 ( 8000) lira sarf ile mo· 
dern bir mekteb yaptırmıılardır. Bu 
mektebe vilayet bütçesinden yapılan yar. 
dım (400) liradır. Üstünü köy halkı ve 
köy sandığı vermi~tir. 

Şam sokaklarıncl• sükunu temin için do !afan lransı:ı tankları ve askerler 
(Yo:ıısı 5. inci ıaylada) 

Bu köy Yeni pazar köylerinin içinde 
en geri bir köydü. Bugün her bak mdan 
en ileri yürüyor. 

Mektebte her hafta köylüye bir mü
samere veriliyor. Mektebin ocnk ve kı. 
zday kunımlannın şehir mcktebleri ka
dar verimli çalışmalannı gördük. Öğ
retmen lsmail Ergiiven tAlebeleri kadar 

(Sor.u 5. İtici .aylada) 



.SAYFA 2 

Dünya 
Şu veya bu hadisenin ~hemiyeti~ 

ni belirtmek için Avrupa nm yenı 
bir dönüm noktasında bulunduğu 
yirmi senedenberi o ka~r çok tek
rar edilmiş bir sözdür kı Ren mınta
kasmın alman askerleri taraf mdan 
işgaliyle meydana gelen vaziyet için 
de aynı şeyi söylerken mübalagaya 
kapılmıyalım diye azacık tereddüd 
ettik. Herhalde mübalagaya kapıl
maksızın şu söylenebilir ki son buh
ranı doğuran hadise ile milletlerarası 
münasebetlerin tarihte "harbsonra
sı" denilen devre nihayetlenmekte
dir. Ve hunun içindir ki yeni bir dev
renin başladığı da iddia edilebilir. 

Harbsonrası denilen devri normal 
olmaktan uzak gösteren, ona adeta 
bir muvakkatlik manzarası veren iki 
hususiyeti vardı: 

1 - Sovyet Rusyanın Avrupa iş
lerine karıştırılmaması. 

2 - Almanya ile garbi Avrupa 
devletleri arasındaki münasebetlerin 
tanziminde tam müsavat kaidesine 
riayet edilmemesi. 

Bu iki vaziyet uzun seneler, mil
letler arası münasebetlerinin normal
lesmesine karşı en büyük iki engel 
ohnuştur. Garbi Avrupa devletleri, 
bir çok seneler, sovyetler ile temas 
etmekten bile çekindiler. Versay kon
feransına çağmlmadılar. 

Bu konferans devam ederken, es
ki Rusya imparatorluğunun ankazı 
üzerinde beliren dağınık kuvvetlerle 
temas temin etmek için çağmlmas1 
düşünülen Büyükada konferansı fik
ri, Sovyetler murahhas gönderecek 
diye, suya düştü. Uzak şarkın mu
kadderatını tayin için toplanan J 921 
Vaşington konferansına davet edil
mediler. Bu ihmal, bundan sonra da 
uzun seneler sürüp gitti. 

Uzak şarkta Japonya taarruza ge
çince Sovyetsiz bir Vaşington mua
hedesinin zafı ve bu arada da millet
ler arası hayatında sovyetlerin kuv
vet ve ehemiyeti tebarüz etti. Bu geç 
anlayı~. sovyetleri çabucak milletler 
arası hayatına geri getirdi. Bu devlet 
sovyetlerle münasebetlerini tanzim 
etti. Sovyetler Milletler cemiyetine 
aza oldular. Avrupa banşmm korun
masında faal bir rol oynamağ::ı baş
ladılar. Bundan sonra Avrupanın 
manzarası ne kadar değişti? 

Almanyanm vaziyetine gelince; 
büyük harptanberi sürüp gelen mü
savatsızlığın Fransaya verilmek is~ 
tenilen emniyet mülahazasından dog
du;"!-u malumdur. Fransa harbr ka-

u 

zandığı gündenberi emniyet arıyor. 
Sulh mi.izakercleri sırasında bu em
niyet Ren nehrinin garp sahillerini 
ya ıihak etmek, vahud da buralarda 
muhtar bir devlet kurmak şekillerin
den birini elde etmek istemişti. İn
gilizler ve Amerikalılar buna r zı ol
madılar. Clemenceau'nun bu .:e1·lifi
ne karşı o zaman Lloyd Ge Je de
miş ki: 

- Parisi ilk defaki ziyaı ımın ü
zerimde bıraktı~ı en kuvve .li intiba 
mrıteme nihayet verdiğim· ı: bir gün 
heykeli idi. Kırk küsur senelik bu 
mateme nihayet verdiğimiz bir gün 
yeni bir Alsas Loren ·meselesi yarat
mryrılrm. 

Wilson ve Lloyd George'in ısrarı 
karşrsmda Clemcnceau Ren nehrini 
ilhaktan "azgeçti. Fakat buna muka
bil Amerika ve İngiltere, irtızaladık
lan iki muahede ile Almanyaya kar
şı Fransanın hudutlanm kefalet altı
na aldılar, Fransa o zaman bu temi
natı kafi görmüştü. 

Fakat Amerika ayanı, konferans 
müznkerelerinin doğurduğu iSihirnr 
havruıı içinde Versay muahedeciylc 
beraber fransız garanti muahedesini 
de kapı dışan etti. Muahedeyi Ame
rika tasdik etmeyince ingiliz muahe
desi de suya düştü. Çiinkü her iki 
muahede birbirine bağlanmrştı. A
çıl:ta kalan Fransa, emniyetini ikin
ci derecede devletlerle imzaladığı it
tifak muahedelerinde aradı. Sonra da 
Lo'~amn muahedesini imzaladı. Bir 
muahedenin durup dururken bunu 
imzalayan devletlerden biri ta~fm
dan feshi doğru bir hareket olma
makla beraber, tarihe karıştığı bir 
günde b1Jnun arkasından göz yaşı 
dökecek bir muahede olmadığını ve 
çünkii bu munhedcnin Avrupayı ba
rış bakımından ikiye ayırmakta oldu
ğıınu söy1iyenler vardı. Bu iddiaya 

sulbü 
göre garp barışını ta~ vıye eden mua
hede şark banşı ile alakadar olmı
yordu. 

Bu iddiaya ilave edilen bir müla.
haza da, ayni muahed.enin, Lehista
nı Fransadan uzaklaştırmış ve sonra 
da Mussolini taraf mdan teklif edilen 
dörtler dik tatörası fikrinin Fransa ta
raf mdan kabulü üzerine, Almanya
nın kolları arasına atmış olmasıdır. 
Fransız ve Leh yollarının ayrılrş nok
tası Lokarno muahedesinin imzalan
dığı gündür. Lokarno muahedesinin 
ortadan kalkması üzerine Lehistanda 
Fransaya doğru yeni bir temayül be
lirmekte olduğu Varşovadan p:elen 
haberlerden anlaşılmaktadır. Alman
lar, Lokarno muahedesinin feshıne 
Fransa ile Almanya arasında bir mü
savatsızlık yaratması olduğunu se
bep gösterdiler. Müsavatsızlığa daya
nan bu muahede er geç ortadan kalk
mağa mahkum idi. 

Fransa emniyet, Almanya müsa
vat istiyor. Şimdi Londrada olsun, 
Cenevrede veya Brükselde olsun, 
devlet adamlarının karşılaştıkları me
sele, bu iki arzuyu telif etmektir. Fa
kat bunu yaparken Lokarno sırasın
da yapıldığı gibi, A vrupanm ikiye 
ayrılmaması, ve sulhün tecezzi ka~ 
bul etmediği fikrinin galebe etmesi 
başlıca temenni edilir meseledir. 

l(ültür Balcanlığı 
Orta okul öğretmenliği 

için sınav eçtı 
Kültür bakanlığı 4, 5 ve 6 sınıflı ilk 

öğretmen okulları mezunları arasmdan 
orta okullara türkçe, tarih ve coğr-afya, 
riyaziye, fenbilgisi ve biyoloji öğrebnen
liği yapmak isteyenltt icin haziran ayı 
içinde yazılı ve sözlü bir smav açaca.k
br. 

1. - Yazılı sınavlar vilayet mcrke:ı:
lerinde olacak ve türkçe grupu sınan 
15 haziranda, tarih - coğrafya 16 ha. 

ziranda, riyaziye 17 haziranda, fenbil
gisi ve biyolojj 18 haziranda yapılacak
tır. 

2. - Yazılı şınavda kazananlar a
ğustosun 17 inci günü Ankara'da Gazi 
eğitim enstitüsünde yapılacak sözlü sı. 
nava gireceklerdir. 

3. - Bu sınavlara en az üç yıl mes
lekte muvaffak oldukları ispekter rapo
ru ile belli olmuş olanlardan, adları ba
kanlıkça kültür direktörlüklerine bildi
rilenler girebileceklerdir. 

4. - Sınavları kazananlara orta öğ_ 

retim ehliyetnamesi verilecek ve bakan
hğm uygun göreceği okullara ata
nacaklardır. 

5. - Yazılı sınavlara :!İrip te söz'üye 

alınacak kadaı· muvaffakiyet gösteremi

yenlerden veya sözlüye girerek orta öğ

retim ehliyetnamesi alamıyanlardan is. 

teyenler ya!ları otu.-::u geçmemiş olmak 

şartiyle Gazi eğitim enstitüsüne leyli 

meccani talebe olarak alına~aklar ve üç 

sömestirlik bir tahsil sonunda muvaffak 

oldddan tnkdirde kendilerine orta öğ

• etmen okulu diploması verilecektu. 

Sağlık bakanlığının sıhhi 

filimleri 
Sağlık ve SosyaJ Yardım Bakan • 

lığı Amerika'dan iki sıhhi filim ge • 

tirtmiştir. Birisinin adı: "~ıdalarm 

t.n üstünü süttür,, diğerinin de "h"s

talıkların yayılmasının önüne nasıl 

geçilir?" dir. 

Bu filimler, diğer 13 sıhhi filimle 

birlikte sinema olan kaza ve vilayet

lerde gösterilmek üzere Sa~lık ve Ses 

yal yardım direktörlüklerine gönde

rilmekte ve halka parasız olarak gös

terilmektedir. 

Dilsizler kurumunun 
balosu 

Sağır, dilsiz ve körleri korwna ku

rumu Ankara genel merkezi, 9 ma
yısta halkevinde bir balo verecektir. 

Bir tertib heyeti bu balonun hazırlık
lariyle meşgul olmaktadır. 

ULUS 

1 i 
IST AN BUL TELEFONLAR/: 

İstanbul 
sehir 
' 

Türlü isleri 
' İstanbul, 6 - Bugün İstanbul unıu

mi meclisıne belediyenin ölün~n gö

mülme işleiryle uğraşmak kararı bil
dirilmiştir. llk top)antıda tarifenin 
tcshit edilmesi ihtimali vardır. Ge.ıe 

umumi mecliste vilayet ve belediye -
nio 936 da müddeti biten beş yıllık 

yol programı konuşulmuş ve 936 da
hil olmak Üzere yeni üç senelik bir 
programın tatbiki için 936 da 526 ge
lecek iki senede 366 şar bim. 1ira 
ödenmesi teklif edilmiştir. Bu teklif
ler nafıa encümeninde tetkik edildik
ten sonra ilk celselerde nei.İcelendiri
lecektir. 

Umumi meclise Üsküdar - Kadı -
köy tramvayları hakkında verilen 
malUmata göre §irket son sene içinde 
5.965. 745 yolcu taşımıştır. Şirketin 

umumi meclise yaptığı bazı teklifleri 
tetkik için muhtelit bir encümen ay • 
rılmq ve İ§e batlamıştır. 

Tütüncüler birliği 
lstanbul, 6 - Tütüncüler bir birlik 

yapm.ak için bugün Ticaret Oda.smda 
toplanddar. Birlik bilhassa ihraç it -
lerini tanzim edecektir. 

Haliç şirketi mahkfun oldP 
lstanbul, 6 - Bugün Haliç §İrke

tinin belediye ve belediyenin Haliç 
§irketi aleyhine açtıklan iki dava ne
ticelendi. Mahkeme tirketin talebini 
reddetti ve ıirketi belediyeye 90 bin 
lira ödemeye mabkôm etti. 

4lmun. ticaret 
heyeti ge di 

İstanbul, 6 - Bugün alman tica
ret heyeti geldi ve akl}amki trenle 
Ankaraya hareket etti. Heyet rei:;i, 
Maliye Müste.~arı Buşer'dir. Heyette 
Rayhşbank'tan bir, lktısat Nezaretin
den üç müşavir vardır. Bugün alman 
baş konsolosu heyet şerefine bir zi • 
y~fet verdi ve şeh:-i gezclircli. 

Üniversitede bir 
konferans 

Istar.bul, 6 - Cenevre ü-ıive"s:tesi 
p"ofesörlerinden Knok bun-i'n üniv~r
sttede menenjit hakkında bir konfe -
rans daha verdi. 

Hüseyin pehlivanın 
cinayeti 

lstanbul, 6 - Uzunköprülü Hüse· 
yin pehlivan bugün Karaköydeki ma
hallebici dükkanında Merzuka adın. 

da bir kadmı rove)verle ağır .surette 
yaraladı. Kadrn!n beyni parçalandı. 

Bu gece ölmesi ihtimali vardır. Peh
livan da yaralıdır. Cinayetin kıskanç
lıkla yapılmış ve kadınm pehlivana 
metreslik yapmış olduğu söyleniyor. 

Şirketi Hayriye umumi 
heyetinin toplantısı 
lstanbul, 6 - Şirketi hayriyenin 

umumi heyeti dört mayısta fevkala • 

de bir toplantı yapacak ve şirketin 

vapur yapmak düşüncelerinin gerçek

leşmesi için nizamnamesine bir mad -
de ilave edecektir. 

Dil Yazıları 
(Başı 1. inci sayfada) 

tonların milliyetini g5sterir işaret
ler r:ıkanlabilir rı ı. 
Şu halde Anadolu' da hala yaşa

makta olan ve Sümerde de yaşa
mış olduklarına şüphe edilemiyen 
yer adlarını koyanlar kimlerdi? 

SümerliJerin hatta Akadhlarm 
bütün Anadoluyu istila et:lderine 
dair tarihi bir malumat o'rrıadığı
na göre bu adların aşağı Mezopo
tamyadaki büvük medeniyeti ku
ranlar tarafından verilmiş oldu
~nu kabul etmek kolay olmaz. 
Böyle olunca Sümerlilerdeu hiç ol
mazsa bir kolun Orta Asyadan 
kaJktıktan sonra Hazerin cenu
bundan Anadolu'va geçmesini ve 
orada yerle,me~ini düsünmek 
mevli h'-1 . .sıl olur. Bu takdirde A
nadoh•da çoğalanlar ile sonradan 
Anadoluya geçen!erİn dalgaJar 
halinde cenuba doğru U\!larak Me
zopotamyaya inmesi lazımdır. 
Fars denizine kadar uzanana Zak
rus dağlarının adında da Z:gurat 
ve Sakarat ile hısımlık bulunma
sı bt• temayülü arttırır. 

Böyle olmakla beraber iki 
nokta kendi Üzerlerinde dur
mayı ve bu izleme işini haska ta
raflara da çevirc;ıeği emreder. 

1. - Sümerliler iJk sehirlerini 
Fıratın denize döküldüğü yerde 
kurdular. Sümer medeniyetinin 
siklet merkezi yukarı Fıratta de
ğildi. Aşağı Fıratta ve çöl!ere doğ
ru idi. 

2. - Anadolu ile klasik Sümer 
illeri arasında SL.vıerce yer isim
leri pek azdır. 

Sümerlilerin ilk sitelerini Fars 
denizi kıyısında kurmaları ve Sii
rn0r ile A ""adolu ar sındaki geniş 
sahada Toponomik ''Topony
mique" izlerin birdenbire azalma
sı Sümerlilerin daha başka taraf
lardan gelmeleri fikrini verebilir. 
Elim, Büluç, ve Sint sahillerinde 
Sümer iklim ve toprak şartlarım 
toplamış her bölüğe de Sümer si
vilizasyonunu ifade eden eski si
teler bulunması onların o hat üze
rinden ve belki de o hatta müvazi 

olarak deniz yoliyle gelmiş olma
ları fikrini kuvvetlendirecek işa
retlerdir. 

Bu vaziyet karşısında Sümerli
lerin iki koldan ve başka başka 
yollar izliyerek gelmiş olabilme
lerini düşünmek doğru olttr. Bu
nun için de o zamanın mevzuu
muz bakımından bir kronoloji 
yapmak faydalıdır. Esasen bu kro
nolo.iiyi Farrer (2) yapmış oldu
ğu için bizi ilgiliyen parçasını ay
nen alıyorum. 

