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Gündelik 

DIŞ SIYASAMIZ 

Ulualararuı ıeçiminin son ıün
-de aldığı biçim, her devletin cbt 
81Yaaumın riclitini özen ile anla
... ,. ıerekli kılmaktadır. Dnlet
lerin IU veya bu durum karfıııncla 
aaad hareket edecekleri oalarm 
lteclen0eri pttülderi ameca ıöre 
~ılır. Bu alanda aözden çok 
İte bakılmakla beraber, devlet a· 
"-nıarmm sözlerinden de çok 
terler aezilmeai kolaydır. Hele 
~ baildıiı ile ünlü olu • 
lar, hareketlerini hep aözlerine UJ· 
cluracaıdarı için bunlann ıaıel 
dariliQun anlaplmuı uğrundaki 
tleterleri çok büJiiktür· 

Türkiyenin clq ııyuaaınm ana 
sbaileri b6tiin acanca bellidir. 
tGnkü bu ııyuaJI aözlerimis ka· 
da.ı, itlerimiz de her yakit açıkça 
~dana koymuttur· Türkiye, u • 
hasiararuı barqmı kendi ilerleme 
•e rübelme hareketlerinia ana 
feaıeli yapllllfbr. Bis barqm ken
diaaiz kadar bütün ulular i • 
Çİn de yüluek deleri oldu • 
iuaa içten inanmaktayız. Onun 
İçin Türk Cumurluiu barıfl ko
l'UJacak çalıımalarm en biJÜk 
Jarduncdarmdan biri olmufttD'• 
Tiirkiyenin Jıllardanberi hu utur
cla ıöatenniı olduiu hen her rer· 
ele ancak aaygı ye allat ile kartı· 
lallJDaktadır. 

lamet lnönü kabinelinin pro-

ırunıncla ye~ ~~ • .!:--: 
kaamm suetem• ao7_ ......... 
ele dq aqaan=· 17 tıa diri••.,.. 
....... , •• u. ... . A,...;;...-1. 

çdc olarak ......... ~ 

~iateii. ..... ~~ 
ile beraberdir. Bu bekmı~an .. ~~ 
kendi sücümüzii bant ıateaını 
Jerçeldettirecek biçimde onun eoı· 
rine koymaktan çekinmiyoruz. U· 
lualararuı an~ .hep 
Lu amaca çenilmiftir. Bani irte
iiade Türkiye ile beraber olaalar, 
onda en yakın dostlarım bulurlar. 
~ için keneli hareketlerinde 
laıılaaJu 0lmıpıalar, TürkiTeye 
kartı da hiç bir Y&kit lmfkulu da•· ............ 

Yeni Türkiyenia kundduiu 
liindenberi ulualararaal ıeçimi ba· 
kanından büyük bir rol •JDIJUl 
tiirk • rua doatluiu ,un ıeçtikçe 
daha çok köldetmektodh'· Squa 
alanındaki ıerçek doetlak J& • 
~ .. Y••&f diler alanlara da S::, 
•e o böylece daha ••iadi. 
laflam bir ÖZ ...... Bis kolilfala· 
.. ._elan Ye,. a.ki cleyletlerden 
~i biriyle dostluk kurar • 
ken, bunu bafkalarma kartı ao • 
iuk daTranmak ve onlardan yüz 
ÇeYİrmek biçiminde almayız. Dıt 
••Jaaaamm tarihi pek tüzel ıöa
termektedir ki, bqblarınca ÖD • 

ceden biribirine aylan pbi ıörii· 
len doatlukJar yaY&f J&Y&f lel' • 
Çeklepnif ye ulualararuı bantı 
bundan çok banç ıi~tlr. 

Fakat ne yazık ki, hiJük .. • 
l'lf yalnız bir uluun, bir deftetia 
İlteii iti delildir. Dıt IJPIUllS 
.. acı realiteJi de hiç ... ftldt 
...... ırak tubM• .... 8anfl 
korumak için h• .... ,adG ol .. 
lllak prektir. Türld~in doıtla· 
" onun aerek ıüciiDe. ıerek liai
ne bel bajlıyalNlirler. Türk u1ara 
l.ürük tarihinde bir de aös tutar-
1.iı ile ün almqtır. Alden•• ve 
aldatma diplomuiei bisim metod· ............. , ...... _ ........ 
Oa·1rü bqüa alclabD•"• 1arm 

lilllılti~lau-·-· .... IP'R! .. ~ bibrtekte,.a. ~ sisli. - ..,.. 

19 M RT. 1935 SAU 

Adw~andnn ...... 

İtalya - Habeş konut 
malan yanda kaldı 

ALMANYA'NIN SiLAHLANMA KARARINDAN SORA 

• 
Ceanre, 18 (A.A.) - Hüe • 

tiataa hülrl ı rt' uı-lar denaeii 
.... kitip(ijiae Wr ............. 
....... birbç haftadMberi J • 
tal,. hükGaletiJle as.,... ..... 
te olan komfll"'lann yanda kal • 
dığım bildirmiftir. 

lngiltere Almanya'ya bir nota 
Bu notaya Almanya müsaid birce ah erınif · .. Sir Con Sa 

Bu notada, ıerek o konu..- • 
lar ....... Jtaipmo aüel huır
lıklan hakkında malGmat ..;ı • 
mekte ye ffabetittamn ulular 
aernep konteJİM ftkİ olan SOD 
müracaatmm, ea ima bir •aman • 
da ıöz önüne almmuı iıtenmek· 
tedir. 

menle • Eden pazar günü Berline gidee ekler - B. •t1 
linde orduyu teftiş edip Münibe gitti· Avu tur a 

da mecburi askerlik i tiyor •• 

Habeşistan İtalya ile olan 
anlaşmazlığuı hemen 

tetkikir.l istedi 
CeneYn, 18 (A.A.) - Hahe

fİltaD, ltalyanm hak.- _._ • 
caat etmeaiDi recldebıalt olııDt.,... 
dan dola11 ulular kurumu kon • 
aeyinin italyan • hahet ihtiWmı 
hemen tetkik etmeeini taleb et • 
mit oldutuna bildirmiftir. 

Yunan hükômeti 
durumu diDeltme 
tedbirleri alıyor 

Londra, 18 (A.A.) - fnıil • 
terenin Almanyaya vermit oldu • 
iu notada deniliyor ki: 

••lqihere hGldmeti, al••a btl· 
kGmetini 18 mart tarihinde kura 
ile wer celbi uauliinii kaı.at .t • 
mek u AlmanJUUD IUlh ama • 
nmdaki ordu mewauluma 38 fır • 
kaya iblai eylemek brarmı pl'Oıo 
teeto etmeye kendini mecbm ad • 
.deder. 

Almanyanm hava kuYYetlerl • 
nin artmlacatı haberini tMiheD 
bi,le bir bepnname aepl ~ 
bet hareketin 1eni bir ml•Hdir •• 
prensip meaeleaiaden bbmur 
Anupada cicldl turette enditelerl 
~ mahiyettedi,r. 

lnailiz nuırlan ile ab·a .... 
let adamlan arumcla bir içtima 
yapılması teklifi; 3 ..w tarihli 
framız • inailiz tebliii muhteft • 
7&bnm Ye Alman,_.. 14 paW 
tarihinde Yerip inPliz •• alman 
hükUmetleri arumdald muahhar 
tebligat ile teeyyüd eden cenbı • . . . 

Atina, 18 (A.A.) - Hüktlmetçe gü
dülea ,olua ıwıl ~ B. Çal• 

.... ~Mi cen+ ·-···n , .... ~Cfj~-.~ca:::; 

...... t9l M ı ' rr •••"""- • ~ Mli91-i~•it-•ıt7 

.._. ........... •••ıı 'ı -. .... , .,. • &rirleri " eeiieıılıl•.t.t ·•-----~ 

..ı tuliJere-sit\ı••k icfia c..r1 teAirls manya hük11metinin bilhura na • 
alıı + a....ıw ... ._.... ......_. ~an dikkatini celbetmeyi anut 
a. ~ laükimetin. kanun çerç..., addeder .. 
_.... ......,_ r---- ...._. Nota, ıiıPdi7• kaclu- PPm.ut 
..... Cr ı&W ac-Biı de *1111 fillir•ı._ .o1aa tof1eriD ı.riratuu ..._, W.. 

Hikin lin ..._ ................ -"' _,. cRildüldea aoaıa, ....... 
............ icraat ipa •••ti• ... pymin, Aı..a.p ile eliler 
IQW,le icni im"• ~ " ..... deYletler arumcla ,....,. mi • 
!I- ~--W.. _-...!...I -· ...... ~ - ~ -- ukere edilecek olan .. _._. bir 1-
..._ illıarellİI'· AllCllk ._ ..a.laatm .. tiWı Ye Almanyama V.-1 mu• 
...... icra ........... Wli ..... ............ •• ••ımci ._ , .. 
........ riDe batb teJler ikameal takdirin .. 

- ......... ,.. .... ....... teth1ıata miiteallik bqb itiWlar 
.......... deki ... ,ikliii ,......... .-61-ek 1..1..s.-.. ... lisum ~dikleri .a....ı meeM Yicuda ........ o .. .,.._ Ye • 
S.... •-- · ... _.,.~ nan lier uman in•iliz hilldbnetl • 
Ueet lra' sn ifiR. re,uma ....--- -
atı ta•siJ• eta1tl&I..,_· nin ıi1uetinin pJeaiai tetkil et • 

mit Ye bu ıa1enin tahalckuku için 
Venizelos Napoll,e gitti 1..,nterenin ...- CeDeYrecle .. 

•--" bqka ,.ı .. de bitiin .... 
Rad-. ıa (AA.) - B. Ve· saİIİnİ aarfebait balanchalnuu .. 

m.loe Ue ..,._ye taraftarları, fakat miit.elrahll anleımanm ...ı.. 
u--lire .-:-.al. bere Ru ya • ..ıı olacak olan Ye Venay mua • 
• ......., ••- ha- hedenuaeeinia silai ıeçen mad • 
puruna biDmitlerdir. V..-u, delerinin yerine bim olacak bdla· 
reket etmİftİr. nan 'bayle bir itillfm nelce teklif 

edilmit olu ft ibka eclildili tak • 
dirde hayad bir lal'ette~ 
eliler deYletlsİD muftfabtmı 
imklnad deiilte Mle mlfldil in • 
lacak olan bir tedbiri ileri aGrmek 
auretile kolaylaftmnak mümkün 
delildir. 

Jnsilil hiktmeti, hiç bir za • 
maa ._._. anlatmarı telhil ecle
cek olu sl,.,.t hratım t.ket • 
...,. ...... ,u delUdlr. ,..., 
, ........ Ye l9flt.İt a1tm• ..... 
pnti ,.......c1an eni halka• 
......... keacliaiai ..... • 
metinin auan dikbtinl celbet • 
....,. ....... ,... •• ba ziya • 
retin nelce bW edilmlt olan ıa· 
, ...... ld ,...kanda izah Ye tetrih 
eclilmiftir • tnfıbn vuku bulma. 
il uzuemm izhar eder. 

Voıı Noyrat'm İngiliz 
sefirine söyledikleri 
~ 19 (AA.) - Ro,w 

aJ.- 8-lba'clen bıtihbuma 

ıön B. Fon Noyrat, iqiliz elçi • 
sine Sir Con Saymenin •İyareti mu· 
karrer olmak dola11ıile, alman 
hükGmetinin 3 tubat tuilali teltlil· 
lle iah ve tepih eclilmif olan llok· 
talan ........ .,. ......... . 
ma bildirmiftlr. 
Sir Con Saymen'le B. 
Eden pazar günü Ber

tin' e gidiyorlar 
Loaclra, 18 (A.A.) .... "'••• 

laitilllld lnailia ..... . ....W 
Wrcenb ...... wlirC:-~ 
wU.8.U.., ........ ,.. ....................... 

lindelü italren. inailiz " ı...... .-
ri nutaıiyle alman hiktlmeti ......... 
bir protMtode buluaulmume " ... 

Bay Hitler Münih'te 
Minih, il (A.A.) -"Yillt 

'-sini,, nl kutlama_...... 
.. IODl'a Mtbaill'• ........ 
8.Hltl. ............. .. 
&vw ........ ,.plrı;r bfr ........... ~ 

Sayalı ,_,,,,,_ ,.,,,..,. et • .lrw w)'Oftlll ~,,,,.,,., lılr 

Coo 8aYlrien notaya aldı- B. Bitler ordumm yeni 
ğı cevab hakkında avam kununlamu ıözden 
kamarasında beyanatta geçirdi 

bulwıdu 
Londra, 18 (A.A.) - Aftlll 

kamarumcla Sir Con Sa,men, 
Berlincleki iqiliz elçiıinclen bir 
rapor a1mq oldaiunu Ye muma • 
İleJhİD bu raponuada insiliz DO• 

tumm B. NoJtat tarafmclan tet • 
ldk edihnit w kendiaine alman-Ml
klmetinin inailiz nuırlarmm ller
lin aiyaretlerini ana .-ıkte ft 
yapılacak ılriifmelerln e..elce lra-
bul edilmlt ......... ~ 
ai ~ ... ,.lWv-..... .,.. • 
melde ............. ltllclirilmit 
oldutanu O.ili .,.lemiftir. 

Sir Con Saymen demiftir kiı 
"- Binnetice ileri aürmüt ol -

duiumuz p.rt alman hükiimeti la· 
rafından kabul edilmittir. 

Alnıanya artık uluslar 
demeiine dönebile

cekmit 
p.u, 11 (AA) - ....... ... ....... A....._,... .. t_ ... ...... 

ulserlmi•fttl.W.ebıtlt ıh -·. 
....,. lll'bk ............ _ .. --·k 
için ,... - .................. . 
1111 WWiri:ror. 8taaımla ...._ bu laa • 
...... ..._. taenid ..... -.;•. 

Fransa, İngiltere, İtalya . 
beraber hareket ede-

cekler 
..... ti (A.A.) _ ....... 

....................... i.-9. 

Berlin, 18 (A.A.) -8. Bitler 
Berlindeld ptoeam &ilin'• .. 
hah cotlam dufıılan uum 
ela reni orc1u lmrumlarm akd• 
ıeçirmittir. Y anmda hUl&I' iiai 
formuiyle Marepl F• Maide• 
-. Amiral ....... c ..... ~ 
ilam ..... car-.. F• F'fio. ......................... 
a.ma1111aWL 

(.S- ). .., .,...,,.,. 

Frenuz elçili, ataluWd 
bulunmuıtw: Alman 

36 alman fubamın ila--..... 



1 

S., A 2 ULl.JS 

ŞARDAN GELEN SON DUYU ICLAR 

(Başı 1. ci sayı/ada) 

Ingiliz kabinesinin 
son toplantısı 

Londra, 18 (A.A.) - Kabine, 
Almanyanın son bildirisi hakkın -
da tetkikatta bulunmak ve dün 
akşam Almanyaya gönderilmek 
için Sir Con Saymen taraf ıodan 
hazırlanmış olan nota üzerinde ko
DQfmalarda bulunmak üzere saat 
10.30 da toplanmıştır. 