Milattan 5000 yıl önce: 
Batı Avrupasmda: "Luvi" ler. 
Yakın Doğuda : "Hatti - Son-

ger'' ler. 
Türkistanda : ''Harri" ler. 
Hinclistanda : "Dravid'ler. 
Milattan 4000 yıl önce: 
Y kın Doğ1•<la Ermenistanda, 

Arabistanda, M:sır ve Libyaya ka
dar: 

1 - Lnvi yayılı.ı:r. 
2 - (H•,ri) Harrilerin Türkis

ta~dan kalkıp Babile kadar yayı:l
ma .. ı. 

Milattan 3300 yıl önce: 
tik bir Arabistan Sami dalgasr

nı::ı &bile ve Akdeniz Afrikaı;ı
na ist*•c-ı. Farr""r'in bu kronoliii
sind"' Milattan 5000 vıl önce Sü
merlilere verd!ği ad Songer'dir. 
Sümerlilere önceleri Snnger, San
gir ve Songİr denildiği etüdümü
zün başlarında söylemiştik. Bu 
i~im bize Orta Asyada Altay ve 
Tanrı daaları ar"~mdaki Cungar
yaYı hatırlahr. Toponymienin is
t .. di.T; vasıtalara kavu mak kahil 
nl .. ~vdr o .. ..,d~n ha .. l·••:>\rak bir tPt
kaı: yan•salbilirdL Fakat tarihin 
alem yo1J ... rına h;ıık~rak Çungarya 
fr,. 0 .-ler1nd0

" sint hl\V"':as"'a in,,.n 
kol "'"'rian birinin de bu Si1m..-r'i
ler "'d,,;;. .. nu kab\•1 P.t ......... I. tl"'li ba
kr-~~"' bir. t~ ,,.,.,__k <i'!irildir. 

Gordon c~;ıc1~'in L'orient rne
historin11e adlı lnt:ahma yJ'7.dtaı 
,.....,kı»ilde,,.,,ede ContPnU\U der ki 
''İste Jrn·ifler, bn71 mukayese nok-

[1] Farrer Jurnal Asiatique ce 
XVII llkteşrin 1930. 
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5 nisan günü t··renle 
kutlandı 

Oiyarh:?b.;r, 6 ( A.A.) - Ulusal ön
clcıirr.;z Atatütldn Diyarbc.k'.rin fah. 
ri l.emşeriüğini kabul buyurdal.lal-. 5 
nisan gününün yı dönümü çok büyük biı 
ölçüde kutlandı. O gün şehir bagtan ba
şa bayrnk;arıa, taklar!a donablmışb., 

Saat birde başta birinci genci İ.spckte~ 
Ah.idin Özmen ve korgeneral Galib ol• 
duğu halde mem!.lrlar, ııubaylnr ve bil. 
tün Diyar~kidilerin İştirakiyle ıpoaıı 

alanında büyük bir tören yapıldı. T<M-e.. 
· ne istiklal marşı ile başlanıldı. !OIU"ll 
şarbay Şeref Uluğ, ha~kevi ba~kanı Ca
hid Çubukçu tarafından çok heyeeanD 
birer söylev verildi. Sayısı 500 ü geçea 
•?orcular tarafından çok canlı bir geçid 
resmi yapddı. On binlerce seyircinin ö.. 

nö~e atletik müsabakalar ve futbol 
maçı yapıldı. 

Gece orduevinde halkevi tarafındaJ( 
bir müsamere verildi. Şehrin muhtelif 
yerlerinde fentt alayları, halk §enlikleri 
terb"b edildi. Bu suretle Diyarbek.ir bu 
büyük gününü coşkun bir sevgi ve he
yecanla kutladı ve hep bir ağızdan A~ 
tatürke tağlık ve uzun ömürler <lledl. 

Bir tavzih 
Ba:u gazetelerde aıhat bahaalıift 

müsteıan Dr. Hüsameddin Kararmı 

tetkiklerde bulunmak üzere A '91'UpaJ"a 

gideceği yazılmışsa da, Dr. Hüsamed .. 
din Kural, azasından bulunduğu mil
letler cemiyeti hıfzısathha lı:omitesinid 

vuku bulan daveti üzerine bu komite.. 
oin ilkbahar toplantısına iştirak etmeli 
üzere gidecektir. 

talariyle Mezopotamya havza11D1 
dakine beoziyen ve tarihin baş.' 
Jangıcına dayanan geni' iadm 
havzası medeniyetini meydana çı .. 
kardı, Bülücistan ikisini birihirin~ 
bağlıyan zicirin bir halkasına benı 
ziyor. Adun admı araştırmalar bi ... 
ze bu ilkel medeniyetin inkişat 
yuvalarından çok uzaklarda ruı 
Türkistanı taraflarında belki de 
ta Çin' de gürültüsünü tanıtıt gibi 
oluyor [3]. 

Sint havzasında Harappa, Mct
hanjodaro' da yerleşip kuvTetle
nen bu Türklerin kültürlü bir 2Jiim\ 
re halinde ve deniz yoliyle Sfi .. 
mer illerine gelmiş olmalan çoli 
muhtemeldir. Çünkü Sümer lejant .. 
ları deniz yoliyle gelenleriıı yiik~ 
sek insanlar olduğunu okumayı, 
yazmayı, ziraatı, hayvan besleme
yi ve çalıştrrmavı Sümere ba jq.. 

sanların getirdiğini hikaye eder· 
ler. 

Sümerin ikinci bir adı Sihir'dv. 
Ve Sümer kelimesi bu Sihirdea a..
ma olmak gerektir. Türk JehçaJe.. 
rinde (m, b) değişimi çoktur. 

Sümerin Sihir lehçesi ile !ua
gar lehçeleri arasındaki farkı ya
pan dil Luvi dilidir. Yukardaki 
kronolojide gördüğümüz gibi Mi
lattan 4000 yıl önce garptan Lu
viler ve şarktan Huriler Aıaad.
lu lehçelerini oldukça esaslı bir 
şekilde değiştirdiler. Sümerle A· 
nadolu arasındaki yer isimılerU.. 
den Sümerce karakterin kalkması 
İşte hu yüzdendir. Farrer der Lıi: 
"bütün yakın doğu şehirlerinin 
ruluş tarzı biraz da Sümer şehird
liği tesiri alımda idi" Şu halde si
malden kara ve cenuptP.n deniz 
yolı ile g"lerek biitlln yakın ı\sya
cla da<Tnık ve ton u olarak ilk de
fa verle~enler S•wngar ve s:bir' de 
~ dlanan Sümerliler jdi. Luvi Ye 

Huril,..rden önce Karadenizden 
Fan denizine ki" dar U7l\m"' ve 
.,.,. ... ılan l-;r tek alem vardı: Türk 
Sümer akını. 

H. R. TANKUT 
- Bitti -

[2] Jurnal asiatique ce XVII 
1930. 

[J] L'Orient prelıistorique. 



( 1 DAKiKA: 

Fransız mukabil teklifleri nelerdir ? 
Paris, 6 (A.A.) - .. Pari - Suar" 

gazetesi, Fransa'nm mukabil teklif

leri hakkında diyo rki: 
Bu teklifler şunları ihtiva etmekte

'dir: 
t. - Lokarno andlaşmasınm çiğ -

heuııesini haklı göstermek için Al
maaranın ileri sürdüğü hukuki delil

leria cerhi, 
2. - Ren bölgesi vaziyetini gözden 

geçirip bu babta bir karar verecekle

re malasus muhtıra, 
3. - Kurucu bir sulh plinı. Bu 

plu ıunlarr göz önünde bulundur -

maktamr: 

a) Sulhu herkes için müsavi hak
lar dairesinde teşkiJatlamak, 

b) Milletler cemiyeti paktının 16 

mcı maddesini, daha seri ve daha te -

sirli bir şekilde oynıyabilmesi ıçın 

genişletilmesi ve bu hususta milletler 

cemiyeti emrine arsıulusal bir kuvvet 

"erilmesi. 

c) Gerek garbi A vrupada, gerek 

,ar ki A vrupada Sovyet Rusya da be -
raber olmak üzere tecavüze uğrıya-

cak devletlere mütekabiliyet eaasc i
çin~e yardcm. 

Mezkur gazetenin diplomatik mu
habiri Fransanm mintakavi paktlara 
döndüğünü, bunların ancak Avrupa 

için muteber olacağını, çünkü son ha· 
diselerin gösterdiği gibi. milletler cemi 
yetinin artık Amerika, Asya ve Afri
kada nufuzu kalmadığını yazmakta • 
dır. 

Fransız 1-·abinesinin toplantısı 

Paris, 6 ( A.A.) - Kabine bugün 
saat 15 de B. Löbrön'ün reisliği altında 
toplanmış ve saat 19.15 e kadar görüş. 
melerde bulunmuştur. Kabine içtimaın
dan sonra şu tebliğ çıkarılmıştır: 

"Dış bakanı Flanden arkadaşlarına 
önce 31 mart tarihli alman muhtırasına 
Fransanm cevabını ve sonra da ıuJh İ· 

çin kurucu bir harekette bulunulması 
yolundaki planı olrunmuştur. Her iki 

vesika da tasvib edilmiştir. 

Flanden, Cenevrede toplanmak üze
re olan 13 ler komitesinin ve Lokamo 
konferansının hangi şartlar altında top
landığını da an1atmışbr." 

İngiliz kabinesinde değişiklik mi ? 
l.cmdra, 6 (A.A.) - Röyter ajan

Mllıa parlamento muhabiri bildiriyor: 

yakın bir atide kabinede büyük 

elçiide değişiklik olacağı ve B. Bald

Yia'ia çekileceği hakkında bugün 
aeyli Meyl'de çıkan haber etl'afında 
resmi m a hfiller mütalaa yürütmekten 
~nk' m ektedirler. 

Bu haber, şimdilik, herhalde cid

e tle kaı ~ılanmamaktadır. 

Arsıultos<\l vaziyetin, böy1e bir ih-

tıianale yer vermemeğe başh başına 1 
ltafi geldiği söylenmekedir. Öte ta
raftan, ileri sürülen değişikliklerin 

çoğuna, muhtelif sebeblerle ihtimal 

verilmemektedir. 

f ngiliz kalıinesinin toplantısı 
Londra, 6 (A.A.) - 13 lerin ya• 

kında yapacakları toplantıda ve Lo
karno devletlerinin müzakeratı esna
sında konuşulabilecek meseleleri göz
den geçirmek üzere kabine bugün 
toplanmıştır. 

B. Eren yarın Cenevre'ye gidecek

tir. 

Elde bulunan işleri paskalyadan 
önce ha11etmek üzere bu hafta kabi

ne üç defa toplanacaktır. 

B. Göınbös B. Ekhardla düello edecek , 

Peşte, 6 (A.A.) - Ha""-s ajan
sından : 

Geçen perşembe günü, Milli 
Müdafaa komitesinin bir toplantı
r.mda, Başbakan B. Gömböş ile çiftçi 
partisi lideri Tibor Ekhard arasın
da şiddetli bir hadise cereyan et
miştir. B. Gömböş, B. Ekhardı dü-
= 

n·r leh balonu 

29 mart günü sahalı saat dokuz
da "Varşova il' adh leh balonu Var
ŞOTa yakinindeki Legjonovo tayya
re meydanından stratosfere çıkmak 
üzere havalanmıştır. 

Balonda 1935 Goroton Benet ku
pasmı kazanan tanınmış baloncu yüz 
IDafl Zbigniev Burginski ile meşhur 
me&eorologlardan Dr. M. Jodko -
Merkiyeviç bulunmakta idi. Uçuş il
mi mahiyette olduğu için, balonun 
lepetİne konulan bir takım dakik a
leller vasıtasiyle muhtelif yükseklik
lwde rasatlar yapılmış ve bilhassa gü-

. arıt Eİyasmm mahiyeti hakkında tet
Werde bulunulmuştur. Balonun 
hacmi 2200 metre mikabıdır. Balon 

elloya çağırmıştır. Sanıldığına gö
re muhasımlar kılıçla dövüşecek

lerdir. 

Resmi mahfiller bu mesele hak
kında sükiitu muhafaza etmekte
dirler. Gazeteler de bu hadiseler
den bahsetmeme:.:: üzere talimat 
almışlardır. 

stratosfere çıktı 

elverişli hava Ş"'lr~~arı içinde hareket 
etmiş ve 10,000 metre yüksekliğe 

kadar çıkmıştır. 

Soldaki resim yüzbaşı Burgi.nski, 
(sağda) ile Dr. Jcdko - Markieviçi 
(sağda) balonun sepetinde dakik a
letleri yerleştirilirken; sağdaki resim 
de balonu havalanırken gösteriyor. 

Hinderıburg balonu Alnıanyaya 
d,)nüyor 

Rio de Janeiro, 6 (A.A.) - Hin

denburg kabilisevk balonu bu s"abah 

saat 7 de Almanyaya hareket etmiş
tir. 

ULUS 
,~ . , ... ,.., 

DIŞ HABERLER 
Loliarno devletleri 

perşembeye 
Londrada 

toplanacal<lar 
(Batı 1. inci sayfada) 

perşembeye bırakılmıştır. 

B. Korbin dün akşam Londraya dön
müt olup, her halde bugün B. Eden'i 
görecektil'. 

Fransız pla.nmın, Paris'teki İngiliz 
elçiliğine mi, yoksıı Korbin tarafından 
doğrudan doğruya B. Eden'e mi verile
ceği henüz belli değildir. Fakat, bu pla
nın, fransız _ İngiliz görüşmelerinin baş 
mevzuunu teşkil edeoeği muhakkaktır. 

B. Korbin, aynı zamanda, fransız hü
kümetinin alman sulh planı hakkındaki 
son karar(m da izah edecektir. 

1 ngiltere, her iki planı, milletler ce
miyeti çerçevesi içinde telif etmeğe ça
lışacaktır. 

Hafta başında yapılacak görüşmeler 
esnasında, habeşistan sulhu 13 )er komi. 
lesinin toplantısı hakkındaki fransız - in. 
giliz görüşmeleri de karşılaştırılacaktır. 

Fransa, alman muhtırasına 
cevab hazırladı 

Paris, 6 (A.A.) - Servisler, dün öğ
leden sonra, alman mubtırasma cevab 
teşkil eden fransız notasının kaleme a_ 
hnması işini bitirmişler, B. Saro ve B. 
Flanden, akşam dış bakanlığında lnı no
ta hakkında görüşmüşlerdir. 

• • . re Lokarno lıiiki.imlel"inin 
tatbikini istiJecek 

Paı-is, 6 (A.A.) - Jyi haber alan 
mahfiller, B Flanden'in, gelecek Cenev
re toplantısında, 19 mart tarihli Lokar
no andlaşmasmda yazılı bütün hüküm. 
lerin tamamen tatbikini Lokarno dev
letlerinden isteyecektir. 

Görii.şmeler kati bir şekil alacak 
Londra, 6 ( A.A.} - Lokarno devlet

leri arasmda pek yakında yapılacak o
lan görüşmelerden bahseden Deyli Te
legraf gazetesi şunları yazıyor: 

''Dış işleri bakanlan arasında yapı
lacak görüşmeler kati bir şekil alacaktır. 
İngiliz hükümeti, Avrupa güvenliği hak
kında Almanya ile görüşmelere girmek 
lüzumuna Fransayı inandırmaya çalışa
caktır." 

l ngiliz kamo'}·u ne f ikircle ? 
Londra, 6 (A.A.) - Skrütator 

'.Sunday Taymis" gazetesindeki yazr. 
sın da diyor ki: 

"İngiliz kamoyu kati surette şu fi
kirdedir ki, Almanya ile tam bir hakbe
raberliği şartı altında konuşmah ve Al
manya'ya o tarzda muamele yapmalıdır. 
Harb biteli 17 sene olmuştur. Ve umu
mi olarak düşünce şu merkezdedir ki, 
eğer mümkünse yeni bir sayfa açılmalı
dır. Bu sebebten dolayı, dünya tarihinde 
bir dönüm noktası olabilecek bir yere 
varmak için bu derece güçlüklerle kar
şılanması çok esefe değer. Bir İngiliz -
fransız - alınan kombinezonu üzerine 
hiicum edilmez bit- kale olacak ve ister
se her t.-rafta sulhun korunması için ka
fi hareketle bulunabilecektir." 

f'nm.<ıız ı-e ingili::; lmnıovları 
w tısındcı ~·a1ı:ınlwmı~ı 

Londra, 6 (A.A.) - Obs~rver gaze
tesinin dir lomaf k m uhahiri, fransız ka
moyunun Almanya"a k arşı tamamen 
menfi bir vaziyet t:'.' k nrr.as nın neticesiz 
olacağı k maatin de ha:.ına:l inl7İliz ka
moy~na yaklaşmakta oid ı.t ğu n: bil:fü
mektedir. 

Jüırmtı;rlrır ('or e•m1IJ<t giitıii 
gifrii~melcrc ba.5Lıy<ıcak 

Paris, 6 (A.A.) - Salahiyetli mah
filler, kurmaylar arasında yapılacak gö
rüşmelerin hangi tarihte başlıyacağı 
hakkında her hangi beyanatta bulunmak. 
tan kaçınıyorlar. 

Bun!lnla beraber Havas ajansı, bu 
görÜ§melere, çarşamba günü, Londra'da 
başlanacağım ihtimalli görmektedir. 

Deyli Me~·l ~azete_..i hii.kiimete 
<;atıyor .. 

Londra, 6 ( A.A.) - Deyli Meyi ga
zetesi tE:kraı· hükiimete hüc.ım ederek 
diyor ki: lngiherenin Avrupa barışma 

·yaptığı hizmet. zecı·i tedbirlerle kurmay
ların görü~melerinden ibare t olmuştur. 

Avam kamarasında 
çatblar- B. 

izahlar verdi 
BB. Atli ve Çurçil hüliümete 
Eden dış siyasa haklunda 

Londra, 6 (A.A.) - Avam kama
rasında, erkek ve kadın memurlarcn 
müsavi Ücret almaları hakkında iıçi 
partisinin verdiği takrir Üzerine dış 

sıyasa hakkında çok ehemiyetli gö -
rüımeler olmuştur. 

lıçi partisi lideri Atli, hükümetin 
dış siyasasının vuzuhunu kaybettiği
ni söyliyerek: "Hükümetin enerjik 
bir hareketi babeş harbına engel 
olabilirdi" demiştir. 

Ren meselesinden de bahseden ha
tip, işçi partisinin hükümetin millet
ler cemiyetini Avrupanın temin için 
seferber etmseini istediğini anlatnuş, 
sulhun ittifaklarla değil, milletler ce
miyetince korunacağını söyliyerek 
hükilinetin, milletin güvenini kaybet
tiğini ilave etmiştir. 

B. Curçil de 1ıükii.nıeti 
tenkid etti. 

Muhafazakar B. Çurçil de bükü • 
meti tenkid etmiş, Habeşistanrn uğra
dığı bozgunlardan bahsederek, boğu
cu gazlardan kurtulan habeşlerin 

İtalyan boyunduruğu altına girecek -
lerini, btinun Büyiik Britanya tari
hinde acıklı bir fasıl olacağını, harb
tnn önceki verilen nutuklarla Habeşis· 
tana silah gönderilmesinin yasak edil
mesinden, başka. İngilterece yapılmış 

bir şey olmdaığmı, yapılan tek müs
bet işin İngilterenin ltalya'nın düş -
manhğmı kazanması olduğunu ve bu
nun da kara, deniz ve hava kuvvetle
rinin masraflarını arttırmak gibi bir 
netice doğuracağını söylemiştir. 

Hiikiimetin ve başbakanın 
mesuliyeti 

lngilterenin, Fransa üzerinde ha
bcşlere yardıma kadar varacak bir 
baskı yapmadığını, fakat İtalya ile 
Fransanın arasını açacak ıekilde mü
essir olduğunu, bu yÜzden Hitlerin 

andla§maları yırtmak fırsatını elde 
etliğini anlatan B. Çurçil, bütün bun
lardan hükümetin mesul olduğunu ve 
ba§bakanın kendine dÜ§en mesuliyet· 
len kurlulamıyacağını söylemiş ve ıu 

neticeye varmı§br İngiltere, sonuna 
kadar e-itmeğe hazır bulunmadığı bir 
İşe k3rışmamahdır. 

B. Eden'in izahları 

B. Eden habeş anla§mazhğı hak • 

kında hükümetin hareketini müdafaa 
ederek, bu anlaşmazlıktan iki ders 

alındığını söylemiştir: 

1. - Azasının sayısı bakımından 

mahdud o~an milletler cemiyetinin te
siri de ~İzzarure mahduddur. 

2. - Bütün milletler bu cemiyete 
dahil bulunmazlana ekonomik ve 

mali :.anksiyonlarda hemen tesirli o • 
lamaz. 

lngilterenin petrol ambargosuna 
müsaid davrandığını, o sırada Farn
sa'nın son bir barış teşebbüsü daha 
yapılmasını istediğini ve bunun 13 ler 
ce d e kabul olunduğunu, fakat ltal -
yanın da öte taraftan tecavüzlerini 

arttırdığmı kaydeden İngiliz dış ba -
kanı, ya hakiki barışın kurulması, 

yahud da 18 ler komitesinin vazife -
sine dönmesi lazım geldiğine İşaret 

etmiş, bu İşte ingilterenin vaziyetinin 
değişmediğini anlatmrşhr. 

Ren meselesi 

Sö:ıı'i Ren meselesine getiren B. E
den, ingiJiz hükümetinin Lokarno dev
letlerinin toplantısında barışın suya düt 
tüğünü görmeden Önce bir görüş tea· 
tisi yapılmasının faydalı olacağı düşün

cesinde bulunduğunu, Hitler'in teklif
leri Lokarno devletlerinden başka dev
letleri de alakalaştırdığı için, bunların 

mill~tler cemiyeti tarafınt:lan koordone 
edilmesi gerektiğini söylemiş batı Av
rupasında Lokarnonun yerine yeni bir 
nizam konulup öte taraflarda da millet· 
ler cemiyetinin kontrolü altında güven· 
lik kurulunca ekonomi, silahsızlanma 

v. s. gibi büyük projelere geçilebilec• 
ğini anlabnıştır. 

B. Eden sözlerini şöyle bitirmiıtir: 
"- Şayet benim şimdiki programım 

çek basit ise, bir çok büyük konferanı· 
larm '°plandığı ve akim kaldığını hatır
layınız. Bütün yapacaklarımız milletler 
cemiyeti paktına dayanmalıdır ve öyle 
umuyorum ki, bu paktın tadiline hafif. 
likte teşebbüs eylemiyeceğiz. Ta ki, her 
şeyden önce bütün alakadarların bunu 
yapacağına emin olalım .'' 

l11giltere ltal:ranm zehirli gaz 
lmllandığma inandı 

Londra, 6 (A.A.) - Royter ajan
sının haber verdigine göre, İngiltere 
resmi makamlan, italyan'ların zehirli 
gaz kullandıklarına artık kanaat getir
miştir. Bu kanaatı veren Adisababa'da
ki İngiliz elçiliğinden gelen bir rapor. 
dur. Bu rapor, ingi.liz elçisinin ve elçilik 
memurlarının, zehiı·li gaz kullanıldığına 
kendi gözleriyle şahid olmadıklarını 

söylemekle beraber, bu haberi teyid ma
hiyetinde bir çok müstakil kaynakların 
şehidliğini ileri sürmektedir. 

Komite boğucu µ.uz ı·e kızıllıcıç 

bombardımanları i.~ini de 
iııceleyecel.· 

Londra. 6 (A.A.) - Avam kama. 
rasında bir suale cevab cvcren Eden, 
İtalyanlar tarafından boğucu gazler 
kullanılması ve kızılhaçlarla açık şehir· 
lerin bombardımanı hakkında 13 ler ko
mitesi tarafından italyan hükümetinden 
izahlar İstenildiğini habrlatmı' ve bu 
komitenin meseleyi gelecek toplantısın.. 
da gözden geçireceğini IÖylemi,tir. 

İngiliz hükümeti bu mesele hakkında 
doğrudan doğruya teşebbüıte bulunma
ya, karar vermittir• 

Küçük antanf 

Avusturyayı 
protesto etti 

Viyana, 6 (A.A.) - Küçük antant 

devletlerinin Viyana elçileri bugün A-

vuıtıurya dıı bakanına hir nota vererek 

Avusturyada mecburi askerliğin kur:.ıl: 
masrnı protesto etmiılerdir. 

Ai\IERfKADA KORKUNÇ 

BİR KASIRGA : 

Yüzlerce yaralı 
ve ölü var 

Birmingham, 6 (A.A.) (AbbamaJ, 

- Görülmemiş derecede şiddetli bir ka

sırga, Tupelo şehrini hemen baştan ba· 

şa harab etmiştir. 

Yüzlerce yaralı, kırk kadar ölü var• 

dır. 

Kasırga muhtelif yerlerde yangınlara 

sebeb olmuştur. 

Civar şehirlerin hepsinden, Tulepo' .. 

ya doktorlar ve ilaç gönderilmiştir. 

T ennessi, Misisipi ve Abbama böJ.. 

geleri Üzerinden daha az ıiddetli hor .. 

tumlar geçmiştir. l 
Bu bölgedeki şehirlerden bir çoğun. 

da bir kaç ölü ve bir çok yaralı vardn-, 

Tulepo. 6 (A.A.) (Miıiaipi) - Şeb

rin büyük bir kısmım b.arab eden ka

sırga neticesinde yüzlerce kişinin ölmüt 

olmasından korkuluyor. Yardım heyet. 

leri, kasırga kurbanlarını meşale aydın-
ı 

lığı altında yılnntdar arasından çıka"4 
1 

maktadırlar. Bardakdan boşanırcasın• 

yağan yağmurlar yardım işlerine engel 

olmakla beraber, yangınların sirayet et. 

memesine yaramaktadır. 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
h ~ 

KiMYA HARBINA HAZIRLIK 
Eaecebior goz.etesinde Jean Quol· 

remarre yazıyor: 
Berlin'de Şarlottenburg fosesi Üze

rinde, Tiyergarten'in ağaçlan araaına 
yarı gizi nmİf bir vaziyette, çok gÖs· 
terİ"-Iİ büyük, kurıuni bir bina vardır. 

Kimya harbı iıte burada bazo-lan
maktadır. 

Hiç hayale kapılmamalıyız: alman
lar harb etmeye mecbur kalırlarsa, 
ellerinde bulunan vasıtalardan aza· 
mi derecede faydalanacaklardır. Ken
di tabirleri veçbile "Topyekiin barb" 

yapacaklardJT. 
Almanya hiç bir zaman kimya si-

lahını kullanmaktan vaz geçmemiı
tir. Alman alimleri, senelerdenheri, 
laboratuvarlarm esrarlı aleminde, ye
Dİ gazlar aramakla meşguldürler. Hü
kumet de, harb halinde bunlarm ge
Dit ölçüde imali için gereken organİ· 
aasyonu yapmaktadır. Ba sabada em
aiyetle çalr,abilmektedirler, çünkü 
7alnız tecrübeler busmunda değil, 
l>u 1razların imali hususunda aırlarm 
mabafaza edilmesi güç bir İş değildir. 
Günün birinde Hamhurgdaki •eya 
daha yakm bir zamanda RaJ'Dtdorf· 
t!aki infilak nemden bir ka~ daha 
zararsız iılerle ağrattıiı sanılan fa· 
lan fabrikanm büyük mikdarda gaz 
imal ettiğini hütiin dünyaya ilan et

mektedir. 
Almanyanm ba sahadaki gayretle

rini ispat etmek için romancıların 
mahayyelesine müracaata lüzum yok· 
tur: Vakalann llJ'alanmaaı bunun 
için kafidir. 
DOKTOR STOLTZENBERG'IN 
ESERi. 

Birçok seneler, müttefiklerin yap
\ıklan kontrol dolayıaiyle, aratbrma· 
lar güçleşmİf olduğu için, gaz qleri
bin büyük sepesiyaiisti doktor Stolt· 
senberg, Ruayaya, Samara yanmda 
Trotzk'a gönderildt Orada resmen, 
rus hükümeti heaabma, fakat alman 
ordusu delegelerinin kontrolu altmda 
çalrtıyor. Birçok teeriibeler yapıyor, 
~e itin dikkate defer tarafı ıuarsıdır. 
ki bütün yardanc:ılan. en basitinden, 
en büyÜğiine kadar, istasnasız, hepsi 
•imanda', hunlar, nef7eciilmeyi kabul 
etmit ve kendil-1ne, angajmanlariy
le bwaber. yaptddan ip ft öfrene· 
&:ek*-i _.1an kilme7e açımyacaklan
la& dair bir tealahüdname imzalattınl
IDlf ıönüllülerdir. Bugiin Almanya· 
am, o zaman yapılmıf olan tecrübe
lerden istifade ettfti &fl°klrdB'. 

Alman lrilk&metl için, aanılabile· 
eeii gibi yalma ltir harb U.timaline 
lıarfı bazB'lrklı ltul11nmak mevz-ba· 
Jüı delildir. Onlarca fabn1ıa, timdi
Clen türlü gazlar ,,. husmiyle foajen 
7apmaktadll'. Mesela r__.. faali-
79ti aspirin gibi ilaçlar yapmaya İn· 
laiaar eden Koloayadaki Le.erkaaen 
fabrikasmın, kimsenin asla ziyaret et-

mediği ve içinde aylardanberi g-az 
imal edilen atelyeleri vardır. 

TEHLiKELi BiR GAZ 

Fosjen ve iperit gibi en tanmmq 
gazların dııında, komıularunızm, hu
susiyle tehlikeli yeni bir gaz kcşfet

mİ§ oldukları sanılıyor. Ba gaza kar• 
p timdi kullanılan küçük maskelerin 
hepsi tesirsiz kalacaktır. Göz yaıı 

getiren gazlar faslmdan olduğu için 
tek başına az zararlı olan bu gaz, 
maskelerin filitre edici kömüründen 
geçtikten 10nra çok daha tehlikeli 
olmaktadır. 

içinde arsenikli bir ilaç bulunan 
bombalar Yasıtasiy)e gazlama tecrii
beleri de yapılmıştır. Bu tecriibeleria 
ıayeai herhangi bir sabayı yaya lnıv
nder için seçilmez hale koymaktır. 

Almanya timdiden bazı gazlan 
büyiik mikdarda imal etmekle kalmı· 
yor, aynı zamanda bir harb halinde 
bu sahada derhal harekete geçebile
cek tekilde organize edilmiJtir. Al
manyanıa bütün kim7a fabrikalan, 
milli bir tröst içinde topla.DlllqtD': 

1. G. Farben • ladustrie. Bu trö.I, 
doğradan doinlya 1.ükümetin ko. 
trolu altında balwunaktadır ki, .... 
bütün kimya endüstrisinin ord18lma 
emrine Yerilmesine muadildir. 

Bu organizas:ronan ilk neticelerin
den biri, artık alman kimya endüa
triaİ hakkmda hiç bir İstatistik aet
redilmemeaidir. Bu endüstri tubeaine 
menaub fabrikaların ne yerleri, ne 
aayısı, ne de imal kapasiteleri bilia
mektedir. 

GiZLi RAPOR 

Harb halinde gaz amali organi
zasyonunu bütün teferruatiyle tesbit 
eden bir gizli rapor az zaman önce 
hazrrlanmııtır. Bu rapor, evvela Al
manyanm son harb esnasında gaz 
imali bu.usunda kar§ılaştığı güçlük· 
leri zikretmektedir. En mühim mese
le, gaz yapmak için lazmıgelen ham 
maddelerin tedarikidir. Rapor, Al· 
manyada uzun aenelerdenberi yapıla
relen tecrübelerin neticelerini anlat· 
maktadır: Caz imali için lüzumlu o
lan ve Almanyada bulunmryan kü
kürd ve klor, birincisi madence çok 
faki rolan bir aulfattan, ikinciai de 
fabrika ve lafım sularmm taktirin • 
den çıkanlacaktd'. Ba itleri görecek 
olan fabrikalar timdiden tayin edil
mit ve bu yeni ihtiyaçlara göre ci
hazlanmıftrT. 

Boiucu gaz. kimya silahlan için
de en korkunc:larmdan biri olmakla 
beraber, bu sahada tek def.ildir. Bir 
harh halinde, almanlara göre, 7an· 
gın bombalan ve yanr.ın cıkancı mad
delerde çok ehemivetli il'ler görecek
tir. Bu mevzu üzerinde meseleyi ay· 
dmlatıcı mahiyette henüz gizli tutu-

lan bazı mal\ımat toplamaya muvaf
fak oldum. 

DôRT NEVi BOMBA 

Bir Hamburg müessesesi (Stalt
zenberg), yanrrm bombalarmm tesir
leri ve bunlardan korunma çareleri 
hakkında talimlere yarıyacak tecrü
be bombalannı askeri otoritelerin 
emrine amade tutmaktadır. Şimdi iki· 
si büyük harbta da malUın olan dört 
ayn maddeden bombalar imal edil
mektedir: Fosfor, elektron, aluterm, 
sodyom. Bu minimini bombaların 
kutru ancak 4 santimetredir Ye çok 
fazla ihtiyatla kullanılmaları lazım· 
dır. Patlryacakları yerden en aıağı 

50 metre uzakta bulunmak İcab edi· 
yor. Şimdiye kadar tamamiyle mecr 
bul bir model olan sodyomlu bomba 
için, yalnız patlama yerinden daha 
fazla uzakta bulanmak yetmiyor, ay· 
m zamanda huaaai bir elbise ıiymek 
ve gaz maskesi takmak İcab ediyor. 