Bütün bakanların önünde, muh
telif hükumetlerin Londradaki el
'ilerinin vermit oldukları raporlar 
vardır. Bu raporlarda elçiler, al • 
.-n bildirisinin kendi ülkelerinde 
lloğurduğu intibadan •• yarattıjı 
iurumdan bahsetmektedirler. 

. B. Saymen'in notasında 
neler var? 

Londra, 18 (A.A.) - Deyli Tel. 
CTaf'm verdiği duyuğa göre, Sir 
Con Saymen dün, İngilterenin 
Berlin elçisi tarafından alman hü. 
kumetine verilmek üzere bir nota 
hazırlamıştır. 

Bu notada, İngiltere ile F ran .. 
aa arasında tam bir uygunluk bu • 
lunduğu ve bu devletlerin, alman 
ordusunun artırmak istenilen mik· 
darmı kabul etmiyecekleri yazı • 
bdır. 

İngiltere hük.Uıneti hiçbir za • 
man alman ordu mevcudunun 300 
bin ki§iden fazla 0Jma11nı derplf 
etmemiştir. 

Avusturya'da mecburi 
askerlik 

Viyana, 18 (A.A.) - Beledi· 
ye başkanı B. Şimitz, yurdıever 
ıenclik üyeleri karşısında aöyle • 
diği söylevde demittir kiı "Bizde 
Lenüz mecburi askerlik hizmeti 
yoktur. Fakat gelecektir. O za • 
man herbirimiz, üniformayı ıevinc 
•e gururla giyeceğiz. Ve kinci 
düşmanlarımız A vauturyaya el 
kaldırmak sevdasından vaz geçe -
ceklerdir .,, 

İzvestia'nrn dikkate 
değer bir baş yazısı 
Moskova, 18 (A.A.) - Al • 

manynda genel ve m~huri askeri 

hjle mevzuu bahiı değildir. Yalnı:z: bu 
kuvvetler.in • 1936 senesinden itibaren 
Ye do~udan doğruya harlnn neticesi 
olarak kura efradı miktannm 240 bin • 
den l 18 bine inmesi, yani, hafif miktar
da nısfından az olmaıı keyfiyeti nazarı 

dikkate alınarak bu ku~etlerin muhafa
za edilmesi hususu nazarı itibara alm • 
mıthr. 

Diğer taraftan efradı itibariyle boş
luk göııteren ıınıfların boşluklarını dol
dunnaya matuf olan bu çok normal ted
bir 1929 senesindenheri Cenevrede ıi ~ 

lahların tahdidine müteallik umumi bir 
mullavclenamenin İhl:annda derpİ§ edil
iDİ• ve lcabu) ve tetlim olunmu, madde • 
lel' meyanına konulmuıtur. 

Almanyanın idclia11ndaki ku'tvetaiz • 

lik ıununla da zahirdir ki, Franıada itti· 
hu edilmi! olan tedh.irlerin 1936 ilkba

harmdan eve) bir giına le.iri olmıyacak

tır. Halbuki Almanya daha ıimdiden ken

disini azade kılmak iddiasındadır ve bu
nun için 3 §Ubat tarihinde aktedilmit 

olan ve Almanyanm yenj bir askeri ıta
tü armasını, emniyetinin umumi :z:aman

larmın beynelmilel teşriki mesai çerçeve. 

ai içinde ink:İ§af et.muine bailı tutan fran 

sız - İngiliz tbliğinde del'pİf edilmiş bu • 
kanan müzakerelerin esa&larını tamamile 
tabrib etmektedir. 

Şurası meydandadır ki, Almanya, açık
tan açığa muahedekri ihlal etmelı:ten iba.. 

ret olan ve bir kaç seneden beri ba,la • 

l'mi bulunan işi açığa vurmak İstemi,tir. 
Sebebi de askeri kuvvetlerini yeniden 

tı:>ns;k etmektedir. (A.A.) 

hizmetin yeniden tesisi meselesi 
üzerindeki bir bat yazıımda 1z • 
vestiya diyor ki: 

''Sovyetler birliği, Yenay an • 
laımaıı.ını imı:a etmemiıtir. Bu ae
bebten dolayı bu mühim Yakıayı 
diplomasi ve hukuk bakımlarından 
nazarı itibara almak bize aid bir 
mesele değildir. Biz yalnızca hu 
hareketin ııyasal ehemmiyeti ile 
alakadarız. Almanyanm silahlan . 
ma11 karşısında Versay andlatma
sımn yrrtılmı§ olmasının yalnız 
tekli ve tezahüri bir ehemmiyeti 
olduğuna inanmak tamamiyle ha
talı olur. Almanya, mecburi aıke
ri hizmeti tesis etmekle tamamiy
le ııyasal bir takını gayeler takib 
etmektedir. Almanya, her türlü an
laımaları reddetmekte ve ıon iki 
yd içinde ihdas edilmit olan savaı 
tekniğinin sabuk ilerleyİ§İnİ le • 
meuül edebilmek için ıilahlanma 
hususunda aerbest olduğunu ilin 
eylemektedir. Bu suretle ve bilfi • 
il Almanyanm aavata hazırlanma
yı tacil etmekte olduğunu görüyo-
ruz. 

Böyle bir tedbir, bittabiı muay
yen bir takını sıyasal gayeleri ta • 
klb eder. Fransa, İngiltere ve l • 
talya, Almanyanın bir ealdırma 
11yasası takih etmesi imkanlarını 
tahdid edecek siyasal teahbüt1er 
mukabilinde onun ıilihlanmasını 
tahdid eden teahhütleri tasfiye et
meye hazır bulunuyorlardı. Bu ül
keler ,ayni zamanda Almanyanm 
teılibahnın nisbetleri hakkında o
nunla mutabık kalmak istiyorlar
dı. Fakat Almanya, mecburi u • 
kert hizmeti ilin etmek auretile 
bu niabetleri bizzat kendisi tayin 
etmittir. Bu bakımdan Almanya· 
nın almıı olduğu tedbirlerin iil • 
küsü, Almanyanın güven alanm • 
daki bütün teahhütlerde serbesti • 
yeti korumak oluyor. 

Almanyanm zırhlı pençesi, al
man militarizminin seçeceii kur • 
hanı vurabilmek için hudutsuz bir 
lmkina malik olmalıdır. Böyle bir 
aıyasa ise ancak büyük devletlerin 
ve herıeyden önce Almanya ile 
ayni teraneyi tutturmu' olan ve 
ıefleirne herıeyin caiz ve mübah 
olması için her şeye cesaret etmek 
gerektir fikrini telkin ve ilham e • 
den lngilterenin güdmekte olduk. 
ları sıyasa sayesinde kabil olabi
lir. 

Bu şartlar altında her şey, bu 
sıyasa kendi aleyhlerine tevcih e
dilmiş olan devletlerin battı ha • 
reketine bağlıdır. Acaba bu dev· 
letler, Almanya ıaldırdığı takdir· 
de de aüratle mukabil bir yardım 
sistemi vücuda getirebilecekler 
mi? Eğer Berlin, böyle bir ıis • 
temin - istediği halde Almanya .. 
nın da İ§tiraikyle akıi takdirde 
onsuz olarak • tatbik edileceğini 
bilecek olursa kendisinin barıtı 
koruma arzusunda bulunan dev • 
Jetler grubundan daha zayıf oldu
junu an1ıyacaktır. 

Bu an, barıtın kuvvetlenmesini 
arzeden devletlerin aüratle is • 
tifarede bulunmalaırnı ve ayni za· 
manda çabuk karar almalarını i
mirdir. 

Fon Blombergin bir 
söylevi 

Berlin, 18 (A.A.) - Havas· 
tan~ Harbiye bakanı Fon Blom • 
berı Prusya operasında aavaıta 
ölen askerler için yapılan mera • 
ıim urasında verdiği bir aöylev· 
de mecburi askerlik hizmeti tesis 
eden kanunun alman güveninin 
temelini kurduğunu söyledikten 
sonra tazimle eski alman prusya .. 
sı ordusunun eski ananesini koru· 
muş olan orduyu ve ulusal sosya • 
list fırkasının coşkun ve yenileş • 
tirici dalgasını da ilave etmiştir. 

B. Fon Blomberg "büyük ulus
lar arasındaki mevkiini tekrar 
alan,, Almanyanın harışcı ülküle
rini bilhassa kavdeylemi&tir. 

Kararın İngiltere· 

deki altlsleri 
Londra, 18 (A.A.) - lngilte

re ka.bineai, dün sabah ve dün ak
ıamki toplantısında, Almanyanm 
Versay anlaşmasının askeri hü • 
kümlerini feabeditine dair hiç bir 
k&rar verilmittir. 

Bu toplantılarda hazır bulunan 
bakanlar, lngilterenin bu mese • 
lede güdeceği yol hakkında fikir 
teati etmiılerdir. 

Bugün, bütün bakanlarm hu
zuriyle bir karar alınma11 muh • 
temeldir. 

Diplomatik mehafiJ, Sir Con 
Saymen'in münhasıran lngiltere 
ile Almanyayı alikadar eden Ber
lin ziyaretiyle, Versay anlaıma • 
sının bütün imza edenlerini ve 
ezcümle Fransa ile ltalya'yı ali • 
kadar eyliyen, bqinei maddenin 
f eahi keyfiyeti arasında bir fark 
gözetmek istidadı mevcud olduğu 
kanaatindedir. 

Birinci noktada, İngiliz kahi • 
nesinin bir bildiri Ue Almanyanm 
ıon kararının, İngiltere - Alman
ya konu§maları esasmı hiçe indir· 
diğini, çünkü B. Hitler bundan 
böyle Almanyanın kendi güveni • 
ni temin için ancak kendi ken • 
dine güvendiğini söylediğini ve 
halbuki konuşmalar sırasında ge • 
nel bir güven sisteminin tanzimi 
keyfiyeti olduğunu bildirmesi mu· 
vafık olacaktır. 

Aynı zamanda, uluslar derne • 
ğinin idaresi altında genel bir gii
ven sisteminin tanzimine iştirak e
dip etmiyeceğinin sarih ve kaça • 
maksız bir tarzda beyanı alman 
hükUmetinden sorulacaktır. lngi· 
Jiz bakanlarının Berlin yolculu • 
fu o zaman, Almanya'nın vere • 
ceği cevaba bağlı bulunacaktır. 

Londra siyasal mebafili, kabl· 
nenin bu görüşü pek de kabul et· 
miyeceği dü,üncesindedir. 

Diğer taraftan Lord Eden'in 
Varşova ve Moskova'ya yolculuğu 
muayyen olan tarihlerde olacak • 
tır. Versay anlaşmasına vuku bu· 
lan tecavüz, Londra, Paris ve Ro .. 
ma arasında bir görü' uygunluğu .. 
nu temin için, bu hükUmetlerce 
diplomatik konuşmalara zemin it
tihaz olunacaktır. 

Son alman kararı 
avam kamarasmd~ 
Londra, 18 (A.A.) - Avam 

kamarasında B. Lansbury, harici
ye bakanından Almanyanın mec • 
huri askeri hizmet hakkında al • 
mıt olduğu karar hakkında beya • 
natta bulunmasını istemiş ve Sir 
Con Saymen föyle demiıtir: 

"- İngiltere hükfuneti, daha 
timdiden bu mesele hakkında 
franıız ve İtalyan hükfunetlerile 
temasa girmiştir. HükUnıet, Ber • 
lindeki İngiliz sefirine alman hü • 
kfunetine bir nota vermesi için ge
reken talimatı vermiştir. Zanne • 
dersem bu nota, bu gün öğleden 
ıonra verilmiş bulunacaktır. Bit • 
tabi nota alman hariciye bakanı • 
na verilmeden önce onun mubte -
viyatını açığa vuramam. Ancak ve· 
rildiğini sefirden öğrenir öğren • 
mez notanın ne§redilmesi için ge
reken tedbirler alınmıştır. 

B. Lanabury, hükUınetin vazi. 
yeti Amerika hükfuneti ile ve sulh 
andlaşmasmı imza etmiı bulunan 
diğer devletlerle müzakere etmek 
ve uluslar kurumu büyük meclisi
nin toplanmasını istemek niye • 
tinde olup olmadığını sorması ü • 
zerine Sir Con Saymen §Öyle de • 
miştir: 

Bu iki meselenin tetkik edil .. 
mekte olduğuna aizi temin edebi • 
lirim. 

Diğer bir mebus fransız ve l . 
talya hükumetlerinin de nota gön
derip göndermiyeceği §eklindeki 
aualine B. Con Saymen ıu cevabı 
vermiştir: Bu hususta beyanatta 
bulunamam. 

General Morgan 914 yılı-ı B. Bitlerin bir ingiliz 
na dönülmüştür diyor gazetecisine söyledikleri 

Londra, 18 (A.A.) - Mütte • 
fiklerin kontrol komisyonundaki 
İngiliz heyetinin baıkanı olan li
va general Morgan, Deyli Telgraf 
ıazetesinde diyor ki: 

"Heyet üyesinden hiç biri, Al
manyanın vermit olduğu karardan 
dolayı hayrete dütmÜ! değildir. 
Çünkü bu üyeler kura iJe aaker al. 
mak usulünün Almanyada tama • 
mile ilga edilmesi aonucunu hiç bir 
zaman elde edememiılerdir. 

Daha 1921 yılından baıbyarak 
General fon Sekt, a•keri uruflar 
kadorlarım • askeri talimleri ten -
ıik etmek ıuretile - yeniden Yücu
da getirmit ve kontrol komisyo • 
nunun bütün çabfJllasma ra(men 
eaki ordunun bünyesi mhuafaza •
dilmi,tir. 

General Morgan, müttefik hü .. 
kUmetlerin muahedenin t.udikin· 
den sonar Almanyanın asla imza. 
ıına riayet etmek taaaVTIJrunda 
bulunmamıı olduğunu öğrenmiş 
olduklarmı ilave etmit ve demit • 
tir ki: 

''Şuna kaniim ki Almanya ö • 
nümüzdeki aylar içinde Avrupa. 
nın boğazına atılmak teıebbüsünü 
tecdid edecektir. Bu da gösteriyor 
ki eski dı§arıişler bakam mütevef -
fa B. Rathenau'ın hulyasmı koat • 
lar ve nitrojen sanayii erbabı ta
hakkuk ettirmittir ve Almanya ka
fi mikdarda pilot yetiıtirmit ve 
hazırlanmıttır. 

B. Morgan, netice olarak de • 
mlştir kla 

"Hiçbir ıey ihmal edilmemiş • 
tir. Yıllar, meşum devresini ikmal 
etmiştir. Şimdi tekrar 1914 yılına 
dönmüş bulunuyoruz. 

Fransaya göre durum 
Paris, 18 (A.A.) - Alakadar 

devletlerin, Almanya'nm yeniden 
ıilahlanmaaı hakkında ne gibi bir 
karar alacaklarını bilmek için ln
şiltere kabine tople.ntrsmm aonuc· 
lannı ve ltalyan noktal nazarı • 
nın resmi ifadesini beklemek ge • 
rekiyor. Umumiyetle sanıldığına 
göre, Fransa, İngiltere 'Ye ltalya 
elçilerinin Berlin btikfunetl nez • 
dinde mliıtereken protestoda bu
lunmalan ve bilahare gene bu Uç 
devlet arasında bir lstltareden 
aonra, abnacak karara g6re ulus -
)ar derneği konseyine miiracaat 
olunması derpi§ edilecektir. 