Yang-m bomba ve gazlan, alman 
kurmayınm dikkatini çekmiş olan tek 
feY değildir. Uzak mesafelere gide
cek ve patlryacak füzeler için üç yıl 
önce yaprhnış olan tecrübeler, elde 
edilen neticelerin ehemiyetaizliği yü
zünden terkedilmit gibi ~örüniiyoraa 
da bu tecrübelerden bazılarında müs
pet neticeler de almmıthr. 

DURDURULAN MOTORLER 

Bir seneden az bir zaman zarfın
da, otuz günde ÜÇ defa, sözlerine 
inanrlo- yabancı otomobil kullaaıcrlar, 
motörlerinin Sttaken tayyare kampı 

yakınlarında ve he.,. aynı noktada 
kendiliğinden durduğunu gördüler. 
Bir asker yanlarına yak aşıyor, telııt 
etmemelerini ve birkaç dakikaya ka· 
dar hareket edebileceklerini söyliyor· 
du. Avnı hadise Debritz kampının 

yakınlannc'a da husule geldi. Kollek
tif bir kendi kendine telkin hô.diseai 
mevzuub.hs olamaz, çünkü, bir kere 
bu adamlar biribirlerini tanımıyorlar
dı, 10nra da bu motör durmalan hep 
aynı yerde ve seri halinde vukaa gel· 
miştir. Alman harb bakanhğmm 1930 
danl>eri a'akadar olduğu, motörleri 
uzak mesafeden durduracak bir fi. 
zik •aaıtanm vücudunu inkar etmek 
çok ihtiyatsızlık olur. 1930 da, dok· 
tor Saman, alman harb bakanlığının 
büyük ıubeleriaden biri tarafmdan 
barutlan uzaktan ateılivecek bir qık
la uğr&flDaya memur edilmitti. 

/STOK. llESELESI 

Tetkik eclilmeai lazımgelen aon 
mesele, bir harbm ltqlangJCJ için e• 
vahim vaziyet olan, iatoklar mesele
sidir. Abnan7a, kesif bir tekilde caz 
imal etmeye hemen batlryabilecek 
tesisata maliktir. Batkaca da imal 
mahallerinde, iperit ve huau.aiyle foa-
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ispanyada siyasal vaziyet 
La RipuWiq&N g~te.inJc Pierre 

Broaoleltc JIGZl70'": 

Mutedil gazetelerimiz, seçimlerde 
aollam kmnmasiyle fimdidea l!le7· 

dana gelen fenahklan ketfetmek 
için lapaayaam •azİyetiyle yakından 
alüalanıyorlar. Pirenelerin öteainde 
geçen hadiseler bakkmda bize en ka
ranlık tablolar tasvir ediliyor. Yeni 
madrid bükümetinin kal'§ıla§triı fi. 
nansal güçlükler, sokaklarda çıkan 

kanlı hadiseler, turada Yeya burada 
görülen ihtilalci hamleler tebarüz et
tiriliyor. Ve yarım adanın istikbali 
hakkında büyük enditeler gösterili· 
yor. 

Bu itibarla hakikati meydana koy
mak belki faydasız olmıyacaktır. 

Evveli ıarası unutulmamalıdır ki 
eğer bagün vaziyet pek parlak de
filae, dün de daha müsaid değildi. İs
panyol ticaretindeki denksizlik yeni 
bir hadise değilcf'ır; para ve büdçe 
güçlükreri de yeni görülen §eyler de
ğildirler. lspanyol dövizi daha dikta
törlük zamanında sarsıldı ve para 
tehlikesi Primo dö Rinra'nm düı

mesinde bqbca aeheblerden biri ol
cla. iki .... edenheri Madrid'cle ltiri
birini takip eden menez . aai kabi
neleri esnasında esasen büdce denk
Iİz ltalanuyorda. B. Chapaprieta, bey
hude yere açığı kapamaya uğrattı ve 
hatırlardadır ki bizzat B. Gil Roblea
in dostlan bile, büdce denkliğini te· 
min için finans bakanının teklif ettiği 
tedbirler lehinde rey Yermeyi reddet· 
mittiler. Ekonomik buhran ve itsizli
ie gelince, seçimler arifesinde, vazi· 
yet öyle vahimleşmİftİ ki aağlann e· 
zilmesinde bunun da tesiri oldu. 

Hakikat fudur ki Azana kabinesi, 
eski hükümetlerden çok bozuk bir 
ekonomik ve finansal vaziyeti devir 

jen gazı ile doldurulmuı top mermi
lerinden büyük istoklar mevcuddur. 
Yangın bombaları İmalinde spesiyali
ze o!muı fabrikaların da İsloklar VÜ· 

cuda getirmiş oldukları sanılabilir. 

Buna karşılık, muhafazası güç olan 
diğer bazı maddeler için, büyük mik· 
darda istok imal edilmemiıtir. 

Demek oluyor ki, Almanya, bir 
barbm daha batlangıcmda kimya si
labmdan derhal faydalanabilecek su
rette haZD'lanmıttır. 

NiKBiNLiK iMKANLAR/ 

Almanya harbta bu g'az vasıtala
rından genit ölçüde faydalanmaya 
ceaaert edecek midir 7 Diqnıamn da 
elite dit, göze göz, sistemini takib e
cleceiine söre .,__ aksi tuarlaaa
ltilir. Berlia m..iDe a:rm tekilde bir 

• .. ·-- yapdmuı korbsiy
.. delil midir ki. ı..1.d.f, 1918 de. 
7....- .._..,ari,.le cihazl•-'f bir 
ita,,. &o-• Paria ...-. ,.o11a
aüta. ,,.. PÇl"ittir. 

Korka eberiya maatıiı 70la ••· 
ked.: Kimya ......,_ clehtetl..u.i 
önlemek için en iyi ...1 belki ele •J'

nı ailabla müabeleye baZD' IMalan
malıbr. 

aldı n bunun mesuliyeti hiç ıüpbe
aia ki kendiaiae aid değildir. Şüphe
siz, solların muvaffakiyetinden biri, 
klasik panik manevraSI ona karp tal· 
bik edilmiftir. Amme müesseselerin
den sermayelerin çekilip, buhranın 

vahimleşmesinden ziyade sağların sı

yasal endişeleri yüzünden olmuştur: 

Seçim sahasında mağlub olan büyük 
finans menfaatlerinin kendi manev

ralarına daha elverişli olan n kid sa
h:ısrnd& intikam almak istedikleri ap· 

açı:kbr. Diğer taraf tan, münaka~ gö
türmez bir hakikattir ki bugün lspan• 

yada beliren ihtilalci hamleJer, solla• 

rm muvaffakıyetinin bir neti.ceai de

f.il, b .. IVi onun menşeidir. lspanyanm 

proletaı yasını bugün içinde bulundu

ğu umudsuz ve taşkın vaziyete sai• 

ların körü körüne reaksiyoncu poli· 

tikası M"beb olmuştur. 

ispanyadan bahis açılırken, orada 

iıçi sınıflarmm dramatik bir vaziyet

te bulundukları daima anutuluyoı.. 

Yalnız ıebirlerde İ§aİzlik ve sefalet 

alaltilcliiiııe yayılmakla kalmıyor. 

köylerde de toprak mülkiyetlerindea 

asla vaz geçmek istemiyen bir feoda• 

litenin senit arazisi üserinde yüz bin• 

lerce toprak İfçisi yoksulluk içinde 

aüriin~r. 

Kıralbim düpnesiaia ertesinde gi. 
ritilmit olan zirai inlulab radikaDer· 
le halkçı Akai70D'an hirlepneai ..,. 

hükümeti ele geçirmesiyle durdu. ı .. 
panyol çiftçileri, başkaamm toprak• 
lan üzerinde ~alrırr ve ölürler. lspanıı 

yol milletinin çektiği bunca ıstırablar, 
bu kadar uzun zamandanberi kurba. 

nı olduğu adaletsizlikler onu ihtilale 
ve doğrudan doğruya harekete aevke-

derse, bunda şafılacalr bir teY yoktur. 
Rusya 1917 ibtilnline böyle aürüklen
mişt:. 

lspanyol ihtilaline yol açan halk• 
çı cephenin zaferi değildir; bu, ha• 

kikatleri öğrenmek ve anlamak iste• 
miyen ic\pre edici smıflarm ıuursua 

bir hodbinlikle İşçiler Üzerinde yıl• 
larca süren tazyikleriain aeticesidir.,. 

B. Azana, mağlub aailar tarafın

dan kendisine yapılan U711PDa teklif. 
lerine, büyÜk ekonomik menfaatlerid 

tehdidlerine mukavemet edebilecek 
ve lspanyol milletinin beldecliii kök· 

•-a deiitiklilderi yapabilecek midir? 

Şimdi ltitün mesele ltm"adadır. 

lapanyol bülriimetinİD kanlı bir ih· 
lilali öalemell için elWe W-... tek 
..... laiç ..at kaJ'lae•• .... itçi! .. 
ria sallar ale,.iaiDde rey ..,...kle i .. 
..-, oW.lllan Wolaht ... ,.dana 
ko,..ut.. Seçim....-- siıifil• 
mit .a.. ...W.icllai laikiııııMt ,erine 

.. ta.e .......... ~u 

·-- edecek ~ -· e .... ,. kal-
........ itte • ---· ...... prım •• 
dada .. aİJ'el trajik Wr _. .. ra ala• 
cakbr. ı...-:rot laüllilnetiaia .. ıö
rilWe ..... farketmedni .Uli,elim. 

~ Telrika: No: 58 sızlaşarak kendiliğinden çökecek yahut, mu
zaffer müttefiklerin karariyle çökertilecekti. 

lik bulunuyordu? nesinde, iradesiz bir takım figiiranlardır, 
lngili%ler bile, padiphm ba mutlak zifını 
ve bu hududsm haysiyetsizliğini görünce. 
ona artık zerre kadar itıöar etmea oldular. 
Anadoluda kendiaiee karşı u çok emniyet 
besliyen muhitlerde ille, onun böyle kendi 
millteini aldatmağa ft satmafa bllnpnak .. 
la gösterdiği ilri,u.Hilik. ba emniyıetin pu. 
çalanmasma ıebeb olmuştur. Şimdi artııa 
padişahın ikiyüzlülüğü mim kurtuluş har~ 
kctine karşı bidayette gösterdiği anlay.....
bktan yahut kurtulut hareketinin manwı•I 
ve gayelerini reddetmesinden çok daha alil 
ve ehemiyetli bir nokta olmuıtu. 1 

Gfilll ANKARA 
1'ucm: Nurbert oon BISCHOFF 
Tiir~•79 f9oirwn: B•A .. BELGi 

Demek oluyor ki, padiıah, avunmayı bir 
kere daha açık bir karara tercih ediyordu. 
Gerçi bu sefer, avunacak olan kendisi değil, 
milleti olacaktı. Padişah milletini. bir kabi
ne oyunu ile avutacağını sanıyordu. 

Anadollu hürriyet ve istiklal adamlan
IUD nefret ettikleri Damad Ferid, feda edil
di. Bir arahk kabinesi getirildi. Yeni seçim 
cımi verildi. 

Milletin bilmesi lizımdı ki, padişah, ye
ni taleblere karşı sağır ve milletinin uyanI§ı
na karşı kör değildi. 

Fakat yeni meclis toplanıncaya ve kendi 
itimadını ta!;ıyan veni bir hükümet teşekkül 
ednciye kadar - ld pacıışahm bütün ümidi 
bt•nda idi - mii•-::l'ikler ve daha doğrusu İn
giltere ile olan müzakerat kati bir şekil ala
uya kadar ilerlemiş bulunacak ve bu netice 
kan;ıc;mcta va her türlü mukavemet, mana-

Görülüyor ki bu sinsice politikanın ta
savvunmda ve tatbikinde, bu kere dahi, pa
dişahın o bidayettenberi memleketinin ve 
milletinin her mukadderatım tayin edici~ 
Jan noktada gösterdiği iğrenç bezirgan nı
hu yatmaktadır. 

Bu defasında da, millet, bir takım anaya
sacı (constltütionnel) jestlerle yatıştınla
cak. ondan 80Dl'a da bütün arzu ve taleble
ri elinden alınacaktı. 

Şu var ki, İngiltere ile yapılan gizli mü. 
zakereler, padişahın bütün yağlı tekliflerine 
rağmen, bir adını ileri gidemiyordu. İngilte
re, asla aceleye lüzmn gönniyor ve nasıl oJ
aa elinin ve hükmünün altında bulunan bir 
imparatorluk ve hiikümet ile herhant; bir 
mukaveleye girişmekle Arabistan, Önasya 
ve iılam politikası hakkında ilerde tatbik 
edebileceği kararlan, önceden güçleıtinnek 
istemiyordu. 

Hem neden İngiltere padişah ile bir mu
kaveleye girişecekti ki, gerek padişah ge
rek İmparatorluk üzerinde hiç bir mukavele 
yapmaksızın da, dilediği gibi ve istediği 
müddetçe tasarruf etmek imkinma filen ma-

Bu basit sual, padişahın aklına bir türlü 
gelmemişti. Bunun içindir ki, seçtiği politik 
platform üzerinde yürütmeğe çalqtığı ak
syonun faydasızhğım bir türlü anlamamıştı. 
Hatti, daha ileri giderek, İngiltereyi tehdid 
etmek gibi bir şakaya blkışmqtır. Bütün 
devletlere gönderdiği bir "not-sirküler" ile, 
kim isterse, onun "muavenet" ini kabule 
amade olduğunu bildirmiş ve bununla, dev-
1et1f"i arasındaki eski kıskançlık ve rekabe
ti körtW'diyebileceğini ummuş ve unutmuş
tur ki, VI. Mehmed zamanında Abdülha
mid politikatmıa su itı"barJa imkln kalmamış
tı ki, Yakın Şark'ta artik biribirlerine rakip 
olan devJetler değil, kararlarına hiç kimse
nin itiraz etmek niyetinde ve kudretinde ol
madığı bir tek İngiltere mevcuddu. 

MemJeketi bir protektorat ilin ederek o
nu galibler arasında müzayedeye çıkarmak
tan başka bir şey olmıyan bu hazin hareke
tiyle, padişah, Osmanlı İmparatorluğunun 
serbest ve müstakil politika yapmak hakkı
m iğrenç bir akıbete sürüklemiş oldu. Bu 
andan itibaren, padiphla hükümetı", etraf
Jannda cereyan eden ve kendilerini bir gtin 
sürükleyip süpürecek olan hadiselerin sah-

Mustafa Kemaı'm ha andan itibara 
gönlünü ve vicdanım yoklıyarak padi 
hakkındaki hükmünü verip Yermediğinl 

Türk milletini yeni milıt yurddalri 19!:~ 
kavuşturmak için daha iradeli. daha 
karakterli ve daha ileri fikirH bir şefe • ·::: 1 
yaç oldujtmıu daha o sıralarda düşünüp d1ti 

şünmediğini; ve daha o saatlerdeki mü~ı 
dele ve a~rmda. tasavvur ve hesa1>ı11 
lannc:Ua milletine layıkiyle hizmet edebi1m~ 
için kendini Vahidettin'in yerine kovuo koy. 
madığmı layıkiyle lr~tinnek kabil değildir, 

(Sonu var) 
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ideal köye doğru KAMUTAY 
l\lilli Müdafaa büdcesine bir 
milyon liralık tahsisat koydu 

] Gö.;menlerle muhtaç köylüye, 

Modern bir mektebi, spor alanı, parkı, 
müzesi olan bir köyünıüz: Donduran 

Donduran'da köylünün 8000 liraya yaptığı mekteb .. 

( B:ı§ı 1. inci saylada) 
köy~ünün de uyanmasına çalış1yor. Köy 
İşleriyle yakından ilgileniyor. 

Donduranhlar, geçen yıl iç b::kanh
ğtndan bir örnek köy planı getirtmişler 
bu plana göre mektebin arkasına spor 
alanı, önüne cumuriyet alanı, park ve 
inlulab al .tnı ve müze yapacaklar. 
İki b rı fı da evlerle döıen.ecek, bah· 
çe vı P .anların yerleri belli edilmiş 
ıc. -.:ı' lan çakılmıştır. 

S ,,ya1 bak1mdan köyde pek belli bir 
kı kınına var. Yeme, giyme, temizlik iş. 
le. İnde çok titiz. 

Bu köyün bir kanal işi var. Geçen 
Yıl Direcik köylüleriyle elbirliği yaparak 
Yenipazar ve Nazilliden de bazı arazi 
sahihlerinin İştirakiyle Akçaydan bir su
lama kanalı açılmrıtı. Açılma törenini 

o zaman yazdığım b:.ı kanal şimdiye ka
dar kooperatif bir şirketin e!inde yürü.
tülmüş. Bu kooperatif bugüne kadar 
tescil ettirilmediği gibi müsaadeşi de a.. 
lınmamış. 

Bunu gören nahiye müdürü yalnız 

bu iki köyü değil , bütün Yenipazar o
vasını ilgilendiren bu kanalı köy sandık
lanna mal ediyor. 