B. Bitlerin rahasızlığı 
toplantıyı geri bıraktı 

Berlin, 18 (A.A.) - B. Hitler, 
kararlatmı§ olduğu gibi 21 Ye 22 
martta, hücum kıtaatı emektarla
rını kabu) edemiyecektir. Führer
in rahatsızlığının devam etmekte 
olduğu, resmi bir bildiride bildi • 
rilmektedir. Bu aebehten dolayı, 
Hitler, Almanya'nın her taraf m
dan gelecek olan emektarlarını 
kendisi görmeden geriye dönmek 
tesirini vermek istememittir. ihti
yar mubaf ızların toplantısı, böyle· 
ce geri kalınıt oluyor. 

B. Saymen'in seyahati 
notanın vereceği 

sonuca bağlı 
Londra, 18 (A.A.) - Bakan· 

lar medisinin Berlin hükfunetine 
bir nota vereceği ve Sir Con Se.y • 
menin Berlin seyahatinin bu no • 
taya bağlı olacağı haber verilmek
tedir. Bu notada Almanya hüku • 
metinden ulsular kurumuna avdet 
etmeye ve mü§terek bir emniyet 
sistemi kabul eylemeye ha.zır olup 
olmadığı aorulacaktlT. Diğer ta • 
raftan İngiliz kabinesi, Almanya • 
nm son kararının Vers.ay muahe • 
denamesini ihlal demek olduğunu 
kabul etmi~tir. 

Londra, 18 (A.A.) - •'Alman· 
ya savaş aramıyor,, hu sözleri, 
dün Münih'te kendisiyle göı-üşen 
Deyli Meyi bildirmenine söyliyen 
Bay Hiller, bu söylediklerinde, 
bilhusa, Almanyanın mecburi as
kerlik hizmetini ihdas etmekle, 
hiç kimaeye karşı saldırmak ülkü
ıünü gütmediğini teyid et.mit .;e 
demittir ki: 

" - Almanya barış İçerisinde 
ve mutlu yqamak ve herkesin 
aygtsmı kazanmak arzusunda • 
dır. Versay anlaşmasındaki mec
buri kayidlerin alınanlar üzerin -
de doğurduğu hayıi)ıet kırıcı yeis 
içeriıinde yaıamak istemiyor. Al
man uluau, kendisini bu kayidler
den kurtardığım için bana ka~r 
aonauz minnet besliyecektir. Bu -
günkü günde halkımızın içine do
lan ae•İnç ve gurur duyguları, 
hiç.bir zaman baıka bir · devlete 
kartı saldırma isteği olarak te • 
likki edilmemelidir. Savaş tehli
kesinin hu suretle artmış olduğu 
iddiaımda bulunmak dahi hata • 
dır. Silahlanma hususundaki ulu· 
sal hakimiyet haklarının iadeci, 
büyük bir devletin, çiğnenm:ş 
olan hükümrani haklarına karşı 
gereken bir tavizden başka bir 
fey değildir.,. 

Ga-ıete bildirmeni, kenct:s:ne 15 
ıuhattaki gibi, Fransa ve lngilte -
re ile hala konuşmıya amade olu[l 
olmadığını sorunca, Bay Hitler 
fU cevabı vermiştir: 

" - Hükümrani haklarma ta • 
mamiyle sabib bulunan bir dev • 
let mahdut haklar sahibi bir dev -

Jetten çok daha ziyade konuşmı • 
ya girişmeye mütemayildir.,, 

8. Hitler söylediklerini şu söz
lerle bitirmiştir: 

0
- Ben, Almanyanm askeri 

hakimiyetini, harış da vasmı tam 
ve azimkarane bir tarzda koru • 
mak için iade ettim. Uluslar ara • 
ımda iyi geçinmeyi temin için r r
durumızı teklif ediyorum. AJr.u· ~ 
ulusu savaş aramıyor. Onun ara -
dığı herkes arasında hak birliği • 
dir. İtte bu kadar.,, 

Alınan gazeteleri kararı 
alkışlıyor 

Berlin, 18 (A.A.) - Angriff 
gazetesi yazıyor: B. Hitler, ulus -
lar arası görü,melere giriımeden 

önce acunu açık bir durum önüne 
koymak iatedi. Konuşmalar hu • 
kuk birliği esasına dayanmalıdır. 
Londra bildirisinde gösterilmiş o

lan konutma esası tamamen de • 

iitmiftir. 
Diğer taraftan B. Alfred Ro

zenberg, Fölkiıer Beobahter ga • 
zetesinde yazdığı bir yazıda diyor 
kiı 

"66 milyon adam, Almanya a· 

leyhinde yapılması muhtemel mü· 
cadeleden katiyen fütur getirmek· 
ıizin, Almanyanın barış emrinde 
diğer uluslar hukuk birliğini ko • 
ruma yolundaki &anılmaz iradesi· 
le B. Hitlerin arkaıındadır. 

Alman matbuatı, umumiyet i · 
tibarile, 8. Hitler'in kararını Av .. 
rupa silahlanması önünde zaru .. 
ri olarak telakki etmekte ve hal .. 
km şevk ve heyecanını bilbaıSA 
kaydetmektedir. 

Alınan geney oyu karan onu 
yor ve fakat aıyasal mebafil, B. 
Hitlerin bu kararı vermek için 8. 
Sayın.enin seyahatini beklememiş 
olmasına hayret eylemektedir. B•.ı· 
na mt '1il yarı resmi mehafil bu 
kararıL ~avaşçı ülkülerden değil, 
Almanyanm güveni fikrind~n 
mülhem olduğunu bildirmektedir. 
(Dayul-J ırm s:ma 6. cı s::::.·,~a!!::) 
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Almaııya hazır 
" Genel savaş,, dan önceki bölüme 

"silahlı barış., adı verilmişti. Ve herkes 
biliyordu ki, bu "silahlı barış,, "silah • 
!anmaya doğru bir yarış,, tır. 

''G ene] savaş,, böyle bir "barış,. ha • 
v.ası içinde büyüdü, gelişti ve, günü ge· 
lınce " t · · d" a eş,. cmrını ver ı. 

ihtiyar Avrupada, hele şu son aylar. 
da en çok kullanılan söz, "barış,, tır. 
"Ba ·· ·· ·· '' · "'h rış,, sozunun arkasından da sıla · 

sızlanma, Henderson v. s. gibi,, bu ta • 
cından tahtından olmuş asilzadenin gÖ· 

çebeleşmiş otağı ve maiyeti gelmektedir. 
Acıklı bir manzara! 

Roma görüşmelerinden sonra Lon • 
dra anlaşması; bunun arkasından bir in· 
gili7. nazırının Berlin - Moskova -
Varşova seyahatleri. "Barıs., a böyle gİ· 
dilecek değil, "barış,, ınğılı§ık gidişiyle, 
bu güzergahı takib ederek ülkesine ka· 
vuşacak, göcebeliklen kurtulacaktı. 

Hatırlardadır: avrupab başvekiller, 
buhran ve para meselelerini görü~mek 
Üzere Atlantik üzerinde sallanırken, 

Roosevclt kendilerini, ''düşük dolaı·,, ile 

karşıladı. Savaşsonrasının bu bellibaşlı 
~rivakii o zamandanberi birçoklarının 

hoşuna gitmiş olacak ki, durmadan tak· 

lid edildi. 

Fakat ~u ıon günlerdeki taklidler, 

doğrusu, örnekten de parlaktır: 
Sir John Simon yola çıkacak, yola 

çıkıyor, yola çıktı. Tam bu sarada "be· 

:Ya zkitab,, diye bir şey. lngiltere "barış 

masası,, na otuı·madan önce, silahlanıyor. 

Arkasından Fransa, askerlik hizmetine 

dair ehemmiyetli tedbirler alıyor. Ara· 

da, almdn başvekili hastalanıyor.. En 

s~-t'a da, şu haber: Almanya, "barış ma· 

sası., na oturmağa herkesten çok hazır. 

Bir ltüçük detay: Almanya oturacağı 

Yerde, masanın üzerine, kocaman bir 

Parabellum koymuş. 
Bir kızılca kıyamettir, şimdi kopmuş, 

devam ediyor. "Nasıl olur efendim, mu· 

ahedeler var!,, 
Tabii böyle çapraşık bir işi, ancak 

ulus'ar derneği halledebilir. Misal: Çin 

- Japon, Bolivia - Paraguay, İtalya -
ltabeşistan ihtilafları. Dernek, onlar 

gibi, bu işi de halleder. 

O bunu hallede dursun, herkes, ge • 
ne '' barış., dan bahsediyor. Ama herkes 
barı çı. Herkes bıribirinden barışçı. 

Sanki 1914 den önce başka dürlü mü 
İdi? Kayser'in bile lağabı "barışcı Kay · 

ser,, değil mi idi? 
:R"r ;. yalnız, dıkkat etmek la· 

zım. 

Her defasında olduğu gibi şimdi de 
Dnily Mıı.il'in meşhur bildirmenini, işba· 
tında görüyoruz. Bay Hitler, bu zata, 
h:ırr_ş hnkkmdal<i fikirlerini söylüyor. 

lt. .. k beı·aberli&i yokken bile Almanya 
"barış,, üzerinde her türlü konuşmaya 

hazırdı. Hiç şimdi yani hak berabeliğine 
filen malik iken konuşmağa hazır ol • 
tnaz mı? Almanya, konuşmaya gene ha· 

zırdır. Daha iyi hazırdır!. 
Ve Rothermcre'in gazetesi, bu kutlu 

beyanatı, şimdi her tarafa yaymakla 
ıneşgul. Zaten "beyaz kitab,, m da ad • 

babası, gene bu zattır. 
Rothermcrc, Hindistan yasasını taş • 

lıyan ve hindli prenılere taşlatan adam! 
Rothermere, İngiliz faşizmini, bir 

kaplan yavrusu gibi, bakımla, sevgi ile 
büyüten adam. 

Rothermere, İngiliz çelik ıanayiinin 
çığırtltanı ! 

Rothermere, dünyanın en iyi yürek-
li adamı ! '' Barış ,, ın amcası, 

• ç ..... •• 
Cankayalılar geliyor 
İzmir, 18 (A.A.) - Şehrimizde iki 

maç yapan Ankara ~ampiyonu Çankaya 
sporcuları bu sabahki trenle Basmahane 
durağından hareket etmişler ·ve samimi 

bir ı;urctte uğurlanmışlardU". 

Mersin'de Atatürk günü 
Mersin, 18 (A.A.) - Geçen yıl Ata· 

türk'ün kendi iınzalariyle armağan et • 
tikleri fotografları, Büyük Önderin 
Mersine ilk defa şeref verdikleri dünkü 
17 mart günü fırka ve halkevi salonla • 
rına merasimle asılmıf ve bu miinase • 
betle 17 mart tarihi Atatürk günü ola· 

rak kabul edilmiştir. 
Bugün ikinci defa olarak Atatürk 

günu halkcvi salonlarını dolduran ka • 
)abalık bir halk kütlesi tarafından par· 
lak ve coşkun tezahürat içinde kutlan· 
mış ve Mersin orta okulu okurları ta • 
rafında:ı çok zengin bir müsamere ve • 

rilmiştir. 

Ankara - İstanbul 
Futbol ekzersizlri 

Ankara mhuteliti ile İstanbul 
takımı arasında dün yapılmış olan 
ekzersizin 2-2 ye bittiği hııberini 
aldık. Ankara muhtelitinjn bu mu· 
vaff akiyetini kutlamağa değerli 
buluyor ve muhtelite daha üstün 
muvaff akiyetler diliyoruz. 

fzmi tte bir yangrn 
İzmit, 18 (A.A.) - Dün ak~am çok 

eski ve büyük bir konakta yangın çık • 
mış, bütün şehirde derin bir heyecan 
uyandırmıştır. itfaiyenin gayı·eti ve iki 
yıl önce şehirde b~lediyece yapılan taz
yikli ıu tesisatının kuvvetli yardtmiyle 
bu tehlikeli yangın söndürülmüştür. 

İzmir'de gümrük hangar
ları nasıl bir şekil alacak? 

İzmir - Gümrük ve inhisarlar ba • 

kanlı~ na verilmiş ohm bir;nci Kor<l;;;da 

gümrük karşısındaki hangarlar; gümrük 

deposu ittihaz edilmek üzere yeniden 

inşa olunmaktadıı-. . Hangarların ahşap 
kısımları sökülmekte ve dıvarlar beton 

olarak yaptırılmaktadır. 
Dıvarlar tamamiyle yükseldikten son 

ra çntı da ı;ökülecek ve demir direkler • 
le yangından müteessir olmıyacak bir 

şekilde kapatılacaktır" 
--..,....,,-·-•~'- ,_ ___ .,.. __ __,,~ --~ 
"ı;avaş., ın dayısı! Zaharof fasil<!sinden 
olanların lı::amuı;unun değnekçibaşısı! 

1(. * ;;. 
"Genel savaş,, tan önce, "silahlı ba· 

rış,, 40 ysl sürmüştü Biz daha, savaş 

sonrasındaki silahlanma yarışının ancak 
başlanğıcındayıı:. Şu son iki yıl içindeki 
sıyasal ihtilatları gözönüne getirelim. 
Prencip'in kurşunu, bunların yanında 
leblebi gibi kalır. Bu da gösterir ki, si • 
nirlcr çok daha gergin olmakla beraber 

çok daha dayanıklıdır. 
lşte bunun için, bırakalım o gün gel· 

sin ki, en şiddetli bir "silah yanıı,, run 
dahi ökonomik buhranı gideremiyeceği 
ve silah sanayii"nin son derece canlan • 
masının da kriz için bir "çıkış nokta11,. 
teşkil edemiyeceği azıcık daha iyi anla· 
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Kuradeni::ıde fırtınalar 
İnebolu - Şiddetli f ırtmalar 

yüzünden denizde nakliyat kesil
miştir. Büyük gemiler İneboluya 
uğramadan zorlukla yollarına de
vam edebilmişlerdir. Kar durma· 
dan yağmaktadır. 

(wıkt1)Cl lzmirtlt> palib 

lzmir - Çankayalılar İzmir • 
de Karşıyaka ile karşılaşarak 3-2 
galib gelmişl~rdir. 
16 mart ş<'lıitlt>rinİTı yılcli>n ii m ;; . 

İstanbul, - On yıl önce 16 
mart 1926 de işgal ordusu asker
leri tarafından şehid edilen kah • 
raman askerlerimizin hatırasını 
anmak üzere tertib edilen 16 mart 
ihtifali Eyipte bu kahramanların 
mezarları başında büyük bir ka • 
labalıkla yapılmıştır. 

Merasim bir askeri müfreze, 
halkevi, şehir meclisi üyeleri, 
cümhuriyet gençler mahfili, yük
sek tahsil talebesi iştirak etmiştir. 

f'nwrbalıçe şampiyon 

Geçen hafta berabere kalan 
F enerbahçe ve Galatasaray takım· 
ları İstanbul şampiyonluğu için bir 
defa daha karşılaşmışlar ve Fener
bahçe 1-0 galib gelerek şampiyon 
olmuştur. Maç iki defa on beş da· 
kika uzatılmıştır. Son on beş daki
kada F eneirn kıymetli sağ açığı 
Niyazi 18 pas içinden ukı bir şilt 
ile takımının şampiyonluk sayısını 
kaydetmiştir. Böylelikle Fener • 
bahçe bir yıllık çalışmasının mü • 
kaf atını görmüş ve şampiyonluk 
tarihine şerefli bir sayıfa daha ek· 
!emiştir. 

DJŞARDA: .. 
Almanyuda mecburi uskerlik 

Berlin, 16.3.1935 alman ajan· 
sı bildiriyor: Bay Hitler, nekahat 
devresini geçirmek üzere bulundu
ğu Bavyeradan cuma günü Berli • 
ne dönmüştür. Evinde kabul ettiği 
Bakanlardan birçokları ile ulus • 
lararası durumu tetkik ettikten 
sonra bugün öğleden sonra kabi
neyi toplantıya çağırmıştır. Kabi· 
ne, bir kanun çıkarmış bir de al
man ulusuna hitaben son derece e
hemmiyetli bir beyanname neşret· 
miştir. 

Bu kanun, mecburi askerlik 
hizmetinin yeniden tesisine dair • 
dir. Almanyanın hazari ordusu 12 
kolordudan yani 16 fırkadan te • 
şekkül edecektir. Beyanname ise 
Almanyanın Vilson tarafından ile· 
ri sürülen meşhur 14 maddesine 
inanmak suretile bugüne kadar 
çektiği sıkıntıları anlattıktan son· 
ra şöyle devam etmektedir: 

"Almanya hükfuneti, geçen • 
lerde İngiliz bakanının gayet ba • 
riz bir surette ifade etmiş olduğu 
mülahazalara dayanmaktadır. Bu 
mülahazalar şunlardır: 

Kendisinin müdahalesi kaygu· 
suna müteallik ihtiyat tedbirlerini 

L 

Ankara radyo~u 
Bu akşamın radyo programı şudur: 

19.30 - Çocuk saati 
19 50 - Musiki: 

Godard A ubade 
Gabriel Mari Cinquantaıne 

Edıb Sezen: Violonsel 
Uh i Cemal: Piano 

20.10 - Maliye Bakanhgı saati 
20 20 - Dans musikisi 
20.30 - Musiki: 
İki İspanyol dansı 

Ul i C mal: Pi, •10 

Necdet Remzi: Keman 
Edib Sezen: Violonsel 

20.50 - Ilalıerler 

İstanbul radyosu 
Bu akşam, İstanbul radyosunun 

programı sudur: 
Saat 
18 Almanca der:; 
18.30 Jimnastik : Bayan Azade 
18.50 Operet musikisi - plfik 
19.30 Haberler 
19.40 Keman Solo - Viyolonist 

Orhan 
20 

20.30 
21.20 
21.30 
22 

Maliye Bakanlığı namına kon
ferans. 
Demir Caz 
Son haberler - Borsalar 
Radyo orkestrası 
Bayan Semiha Şan - Radyo 
Caz ve Tango orkestraları. 

~ 

Almanyanın olmayan bir ulus, bu 
dünyada hiç bir kuvvete sahih o • 
lamaz ve manevi ve maddi hiç bir 
satvete malik bulunamaz. Şimdi
ki alman hükumeti tek bir maddi 
ve manevi kuvvet elde etmek isti • 
yor ki o da Almanyada ve bu ta· 
rik ile Avrupada sulhu temin et • 
mek kuvvetidir. 

f'rmuızlar asi.erli/.· miiclrh•tİtıt 
<1rtırdılar. 

Paris, - Başbakan B. Flanden 
mebusan meclisinde, Adliye baka
nı da ayan meclisinde hükumetin 
askeri hizmet hakkındaki beyan
namesini okumuşlardır. Bu beyan· 
nameye göre mikdarı az sınıflar 
meselesini halletmek için gelecek 
nisanda askere alınacakların altı 
ay daha fazla ve gelecek teırini • 
evelden itibaren 1935 senesine ka-
dar askere alınacakların ise birer 
sene daha fazla silah altında tu . 
tulmasına karar verilmiştir. Eğer 
bu arada silahların tahdidi, emni
yet işinin teşkilatlandırılması hak
kında tedbirler alınırsa bu kara . 
rın tatbikinden vaz geçilecektir. 

Meldwde l;ral lbni srmda bir 
suikast 

Londar, - Royter ajansının 
Mekkeden öğrendiğine göre lb . 
nissuuda karşı bir sui kast yapıl • 
mııtır. 

Kral, Mekkenin büyük camii 
civarında silahlı üç kitinin tecavü· 
züne uğramış fakat hücum eden • 
lerin üçü de kral muhafızları ta • 
rafından bir şey yapmalarına İm· 
kan bırakmadan öldürülmüştür. 
Suikasda tefehbüs edenler Ye • 
men Zeydilerinden idi. 

SAilFA 3 

BIRI.h"';IN TEl\IELl 
Baş yazarımız Bay Atay, bay. 

ramda çıkan ''Hilfıliahnıer,, gazete. 

sine birkaç gündelık yazmıştı. Çok 
değerli öz türkçe örnekleri olan 
bu yazılardan birini bugün UlU3 

okurlarrna sunuyoruz. 

Bir gün çocuklarımız An • 
kara korularının altında, ıaat • 
lerce güne§ görmeden dolQ§a • 
caklardır. Kamali:zm, Anadolu'da. 
çağlıyan su/cırla ku§atılmı§ gök· 
boyu ormanlar bulunduğunu bil • 
ınez değildi. O, yeni devletin te • 
mellerini, çıplak yayla üstünde, 
kuru ve yanık istep topraklarının 
bağnna attı. Çıplak dağlar üstüne 
buğday sapına benzer fidanlar 
dikti; dar boğazları betonla bağ. 
/ayıp, biriktirdiği yağmur ıula

rile, çoraklığım gidermeğe ıava§ı· 

yor. 
Kendi dar benlik/erile, kendi 

kısa hayatlarının zından havası 

içine kapalı olanlar, bu çetin sa· 
vaşa katılmaktan bir türlü haylan· 
madılar; uymak zorunda bile kal
salar, onu içlerine sindiremediler; 
benimsiyemediler. 

Dil için de aynı çe:;id adamlar· 
da ayni sarsıntıyı görmüyor mu • 

yuz? Birçoğumuz dün yazmış ol
duğumuz romanın, bir gün, oku· 
namaz olacağını düşünmek kaygı· 
sından kurtulup, dil erkinlik ıava
§ının türk kültürü bakımından öl • 

çüsüv ?nemini kavramağa vakit 
bulcımıyoruz. 

Divan edebiyatını bırakınız ; 
bugün lise gençlerimizin T evlik 
Fikreti anladıklarına İnanıyor mu
ıunuz? 

Yazı dili her kuşakta bir deği. 
şiyor: çocukluğumuzda daha bi
zim kulağımıza ırmak sesi gibi ge. 
len 
TuyOru - faniy.ei - alemi - tahayyülu-ab 

•Özü, ~endi çocuğumuzu, beı 
kalalı bır clanak görmüı gibi ür • 
pertiyor. 

Bundan sonra torunlarımızın 
anlıyacağı bir dille yazacakıınız. 
Türk yazısı da, artık, süre ve dur. 
luk yüzü görecektir. 

Ulusal birlik yalnız yaşıyanlar 
arasında değil, ölenlerle doğanlar 
arasında bir anlaşıp kaynaşma dü. 
zeni üstünde tutunur. Bu düzen, 
düşünceleri biribirine tanıştıran, 
gönülleri biribiri ile duyu§luran, 
arı özlü ve sağ mayalı bir dilden 
başka hangi temel üstüne kurula • 
bilir? 

ATAl' 

Erkınlı"k = istiklal 

Erkin müstakil 
Önem = ehem.mıyet 

Danak acibei hilkat 
Süre imtidad, müddet 
Durluk istikrar 
Düzen - nizam 

BUGECE NOBETÇl ECZAEVt 

Hamamönünde 

HALK 
ECZAEVlDlR 

muvarlakiyetle tatbik etmektedir. Temıil kotunun verdiği tem1tıle,·de büyu·k bir kalabalık toplanmaktadır. Reımimiz ·'Beyaz kahraman,, pi. 
Zonguldak halkevi kıf programını yeıinden bir ıahneyi ve ıeyircileri göıtermekteJir. 



Küçük dilenciler 
Zaman uıma, bir lrahv~e. lokanta

-· nya tuiaotl•, yaaıazza, içinde beı 
•• tane şeker bulunan küçücük bir ku
Ja ile küçücil bir çocuk yakla11r, biç 
lılr py lliir.__e•, mi,._ni elleriyle ••:u1111 ııise tloiru bldua ve IJrulc, 
,..._cı gözluiyle glzlerinizia i'iae 
4erüı bir lıibiiııle bakarak sizdea met· 
ıa.-t dilenir. 

Bu ,oeuilar atıcı defiUenlir. El
Jeriadeld anl1ı Sflf7• aöfalerı hn 
••iıd lleledlpaiıı dlesllili y-.t e. 
.._.. ~ .t.vır lrMuyu bil luıl· 
j:aa /Uat yıda yürdU Jmanlaua ı.r
')aııwtiai dda /ula talırik eden bir 
"4ile1UM vaSlta&ından baıka bir py de
Ji14ir. Kaldı ld, yaptı~ar11u sokak sa. 
tıalıfr sqmd bitil ola tile, iliınek
._ tabsiliai alacalı Y8fU bl1UJU bu 
.,;,,;,.;aııena;,. ıöodailıoe.iai 1Nle 
•iru bulaml%dık 

Qe~Dlude 6ıı klisli.lrhnkn bir tane

-'"' dyletmqe sallfW& Babası ve •
,,.., olduiııını lüat ~ıfllUlllılılarını, 

'badislni dilenmeye onların gönderdik 
JnlJll sl7ll7onfv. Bu ,. acı'lrlı tir hi..,,.,ir. 

D.ı. lilü lıeliatlqlrn mları• sa 

llt ve lıltl -7/Jler ,.... tll lltlerlları 

,.. Jıaaıi bnec "•· " cl.nift la-
..., ..... _,. .ı.o.u ._ HçM Pi· 

.. 91,.. ... Jıld htpl1llda. 6aJia prt• 

1- altullla ,..wı. pd lqdelı lllru len! 

W- plliBnıt .. su tla, IDim 

ı.,rdaıa _.,.n.Jzlıl lıl * Ud IJir 
kiiN'e ...... .,,, .,,, ,., .... 

~midhlal 
Karlı ... 6rıslıı 1a.-., _._ aı. 

...,,.,,., • ., 1 "'r, ....... Çl• 

la., ....... il( ... """'7a .. .. 
,.,_ ltİ8 ,,. ... ,,.,. .... Wfe· 

.. .t için ,,. 79ptılr, lrutıılarına attılı· 

a. Dikel hrıqlarla bqila .aysal vai
lütiıahi• ,_.ml•adıfıaa bıU oJan 
tültrl 

'ocdları Jrltii iti7•tlM• .... ut
MI w N.....,..,.. ,.,_. Jwrqa;d 

J# ........ ' 28 --- ebudlflDI 
..,,onun. Aili talıtlinfe, hrllalde lıa 

~ "IMıcilm• N7fe •IMJİlı'r 
'lfsleritııldıı ,,,.,,. ...,..,.. im. 

Mil hlma4ı. Ba16aJd N7le 6ir te. 
püll m .61,ü tk Jldi'IUI hrfllanb. •u rqe•w k1 oaJarı -.tailanla ,.,,. 
ı.r.,.....,.,. .,..na,,"' ....... 
...... ..... rlııi "'-- eleeü pp 
,.ııaceye kMlu Htaa barelıetlerinl ta-

116 «aia, oalan gerçe.t bir ana baba 
Yaifeaiai llrdıı. 

Y ..... #ablN~YlR 

~iiiiiBihJiyografy;-) 
Varlık 

Ba gtbd ec1ebiyat ft fikir mecmu. 
Minin IOll 9bn 15 mart tarihli 41 inci 
•1111 tereddtıdlh c1ailebilir ld timdi
.,. .. dar ~ olaa ..,...nnın en dol
~ mtlnderecatlnıdır. Huan Ali'nin o
------nın ... bOy8lr fayc1alan hakkında is .............. . , ......... 
lô Şiııalinln "Ahmed Hqim'in IOn 

' * .. ,,. • s' •• ı' 1 •:re ---,..._ 
Js ,....._ • mfili, Y..-r Nalıi'nüı 
.... nedi J1 d 'I\ lbıhan Nafiz'in .t811d lılr Çek piriMm terıclme et-

ql Wr p, ....._ laıHin ldM'aı 

"Pı R ı lize &ile bdıa tlpled,. bafkk
• mebleli, ~ Btem'ia anatm n. 
ru tsv .... .,.. dfttlnceleri. Samed 
~ ...... 'aun bir WW,eııl. Ceriet Kud

bir pi,.m. L m a aıf'cluı terdime 
;.,--tair piyeıa eefıiMao 1falaid Sım'am 
.... ch&a .... , - tülil Nen ,... 
... Ahmed Kadli, Zi,a Olman. Brtui

lnat. Farü lllmtu " basan AJ
... .-- clsel 1'lderl l.a ' t·mn ,.aJa 
;.nm teıkil ediyor. Varbfı bütün okuma 
~ ta•lli)• ecleriL Tanesi ıs lm

ıltı aylık abonesi 130 kuruıtur. 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız / 
'-·---- -- ~ - - --- - - J. 

Alınanyanın hava kuvveti 

General Göring neler söylüyor? 
utyli Meyi gazetesinin meşhur bil· 

dirmeai B. Vard Prays, 11 mart tarihli 
ıazetesine bildiriyor: 

Nisannı birillıci ıününden itibaren 
bütin alman hna teJkilatına mensub 
olanlar, askeri üniforma giyecek ve as
keri rütbeler alacaklardır. 

Dün ak,am bütün ııyasal mahfil
lerde yukarki haber dolaşnıJf ve bana 
aöylendiğine göre bu habcır, resmi ola· 
ı-ak bütün elçiliklerin hm ata,elerine 
de bildirilmittir • 

Bu suretle bütün Avrupa ülkelerin
de sayıu -,e gücü merakla tetkik edi
len esrarengiz alman hava kuvvetinin 
'IU'hğma bir rnmilik verilmektedir. 

Bunun üzerine Prusy batbakanı ve 
alman hav.a. bakanı olan General Göring 
ile kon111tum ve kendisine fU sorguyu 
ıordum 

- Bu §ayia doğru mudur? 
General fU cevabı verdi : 
- Hava bab-nlığına tibi bütün za

bitlcria rütbe alacakluı •e alamet ta· 
91ycakları doğru değildir. Size mese
lenin eaıını ıöyliyeyim. Birçok defa 
bütia dünyaya .ciylemiftik ki ulusal 
emniyetini korumak istiyen Almanya'· 
am müdafaa silahmt düıünmemesine im 
.. yoktu. 

Biz, bunu yaparken ancak zaruretin 
•udadlarile lreadimzi tabdicl ettik. 