Bu suretle hem bu çok önemli it yü~ 
rüyecek vl! hem de bundan bütün köy
ler faydalanacak ve köy sandıklan da 
iyi bir gelir elde ederek köy salınan ol
madan köylerin mecburi masraftan yü
rütülecek. Ben Donduranı, okuyuculan· 
mıza cumuriyetin köylüye verdiği k5y 
kanununun köylümüzün kalkınmasmda 
oynadığı büyük rolün muvaffak obnuş 
bir örneği olarak sunuyorum. 

Suriyede vaziyet yine karıfık 
9 

ev r ve ka lı 

Jreniden 
~ar ış ala 
aşla ı 

l Ku~üs 6, (A. A.) - Şamdan ge
len haoerlere göre dakuma fabrika
! a~ın iki bin işçisi gündelik mese-
0ınden dolayı grev ilan etmişlerdir. 
~"ıa heş bin dokumacının bir ittifak 

nun1ay~şi olmak üzere grevcilere ka
tdacağr söylenmektedir. 

5 .. ~udiis 6, (A. A.) - Libanon'un 
Urıyeye iltihakı için ya~dan bir im

za toplama gezisinde Libanon cenu-

Bir amerikan torpidosu 
b" Va~ington, 6 (A.A.) - Dün 
ır amerikan ticaret gemisi, Pana

~a. kanalında Manley torpido muh. 
rıhı tarafından kovalanmı~ır. Bu 
g~ıninin Honduras' daki asilere ka
çd~k 5 Huh g5türdüğünden §üphe e-
ılmiştir. 

B Honduras elçisi doktor Mig~~l 
az - B<>.raona bu hususta kenclisı

ne sorulan suallere, hükümetin bu 

bundaki Cebel köyünde polis ile halk 
arasında kanlı çarpışmalar olmuştur. 

Fransız subaylannm kumandası aJ. 
bnda bulunan 403 kişilik bir askeri 
kuvvet işe kanşmak mecburiyetinde 
kalmış ve sükfuı nihayet kurulabil
miştir. Bir fransız subayı ve bir kaç 
nefer taşla yaralanmıştır. Bir ~ok 
kimseler yakalanmıştır. 

silah kaçakcıları peşinde 
vapuru gözetlediğini fakat kaçak
çılık yaptığından haberi olmadığı 
m söylemi~tir Elçi, Honduras'da 
bir isyan hareketi olduğundan ka
tiyen haberdar olmadığını ila
ve etmiştir. Vaşington denizciler 
dairesi memurları bu iş hakkında 
bir şey bilmediklerini söylemişler
dir. 

(Başı 1. İnci saylada) 
'.Askeri ve mülki tekaüd kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesine 

ve bazı maddelerine fıkra eklenme • 
sine dair olan kanunun ikinci görü • 
şülmesi yapıldıktan sonra, Trabzon 
mebusu Mitat Aydın tarafından ve • 
rilen ve umumi heyetçe büdce encü • 
menine gönderilen takrir üzerine 
büdce encümeninin hazırladığı fU 

mazbata okundu: 
u Cari mevzuata göre tckaüd müd

detlerini mehuslukları sırasında veya 
daha evvel ikmal etmi~ olanların 125 
lira Üzerinden ve tekaüd m5ddetleri· 
ni mebusluktan sonra tayin edildik -
lcri memuriyette ikmal edenlerin de 
umumi hükilmlere göre memuriyet 
maaşı Üzerinden tekaüd edilmeleri 
18.zon geleceği neticesine vardmı§ ve 

takdim kılınan kanun layihası bu 
esasa göre tanzim edilmişti. Bu tak • 

rirle; teknüd müddetini doldurma • 
dan mebusluktan ayrılan ve bilahare 

memuriyet kabul etmi§ olan birinci ve 
ikinci devre mebuslarmm tekaüde 

sevkleri halinde son memuriyet maa§J 
Üzerinden değil, mebusluk sırasmda 

tekaüd müddetini dolduranlar gibi 
125 lira Üzerinden tekaüdlüklerinin 

icrası teklif edilmekte ve bunun için 
de 788 sayılı memurin kanununun 

73 Üncü maddesinin bu hakkı temin 

etmiş bulunduğuna is~inad edilmek • 
tedir. 

Azadan bir kısmı, mesleki memu
riyet olan mebuslar arasmda birinci 

ve ikinci devreye mensub olanlara 
memurin kanununun 73 üncü madde

sinin farklı bir tekaüd hakkı bahşet

mediği mütaleasında bulunmu}larsa 

da ekseriyet 73 üncü maddenin bun· 
lara istisnai bir hak bahşettiği ve böy
le olmasa bile mezkur devrelerde 

mebusluk eden zevata yüksek hizmet· 
lerinin bir hatırası olarak istisnai bil' 
hak temini yerinde olacağı neticesine 

varını§ ve bu sebeble teklifi esas iti
bariyle kabul etmiştir. 

Ancak bu hüküm layihaya ikinci 
madde olarak ilave edilmekle bera -

ber bu gibilerden daha fazla maaş 

üzerinden tekaüd edilmesi İcabeden
lerin haklarrnm mahfuz olmasını te

min için maddeye ayrıca bir kaydin 
ilavesi muvafık görülmüştür. Bu se -
beple layihadaki 2, 3, 4 ve 5 inci 

madde nuınaralarrnın 3, 4, 5 ve 6 o
larak değiştirilmesi icab etmiştir. " 

Büdce encümeninin ikinci madde 
olarak teklif ettiği ve kamutayca ka
bul edilen madde şudur: 

u Mesleki memuriyet olup birinci 
ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalık
larında bulunmuş olan ve bilahare 
memuriyet kabul etmiş olsun olmasın 
tahsis olunacak tekaüd maa§ının he • 
sabında 125 lira esas tutulur. Ancak 
bunların birinci maddenin A fıkrası. 
nm son bendi mucibince müktesep 
hakları mah(uzdur. " 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

tohumluk ve yemlik buğday 

Tarım bakanlığı yeni esaslar taşıyan 
bir kanun projesi hazırladı 

Göçmenlere ve ihtiyacı olan çift
çilere tohumluk ve yemlik dağltılma
sı hakkında Tarını Bakanlığı chcmi
yetli bil" kanun projesi hnzırlamı§hr. 

Memlekette yeniden yerleştirilen göç 
menlerin ve muhtaç çiftçilerin tohum
lul~ ve yemlik ihtiyacını temin eden 
yardım kanunlarının tadili suretiyle 
hazırlanan bu proje önümüzdeki 
kampanya zarfında yurda yerleştiri
lecek göçmenlerin 25,000 tonluk ih
tiyacı ile kurakhk ve saire gibi afet
ler dolayısiyle bugün mevcud ve ile -
ride o!acak ihtiyaçları kaqıhyacak
tır. 

Bu layiha esaslarına göre, hükü -
met adma Ziraat Banko.smca sabn 
alınan buğdaylardan Bakanlar Mec
lisince tayin olunacak mikdan göçmen 
lere ve kuraklık, sel, dolu gibi afetlere 
uğrayan çiftçilere ihtiyaç komişyon
larınca hazl1'lanacak cedveller Üze
rinden ve tevzi anma kadar masrafı 
ile birlikte mal olduğu fiatla nakden 
tahsil olunmak üzere zincirleme borç· 
lanma yolu ile ve göçmenlere iki yıl, 
yerlilere bir yıl vade ile faizsiz to • 
humluk ve yemlik olarak verilecek
tir. Bakanlar Meclisi karariyle dağı
tılması kabul olunacak mikdarlarm 

.o esnada bulunduklan yerlerdeki ma
liyet fiatlan üzerinden tutarlariyle 

dağıtmanın ve tahsilin, sevk, fire, me

mur maafı, harcırah ve yevmiyeleri 
ve çuval bedeli ve saire gibi zaruri 

masrafları tutarı bu hwus için Ziraat 
Bankasınca buğday kredisinden ayrı-

ca açılacak krediden sarf ve mahsup 
edilecektir. Vade yılının mahsulü 
çifçinin borcunu ödeyemiyecek derece· 

de az olursa Bakanlar Meclisi kara • 
riyle bu borç geri bırakılabilecektir. 
Dağıtmadan sonra tahakkuk eden ve 
borçlandırmaya girmemiş olan sarfi
yat dahi bu krediden. mahsup edile • 

rek hükümetçe tesviye edilecektir. 
Bu kanunun tatbik safhasma aid 

borçlandJrma ve sair muamelelerde
ki evrak ve senedlere pul yapı§brıl

mıyacaktır. 

Bu buğdaylar Ziraat Bankasınca 

kendi usuliyle dağıtılacak ve aynı u
sulle tahsil edilecektir. Senedler ihti
yaç komisyonlarınca da tasdik edile
cektir. Köylerin senedleri köy ihtiyar 
heyetlerince de tasdik olunacaktır. 
Tahsil edilmiyen borçlan tahsili em

val kanununa göre mahalli maime • 
murlan toplayacaklardır. 4 sene zar

fında tahsil edilmiyen buğday bedel
leri hazine hesabma devrolunacaktır. 

2661 ve 2836 numaralı kanunlar
la dağıtılan ve 2661 numaralı kanu
nun ne~rinden daha evvel dağıtılıp da 
bu kanun delaletiyle bir milyonluk 
hesab haddi dahilinde kabul edilen 
yardımlar da Ziraat Bankasının bu 

husus için açacağı krediden mı:t5 ıc 
raf ve faizi mhsup oluncaktır. 

Bunlann tahsilleri mal olduğu fi .. 
atlarla nakden veya aynen yapıla .. 
caktır. Aynen tahsilattan elde edile • 
cck buğdaylar ya satılacak veya buğ. 
cl::ıy hesabına o sıradaki rayiç üzerin .. 
den devredilecektir. Bu takdirde 
tevziden tahsil ve devir veya satışa 

kadar bilumum masraflarla arada. 
satış veya döviz farkından hasıl ola• 
cak zarar bükümetçe tesviye oluna· 
c:ıktır. 

Giindelik. 

FRANSIZ - ALMAN 
GERGiSLt(;t 

( Bafı 1. inci sayfada) 

mak mecburiyetinde bulunduğunu, 
milletlerin işbirliğinde milli şere. 
finin k()runmasınm esas olduğu· 
nu ve hunun için müsavatın 
şart olduğunu söylüyor. Ve yeni 
askeri ittifaklar karşısında, her 
türlü haklann anası ve esası dan 
(kendini koruma) hakkına kim
senin mani olamıyacağıru aç.ıf-ça 
bildiriyor. Vakıa gerek h•tsusi hu
kukta ve gerek devletler hukukun· 
da (kendini kornma) b:ıkkı esas 
noktadır. Bu olmayınca ha~ka 
haklann vücuduna bile li.;zum 
yoktur. Almanya'nın srkıntı-=ını 
kavrıyoruz. Umumi kültür bakı
mından Avnıpa'nın en ileri rnil • 
!etlerinden biri olan bu milletin 
devletler hukuku karsısmda 
(denk) muamele ~örm~es;, a· ' 
cıklı bir şey~ir. Fakat milletl.,..ra
ra~mda emniyeti temin edP.cek 
mukaveleler ve muahedeler bir • 
denbire parcalanacak olursa mil
letlerin terakki vollarmda emni .. 
yetle yürümesi için vücudu la"'ım 
olan ahenk ne suretle tesis ed'le • 
cektir ? Almanyanın bu yeni ha
reketi A vnıpa' da yeni akisler vÜ• 
cude getireceği anlasılıyor. 

Şurada ve buradaki kımılda • 
mılar bunu anlatmaktadır. Şu ha .. 
le göre Lokarnoda bulunan ye .. 
ni hukuki formül daha ziyade, 
geniş ölçüde tutularak ve bu, mil· 
letler kurumuna maledilerek yal•

1 
nız bir iki devletin değil, bütün 
Avrupa'mn müsterek emniyetini 
temin edici yeni bir ~ekil bulmala., 
rı lizmıdır. Dünva diplomatlan • 
nm bulacakları bu hal tarzı, gÜo, 

zel l(arb medeniyetini muhakkallj 
tehlikeden kurtaracaktır. Her ik( 
tarl\fm eevablanm okuyno ince .. ı 
!edikten sonra bunun kabil olaca:,.: 
pmı ve her iki tarafın görüıleri& 
de konusulabiJP.Cek nokta mevcud 
bulunduğunu kuvvetle amuyo •J 
ru:ı. 

N.A.KOÇO~ 

Tefrika: No: 28 

IE:v~nonk v~ Ct~~n 
disine söyledim. İnanılmaz bir hikaye uy
durup anlattnn. Fakat, emin olunuz ki, bu 
pek sade bir şeydir. O gün hizmetçileri de 
evde olmıyacaklar. Kastanye pek romanesk
tir ... kimseye hiç bir şey sormaksızın kapı· 
dan gireceğiniz için nereye gitmekte oldu
ğunuzu bilen olmıyacak. Asansöre binecek
siniz ... olmaz mı? Öyle ise merdivenden çı
karsınız. İkinci katta sizi beklerim. Kapıyı 
çalmağa bile ihtiyaç duymazsınız ... 

gidiyor? Etrafınızda birçok genç budalalar 
dolu ... 

davranışları ve sözde ameli zihniyeti karşı
sında can sıkıntısını zaptedemedi. 

Yazan: ]ak ŞARDON 
Türlrı,;ev~ çevıren: Nasuhı BAYDAR 

- Affedersiniz. Danldmız mı:>. Ev t e ..• 
cannu~m sıkılmış olduğu besbelli... Babam 
~lı~oydu. Benim, iş güç sahibi bir adam ol
uturn hiç aklınıza gelmiyor mu? 

r -:- S~zi burada böyle beklemek çok teh
ı~elı. Bırkaç zaman sonra saat altıda henüz 
gund~z olacak. Burası bizim eve çok yakın. 
~emın bizim kağıdcı kadını tanır gibi oldum. 

urarlan pekala geçebilir de ... 
Alber onu sıraya doğru götürdü: 
- Beni dinleyiniz. Aklıma bir şey geli

Yor: Dediğiniz gibi burada pek rahatsızız. 
Daha iyisi Kastanye'nin evinde buluşmamız
dır. 

- Kastanye'nin evinde mi? Siz çıldırdı
nız mı? 

- Durun, telaş etmeyin. Salonunu za
rnan zaman, bana bir saat için bırakmasını 
~aı:;t;ınye'den i:tedim. Tabii bu sırada evin

e olmıyacak. Adeti, saat dörde doğru çık
rncı ı,.t ır. Vahşi bir kadınla buluşacağımı ken-

Bert'i temin etmiş olmak için ilave etti: 
- Tabii orada sık sık buluşamayız. 

Sonra, Bert'in devamlı itirazları karşısın· 
da biraz sabrı tükenerek: 

- Canım, madem ki sizin oraya gelmiş 
olduğunuzu Kastanye hiç bir vakit bilmiye· 
cek olduktan sonra, bana inanabilirsiniz .. 
bugün hiç lutüfkar değilsiniz ... 

Daha sonra, biraz yumuşak bir tavurla, 
fakat gülümseyerek: . 

- Peyrkav'lara gene mi gittiniz? Subi
ran neler anlatıyor? 

- İyi bir çocuk, çok terbiyeli ... 
- Denildiğine göre Prevo'larda olduğu-

nuz gün pek güzel imişsiniz. Madam Buaso
nad anlatuken i~ittim. Onlarla tanııştığmızı 
bilmiyordum. Dans etmek pek mi hoşunuza 

Bertin sıra üzerine bır'akmış olduğu bir ki
tabı eline alarak : 

- Kastanye'nin harikulade bir kütübha
nesi var. Bu okuduğunuz romanı hiç beğen
mem. Kötü üslUb, zavallı bir psikoloji ... bu 
deri mahfazayı siz mi yaptınız? Zihinleri iş
te bu gibi kitablarla zehirliyorlar ... size ken
di zevkime göre birkaç kitab vermek ister
dlın ... 

Biraz düşünerek: 
- ··· Kitab denilmeğc layık kitablar ..• 
İlave etti: 
- Size kitab göndenneğe cesaret edemi

yorum. Halbuki Kastanye'nin evine getirir· 
dim, siz de alıp okurdunuz. 

Tasavvurunda gene ısrar etti: 
- Paris'in ta öte ucunda bulusmağa kal

kışsak, günler uzayınca, sizin kağıdcı bize 
gene rastlıyabilir ... 

:f.:f.* 

Alber, Bert'i ikna edemedi ve ertesi cu
martesi aynı yerde buluştular. 
· Öğleden önce anasiyle mağazaları dolaş
mıştı. Her zamankinden daha sinirli olduğu 
için, Madam Dögui'nin tereddüdleri, ağır 

Yorgunluk ve kendinden memııuniy°'9ı 
sizlik içinde idi. 