Bea, bu i1i yaparken hiç bir zasmn 
bılfka iWreleri tehdid edecek ve kupu· 
Jmdıracak bir lriicum hava filosu rii· 
cude getirmeli değil, ahnan üllr.esini 
lrıoruyacak Ye clıtardan yapılacak her· 

llugi bir lana bakınma karıı kofa
c.k Mr laaft 1"lvfttt yapmağı ditin· 
dlm. 

Biz, ba auretle çalıftık. Bütün ha

va kuvvetlerimizde çalışanlara asker ve 
ıivil ay1rd edilmeksizin "havacı,, diyo
ıu. Sn ..... a.rda lnciltere ile yak· 
llıftdc ft iteki dffletJerle birlikte her
.._gi bir hna lriic-•na kaf!ı el bir· 
HtDe karp lıoyecak biT 1uwa amll8'ftla· 
W ıiwte gstnlddr. 

Be llfta andl...-.., ona giren hu 
..,Jete kendi htta ~etlerini teca
'l'lze utnyan bir dnJetin emrine eına
de bir hale to,ma1ı: zanıretini yükle
mektedir. 

lngilterenin bise yaptıfı tdrlif bu
dur. A ...... ya. barıtı ge~lrlcttirmek 

w ~ için her ,ekiJde we her u
.... buırlanauı bulunmaktadır. lngil· 
~ IÖftderdiğimiz ce...ab notasmda 
bana t1ma-Ue isbat etme~yis. 

Bu cenbta Almanya, lnıiltereye 
lı&cuma Uirl7Ul bir Wkeyc yanlnn için 

hiWa kuvvetlerini &öndenneğe hazır 
olduğunu bildirmittir. 

Bunun üzer.ine alman havaedarın
daıı hanciluiııin ticaret ve spor saha
ıında çalıpcaiı ve hanıilerinın askeri 
sabaya ayrılacatnun tcabiti lüzumlu bir 
bale ıeliyordu.. Bu böyle olunca, tabii, 

alman sava, ta71acelerinde çalıtanla-

rın uker olması, ~larmduılerin de 
ubit rütbesi tapması laı:ım geliyordu. 

Tekrar söyliyeyim ki mevc:ud pi
lotlanmızla tayyarec:ilerimi%den bir kıs
mı aaked tayyarelere ayrılacak rütbe ve 
aümet tqıyacaktır. bu suretle siviller
den bunları ayırmak mümkün olacaktır. 

Bir hava andlaş."llasına çağrıldıgımı
za göre bôyle davranmağa lüzum oldu
ğu noktsına tekrar işaret etmek iste· 
rim, eğer bu andlaşma gerçekten tehdi
de uğrıyan bir ulusa yardım etmeği 

gerçekten amaçlıyor ve boş bir şekil
den ibaret bulunmuyorsa.,, 

General Göring, bundan sonra bil
dirmene sivil ve asker bütün tayyareci· 
lerin hava bakanlığı emrinde bulunaca
ğını, henüz lı:aç tane tayyarenin Hkeri
leştirileceğı bcJti olmadıgmı Pöylemit, 
günün sıyausından bahsetmi• ve B. 
Hitleri öğerek sözleiini bitirmiştir. 

Fransa'da askerlik 
müddetinin uzatıl

ması meselesi 
Savqm önüne ailalılann azaltılma

aile ~ilebileceği yolundaki clüfünce. 

nia boflup bütün acnuca an13fılmıı 
bulunmatrt.dır. Loadradaki ailabuzlan
ma lronfermsnun bpanmaamdan aonn 
Japoayanm V .. ington deniz silahları 
mcllqmasmı bonnaaı; Çekoslovakya'. 
om Ye 1aviçrenin askerlik müddetini 
uzatımları; f ngilterenin ııluNI korum 
b6dceaini arttırmak için "ıleyas ki. 
tM,,ı neıretmeai; Fransamn askerlik 
miiddıetini iki yıla çıkarmak için yap

tti• pyretler, hep bu anJaJ11U1 eonu
cudur. Son pnlerde bütGıı fnnaız p. 
zeteleri, askerliğin uzatılma.ı lfile met
guldür. Gazetelerde, bu ıwatılıfm ıe
rekliği hakkında salahiyettar askerler 
aarafmdan yuılmq yazılar çalmakta. 
dır. BmıJardan marrpl Pctea"in bir 
yuısmı geçenlerde tercüme ederek o

lnularmuza auıunuttuk. Bugün de de
titilr franuz ıuetelerinin d6'qncele. 

rlni •faya 11nyoruz: 

Jurnal des Debata bu i1in fttb me
teleleri ve doktrin tercihlerinin U.
tünde tutulman gerektiğini söyledikten 
aonn diyOI' ki : 

Bizim 300.000 kitilik ordumuza 
mukabil Almanyanın 600.000 ki!iUk 
bir ordusu vardır. Az dofumlu yılların 
sınıfları silah altına çağrılınca bu sa
yıyı da doldurmak kabil olamıyacaktır. 

Bizim aaker aay&mız b~ yüzden niha
yet 125 bine dilferlren, Almanya u do
ğumlu yıllar için timdideıı tedbiı' bile 
aJmııtır. Bundan da aıılatılacaiı Uz,ere, 
iki yıllık hizmet kanunu çok gerekli 
o&duktan bafka, milteha11ıılar ve gö
nülliller de bulmak ıerektir. Karepl 
Peten'in, ıerçeklere ve aayıl•a daya· 
narak, hiaae kapdmakıızm yaptıfı etil· 
dün reddi imkinaudır. 

L'Ordn: gaz.eteıi de, Flanden kabi. 
ne9:nin iki yıllık hizmete aleyhtar ol
madığmı, yalnız bu dcğitikliği yap
mak için zaman beklediğini, timdi ise 
bunun sırası geldiğini yazarak şöyle 
devam ediyor: 

Tabii ulustan istenilecek olan fe. 
dakirlık büyüktür. Fakat ulus bunu 
kabul etmezse kendisi tehHkeye maruz 
kalır •. Bize göre, iki yıllık hizmet hü

kl.meti zayıflatacak değil, bilakis kuv· 
vetlendirecek ve fimdi uyukla.makta o. 
lan ulusal duyguyu uyandıracaktır. 

L'Ere Nouvelle. Fransa"nın ulusal 
korum sıyausmm dq uya.aya uyması 
gcrektiıini; onun için hükflmetin, pro
j eyi katiyetle kararıa.tırmalr üzere B • 
l.aval'in dönmesini ~klcdiğini söyle
dtlten sonra : 

Bu da açıkça isbat eder ki, diyor, 
topraklarımızı korumak için gerekli o. 
lan bütün tedbirlui almakla, dış sıya· 
sa bakımından kendimize çi&diiimiz 
yoldan ayrılmak ve barııın kurumlan
dırdmasile uluslararaıı güvenlik ıçın 

yaptığımız sürekli gayretlerden vaz 
geçmek niyetinde değiliz. 

Eski bakan B. Georges Bonnet, IA 
Repabliqac gazetesinde, parlamentonun 
ülkenin korumu ~in kendisinden iste. 
nilen tahsisatı fazlasile nrdiğini ha
trrlatıyor ve ,öy~ diyor: 

Parlamentoyu tenlrid etmek gerek
.e bu onun, verilen tahsiatm ne yolda 
kullanıldığı hususile kifi derecede 
meşgul olmam.acından dolayı yapılabi. 

lir. Bize ekseriya, bizim askeri kUY• 
vctlerimUe müUYi ,batti tüimkinden 
yükıek askeri kuvvetlere malik kom1u -
lardan bahsolunuyor. 

Bu komşuların, bizim bu yolda bar. 
cadığmuz pualudaıı daha u para 

aarfettiii &örülünce, bu lii&lerdcn bir
u hayret duyulmakt.dır. Eğer aallhi. 
y~ttar ........... llıamis,..ıan, yqi. 

felerinin esası olan kontrolu icra eder· 
Juae ulusa büyük bir hizmet yapmıı 

olacaklardır. 

OeuTre guctesi de •muvuuf" de. 
nilen ordunun mevcudlarının iki miı
line çıkarılması ulusal korumu kuv
vetlendirmek mi demek olacatını ıoru. 
yor: 

Bizi korkutan, 1917 - 1918 yılla
rmm ..-entili denlere aldırIJ etmiye
rek 1914 teki hatalın ..,..t olunmak 

üzere olduğunu a&mektir. J>oiudalri 
mü.ıahnm yerled tutmak için çok 
JDCYcu.tlu taburlar defil, miitehauıslar 
lazımdır. Bu mlltehauıslnrı bulmak 
için lazım ıelen ,ey yapıbnıf mıdır? 

her fey bundadır ve bis bu aorıurı 

fimdidm "hayır,, diyebilids. Ta11are. 
ciliğin batlıca roliylc met1ul olunmu9 
mudur? biz bili "dü,.mnı iman eti ve 
adale.ile tokmalrl..U.. ,JOlaadaki akl 
ve budalac.a taktikte lrahnadılr mı? 

Komünist ve aoeyalist paıetelcr iee 
bnunaa kabul edil'Mll'eoini ill:cmık

tıe ve bu 10W. çahpılM' yapmalrQdır· 
l•r. IComUnist partisi mnalill lrltllıl, 

soaya1iat partisine bir mektab ı&MJe. 
ı-erek komünist ve aosyallat fırUlari
nm iki yıllık hizmet kanununa lrll'Jı 

I 
Balkan andıaş 1 a ı i 

bir fransız gazetesi 
ne diyor? 

JO mart tarihli La Repablık ,...._ 
tesinde Piyer Dominilc şöyle diyot: 

Balkan andlaşmasının şimdıki bar' 
kanı olan B. Titulesko, Bükreı"telııl 
bulgar elçisi B. Robcf'e: "Balkan ..... 
ıa,maaının (yani Türkiye, RomanYlt 

Yuıoslavya, Yunanistan hükumetle
ri) yalnız Balkanlardaki statükO' 
nun kocunmasına dc&il, birleşik dört 
devletle Bulgaristan arasındaki d09t• 
luk münasebetlerini inkiıaf ettirmei• 
de katiyen" karar Yerdigiııi., ıöylemit' 
tir. 

Çünkü Bulgaristan Balkan andlafe 
masma girmiş degiJdir. Niçin? Zira o. 
1919 <hı kendisine yapılan bazı vaidle
rin tutulmadığı kanaatindedir (Make
donyadaki bulgarlar me elesi, Dedea. 
gac meselesi, ki Bulgaristan bu şehir 
üzerinde yunan hakimiyeti baki kal
makla beraber buranın kendisine Ep 
denizinde bir mahrec o1arak kul!an• 
mak üzere ~rilmesini i'Ft~ktedir. 

Bulpriatanm sert bir infirad için• 
de lralmuı için başka aebebler de var
du. O timdiye kadu silahlı kC>mfUlar 
ortasında silahsız olarak bulunuyordu. 
Ve netice itibarile hukuk berabcrliğin.t 
malik değildi. 

Fakat birkaç zamandanbcri ciuruın 
deiifULittir. Dün Jurnal gazetesinde 
Saint • Brice fU sayıları veriyorduı 

"8 piyade alayı yerine 8 piyade fırka.
il ; 3 süvari alayı yerine 11 süvari al .. 
yı; ıs top bataryası yerine 58 bataryaf 
aebr1 tayyarecilik yasak oldufu haldi 
100 imdir tayyare.,, 

Şa halde Bulgaristan da, Almanya. 
A YUStuTY8 •e llac:aristMt gibi halriket. 
te silahJıdır. Bundan tela, dayulabilir 
ft belki de bazı türlr, romen, yunan ft• 

ya yugoılav mahfillerinde telq duJal• 
muttur ela. Fakat bu yüaclaa, yani ailab. 
lallllUf olmasından delayı, Bulpriatan 
öyle bir vaziyete girmittir kıi, tialkan 
andllflDllına kartı ileri süntüiü aslre" 
ri ve ııyaıul deHller suya düpnekteclir • 

NaııJ ki Almanyanın ailahlanııı -
eğer AYuıturya veya Rusya üzerinde 
bazı inekleri yoba - onun hemen Tu. 
na ve doğu andlaşmalarını imzalamaaı. 
na imlrln veriyona, Bulpristanm ıi .. 
Jahlanmlf olması da onun Balkan an.d
ıa...-.ma girme.ine miaaidtir. 

Son duyu1ı:Jardan Bulcaristaııla 
Türkiye aruındMi ıerginlii.iıı kalktı. 
ğı anlqılmaktadır. Xıral Boriı bir 
İtalyan preneeıile evlenmit olduğu ipa 
bu itte ltalyının pannqı oldufunu 
lr.etfeden bazı pzetcler, kmdukları laillt 
yalarla lralawlarcbr. ltalya, TUr
kiyeııiA kuvvetli olduimıu. 1918 deG 
önce basta "Tü.rkiye'lilrten,, çıkarak y• 
ni peyitalatına ve ,cfine uycun gene 
bil' Tirkiye olduiuna pir eyi biliyor. 
İtalya doluda faal bir ııyaa ıüımM 
iatuee ber te~ ince ökonoaaik Wr 
ııyua ptmıelidir. ı...,_1ana Afri• 
dalıi uimlrlr, fakat barlfSI taYırlan da 
bu aö,lediiimidn doğrulufuna can. 
rir. 

Şu halde, biliımni ıerelren bir nolırı. 
ta wum. O da Pnau'nm, yapdma .. 

- lnıwtıe yardim ettiti blfilk '9PI 
elan 9al1rm ancDawmumın yılulacatz 
mı, yoba ıenif11yec.eii midiır? 

Unutmıyalmı ki bu and!Apa oarı
tın direklerinden biridir ve bafka bk 
direk olan kilçü1ı: an..,.,,. ile birlikte, 
bir bUtUnUn parGU&clır. Eter B.ıllraa 

91ldlqmuı ıarııbraa bu biltiln de sar. 
sılftl1' olur. 

Fnna ile ltatyanm, bafka itlent. 
oldup sibi bunda et. mutlıbık olckak* 
rını inanalım. 

ko,_Jr, lutJalanla ilca Jlalerce .-.. 
ri bı..alre framu rmpeıyaJiuninia 

bo,......,... altıaNld p..u Afrika 
yerliledae ,..._ etmek ft fabrilmt 
lada fllairlmle UatilaU mırı.,.,.M 
kamheıer lmrmalr için lıllftereken tll' 
llflD&lı te1ı:lif etmitelr, 

Bu haberleri ftftll Bntrmaijan p 
zeteal "'lromiiniatler bir tllkealn kune. 
tinin, onun midafaa ku4retinde oWae 
ltmu preaeip olarak bbal ~lenllA 
Fakat calibi, Sovyetler Birliğinde dc>t 
na olm Mr ttJ Frima'tk yanht oJ.
gerelr.,, •ıyor. 
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ULUS 

Kayakçılık 

SAYlFA S 
::t 

~ Polonya ulusal 
ökonoıni bankası 

Kayarken dönmeler. 

Bunları ikiye ayırabiliriz: Biri dağ

dan inişi durdurmadan istika.met değiş
tirmek diğeri de dağm meylinden aşa· 
ğr inerken dönerek durmak. Bunların 
hepsi esas itibariyle beş tanedir. 

getirirsek o zaman istediğimiz olur. Bu 
vaziyeti (şekil 14 de) ve yukardaki doğ-

4
.,Z@ 

ru olan vaziyette görürüz. lnsan vU • 

cudunu aşağıdaki resimdeki gibi çıkar· 
mamalıdır. ~ 

J) 

Yapı işıerinde ne rol oyna yor ? Burada iki tlirlli vazlyet olabilir, lh· _LJ@ 
lb Bu haoka iransızca aylık bir mec

Y:aÇrkanna.ktadır. 1934 yılının son a. 
tine çıkan sayısında, yapı işleri üa:e-

YazrJınış değ.crJi bir etüd vardır, 
Bırçok ka lal nunlarla, (Yapı için ulu- . 
serınaye) d"J b. . tdiJ . a ı e ır sermaye tesıs 

Ya nıı~ ve en randunanh bir şekilde 
Pıların -

Jı~ Çogalmasına yaraması için bu 
alarm ı.. 

iti ... unanılması ve yatırılması 
~ _(Banque de l'economie Nationale)a 
Ctılınistir 

b;t 1921 
ten 1934 ilk te~rinine kadar 

nlc.lnr • ı:rı·ı n ınşaata yatırd1ğ1 paralar 610 
1 Yon 1 · . . t~ ı. Otıdır. (Ttkrib,·n 150 mılyon 

Urk lirası) 

t"fl Bundan 338.200.000 zloti koopera. 
1 er 

tl . t: ve:: soysal kurumlara, 215.100.000 
Otı hus . . ko usı kışilere, y6.800.000 zl toı 
llloıunlerc boı c verilmiştir. 

Yiik Görülüyor ki yapı akçesinin en bü· 
rıı parçası, yapı kooperatiflerine ay
d tnıştır. (Hiç şüphe yok ki yurdumuz
i a da yapı kooperatifleri bulunsaydı, 
Potelt b n ankalarımızm ş.imdıye kadar 

)' Prnış oll ukları milyonlarca liralık 
ilrclunJardan büyük bir pay bunlara ay

tıbrdı.) 

\ı Yapı İ!?lerini kolaylaştırmak ve 

,:;llatınak için planların tasdiki, no-
' kadastro, ipotek gibi hardum da 

'ıalttlmasr için teferrüata aid tedbirler 
'lın lllıstır. 

ST ANDARDIZE EVLER 

~ B~:kanın en büyük yar.dımlar~-
bır1 de insaatın standardu:e edıl-

ltlC$· . 
~ içi~ bankanın giriştiği sa-:aştır. 
l . t. guzel ve ökonomik ev planları 
Çın 1933 te bir müsabaka açmış ve en 

l'aray•şlı planları seçerek bunları bas
tılln ış, ev yaptırmak istiyenlere (30) 
tloth, . · ( *) ~ se yani 7 liraya satmakta ımış 

u Planlar sayesinde malzemede stan. 

~d~e edildiğinden on senelik inşaat 
l'thlnll üzerinde yapıbcak tasarnıfun 
~ieri kolayca anlaşılabilir. (Ankara

blı,ı için önümüzdeki on senede en az 

-SOoo Dlcsk.en yaptlacağım düşünürs~k 
~~ti bir hcsabla 20 milyon liralık in· 

fcct planile karşılaşırız.. Bu yapılarm 
'tandardize edilmesi için ulusal ipotek 

'htnlı:arnuın alacağı tedbirler sayesinde 
•e nıeseıa PoJonya'da ve Fransa'da ya. 
l>•ldığı gibi bir müsabaka açarak '111l

~ôlffak olan planların ne~ir ve tamımı 
~retile bizim de yüzde 20 hesabile 4 
!tıil"o ı· · · k~11r s n ıra tasarruf etmemız 1m ·a 
•ardn.) 
lııai · ·· tnuavenet bakanlığı böyle bır mu. 
tabaka açmış ve planlann kopyelerini 

~ca satmıştır. Bakanlığın buna da-

(*) Fransada 1928 de sıhhat ve içti-

ir bastırdığı bir broşürde, bu planlar 

sayesinde (Mişlen) lastik fabrikasmm 

kurduğu bir kasabada yüzde 20 tasar· 
ruf temin ettiği resmen ilan edilmekte. 

dir. 

YAPI VE EV SERGİSİ 

Polonya bankası 1935 mayısında bir 
(yapr ve ev) sergisi açmayı kararlaştır

mrl?tır. Gözle görünen şeylerin neşri· 

yattan daha kuvvetli izler bıraktığı ma. 
liim olduğundan Polonya'nm inşaat fa-

aliyetinde yeni çığır açacak olan bu 

sergiden çok eyi sonuclar beklenmek

tedir. 
x x x 

1934 yılında Polonya (ulusal öko. 

nomi) bankasının teşelıbüsile ve bir

çok müesseseler.in (ezcümle ormanlar 

müdürlüğü ve sigorta şirketleri) iştira

k.ile ucuz evler yaparak kiraya veren 

veya satan bir şirket vücude getiril. 

miştir. 

Bu kurum aynı zamanda, inşaatı 

ucuzlatmak için standardi.ıasyon ve 

nor!Dillizasyon prensiplerini tamim et

mek yolunda ku.vvetli propaganda yap-

maktadır. 

1934 te yani kurulduğu yıl içinde kr· 

sa bir zamanda bu şirketin yardımile 
1066 mesken yapılınrştır. 

1935 yılı için yapılan programa gö· 

re, iki misli in~aat için 7.000.000 zloti 

tahsis edi1miş, 1924 ten 1934 sonuna 
kadar 91.335 yapıda 238.151 odası olan 

meskenler yalnız başlangrçta adı ge!Sen 

bankanın yardımile yapılmıştır. 

N.UZGÖREN 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Çiçek balosu 
18. Nisan. 1935 Perşembe 

günü akşamı 

TüRK 
ÇOCUKLARI 

TÜRK KUŞU'na 
uçucu üye yazdınız 

1 - Kar sapanı dönemeci 
2 - Dönemeç 
3 - Sopalı döencmeç 
4 - Kristiyanya 

5 - Telemark • 
13 - Kar sapam ile döamelc: 

Kar sapanı ile inerken V biçiminoı:: 

olan ve arkaları birbirinden açılmı~ o
lan kayakların herbiri bir istikameti 
gösterir. Kar sapanın<la insa.ıını ağırlı

ğı evelce de söylediğim gibi kayaklara 

müsavi Ş&kilde taksim edilmiş ohnah
dır. Şimdi bizim o mahut nazariyeyi 
göz önüne getirelim: 

Biri diğerinden fazla basılnuş olan 
kayak bizi kendi istikametinde sevke • 
dec. Eğer biz şimdi kar sapanı ile iner

ken, mesela sağ kayağa biltün kuvveti 
verirsek o zaman onun gösterdiğj isti
kamete, yani sola döneriz. Sola kuvvet 
verin:ek sağa döneriz. O halde k'4r sa
panı ile dönerken bir döne~cin daima 
dış kayağına kuvvet vermek lazun ge• 

lir. Kuvvet vermenin şekli: Kar sapa· 
nı vaziyetinde dizler biraz öne bülcül • 
müş eller diz kenarında, vücud öne doğ 

ru eğilmiş olacaktır. 
Farzedelim ki biz sola kuvvet ver • 

mek istiyoruz. O halde evveli sol dizi 
sağdan fazla öne bükeriz. Vücud gene 

önde. Sol omuz sağdan ileride. 
Biz bunu yaparken zaten vü • 
cudun mühim bir kuvveti sol kayak il· 

zerine geçmiştir. Şimdi bir de sol eU
mizi sanki sol ayakkabında bir ıey ya

pıyormuş gibi sol ayakkabınm yanma 

~ -----~-
tn '"" - - - Tefrika: 24 nemiyorum! Fakat Bay papas he_men he_r - " Yarın sabah, bq ağnalY.1• kalllua-

,., Un romanı gün karaciğeri~d~n ve hazımsızlıgmdan şı: ğmızdan hiç şüphe etmeyin.,, 
k§yet ediyor; nıçın ~:munla ~eş~l olmuyor Papas gazetesini elinden bırakn 
sunuz? Kolit hekimıne bu hızmetı yapamaz- Çok ciddi, ilave ettim. 
mısınız, Bay papas? J?iliniz.~ m~ayene et - - "Pantalonunuzun dtlğmelerlnl ;,<8.zit .: 
mek isteğiyle kıvrandıgmr gormuyor musu- nüz.,, 

Yazan: Akse/ MUNT Kuzu gibi, dediğimi yerine getirdi. 
Türkçeye çe,.iren: Nssuhi BAYDAR nuz;apas, sesini çıkarmaksrzın gazetesini Canevine çabucak dokunduğum için 

1'ur \7ikont, bardağım soda brandi ile doldu- okuyup duruyordtL hıçkırmağa başladı. 
b.i ke~? kızarak dönüp ·sordu: "bunu bana _"Demek ki istemiyorsunuz? Ya sen Kendi kendime: "vah~ vah,, diye mınl. 

Ye soylemedin?,, Alber? Yemekte yorgun bir h~lin vardı. N~- dandım. Gözlerimi gözlerine diktim ve ıon· 
'1ı .l>apas "Jurnal de deba,, yı okuyordu ama d n dilini İsveçli'ye göstenmyorsun? Emı· ra yavaş yavaş: "teşekkiir ederim, yeter.,. 
tt:•Yar kurd gözlerinin üzerimizde oldu· • ~m ki sende de kolit vardrr. Yok mu? Ne Kont, okumakta olduğu Figaro gazeteel-

nu seziyordum. ~~palım, kolit hekimi, ta~iiniz ~okmuş. ~im- ni bıraktı. Pap_as, ağzı bir kant açık, kolla-

&an Michele'nin kitabı 

ıı~ 
----------

san ya bir dağdan ve ~nun tam meyli 
Uzerlnden, vadiye iniyor vaziyetindedir, 
yahud dağa çapraz Infyor vaziyetindedfl\ 

a) Doğru inerken. (Şekil 15) .. 

Farz edelim ki fnerken sağa dönece
ğiz, - karşıdan seyreden için sola -
Muvatf. kayak bir az Ueride, ikisine de 
müsavi tekilde basılmış (1) gelirken sol 
kayak kar sapam vaziyetine getirilir ve 

var kuvvetle ba'!arak sağa verilir. (2). 

Şimdi bastığımız Bağ kayak bize istika· 
met verdiği halde vadiye doğru lniyo • 
ruz. D8neceğlmlz anda bUtün kuvved 
kar .apanı dönemecinde olduğu gibi sol 
kayafm üzerine veririz (3). O zaman 

bize ıol kayak istikamet verir. Yani sola 
döneri%, (4) Tam fetcdlfimiz kadar dö
nllnoe eağ kayağı llıri götürerek 110Iun 
yanına çekem. Çenr1rcn dikkat edile • 
cok cllıctt, . kayağı iç kenarı Uzerlnde 
delil, dıJ kenarı Uzerinde çekmektir. tsı 
bnuı U.nrlndc fekenenlr, kar tabaka· 
ıımı da 11UrUkleml! olul'BUnı.tz ve bu ıfze 

tim bir ıey yok. Ben ıizin hekiminiz değl 
Dm.,, 

Kekeledi ı ''iyi ama, acaba ne yapmalı ~ 
ymı?,, 

-Vakit kaybetmeden yatağınıza yatın 
h, yahut ayağınızla gidemiyecek halde is 
Diz aizi biri oraya kadar götUrmeli,. dedi 
ten ıonra kalktım; §Ömineye kadar gidip 
ll çaldnn. Ve gelen uşağa: "Bay vikont 
odasına kadar götürUnüz, sonra hizmetçisi 
ne tenbih ediniz: hemen yatağına yatırsm .. 11, 

dediın. 1 
Uşağın omuzuna, bütün ağırlığı ile ab"' 

nan Vikont, sallana sallana, kapıyı buldu. 
- "Yeni ne duyuklar var?,, se size dilini göstermek ıstemıyor. Gelın de rınr havaya kaldırdı. 

},.· - ''Fransa atıcılık cemiyetinin öbür gün bari benimkine istediğiniz kadar b~k.ın: . Vikont, karşımda, dilini yutmuş gibi, H· Ertesi sabah, kendi kendime, güzel bir~ 
,~lll haz 

1 
d _ k d luk baş_ . Şeytanca bir kahkaha atarak dılını, hır sini çıkarmadan duruyordu. gezintisi yaptım. Çayır kuşu, ha"la" yu"kse!U.ı 

.ıt ır a ıgı: müsaba a a cumur _. . :..:::J 

0~ın, birinciye altın madalya verecegım karıs, uzattı. Emrettim: "düğmelerinizi ilikleyin ve lerde, sabah güneşine bitmez tükenmez tÜ!'ll 
.tlUYorctum Ben de kalkıp dikkatle muayeneye başla- bir soda daha içiıJ.,, Mekanik bir hareketle küsünü söylüyordu. 

'a '1ikont ~~niş gö<Ysünü yumruklryarak ba· dnn. . . . b pantalonunu kapadı ve u:zattığun ıoda bar • Çayır kuşuna: "ölen kardeşlerinin öcün~ 
,.1rd1 • ''b b • öı Biraz sonra, gayet ciddi: "Dılınız er • dağını dikti. aldım, ,, dedim, "daha sonra da kırlangrrlan lht : u madalyaj•ı da benım kazanacaı:.. • f · dT · :.-\rF ~ın franga iddialaşabilirim; eğer Parıs bat,, , dedim, "çok ena bır ı ınız va~.,, Ben de bardağımı dudaklarıma götürür.. düşüneceğiz.,, 
ııı ... ~nı Yoldan çıkmazsa ... ,, sonra, bana .baka - Hemen döndü, aymaya gidip,dç·~~ sı;a~~ ken: "Bay vikont, sağlığınıza içiyorum. " Odamda, oturmuş kahvaltımı ederken ~ henı k te ka içenlerde sık sık rastlanan bozuk . ı ı~e .. a . r. dedim, "sağlığınıza!,, kapı vuruldu. Çekingen tavırlı, kısa boylit 
idar k . en ilave etti: " ... yahut 0 va 1 

- Elini alıp nabzım yokladım. Bır butun_ . şı· bir adam içeri bo-irerek, nezaketle beni se ( 
ohte tutul am d Alnındaki terleri sildikten sonra gene ay-

t 
l(ont, oturd:g-.~~öş;·d~n: "konyak artık şe şampanya ile üç bardak so~~ bran ı ıç .. naya gid.ip diline baktı. Gülmeğe çalı~tI, be. laınladı. Bu adam, Paris'li meslekdacsma 

tter . Ad miş olan bu adamın nabzı, tabıı olarak, çok ceremedı. -s saygılarım bildirmeğe gelen köy hekimi idi, 
sa;h~şesdi, "gerektiğinden çok iç tın. e- hızlr atıyordu. "D k 

1 
d' winf İltifat ettiğini söyledim, oturmasmı ric2 et• 

v· un.,, . . . _''Nabzınız çok hızlı,, dedim. - eme ste ıg z ... şey, ihtimal ve- tim, sigara verdim. Son günlerde rastladığı 
bira· ıkont homurdanır gibi.: "K~lıt hekimı Elimi, ateş gibi sıcak olan alnına koydum. rir misiniz? .• Yani.. ŞeY. mi.. demek istiyor· birkaç hastalık vakasını anlattı, sonra konu-
''"'·azr~es.aret,· bu kadar bı'tkı~ .. oı_mak neye ... sunuz? ak · b ı d · \l"'U .. N _"Başınız ağrıyor mur,, '"'•t şac şeylerımiz kalmamağa ac; a ı ve gıt-

----~MGJ...___· _S_ı_z~d~e:......:::h~ir:......:::.s~o~d=a~b~r~a=n~d~ı-ı~çı_nıbz ___ e_ .. ~,---ı...--.......::;;;;;.._"~H~a~y~ı~r~!,~, --~------~~----------~----~"H __ i_ç_b_ir __ d_e_d_iğ_i_m __ y_o_k_._s_ı_z_c_a_8~y-li~y-e_c_e_-____ rn_e~ğ:e~k-a_ı_k_tı_. ____ ~----~--~(~~-0_n_u __ \"_~~r)~ 
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İtalyan hava müsteşarı 

Roma, 18 (A.A.) - Hava iş-

Sovyetlerde paraşütle at1ama çalışmaları 
teri bakanlığı müsteşarı, Eritre -
deki hava kıtaatını teftiş etmek 
ıçın yapmış olduğu seyahatten 
dönrni" ştür. 