Alber'e: 
- Bir yerde oturmak isterdim, dedi. 
Fakat hafif bir sis sıralan ıslattığı içlıl 

duvar boyunca, karanlıklarda, bahçe lamba .. 
lannın bulanık ışıkları altında gezintilerine 
devam ettiler. 

Bert, Alber'in koluna dayanıyor, ıslali 
kürkünün temaslanru ensesinde hissediyor
du. Biraz sonra döneceği evin hümü. bu so-t 
kaklarda duyduğu iğrenç hal, bir pişmanlılt 
ve kaygı hissi, gecenin soğuğuyla birlikte 
yüreğine işliyor ve Alber'in yanında bulun• 
masmdan memnun olmasına rağmen ağla
mak istiyordu. 

Alber: 
- Bu mahalle pek hazin, dedi. Böyle 

serseri hayatı geçiremeyiz. Yorgunsunuz. 
Yağmur başlıyacak gibi ... haydi Kastanye'• 
nin evine gidelim. Evde değil. Anahtarlarını: 
bana verdi. 

(Sonu var) 
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ltalyan --Habeş harbı 
Muharebe şiddetle devam ederken On 

üçler komitesi toplanmıya 
hazırlanıyor ve Avrupa gazeteleri bir 
an önce harbın önüne geçilmesi için 

yazılar yazıyorlar 
(BQfı 1. inci ıaylaJa) 

rekteki askeri makamlanmıza bat
vunaaktadırlar. Debarek bölge
sinde yapılmakta olan temizleme 
liareketinde 2 top, bir çok tüf ek 
ve mühimmat ele geçirilmittir. 

Tayyarelerimiz Adisababa tay
yare karargahında iki babet tayya
resini yakmıtlardır. Şimal cephe
sindeki tayyarelerimizden birisi 
hareket üssüne dönmemittir. So
mali bölgesindeki kuvvetlerimiz
den bir tayyare filosu Sassa
baneh' deki habet mevzilerini mu
vaffakiyetle bombardıman etmiş
lerdir. 

İtalyanlara eıir düşen İmpara
tor haua alayından birçok subay
lar, düıman kuvvetlerinin kıymeti 
hakkında yanht dütündüklerini 
söylemişlerdir. 

l_,omlradaki lıab~ elçisinin 
si>yledikleri 

Londra, 6 (A.A.) - Habet el
çi&i doktor Martin, Niyaz Kronike 
gazetesine ıu beyaınatta bulunmuı
tur: 

- Habe§ kıtalarının şimalde sı
' ._dıkları şüphesizdir. Fakat or
"'" arımız henüz sağlamdır ve sa
" "a iktidarları vardır. İmparator 
::" na kadar harb edecek ve ge
r ekirse çarpışarak ölecek, asla 
ıilahır • +~ .. ı;"" etmiyecektir .,, 

vı'l üçler 
komitesinde 

K.omilt' ~i>rii~melerinin rolı· 

h•rarı•tli olma11ı ihtimali var 

Pairs, 6 (A.A.) - Ekaelsiyor ıa • 
.aetea aon defa B. Suviç ile B.dö Ma • 

ll~a arasında çıkan bir anlqmaz. 
hk •elayısiyle on üçler komitMi sö
rü.-elerinin çok hararetli olmuı ih
.._.li bulundaiuau yazmaktadır. Bu 
a•zeteain yazdıfma söre, B. Su...iç, 
8. clö Madariasa'yı B. Muaolini ile 
sörlfmek üzere Roma'ya çaimiut. 
fekat mum"ileVlı bu çafrıyı recldet
•İ".U-. 

E\ae)uyor gazetesi, Milletler Ce-
- .:ti sekreterliği tarafından aeti-e • · 

&' .. n B. dö Madariaga'nm raporunun 

ia..Ir- gazetelerinde tiddetli ten
kidlore yol açtı"ını ilave etmektedir. 

ltalyan gazeLeleri, bu raporun, 
M.arepl Badoglio'nun harb metodla· 

n- ii&erinde çok fazla ısrar ettiği hal
ile laabet zulümlerinden kafi derece
tle IWarla bahsetmediğini ve ltalya 
ile ... be, İmparateru arasındaki sulh 
•ki.ıarı hakkında hiç bir teY söy
le•edilS>" ni ileri sürmektedirler. 

I t!!mitenin piiz i>niinde tutacaiı 
il-i nol.ıa 

L .. dra , 6 ( A .A.) - Çartamba gü
aii Cenevre :le baslıyacak olan 13 ler 

k.-iteai görüşmelerini m evzuu bahs
etlen Deyli Telg raf ga ze tesi komite · 

•İn İtalyan - habet anlaşmazhğmı 
laallelllleve çalı~cağını ve bunun için 
de fll iki noktayı göz önünde bulun
duracağını yazmaktadır. 

1 - H•bet impaartoru, memleke
tini• bütün modem silah vasıtaları -
n, aahib bir dü<1m11na daha uzun müd
det kal'fı gelemiyeceğini tealim et • 

nai"tir. 
2 - Milletler Cemiyetinin nüfuz

.. uıUr olan bazı büyÜk devletler, 

ltalraya kartı zecri tedbirler tazyi • 
lr.i.i •zatmaya meyilli görünmemek • 
ted"rler. Bu devle~ler bundan ba-.ka. 
zeeri teedbirleri arttıran, mütearrıza 

biç bir maddi fayda vermiyecek bir 

sulhu kabul ettirmek cihetini de hiç 
bir tekilde kabul etmemektedirler. 

Bunun için komite, milletler ce • 
miyetinin zecri tedbirlerin tatbiki hu
ausundaki ilk kararından vazgeçmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

B. Musolini iizerinde kuvvetli 
bir manevi taz)·ik 
)'apılacakmış. 

Londra, 6 (A.A. ) - Deyli Telgraf 
gazetesinin diplomatik muharriri, 
13 ler komitesinin, çarşamba günü ya· 
pacağı toplantıda ltalya'nın, geçen ey 
lulde beşler komitesi tarafından tes
bit edilen umumi prenaipleri kabul 

etmesi için B. Muaolini üzerinde kuv
Yetli bir manevi tazyik yapmaya ça • 

lıtacafmı aanmaktadır. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
" Belki hükümet, ltalya'nın yakın· 

da, Avrupa'daki doatlarmm büyÜk bir 
yardımma ihtiyacı olacağı ve Avua
turya'ya yardım etmesini zaruri kıla
cak bir alman müdahalesi karırsmda 
kalacağı fikrinden mülhem olacaktır. 

B. Aloizi Cenevreye gidiyor 
Roma, 6 (A.A.) - Aloizi yanında 

Buti ve Roçi olduğu halde Cenevreye 
gidecektir. Aloizinin bir heyetle Cenev
reye gönderilmesi iyi haber alan mahfil. 
leı-de, 1 tal yanın Lokarno devletleri ko
nuşmalanna gireceği ve fakat 13 ler 
komitesinin konuşmalarına kanşmıya

cağı şeklinde tefsir olunmaktadır. 

13 ler komitesinin de böyle ansızın 
toplannuya çağırılması, Madariagamn 
Romaya gidip aulh görütmelerinde bu
lunmadan önce kendisine aon talimabn 
verilmek istenilmesine atfolunmaktadır. 

Londra, 6 ( A.A.) - Fransız it gü. 
deri bugün dıt bekanlıkta daimi müste
taı' Van Sittart'ı ziyaret etmiı ve Lo
karno devletlerinin Cenevrede yapacak· 
lan konuımalar hakkında kendisiyle ıö. 
rütmüıtür. 

it güder Fransamn alman muhbra
sına kartı vereceii mukabil tekliflerin 
yazılmasının ilerlemit oldutunu ela bil· 

dirmi,tir. 

Gazetelerin 
fikirleri 

Lö Tan'ın bir yazısı 
İtalyan - habeı savaıının aldığı 

yeni iıtikameti tahlil eden Tan ga
zeteıi, durumun Negüs için vahim 
bir ıekil almaya batladığını görü
yor ve diyor ki: 

"Şimdi Negüs için yapacak bir 
ıey vardır, o da, barıı konuımala· 
nna başlamaktır. ltalya hükümeti, 
Badoglio'nun kazandığı muvaffa
kiyetler sayesinde, beşler komite· 
si tarafından tesbit edilen pren
ıipler çerçevesi içinde hakkaniyet
li bir hal tarzı dütünebilecektir. 
Yaalnız İtalyan tekniğinin üstünlü
ğü yüzünden yenilmiı olan Negüs 
de, mümkün olanı kurtaracak o
lan böyle bir anlaşmanın zaruri 
olduğunu isbat edebilecektir. Ha
bet işinin halli şimdi müstacel bir 
zarurettir. Çünkü A vnıpa durumu 
üzerinde fena yankılar doğuran 
bir çok Janhtlar yapılmıtlır. Son
kanundan beri olan hadiseler La
val - Hor teklifini kabul etmemek
liğin yanht olduğunu göıtermittir. 

Şimdi Avnıpa barııı tehlike
dedir. Ve yeni hiç bir yanbt ya
pılmamalıdır ltalya, eğer hayati 
menfaatlerini temin etmek iıtiyor
sa, Akdenizde ve orta Avnıpada
ki vaziyeti dolayiıiyle, A vnıpa it
birliğinin dıtında kalmamalıdır. 
Ote taraf dan, ltalyamn faal ittira
ki olmadıkça, bir Avrupa güven· 
liği siıteminin kurulması ciddi su-

Yerleri değişen ve yeniden 
tayin edilen doktorlar 

lstanbul Sıtma Mücadele reisi Dr. 
Asım Bursa Sıtma Mücadele reisli • 
ğine, umum sıtma mücadele müfetti
ıi Dr. Ekrem Tok latanbul aıtma mü
cadele reisliğine, Antalya sıtma mü -
cadelesinde Dr. Nuri Gürol Maniaa 
sıtma mücadelesine, Samaun artma 
mücadelesinden Kemal terfian labo -
ratqvar tefliğine, rontken mütehaaaı· 
sı Dr. Şefik Diyarbekir nümune has -
taneai mütehauıalığma, Daday hü • 
kümet doktoru B. Rifat Çatalca bü
kümet doktorluğuna, Dr. Safiye An • 
kara nümune hastanesi asistanlığına, 
lnegöl belediye doktoru B. Hamdi 
Geyve hükümet doktorluğuna, Bol • 
vadin hükümet doktoru B. Nazif Ezi
ne hükümet doktorluğuna, Balya 
hükümet doktoru B. Fazıl Lapseki 
hükümet doktorluğuna, Mersin sahil 
sıhhiye doktoru B. Vasfi Antalya mer· 
kez hükümet doktorluğuna nakil ve 
tayin edilmitlerdir. 

Ev kooperatifinin 
mukavelenamesi 

Satın alınacak arsalar Üz•İne ev· 
ler yaptırmak, bunlann tutarını en 
çok on yılda aylık kesimlerle topla • 
dıktan sonra ortaklara maletmek ve 
bu itlere aid diğer husualarla uğrat • 
mak makaadiyle merkezi Ankara ol
mak üzere 15 sene müddet ve asgari 
bin türk lirası sermaye ile teşkiline 

baılanan Ankara Güven Kooperati· 
finin esas mukavelenamesi Bakanlar 
Meclisince tasdik olunmuttur. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
kutlama telgrafnamcleri 
23 nisan ulusal bayramı yak

laşıyor. Bu bayramda da tebrikle
rinizi büykleriniz ve dostlanmzm 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 
"Lüks" telgraf kağıdı üzerinde o
kumalarını isterseniz, çekeceği
niz telgraf müsveddesinin üzeri
ne "Lüks" kelimesini yazmanız 
ve 15 kurut fazla vermeniz kafi
dir. Bu kağıllann geliri tam•men 
yurdumuzun yoksul yavrularının 
bakımına ayrrlmııtır. 

"Lüks'' telgraf kağıdını kullan
makla hem muhatabınıza kartı 
fazla hürmet, hem de zaraf etinizi 
göstermit olursunuz. 

Ankara radyosu 
19.30 
19.45 
20.10 
20.30 
20.40 

Çocuklara öğüdler 
Kanıık müzik 
Dr. konutuyor 
Ajans haberleri 
Karpiç şehir lokanta • 
sından nakil 

İstanbul radyosu 
18.·- Orkestra eserleri (plak) 
19.- Haberler 
19.15 Manon operası: üçün-

cü ve dördüncü perdeleri 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu 

Ajansının gazetelere mahsuı ha
vadis servisi verilecektir 

rette göz önünde bulundurula
maz.,, 

Londra. 6 (A.A.) - Gazeteler 
İtalyan • habeş anlaımazlığiyle 
yeniden meşgul olmıya baılamıt
lardır. 

Morning Post gazetesi, genel 
siyasi durumu göz önüne alarak 
İtalyanların elde ettiği muvaff aki
yetin henüz nihai ve kati ol
madığını bildiriyor: 

Deyli Telgraf gazetesi, habet
lerin teıkilith bir mukavemet ıöa
teremiyecek vaziyette olduğunu, i
talyan muvaff akiyetlerinin ıörüı· 
meler üzerinde ten bir tesir J&P
mıuının daima beklenilmeıi lizım 
geleceiini bildirerek : 

"Milletler Cemiyeti, kandökül. 
meıine engel olmak için yapbğı 
gayretlerinde yorgunluk gösterme
melidir.,, demektedir. 

Niyuz Kronikl gazetesi de, 
İtalyan haberleri mübalagab olsa 
bile, habeılerin durumu vahim ol
duğu kanaatindedir. 

Bursa 
• • 

ovasının sulanma 
bitiriliyor ısı 

...» 

Yapılan işler Bursayı bir daha su 
basmaktan kurtarmıştır. Kurutulan 

yerlerde yeni köyler kuruluyor 
Buraa: (Hususi muhabirimizden) 
Ovamızda kanallar açılmaya bat· 

lamadan önce süerkli bir yağmurdan 
sonra su baskınları yüzünden ovanın 
birdenbire bir göl halini almasına se
beb Uludağ'm Buraa'ya bakan ya

maçlarında fundalıklardan batka he
men hemen hiç ağaç kalmamış olma
sıdır denilebilir. Çünkü: 40-50 yıl ön
ce Buraada bulunanlarm anlattıkla· 
rma göre: bu yamaçları battan başa 
çam ormanları süslerken bugün bu 
çamlardan eser kalmamıt, bunlar ke· 
sile kesile yamaçlar sadece fundalık· 
lardan ibaret kalmı, ve bundan do
layı dağa yağan yağr..1ur sularını kuı

men olsun toprağm zaptedebilmeai 
güçleşmiştir. i şte bunun içindir ki: bü
kümetimiz milyonlar harcıyarak ova
da kanallar açtırmaya mecbur kal
mıt, yıllardanberi devam eden bu a
meliyat artık sona ermeye batlamıt
tır. Ovanın doğusundaki. ıslahat bit-

lerde eksiltmeye koymak Üzeredir~ 

Yapılacak olan yeni itler ıunlardırı 
Orta Nilüfer kanalmm henüz açd

mıyan kıamı tamamlanacakbr. Nilü
fer çayı üzerinde ve mibrablı köpri 
yanında yapılmıt olan tatmaları ön
liyecek ve rüsubatı tutacak olan teaİ· 
sat tamamlanacakbr. Bunlardan bi
ri: regülatör denilen su akmtısnun 
düzenlenmesine mahaus büyÜk bir 
kapıdır ki: bu kapınm k.dm demir 
kapağı olmadığından bugün, daidaa 
inen sular olduğu gibi buradan geç
mekte ve toprak bendin içine toplan• 
ması lazımgelen milyonlarca metre. 
mikabı suyun toplanması tabii kabil 
olamadığı için aular zaman zaman 
Bursa ovasmı kAplamaktadır. Bunua 
için buraya demir kapak ve onu kaJ. 
dırıp indirecek makinalar konacak• 
hr. 

Ayrıca ovanın doğusundaki "Göl
başı" bendinin içinde toplanmaaı ge-

llfihrablı köprü Jeki (regülatör) 

tiğinden bu bölgedeki köylerin yüz. 
binlerce dcnümlük arazisi bu bes
kınlanndan kurtulmuf, halk da; her 
hastalığa yol açabilen bir hastalıktan 
yani aıtmadan yakasını kurtarınıttır • 
Hatta bu aebeble Buraa aıtma müca
dele teşkilatı bu bölgedeki itini bi
tirmit ve Gemlikte faaliyete geçmit
tir. Kendileriyle konu,tuğum ova 
köylüleri: 

- Hükümet bu iti yapmakla bize 
sadece arazi ve toprak kaz"'ndn--·" 
değil, aıhatimizi ve hayatımızı da birlik. 
te kurtarmt~tır. Diyorlar. 

Ovanın batı kısmına gelince: bu· 
rada da kanallar açılmış ve su bas
kınl"rına karşı türlü tesisat y11n•'r.uş 

ise de daha b:ı te!\İaat tatma1arı k-.rşı

lamaya açılmış değildir. Cünkü: bu
ı·:>da is henüz bitmemiştir. 

Sayın Baymdırlık Bakanımız A:; 

reken 14 milyon metremikabı su ıçhi 
de bu bende kapak konacaktır. "Göl• 
batı'' toprak bendinin toplıyacatı su
yun 9 milyon metre mikabı ile yazaa 
kurak mevsimlerde ovanm prkmda• 
ki 30 - 40 bin dönümlük toprak sq. 
!anacaktır. Bu toprak bende baih o
larak açılan kanallar OYanm sulama 
kanallandır. Bütün bunlardan batka 
Bursa ovaaınm kuratalmut •e au baa
kmlarmdan kurtanlmq mmtakala
rmda üç yeni köy kurulacaktır. Ba 
köylerin krokileri ve takaimab bile 

Emlak ve Eytam Bankaamca yaptı• 

rılmı' bulunuyor. 
Böylece Bursa ov•smm tamamı ar

tık su baskmlarmdan ve sıtmadan 

büabütün kurtulrnut ve aynca eski
d en bataklık olan sahada bayındırlık 
bat göatermit olacaktır ki; netice iti
har iyle h \.ikümetin harcadığı milyonla-

Zaman ~man Buraa 011 aamı kaplıyan aular. 

Çetinkaya, Bursa ovasının ıalahı itini 
büsbütün bitirınek maksadiyle eksik 
ka!an teaiaat için yaran milyon lira
dan fazla yeni para a .. trmq, BurNya 

bir heyet göndererek bu ekaik teai

aata aid projeleri yaptırmıftır. Uç ay

danberi devam eden bu çalıtma da 

bitmit bulunuyor. Şimdi projeler ha
zarlanmıt olduğundan hükümet, ek
ıik teaisatın bitirilmesi itini buırün· 

ra mukabil gerek köylümüz geerkae 

hükümetimiz b...t•-. fiiplaeaiz çok 
faydalanacaktır. 

Ovamızm kurutulmaamdan yalnız 

köylüler değil B_... balkı da çolr 
memnundur. Gönül ister iri: Bursa 
ovası kadar verimli olan Karacabey, 

Surgırhk ve Gemlik ovalarının da ıs
lahı işi de yaklatmış olsun. 

M. AT."' ' 

Çiçek Balosu davetiyeleri Türk Maarif Cemiyeti Meıkeziyle Banka gişelerinde, İstanbul eczanesinde ve İpekiş'te da~ıtılma~:'"~ ..:.r. 
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Ankara Jandarma Genel Komu-ı 
tanlığı Sabnalına Komisyonundan: 

. 1 - Bir tanesine yüz on bet kurut değer biçilen iki binden tiç 
b!ne ka.dar Bel Kayışı 8-4-936 çarpmba günll saat (15) te açık ek· 
sıltme ıle satın alınacaktır. 

~ - Şartnamesi Komisyondan parasız verilen Bel Kayııının ilk 
temınatı (253) lira (75) kuruştur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminatlarını eksiltme aa· 
atından evvel Komisyona vermit olmaları. (638) 1-1077 

Açık Eksiltme İlam 

Hava Yollan Devlet l~letme 
idaresinden : 

Sivil tayyare meydanı yapılmak üzere satın alınan Ankaradaki 
eski koşu yerinde toprak tesviyesi yapılacaktır. 

ŞARTLAR ŞUNLARDIR: 
1 - Yapılacak hafriyatın bedeli 9500 lira olacaktır. 
2 - Bir metre mik'abı toprağın hafrile otur metr~7e kadar nakli 

için 36 kuru, altmı' metreye kadar nakli için 42, yüz metreye 54, 
yüz elli metreye 58, iki yüz metreye 60, iki yüz elli metreye 62, 
üç yib metreye nakli için de 64 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 

3 - Hafriyat mikdarı ile nakil mesafesi vasatilerini bulmak ü
ıere uhanm ynımşar metrelik irtifa farklarnnı gösteren tesviye 
milnhanili bir planın alınması ve bu plana istinaden hafr ve nakil 
llesaplarmın yapılarak idareye tasdik ettirilmesi müteahhide aittir. 

4 - Arazi müsait olduğundan sertlik zammı verilmiyecektir. 
Ancak sert olduğuna idarece kanaat getirilen mımlarm hafrinde 
müteahhit muhtardır. 

5 - Bilfiil toprak tesviyesine ihale tarihinden uaml bir ay 
içinde ba•lamıı ve tesviye ihaleden Uç ay sonra bitmit olacaktır. 

6 - Eksiltme ve ihale 17 Nisan 936 cuma günü aat 14,30 da 
Nafıa Vekileti Münakalit Reis muavinliği odaımda yapılacaktır. 

1 - Bu huauata daha fazla bilgi edinmek iatiyenlerin Hava Ylo
lan Müdllrlüğiine, iti deruhte etmek iatiyenlerin de yukarda yazılı 
ıGn ft saatte ehliyetnameleri • e 712,5 liralık teminat mektupları ve 
dlier Pıuktui evrak 'le birlikte müracaat etmeleri. (694) 1- 1242 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

Tuzlanın adı Mürettebatı Beher tuzlanın 
muhammen 

bedeli 

Muvakkat 
teminat 

Lira K. Lira K. 
~kırı Tqıım 3.000.000 1050 78 50 
1'. eç 2.000.000 940 70 50 
~li 500.000 200 15 00 
B baba 400.000 160 12 00 
s:;ıcu.k 250.000 175 13 13 
~Kaya 500.000 275 18 62 
,..._ Koyuntu 1.000.000 550 41 24 
..-vlul 7 50.000 348 28 80 
Tayıq 200.000 110 8 25 

Yukarıda lıimleri yazılı tuzlalarda 936 aeneıi için tuz çıkarma 
~e tatınnıaaı 1-4-936 itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye 
aonulmuıtur. 

. llikclart ,-."Mı•"""' n••n W lllalarill&~ı. ta. 
dınne günl 21-4-936 da aaat 15 şeraiti anlamk ve indirmeye giri~ 
inek iatiyenlerin Ankara İnhisarlar Baı mildilrlülllndeki komisyo
na •eya mahalleri memurlarına müracaat etmeleri. (715) 1-1227 

Pazarlık ilanı 
Maliye Vekaletinden : 

1 - Pazarlığa konulan it (Maliye Vekaleti varidat umum Mü· 
dUrlUğU birinci kalem odasına yaptırılacak camekan bölme) 

Keıif bedeli (252) liradır. 
Kc,if evrakı ıunlardır: 
A • Keıif cetveli 
B •Şartname 
C • Plin 
D • Mukavelename 

k B~ evrakı görmek ve fazla tafsilat almak istiyenler Maliye Ve· 
iletı lıfillr Emlik Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

2 - Eksiltme pazarlık ıuretile yapılacaktır. 

1 
3 - Pazarlık 20 nisan 1936 pazartesi günü maliye vekaleti mil. 

i emak müdürlüğünde yapılacaktır. 

. 

4 - Pazarlığa girmek için i!~eklilerin muvakkat teminat olarak 
h~) lira yatıranı olması ve Ankara Nafıa Müdürlüğünden veril· 
!!!!,I ~liyet veaikasıru haiz bulunması lbımdır. (735) 1-1247 , 

Ankara Valiliğinden: 
Bili mezuniyet terki vazife ettiğinden dolayr Kültür İnzibat 

-~.liıince iıtifa etmit sayılan merkeze bağlı Fethiye Köyü Oku
~u oğ!etmeni Khım Nami Erkmen hakkındaki karar Kültilr Ba
anhıınca tasdik deilmiştir. 
İkametgihı ve adresi bilinmediğinden keyfiyet tebliğ makamı-

na kaim olmak üzere ilan olunur. (724) 1-1236 

JV 
KUnJ.f 

ULU S 

1936 Paris Panayın 
16 Mayıs • 2 Haziran 

ACUNSAL ve ARSIULUSAL olan bu sergiye ille gidiniz. 
36 lllaete menıup 8.000 kişi eşya ve mallarını tefbir edecekler· 
dir. 
EY SATICILAR ı Dünyanın her tarafından gek<:ek olan 

yüz binlerce müşterilerle bu sergide te
mas edebileceksiniz. 

EY ALJCILAR ı Bu ıergide san'at ve iıtihaalitın en son 
ihtiraat, ketfiyat ye tekemmülitile eş
yanın bütün nümunelerini bulabilecek· 
siniz. 

Her türlü malfımat için: Beyoğlu, Kabristan sokak No 41, 
İataıab..a Şambr dö Komera Franseze müracaat. 1-1304 

Nevşehir Şarbaylığından: 
Şeutmizin Bayındırlık Bakanlığından muaaddak Elektrik pro

jesi ....:ibince yapılacak olan tesisat, Eksiltme tartnamesinde ya
pılan taclitattan dolayı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Becleli keşif (40401) kırk bin dört yib bir lira olup muvakkat 
teminat miktarı (3030) üç bin otuz liradır. Santral binası inşaatı 
ve ağaç direkler belediyeye aittir. İsteklilerin eksiltme kanunu 
mucibince lbun gelen bilumum veıaik ve evrakı hamilen 17 nisan 
cuma gtiııti aat onbe§te Nevtehir Belediye encümeninde yapıta • 
cak elu eksiltmeye ittirak etmeleri ve muaddel eksiltme prtna· 

• mealle pr4jeleri İltanbul Taksimde lat;klil apartımanında Elek· 
trik miibendisi Bay Huaıı Haletten alabilecekleri ilan olunur. 

(&49) 1-1096 

KVÇVK AIBAY 
SHIRLEY TEMPLE 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORL~O 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI : 
MUHTELİF ELEKTRiK MALZEMELERi 

Evelce de ilan edilip tartnamesinde değifiklik yapılan ve tah· 
min edileD bedeli ( 34,000) lira olan yukarda cinai yazılı malzeme 
Aakeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 19 
maym 1936 tarihinde lalı günü aaat 15 de kapalı zarf ile ihale edi· 
lecektir. lartname (Bir) lira (70) kuruf mukabilinde komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2550) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezk(lr günde saat 14 de kadar komiayona 
vermeltti Ye kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad· 
delerinden ftaaikle mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(684) 1--1199 

ANKi-\ 1, • I 1 1 l t"\lVU~Li 

ATIN Al..MA KOMf~VONU tL.ANLAlx 
İLAN 

Cinai 

Futbol formur 
., pantalonu 
.. sorabı 
,. kundurası 

yün .. Süveter 
Çuha ., 
Antremaa elbisesi 
Güreı mayosu 

., fotini 
Jimnastik fotini 
Dizlik 
Atlet fanilası 
Jimnastik pantalonu beyaz 
ve uzun niimunesi gibi 

"det 

22 
100 

44 
44 
22 
11 
12 
12 
12 
50 
44 

100 
50 

Muhammen l>edel 
Uta h. 

26 40 
60 00 
52 80 

209 00 
93 50 

110 00 
60 00 
54 00 
54 00 

112 50 
26 40 
35 00 

112 50 

İlk teminat 
Lira ku 

1006 10 75 46 
Kırıkkale aıkeri sanat mektepleri ihtiyacı olan yukarda yazılı 

on üç kalem ıpor elbiaeıi komisyonda mahfuz ve mühürlü nümu· 
nelerine göre 21 nisan 936 aalı günü saa~ 14: 17 ye kadar açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. lstcklılerin 75 lira 46 kuruştan 
ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale aa_keıt fabrikalar muhasebeciliği
ne yatırarak belli glin ve saatte komısy<-na gelmeleri. (673) 1-1225 

tLAN 
1 - Sarı kışlanın elektrik teıisatı 8-4-~36 tarihine müsadif çar

şatrba günü saat on dörtte pazarlık suretıyle yaptırılacaktır. 
- Kefif ve prtnameıi sarı kıpa alay satın alma komiıyonun.. 
r gün görülür. d 

., - Keıfi 299 lira olup teminatı. muvakkatesi 22 lira 50 kuru,tur. 
4 - Pazarlığa ittirak edecekl~rın Y~k~da yazılı gün ve saatte 

teminatı muvakkate makbu•ları ıle bu 11ın ehli olduklarına dair 
ehliyetnameleri ile birlikte sarı kıtla alay satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (648) 1-1086 

!LAN 
İstanbul ve Trakyada bulunan kıtaat için 4470 ton 600 kilo boğ. 

day kırdırılmasının 6-4-936 tarih~?d~ yapılacak kapalı zarfla ek· 
siltmesi 16 nisan 936 perşembe gu~ü. saat 15:30 da yapılmak üzere 
on gün sonraya b rakılmıştır. Hepsının tahmın bedeli 39548 lira 42 
kuruştur. İlk teminatı 2966 lira 13 kur_u~tur. Şartnamesi 198 kuruş 
mukabilinde kordan ahnır ve Trakya ıçın ayrı ayrı fiat verilecek· 
tir. İsteklilerin kanunda yazrlı vesikaları ile beraber teklif mektup
larını ihale aaatından bir saat evet tophanede satın alma komisy<>-
nuna vermeleri. (757) 1-1314 

iLAN 
Miktarı Muhammen bedel 

adet lira 
Cinsi İlk teminat 

lira ku. 
Dört bin tabak 
yıkama makinası 1 2500 187 50 
maa teferruat 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan dört bin tabak 
yıkama makinesi açrk eksiltme ıuretile 27 nisan 936 pazartesi gü
nü aaat 14-17 ye kadar satın aıınacakt~. Taliplerin muhammen be
deline mukabil 187 lira 50 kurut temınatı eveliyelerini Kırıkkale 
askeri fabrikalar mubaaebeciliğine yatırarak belli gün ve saatte 
okul satın alma komisyonuna gelmeleri. (756) 1-1313-

BlLlT 
Bursa, Mudanya ve Bandır

ma garnizonları için 170 ton un 
aatın alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 22418 liradır. fartname
ai Bursa n t m alma komisyonun· 
dadır. 

Eksiltme 16 • 4 • 9S6 pe~ 
be lilnii uat 16 da Bumda as-

keri tatınalma komisyonu bina
sında olacaktır. Eksiltme kapa
lı zarf usulll iledir. Muvakkat 
teminat 1681 lira 35 lnanıftur. 
Teklif mektupları U5 • 4 • 936 
perıembe giinil uat on bqe ka • 
dar •tm alma koml91onuna n . 
rilmlt olacalrttr. (C513) 

ı-ııeı 

1 

SA' 7 .. 
Gediz Urayıııdan : 

ELEKTRiK TESISA'l,I 
1 - Gediz kasabasının elektrik tesisatı Nafia Vektletince muaact

dak proje ve prtnamesi mucibince eksiltmeye konmuş.tur. 
2 - Tesisat iki kısımdır. 
Birinci kısım 3500 lira bedel muhammcncli santıraJ biıtası açık 

eksiltme ile. 
İkinci kıaım makine elektrik muvellidi te•ki tablosu irtibat na.. 

kılleri ıebeke tesisatı ve bunlara ait temeller -.e bunlar berinde 
cümlesinin montajları ve sair bilcilmle tefe~ ve malzeme bpab 
zarf usuliyldir Bedel muhammen (14921) lira 10 kuruftur. 

3 - Ba ite aid evrak fUDlardır: A. Ekafl~ prtnmneleri. B. 
Mukavele projeleri. C. Fennt şartnameler. D. Proje w pllnlar. B. 
Keşifnameler ve teferruatı. 

4 - istekliler bu evrakı Gediz belediyesin~e görecekleri gibi 
beş lira bedel mukabilinde İ tanbulda Taksilsıde İstikW aparbo 
manında elektrik miıhendiıi Hasan Halet'ten ;abilirler. 

S - Açık ekliltme 1 nisan 936 dan itibaren 30 gün olup 1 ma
yıs 936 cuma günü saat 15 de ve kapalı zarf usuliyle eksiltme 1 nisaa 
936 tarihinden itibaren 45 gün olup eksiltme 15-mayıs 936 tarihine 
müsadif cuma günü saat 15 de Gediz belediyJ binasında yepıla· 
caktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin Ptif bedellerinin % 
7,5 ğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları yeya 2491 
notu kanunun tarifatı daire~inde bir banka mfEktubu ve yahua sah' 
teminat göstermeleri ve timdiye kadar bu ~pi işleri yaptıklarını 
ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini g&terir veıib ibraz eyleme· 
leri ve bunlar bir •irketi temsil ediyorlarsa mudddak vekiletnmM 
ve mukayyet bulundukları ticaret odası Yeya mahkemesinden .
tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektubları Sinci maddede Y&fdı aaatten bir .. t .. 
vel belediye dairesine teslim edilecektir. P osta ile g6n4erilecek 
mektublarm nihayet mezkör saate kadar gelmit •e dq mrfmıa 
möhür mumile kapatılmış olmaıı tarttır. 