Trablus panayırı açıldı 
Trablusgarp, 18 (A.A.) - Zi

raat bakanı B. Rossoni, bütün hü
kumet memurları, genel vali B. 
Balbo, ayan ve mebusan meclis · 
leri ile fa~ist fırkası miimessilleri 
hazır olduğu halde Trabulusun 
dokuzuncu panayırının açış resmi· 
ni yapmıştır. 

Bakan, bu münasebetle bir 
söylev söyliyerek faşist hükiime -
tin ameleye ve lejiyonlar efradına 
ve Afrika toprağında İtalya tara • 
f ından vücuda getirilmiş bulunan 
esere sıkı bir suertte bağlı oldu • 
ğunu söylemiştir. 

Açış resminin icrasından son • 
ra panayırın pavyonları ve zoo • 
teknik sergisi gezilmiştir, Panayı. 
ra Portekiz, Mısır ve Cezayir ve 
Tun us da resmen iştirak etmi,ler• 
dir. 

Bakan ve diğer zevat, panayır 
müteşebbislerini tebrik etmişler ve 
sergiden halkın alkıtları arasında 
çıkmışlardır. Bu sırada askeri kı· 
taat, askeri mf"r> .:._, vapmışlardır. 

~ÇfK\'OA 

Belçikada yenı para 
tedbirleri 

Brüksel, 18 (A.A.) - Resmi 
,zete bugün, bir zamandanberl 

Belçika frangının maruz bulundu
ğu hava oyunlarının önüne geç • 
mek üzere iki iradeyi krali neşre
diyor. 

Yabancı döviz muamelelerinin 
kontrolu ile mükellef bir ulusal 
kambiyo ofisi kurulmuştur. Bu o
fis; devletin kefaleti altmda ça • 
hşacaktır. Bu kurumdan makaad 
normal ticaretin muhtac bulun • 
duğu kambiyo muamelelerine tam 
bir serbesti temin etmekle bera • 
be rihtikar ve iddialara son ver • 
mektir. 

Döviz alım satımı, ulusal ban • 
ka, ulusal kambiyo ofisi ve bu gi
bi muamelelerde ötedenberi aşina 
bankalar taraf mdan yapılacak, 
fakat bnudan böyle bu kurumlar 
ofisin kontrolu altında İ§ göre • 
ceklerdir. 

.1 1.11Jr, ~üşersıniz. İkisi de muvazi 
gennce gene kuvvetleri bildigimiz şekil· 
de taksim eder ve yolunuza devam 
edersınız. ( 5) •• 

b) D'1gı çapraz inerken dönmek 
CŞckıl 17 J. 

Farz edelim ki resimdeki gibi iniycr 
ruz, yani inen için dağın sağına doğru, 
aşagıdan bakan için de dağın soluna 
dogru gidiyoruz. Fakat biz bütün bu 
hareketleri kendimiz için düşünüyoruz. 

Şu halde biz dağın sağına giderken 
sola dönmek istiyoruz demektir .. Çap • 
raz inmede kaide; vadi kayağına kuv. 
veti vermek idi.· Binaenaleyh dağ kaya
ğı kuvvetsiz amma ilerde olarak vadi 
kayağına muvazi gelecek idi. ( 1) Şimdi 
dağ kayağını sapan vaziyetine getiririz. 

gene tazyiksiz (2). Dönmek istediği
mız antla mahut şekilde kuvvet vererek 

üzerine geçeriz (3). o zaman gene 

mahut kaide mucibince o kayak bi

ze yol gösterir ve oldukça seri bjr sü

ratle bizi sola çevirir. 

Viıcud hep önde olmalıdır. Geride o
lursa düşülür. (4) ve (5) .. Vücud san
ki vadiye atılıyormuş gibi korkmadan 
ileri verilmeli, eller geride bulunmalıdır. 
Tam dönünce (6) artık (1) numarada
ki dag kayağı vdi kayagı ve vadi ka

yagı da dağ kayagı olmuştur. (6) nu -
mar da yapılacak mühim bir iş de üze -
rinde kuvvet olmıyan sol kayagı, sağın 
yanına çekmelidir, bıı ela kar sapanı va
ziyetinde olur. Bunu yapmak için yu • 
karda söylcdigim gibi kayağı dı~ kenarı 
üzerinde çekmek lazımdır. ve bu kolay
dır. 1ç kenarı üzerinde çekerseniz karı 

sürüklersiniz. Bu hem zor hem de düş -
men·ze scbcb olur ve kayak kara batar. 

(Sonu var) 

U gelerinin sayısı bugün 25 milyona 

yaklaşan Ossoaviahim (Hava ve kimya 
müdafaa cemiyeti) adındaki teşekkül 

Sovyet Rusya'da tayyarecilik propa
gandası yapmak vazifesini üzerine al

mıştır. Büyük rakamlarla dolu ikinci 

beş senelik programını tahakkuk ettir. 

me~e çalrş<:n bu cemiyet, buyük işten J 
korkmıyacak kadar kuvvetlidir. Bunu 

başarmağı üzerine aldığı işten de anlr
yabilriz: Cemiyet, bir milyon gencin 

tayyare modeli yapmak yolundaki uğ
rasmalarınr temin edecek, 500 bin mo

törsüz tayyare (planör) tayyarccisi ve-

Makılm Gorkl kUltllr ve lıtlralial parkına 'llarulan )! me1r• )'llkı•Ml • 
ğindeki paraıütle atlama kaleıi. Kuleden bir kiflnin atladıfc, bir lklnol

nin de atlamaia haw-landıft ılSrUli.qor. -

Resimde, ıck planda tayyareden henüz atlamıı olan bir gend parllfÜtü· 

nü açmadan önceki vaziyetinde; bu adamın altında, ondan er.Jel atla· 
mışların açılmıf partl§ütlerile yere inmekte olduklarını görüyorıunuz. 

.. k planda, henüz açılmakta olan ve açılmaıı tamanuanmamıı Olan on 
para§ütü, ondan ıonraki planlarda daha önce tayyareden atlaml§ların 

otuzu geçen partl§ütleri göze çarpmaktadır. 

tiştiı ece k, 10.000 t11ne de tayyareci ha. 
zırlıyacaktrr. Hiç şüphe yok, bu çalış

malara muvazi olarak l 935 te bir mi] • 
yon paraşütle atlama talimi gôz önüne 
almmı§tıt. 

Ossoaviahime mal edilen bu çalış· 

ma programını sı..isliyen sayılar bize, her 
şeyden önce, tayyareciliğin aovyetler
de halka mal edilmek iMenildiğlni gös. 
termek gerektir. 

Tayyareciliği halka mal etmok sö

zü iki manaya alınabilir: biri tayyare. 
nin tehlikesiz olduğunu, paraşilt kul

lanmasını bilmek şartile hatti emin bir 
vasıta bulunduğunu isbat etmek; ötaki

si tayyarecilikle yakından meşgul ol. 
mak fırsatını vererek havacılığa sevgi 
besletmek. 

Halbuki, biraz eyice ve derince dü

şünülürse, bir memlekette paraşütle at

lamayı eyice öğrenmişlerin, daha doğ
rusu paraşütle atlamağa eyice alışmış 

olanların çokluğu, ulusal korum bakı
mından hesablara katılmaı;ı gereken, 
değeri i savaşcı bir kuvvetin varlığını 
i f,,. e co"r 

Avrupada muhtelif ordularda ve 
Amerika birle§ik devletlerl ordusunda 

bugüne kadar yapılmış olan manevra • 
lar, tecrübeler göstermiştir ki tayya • 
relerle düsmanın gerisine, münasib yer

lerine havadan paraşütlerle akıncılar 

bırakmak ve gene paraşütlerle makine· 

lı tüfek, cephane salıvermek ve yer 

müsaid olursa herkesin bildiği boylar

da top bırakmak kolay, kola,y olduğu 

k~dar da harb bakımından tesirlidir. 

Amerikada bir manevrada iki tane on 

beslik top tayyareye yüklenmiş ve ma. 

ncvra sahasının münasib bir yerine in

dirilmek suretiyle manevranın gidişi, 

topları ve askeri gönderen kumanda

nın dileğine göre değiştirilmişti. 

Paraşütle atlamak görünüşte bir 
spor olmakla beraber, görülüyor ki 

memleket müdafaası bakımından ihmal 

edilemiyece'k kadar ileri ve özlü bir it
tlt\ 

Sovyet Rusya'da, tayyareciliği halka 

mal etmek kaygusile, tayyare meydan· 

larmda, umumt halk bahçelerinde pa. 

raıUtle atlamağa yarıyan bir sıra kule· 

l•r yaptırılmaktadır. Resmini koydu· 

twnuc kulo, Moskova'da "Maksim Gor

ki kUltUr ve istirahat parkı,,nda kurul· 

muıtur ve ıs m.tre yüksekliği olan tip. 
tedfr. İkinci tiplerin yUksekJiklerl 41 

metredir. 

Amatörler ilk defalar, bu kuleler

den athyarak, paraşütle atlamıya alr

tırları bundan sonra tayyareden atla
mlar başlar ve tayyareden atlama, 450--

600 metreden yapılır. Athyanlar a • 
rasında çokluğu okulalrlar meydana ge. 

tlrlyor .. 

Paraşütle atlamak, paraşütün açıl

ması ne kadar kati olursa olsun, adam

da bir çekingenlik, bir korku duygusu 
uyandırmaıktadır. Nabız atışı değişi-

yor ve anormali oluyor.. Fakat atlama 

talim ve tecrübeleri ilerledikçe bu duy
gular ortadan, kendi kendine, kay. 

bolmaktadır ... 

Paraşütle atlama tecrübeleri, Sov

yet Rusyada o kadar çok ileri gitmiş 

bulunuyor ki birçok geneler, 7 - 8 bin 

metre yüksokten atladıktan sonra ... da

kikalarla paraşütünü açmadan, birçok 

bulut tabakalarını delip geçerek hava

da düpekte ve praşütlerini yere an
cak 100 - 200 metre kaldığı zaman aç. 

maktadırlar .. 

Böyle bir atlayış yapan bir sovyet 

para~ütçüsünün, havadan düşüsü bo

yunca neler duyduğunu, başından ne

ler geçtiğini kendi ağzından anlatan 

bir yazıyı başka bir gün okurlarımıza 

sunacağız. 

Koyduğumuz resimler, dikkatle göz

den ge~iriıiıse, paraşütle atlamanın na

sıl yapıldığı ve bir tayyareden - tay. 

ıyarenin yük taşıma kabiliyetine gore
otuz, kırık hatta yüz kişinin atlıyabile· 

ceği ve bunun netice itibarile askerlik-

çe ne kadar mühim olduğu kolayca gö

rülecektir. ·Bu yazı ve koyduğumuz re

simlerle hem Sovyet Rusyada paraşüt. 

le atlama işine verilen değeri, hem bir 

gelecek savaşta paraşütle atlıyan kıta

la.rın görebilecekleri hizmetleri kısaca 

anlatabilmiş olduğumuza inanıyoruz. 

ı;ıı re.im, yavcq yavcq yere d~ 
inen tam a,ılt bir parQfiitiirı il" 

tepe.inden görüniifünil göıt•rl1"' 

Kuleden parCJ§utle atlamıf oları ı:: 
kıza paraıüt kemerlerini ıöktrl 

için yardım ediliyor. """""" 

Venizelistler neredet1 
para buldular? 

Atina, 18 (A.A.) - Yunan ul~-~ 
banka&1 ilerigelenlerindl!n iki zat, dı~ 1 
bankahırda ta'-kiknt v:ıpnmk, \'eniz·lı' • isyanının para cihetinin ne ıuretle t• 
min edildiğini meydana çıkarmaia ıtt" 
mur edilmişlerdir. 

Atina'da ihtilalcilerit1 
muhakemesi başladı 
Atina, 18 (A.A.) - 1hti1fıl• 

cilerin ilk grubunun muhakeJ11~· 
si başlamıştır. 

----·----
Pilsudski'nin doğutll 

yıldönümü 
Varşova, 18 (A.A.) - Mare •. 

şal Pilsudski, kendi yıldönümÜ ~e 
rasiminde bulunmak iizeı e VilıtO" 
ya gitmiştir. Bu merasim, bütll~ 
Lehistanda pek parla< ktulat1~ 
caktır. Şehirler donat1 mı .ttr. 

Bir yarışta kaza 
P · 18 (AA ) Tict00 
avıa, . . -

1 
I< 

nehrinde yapılan bir bahkçı~·r 
müsabakası sırasında motorlu } 
kayık devrilmiştir. Bu kayığın 1 

: 

çinde bir takım hükumet ıneJ11~r. 
ları bulnuuyordu. Dört kiti öl1110t 1 
tür. Bu arada Pavia'nın fedet• 
katibi de vardır. 
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Kanzuk 

K EM 
Balsamin 
ve eksiri 

Yegane ciddi gri-

zellik kremidir . 
Teninizin daimi. 
tazeliğini yalnız. 
kREM BALSA-

~ '"İN ile korursu
OUz. 

l<:anzuk öksürük pastillerini her :1~man kullanınız. 

Yıunu~ak ve parlak bir eilde ma lik olmak aııcak 

Genç Türk 
kremi ile kaimdir. 

Çünkü bu krem 1927 senesinde Almanyanın ıtri • 
Yat f ahrikası kimyagerlerinden Dr. Bay Radolf tar~
iın~an tertib edilip büyük bir fedakarlıkla elde cdıl
rnıştir. Ufak tecrübe kafidir. Fiatları 

T0BLER1: 25 KURUŞ 
Kavanozları 30 KURUŞ 

" 35 ,, 
.. 75 " 

-#tOL:TOLTıtıTıTıTfTfTOLpaTOLT.;LTıf.LT#SrıTıT.lTO§. 