8 - Teklif mektublarmm !490 numaralı 'kanunun tarifatma •• 
hükümlerine uygun olarak huırlanmı' otmuı prttır. 1-1321 

Ankara Merkez Ziraat 
Mücadele Enstitüsünden: 

1 : - EnıtiUtmOze teferrilatile üç adet Ehret aiatemi Termoata\ 
pazarlıkla satı nahnacaktır. 

2: - Tahmin edilen fiat (990) doku yüz doksan lirada. 
3: - Termoatatlara alt fenni prtnameyi ı&rmek iatiyenm ltns.. 

titüye müracaat etmelidir. 
4: - Pazarlığa i,tirtk edecek olanların '9 7,5 (Yedi buçak) be-o 

aabile muvakkat teminat akçelerinl yab&Wf olduklan halde U .. 
san 936 pazartesi günü EnatitU binaS111da toplanacak olm atm aJ. 
ma komisyonuna baş vurmaları lhnncbr. (751) 1-19 

Ankara ti~aret odası riyasetinden: 
Telaviv panayirine iştirak etmek istiyenlerin izahat al-

mak üzere Odaya müracaattan ilan olunur. 1-1315 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankaranm iç kalede mektep &0kak 11 numaralı hanede lkea 

elyevm ikimetgi meçhul bulunan StYrildarni :flıirhaneMa •aı•"" 
den İsmail oğlu Rifat. 

Karınız Ankarada Hayriye taraf mdan aleyhinize açılan U.tar 
davasının dwupnau aonunda: Davacı Hayriyenin evini terkediı 

üç aydan fazla hanesine avdet etmediginiz hakldnda dinlenen phit• 
lerin tchadetiyle sabit olduğundan kanunu medeninin 132 iDd made 
desi mucibince karınız Hayriyenin bulunduğp eve gelmenia ft aile 
vazifelerine riayet etmenize 16-3-936 gününde 'temyiz yolu açlk ol
mak üzere karar verilmiı olduğundan işbu katar tarih ilandan iti
baren 15 gün içinde temyiz yoliJe bir diyeceğini• varsa AabN A .. 
liye Birinci Hukuk mahkemesine müracaat e1111eniz akai takdirde 
mezkOr hüküm kesbi katiyet edeceği mal1lm1(nw olmak ü:aere key· 
fiyet ilin olunur. (758) 

911 
1-131t 

ANKARA TİCARET ODASI SlCİI..tİ TİCARET 
MRMURJ.UÖUNDAN: 

Ankara villyetinde Yenişehir semtinde Maltepe mahallesinde 
Onür sokağmda 7 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasmdaa ol"P 
Ankarada istasyon civarında 208 numaralı m~alli ikametlliu- ti. 
cart ittihaıı ederek tarih(ndenberi tüccar ve müteahhid tieaııetiyle 
iştigal eden ve Ticaret odasının 1847 sicil numarasında mıakayyet 
bulunan Hüseyin'in unvanı ticareti H. Orak olarak teseil e411Wiıl 
gibi bu unvanın imza tekli de Ticaret kanununun 42 inci ..WCıi 
mucibince dairece 6-4-936 tarihinde tescil edildiği ilin olunur. 

1-1317 

ANKARA ASLiYE BİRİNCİ HUKUK MAJ;iKEMESINDEN: 

Ankaranm Kurtulut mahaUesinde Seyit Er ıokağmda 1 nama· 
ralı evde Ahmed oğlu İsmail 

Karınız Ankaranın Kurtuluş mahallesinin Yiğit Er 90katmda 
8 numaralı evde oturan Abbaı kısı Kiraz taraf'mdan aleylainhe 1· 
kame etmiş olduğu boşanma davasının duru'"'8sı sonunda: Ara
nızda fiddetli geçimsizlik bulunduğu dinl nen şahidlerin pacie
tinden anlaşılmış olduğundan kaaunu medemn n 150, 134 •e 131 
inci maddelerine tevfikan boşanmanıza ve 9 yaşında buluna. •• 
haddinin de velivet hakkının davacı Kiraz tarafından kullamı.a
srna 16-3-936 tarıhinde mahkemece k rar verılmı tir. işba 1ıuara 
bir diyeceğiniz varsa tarihi ilandan itibaren on ~ gün Nrfmda 
temyiz yoluyla Ankara asliye birinci hukuk mab emesine •• a
caat etmeniz ve etmediğiniz takdird me kfir hukm'ın kesbi ~yet 
edeceği malilmunuz olm le fi ere keyf yet Wnen tebliğ olunıll'. 

(759) 1-1320 

Nafıa BakanlıA'ından 
21 nisan 1936 ıalr günü saat 15 de Ank~rada Naf a hakaab~r 

malzeme eksiltme komisyonu odasında (590) lira muhammea M
delli 2200 adet komple telegraf fincanının aç i: eksiltmeai ya,ııa
caktır. 

Şartname ve teferruatı bakanlık melzeme dairesinden verilecek
tir. 

Muvakkat teminat (44) lira (25) kun1ttıir. 
lsteldilerin 21 ııiaan 1936 aab güniı saat 15 de komisyon• ~u-

lunmaları Jizımdır. (736) 1-12t7 

Kiralık ev 
Yenitchir'de Postahane ya

lnnmda ln1u11p aokafmda her 
ttırll tertibatı olan dört odalı 
bir n kiralıktır. Telefon: 2655 

ZAYİ 
328 tarihinde Kızılcaha~~

mın pazar nahiyesind 1d R"" i· 
J'C okulundan aldığım ~hadr • 
nameyi zayi- ettim. Yenisini ata
cağımdan hükmt voktur. 

T~vlile 
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MASl~llACl 
i-ANZUK 

m 
62 ...... 

Eo eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır. 

. Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her ecunede bulu· 
nur, ciddı ve müessir bir nasır 

iUcıdır. 

Acele satılık piyano . . .· ... 
Mü~eddet mükemmel bir a

clet kuyruklu "Pelyel'' marka 
piyano satılıktır. 

Şehir lokantasında te~hir e. 
dilmektedir. 
1 Tel. 3420 Bay Selahaddine 

mütacaat: · l-=-1232 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus ~ 
Ankara Doğum ve Çocuk ı 

Balamevi çocuk 
mütehassısı 

Adliye Sarayı caddesi, Altan 
sokak Ortaç apectımanı 

Telefon: l951 ı 
Her gün üçten sonra hasta
l&rtnı kabul eder. 

ZAYİ 

13498 No. Furun küşat mak
&uzunu kaybettim. Yenisini ala
cağnndan eskisinin hükmü yok
tur. Osman Nuri 

1-1312 

ZAYİ 

Ankara gümrügünün 980 sa. 
yı 31-3-936 günlemeçli beyanna
ntCSile 2-4-936 gününde memle
kete soktuğumuz eşyaya ait 
346 lira 44 kurusu ihtiva eden 
309378 sayılı makbuz gaib ol 
ltluştur. 

Yenisini çıkaracağımdan es· 
kisinin hükmü karmadığı ilan 
olunur. 

Ankara Anafartalar caddesi 
1-1305 Seyfullah Necip 

M. M. VEKALETİ 
S. A. KOM1SYONU 

İLANLARI 
B!LtT 

Lastik: otomobil icin icli dıs
lı olmak üzere 16 adet ıa~tik a: 
çık eksiltme usulü ile alınacak
tır. Hepsinin tutarı (1400) lira
dır. Evsaf ve şartnamesi para
sız verilecektir. İhalesi: 18. 4. 
~36 cumartesi günü s:ıat on bir
dedir. İlk teminat: 105 liradır. 

Eksiltmeye girecekler 2490 
saydı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde istenen belgeler ile bir. 
_likte ihale gün ve vaktmcla M. 
M. V. satın alma komisyonuna 
gelsinler. (732) 1-1245 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
han-iri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı civarındcı 

Ulua Baaımevincle ba11ılmıfl". 

ULUS 7 NlSArJ 19:;5 S.' Ll 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Doğanbey semtinde çeşme caddesinde ma· 
hallesinde sokağında 12/ 16 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasın
dan olup Ankarada Suluhanda 41 nunıaralı mahalli ikametgahı ti
cari ittihaz ederek tarihindenberi kapzımal ve komisyoncu ticare. 
tiyle iştigal eden ve Ticaret Odasının 1006 sicil numarasında mu
kayyet bulunan İbrahimin unvanı ticareti İbrahim Kurt olarak tes
cil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 in
ci maddesi mucibince dairece 4. 4. 936 tarihinde tescil edildiği ilan 
olunur. 1-1310 

ANKARA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN: 

Müddei Emniyet Şirketi vekili avukat Cemal Hazım tarafın-
dan fstanbulda Aksarayda Kızıl Minarede No: 15 hanede mukim 
iken ahiren mahalli mezkuru terk ile nereye gittiği meçhul bulu
nan Softa oğlu Osman kalfa zimmetinde müvekkilinin ba senet 
matlubu olan 418 lira 47 kuruşun tahsili hakkında muamaileyh Os
man kalfa aleyhine açılan davanın yapılmakta olan duruşmasında: 
Müddei vekili Müddeialeyhe müddeabih hakkında teklif edilen 
yeminin mahkemece de müvecceh görülerek işbu yemin kararının 
ilanen tebliğ edildiğine dair Ulus gazetesinin 12-3-936 tarihli nüs
hasını ibraz etmi~ ve müddeialeyh Osman kalfa ilanen yapılan 
tebliğata rağmen muayyen günde gelip yemin etmemiş ve ancak 
yemin kararı Müddeialeyhin gıyabmda ittihaz edildiğinden Ulusun 
337 inci maddesi mucibince munıaileyhin gelmemesi dolayısiyle 
yeminden kaçınmış addile davaya sabit nazarile bakılmasına ve 
20 gün zarfında yemin edeceğini baarzuhal mahkemeye bildirmedi
ği ve muayyen günde gelip yemin etmediği takdirde bu baptaki 
kararın katiyet kespedeceğinin ilanen tebliğine karar verilmiş ve 
muhakeme 24-4-936 cuma. günü saat 14 de bırakılmış olduğundan 
mumaileyh Osman kalfanın malumu olmak üzere keyfiyet ilan 

·olunur. 1-1303 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMkSİ REİS
LİGİNDEN: 

Ankaranın Atıf Bey mahalesinde gazeteci Ömer Faruk Karısı 
• Kurgunlulu Bekir kızı Zeynep Vasıtasile Kurşunlulu Süleyman 
Sırrı Karısı Hediyeye: 

Kocanız Süleyman Sırrı tarafından aleyhinize (11-IIL936) gün
lü Dilekçesile boşanma davası açmış oturduğunuz yerin meçhuliye 
ti hasebile bu baptaki dilekçenin bir örneği size verilememiş ol 
duğundan tayin edilen (22-4-936) çarşamba günü saat (14) de yapı
lacak duruşmada hazır bulunmadığınız veya bir vekil göndermedi· 
ğiniz takdirde hakkınızda kanuni muamele yapılacağı c:;ağrılma 
kağıdı yerine geçmek üzere ilan olunur. (752) 1-1309 

Ankara 
Deftercl~rlıı!ından: 

Merkezi idaresi Ankarada iken 932 senesinde İzmir şubelerine 
nakleden ve İzmirdeki alakasını da 933 senesinde keserek İzmirden 
ayrıldığı anlaşılan Kristiani ve Nilzen in"aat şirketinin 932 mar
tında Ankarada Kızıl hey şubesine verdiği beyanname şirketin 
simdiki kanuni ve ticari yerleri bilinemediği için müstenidi olan 
defter ve vesikalarile tatbik ve tetkik edilememiştir. 

Bu ilan tarihinden itibaren 8 giin içinde defter ve vesikalarını 
Kızıl bey şubesine getirmesi aksi takdirde kanunun 43 üncü mad
desi hükmünün tatbik edileceği tebliğ yerine geçmek üzere Hukuk 
usulü muhakemeleri kanunu mucP·in:.e ilan olunur. (749) 1-1306 

M . M. V. DZ. MERKEZ SATI '1 ALMA KOMİSYONUNDAN 
1 - Tahmin edilen b deli 7250 lira ol""n 8 adet b nzin motoru 

ile muhammen bedeli 6500 lira olan 2 adet dizel motoru kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. 

2 - Benzin motorlarının münal·asası 15 nisan 9 .. 6 carşamba gü· 
nü saat 14 de, dizel motorlarının ela saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün münakasasma iş· 
tirak edeceklerin de mezkur gün ve saatlerde benzin motorlarr İ· 
çin 543 lira 75 kuruş dizel omtorları için de 487 lira 50 kuruşluk 
teminatları ve kanuni belgelerile Ankarada M. M. V. binasındaki 
komisyona müracaatları 

4 - Zarfların münakasa saatinden eve! okmisyona tevdih:ri lfi-
zımdır. (674) 1-1145 

Acık E {silt ıe İ1anı .. 
Karacabey Hara~·ı ı,liidürlüğüııden 

Haıa ihtiyacı icin yirmi yedi bin litre motorin, dört bin besyiiz 
litre, benzin, üç bin litre Vakum yağı, altı bin iki yüz litre Gaz 
yağı ile üç yüz kilo Giresyağı açık eksiltme usulile satın alınacak
tır. İstanbul teslimi motorinin litresir.e altı buçuk kuruş, benzinin 
litresine yirmi altı kuruş, vakum ya:ının litresine yirmi üç kuruş, 
gaz yağının litresine on dokuz kuruş, gires yağının kilosuna otuz 
beş kuruş muhammen kıymet takdir edilmiştir. Bunların hepsi için 
dört yüz lira muvakkat teminat alınacaktır. 

Eksiltme yeri İstanbul B,ıytar Müdürlüğiidür. Eksiltme günü 
28 Nisan 936 salı günü saat on bestir. Şartnamesini görmek istiyen
lerin Haraya ve İstanbul Baytar Müdürlüğüne müracaatları ve is
teklilerin teminat ve vesaikalarile birlıkte eksiltme günü fst nbul 
Baytar Müdürlüğünde bulunmaları ilan olunur. (754) 1-1311 

Ankara tic< r t odası • • 
rıyas tıı ( e ı: .. 

Menşe şahadetnamesi almaksızın ihraç edilmiş mallar 
için Türk menşeli olduktan tevsik edilmek ve bir defaya 
mahsus olmak şartiyle menşe şehadetnamesi verilmesi 
hakkında İktısat Vekaletinden talimatname vürut etmiş
tir. Alakadarların daha sarih malCımat alabilmeleri ıçın 
Odaya müracaatları ilan olunur. 1-1316 

Satılık Otomobil 
Altı silindirli 1935 modeli 

OPEL marka gayet az benzin 
sarfiyatlı 5000 kilometre yapmış 
yedi kişilik lr .. 'palı büyük hususi 
salon otomobili satılıktır. Mü. 
racaat telefon: 3871 1-1290 

Kiralık oda 
Havuzbaşmda. aile yanında 

bir bayana. güzel bir oda ve İ· 

cab eden holu ve mutbağı ile ki
ralıktır. Telefon: 3138 1-1275 

Anliaı·a Defterdarlığından: 

İSMt Sanatı 

Kadır Bekçi 

Senesi ADRESİ 
Vergi 

matrahı 

Lira 
932 Sanayi cad. odun 1 

ve kireç deposunda 
bekçi. 

Nisbeti 
misil 

17 

Vergi• 
Lira ~ 
11 -

İsmi, sanatı ve kazanç vergisi yukarda yazılı mükellefin va
ki itirazı üzerine Temyizin verdiği nakz kararma ittibaen tetkiki 
itiraz komisyonunun ittihaz eylediği 18-3-934 T. ve 85 sayılı kara· 
rle 150 kurus matrahı 100 kuruşa tadil etmiştir. Şimdiki kanuni 
yeri bilinemfyen mükellefin bu karar aleyhine ilan gününden iti
baren 15 gün içinde itiraza hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek iıze· 
re Hukuk usulü mahkemeleri kanununa istinaden ilan olunur. 

(750) 1--1307 

•• 

.. 
Günlük kasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakmız için 
Her boyda kiralık kaı:alar - s.~nelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler 

()ksii rt• ıı lt'ı·t•· A. T 

BUGÜN BU GECE. 

PRlMADONNA 
Evelyn Laye - Fr"tz Coı l 1cr 

Hissi ve ibret cimiz bir aş/ hihiyesi 

A j KULÜP] 

BUGÜN BUGECE 

Tevyorl{ 
Biiyiih bir muvaflakiyetle devam 

Gündüz yalnız 4.45 matiı esinde ediyor 
SARIŞIN KARMEN Ayrıca en yeni dünya haberleri 

FIATLARDA FEVKALADE TENZİLAT 
Cuma günü gündüz seanslnrında Balkon: 60, 

Hususi: 40, Birinci ve Duhuliye : 30 

, 

Perşembe günü gündü1 seanslarında Balkon: 60, 
Hususi 30, Birincı ve Duhulıye: 25 