Gazi Terbiye enstitüsü 
)\ üdürliiğünden: 

Mektebimize 50 ita 100 ton kok kömü~ atrı:acaktır. 
Şartnamesi Mektepte görülebilir. Açık eksıltmesı: 25~~
~~S cumartesi saat 14 de Ankara Mektepler muhasebecılı
gınde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher ~onun 
tnuhamınen bedeli 31 İira, muvakkat teminatı 23~ lıra 50 
kuruştur. Eksiltmeye O'ireceklerin muvakkat temınatları
nı saat 13 de Vezneye ;atırmaJarr Iazımdır. (555) 1-922 --------- -
S ü nı er Bank Umuıni 

1\ iidiirl ··~ünden: 
Bali T f" d Usak Tarakkii Ziraat Türk Anonim 

~· as ıye e ~ · 15 M 
\lırketi hisse senetlerinin ikinci nısıf bedellerı ayıs 
1935 tarihinden itibaren bankamız tarafından Uşak, An
kara ve İstanbul'da ödenmeğe başlanacaktır. 
f Alakadarların mezkur tarihden itibaren Uşakda şek~r 
abrikasma, Ankara ve İstanbul'da Sümer Bank şubelerı-

llc n..u·· 1 .. 1 1 r t-1022 "' racaat etme en ı an o unu · 
...____------~---------------::----
Denizli Evkaf l\lüdürlüğünden: 
r Denizli Evkaf Müdüriyeti tarafından yaptınla~ak 6637 
ıra 91 kuruş bedeli keşifli mahiyeti fenni ":e ~alı ~artna
~e ve keşif ve planında yazılı evkaf _daire~ı bması ınşaatı 
ltiapaız zarfla eksiltmeye konmuştur. Isteklıler bu hu.s?sta
Ve ~~tnamesini Denizli evkaf müdürlüğünden alabılırle_~· 
ıı-· ogrenebilirler. Kapalı eksiltme 27-3-935 çarşamba gu-
u saat 15 de Evkaf dairesinde toplanacak komisyonda 

l'apııacaktır. Muvakkat teminat miktarı 497 lira 85 _kuruş
\ tur. İsteklilerin vesikalariy1e beraber müracaatları ılan o-
~ 1-915 

TiR 
TdRICiYE iŞ BANKASI 

Devlet DemiryoUarı ve Liman
ları işletme Umumi Müdürlü -
ğünden: 

. Muhammen bedeli ile mecmu mikdarı aşağıda ya-
zılı muhtelifülcins ve ebad ampuller 28. 4. 1935 pazar gü
nü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina -
sında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1028.60 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin et
tiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve tekliflerle aynı gün saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartna
meler Ankarada malzeme dairesinde ve Haydarpaşada te
sellüm ve sevk müdürlüğünde parasız olarak tevzi edil
mektedir. (587) 

Muhtelifülcins ve ebatta ampul 

Adet Muhammenbedeli 
L. K. 

27713 13714 69 
1-1010 

Deniz{İ tesisatı E •ektrikiye 
Türk Anonim şirketinden: 

Denizlide yapılacak idro elektrik tesisatı 10 mart 935 
tarihinden itibaren otU2 bir gün müddetle münakasaya ko~ 
nulmuştur. Muharrik kuvvet olarak şehre on üç kilomet -
re mesafedeki Gökpınar suyu kullanılacaktır. Buna aid 
bütün proje ve izahnameJer Denizli İktrsad bankasından 
25 lira mukabilinde satın alınabilir. Münakasaya iştirak 
etmek istiyen müesseseler eksiltme ve artırma kanunun
daki ahkama göre vesaikini ve ilk teminat olarak 10000 
lira muteber bir banka teminat mektubunu vermeleri la
zrmdır. Bu teklif mektublarr 11. nisan 935 perşembe günü 
saat 14 de Denizli İktrsad Bankasında elektrik Türk ano
nim şirketi heyeti idaresince acılarak üç gün müddetle 
tetkik ve en müsaid şartlar teklif eden müesseseye haddi 
layık görüldüğü takdirde ihale edilecektir. 1 - 995 
rg;.p; :Cx1ı: #r1T1ıt:r1x1rJ:r1xipor1x1r.1-P:r.ı.;ı:1x1::r:1r1zJ 

Bilecik Rakısı 
Saygı değer müşterilerinin arzusu üzerine Bilecik 

rakısından pek çok mikdarda getirdigimi ve bundan 
böyle her vakit mağazamda bulundurarak toptan ve 
perakende satacağımı bildiririm. 

Ankara Yeni Hal No: 28 

Denizli Vi ayeti Daimi 
.Encümeninden: 

Memleket hastanesine satın alınacak 2650 liralık muh
telif ilaç 2. 3. 1935 güni.inden itibaren 24 mart 1935 pazar 
güni.ine kadar 22 gün eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ihale 24 mart 1935 pazar günü saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. ilaçlar müfredat cetvelinde 
vazrh oldu<Tu veçhile fabrika malları olmak ve ihaleden 
• b 

azami 20 gün zarfında Denizli istasyonunda teslim edil -
mesi şarttır. Hastanede heyet huzurunda yapılacak sa -
yım ve muayenede listeye muhalifi veya kırık zuhur eden 
mallar geriye çevrilecek ve yerine matlup veçhile iyisi 
gönderilecektir. Kırık ve şeraite muhalif çıkacak malze • 
menin posta nakliye ücretleri bayie aid olacaktır. Bedeli 

şeraite uygun olarak tam.amen ~e~lim ed~ldikte te~iye. e
dilecektir. Eksiltmeye gırmek ıstıyenlerın usul datresın
de yüzde 7,5 teminat akçesini Ziraat Bankasına yatımıa-
lan veya milli bir bankadan alacakları teminat mektubla
nnı iha1eden evel encümeni vilayete vermeleri gerektir. 

Şartnamesini ve ilaç müfred~~ l_~st~leri~i görmek ~~tiyenle
rin İstanbul, İzmir sıhhat mudurluklerıne ve encumen ka
lemine müracaat eylemeleri ilan olunur. (1310-605) 1-1030 

İMAR MÜDÜRLÜG ÜNDEN: 
Daire için dokuz kalem levazım 23.3.1935 cumartesi gü

nü saat on beşde mübayaa suretile alınacağından taliple -
rin levazımın cinslerini ve şartnamesini görmek üzere her 
gün İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müraca -
atları (562) 1-944 

Eskişehir belediye başkanlığından 
Eskişehire takriben 40 kilometre mesafede ve Kaplanlı 

dağı membalarından şehre yopılacak depoya kadar suyun 
isalesi Font veya çelik boru olmak üzere 24 şubat 935 tari -
hinden 11. nisan 935 perşembe günü saat on beşte bedeller 
haddi layık görüldüğü takdirde ihale edilmek üzere kırk 
beş gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. 

Mezküfır tesisat ve inşaatın font boru ile keşif yekunu 
238182 lira 12 kuruş ve çelik boru ile keşif yekunu 227152 
lira 72 kuruştur. 

Münakasa 2490 No. artırma ve eksiltme ve ihale kanu· 
nuna tevfikan icra kılınacağından teklifler mezkur kanu
nun hükümlerine tamamen uygun bulunacaktır. Font veya 
çelik borulardan gayrı boru teklifleri kabul edilmiyecektir. 

Talipler münakasaya konulan imalat ve inşaatın proje
lerile mukaveleye merbut şartnamei fenni ve münakasa 
şartnamelerini on iki buçuk lira mukabilinde Eskişehir 
belediyesinden tedarik edecekleri ilan olunur. 1-801 
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1 ÖLDÜREN AŞK 
~ Fredl'rıt March 
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Deniz Levazım satı.n aıma 
kom syonundan: 

.. 2000 ton rekompoze kömürü 21 mart 1935 perşembe gü
nu saat 9,30 da Kasrmpaşarla komisyon binasında paıarlık
la satm alınacaktır. Tahmin edilen fiatı 34 bin liradır. 
Şar~~an~eyi i~tiycnlere bir lira yetmiş kuruş mukabilinde 
ve_rılır. I steklılerin 2550 liradan ibaret olan muvakkat te • 
mınat makbuzu veya banka kefalet mektubunu ve lazım 
gelen belgelerle o gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

piatlll!ıiHlıl'""'~....,aam....,~aa~WA~(6~15) 1-1037 

~~ SIHHAT'fNtZ 1Ç1N HER YERDE 
~ 

l 801\tONTl BlRASI 
~ HO:UONTt GAZOZU 

BOl\10NTI SODASI 
İSTEYtNtZ 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Karacabey harasının 1 haziran 935 tarihine kadar ova 
koyunu süttleri pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin her gün 
Hara müdürlüğüne müracaatları. ( 1329-612) 

1-1035 

Em fak ve Eytam Banl<asından: 
İcarı 16 nisan 935 den itibaren başlamak ve ihalesi 31 

~art 935 tarihine müsadif pazar günü saat 11 de yapılmak 
uzere bankamıza aid Işıklar caddesindeki Turhanbey a -
par~rnıanmm 10 numaralr dairesi açık artınna iJe kiraya 
verılec~ğinden isteklilerin ihale güni.ine kadar yetmiş li
radan ıharet olan pey akçesiyle bankamıza müracaatları 
ilan olunur. 1- 1004 

Gümüşane Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşane vilayetınae 

Trabzon - Erzurum yolunun 178 -t 500 ve ı 97 000 ve 
217 + 000 inci kilometrelerinde açıklıkları 2xl0 ve 3xl0; 
ve 15 metre olan Ostok, Bayburt, Maden kıöprüleri inşa -
atıdır. Köprülerin keşif bedeli (26346) lira 98 kuruştur • 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şwılanlır: . 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumıyesı 
D • Tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata dair ıenn~ 

şartname 

E - Hususi şartname. 
F - Keşif cedveli ve metraj cedveli 
G- Proje 

lstiyenler bunları 130 kuruş bedel mukabilinde Anka -
rada Nafıa vekaleti Jevazım müdürlüğünden ve Gümüşa -
nede Nafıa Başmühendisliğinden alabilirler. Ve İstanbul, 
Trabzon, Erzurum Başrnühendisliklerinde mütalea edebi -
lirler. 

3 - Eksi1tme 17.4.1935 tarihinde çarşamba günii saat 
15 de Gümüşanede vilayet hükumet konağında Meclisi u· 
mumi odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1976 lira mu

vakkat teminat vermesi bundan başka Ticaret odasına ka -
yıtlı olduğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi Jazım • 
dır. 

6- Teklif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazı
lı saatten 1 saat eveline kadar Gümüşane vilayet hükumet 
~o~":ğmda İdare meclisi odasında eksiltme komisyonu re • 
ı~lığıne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mek.tupların nihayet üçüncü maddede yaa:ılı saate 
kadar gelmı§ olması ve dış .zarfm mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (614) ı 1036 

Şehir Çiçek Mağazası 

SAPUNCAKS 
Bahçelerinizi şimdiden dü zelttiriniz 

~er cins .Avrupa çam, meyva, onna.n ve müzeyyenat a
gaç ve fıdanları için mevsim geçmeden sipariş veriniz. 
Yıldız, teber, kana, glayöl soğanları ve bahçe aletleri 
bulunur. Telefon: 3718 



~AYlFA ~ ULUS 19 MART 1935 ÇAR~ 
----~--------~~ 

Cürnhuriyet Merkez Bankasının 14 Mart 1935 vaziyeti 
l:Sir ecnebi kadın 

çocuKfu evde iş arıY0 

Aktif 1 Pasif 1 Almanca ve Fransızca dillerini bilir ve musikidell 
lar. Gazetemiz ilan memurluğuna müracaat. 

1-1038 KASA: 

Altın: safi kilogram 13.994,358 
Banknot 
Ufakhk 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 

Altın: Safi Kg. 
Türk lirası 

1.788,024 

HAR1ÇTEK1 MUHABİRLER: 
Altın: Safi kilogram 3.807,024 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 

HAZİNE TAHVİLLERİ: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

SENE DA T CÜZDANI: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZ. 
DANI: 

( Deruhte edilen evrakı nak· 
A- ( diyenin karşılığı esham ve 

( tahvilat (itibari kıymetle) 

Lira 
19.684.1.25; 72 

10.034.922,-

614.598,3Z 

2.515.004,-
500.826,98 

5.354.894,75 

13.962.769,89 

158.748.563,-

Lira 

30.333.646,04 

3.01 S.830,98 

19.317.664,64 

10.121.623,·- 148.626.940,-

SERMAYE 

lHTİY AT AKÇESl 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOT. 
LAR: 

Lira 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158. 7 48. 563,
Kanunun 6 ve 8 inci maddele-

r ~ne tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 

ilaveten tedavüle vazedilen 

TÜR" LIRASI MEVDUATI: 
Vadesiz: 
Vadeli 

DOVIZ MEVDUATiı 
Vadesiz 

10.121.623,-

148.626.940,-

ll.000.000,-

14.899. 530,82 

-,-

3.633.807 ,60 

1.108.788,99 . 4.742.596,59 Vad ·li 
10.982.436,85 

788.409,82 ------ MUHTELİF 

30.357.747,19 

Lira 

15.000.000,-' 

(';63.914,30. 

1 

1 159.626.940,-

14.899. 530,82 

11.770.846,67 
SS.359.140,36' 

Su ~tansuyu Harası 
l\fi üdürlüğünde~ 

Haranın Hamidiye ınevkiinde birinci nevi buğd~~ı.ı 
on bin, ikinci nevi buğdaydan elli bin, üçüncü n~v~ 
daydan yüz bin kilo buğday 2. 3. 935 tarihinden .. ıtıb~ r 
ve yirmi gün müddetle açık artırma suretiyle ınuıa~ 
ye konulmuştur. Talip olanların 23. 3. 935 cumartesıiifl' 
nü saat ikiye kadar Hara merkezindeki komisyona ~3 
caat etmeleri ilan olunur. (553) 1 ? 

Fransızca ders 
Muktedir bir fransız muallim 

en pratik ve süratli metod ile 
dört ayda fransızca Jisam öğret-
mektedir. U cu.z fiatları • lisan 
öğrenmek veya lisanı ilerletmek 
istiyenler bu adrese müracaat et
sinler. 

"Postahane caddeai. Ankara -
Çeşme çıkm11z sokak No. 10., 

1-977 

Ankara birine~ s&Jlb bl 
kuk mahkemesinderı: 

es1 
Ankara telgrafhal1 

se 
de telgraf muhabere d• 
memuru N evzada 
Necati tarafından aleY~ 
ze açılan alacak davasııı 
dolayı ilanen gıyap ~a. 
tebliği suretile yapıtaıı ıJ1 

·ra hakeme sonunda: 36 h 
5 

kuruşun maa masraf tal1 

4.864.570,35 
B- ( Serbest egham ve tahvilat ---·---

35 222.317,54 Ev aranıyor 
1. 6 3 1935 ·· ·· de ~sr ıne . . gunun sıı 

verilmiş olduğundan ıı ~ 
hukukiye mucibince ttet 
gün zarfında müracaat 
mediğiniz takdirde hii~~ 
katileşeceğini na tık baştı 
tabet ihbamamesile ke) 

AVANSLAR: 
Altın ve döviz üzerine 

Tahviııit liz:erine 

Htssr:ı ı' ~I AR 

MlJHTELI.Eı' 

l\lilli Müdafaa Vekaleti 
Satınalma Komisyonu 

hanları 

İLAN 
1 - >!erli fabrikalar ma

muta tından 25,000 metre ek
mek torbalığı bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Beher metresinin tah
min edilen fiatı 97,5 kuruş
tur. 

3 - İhalesi 26-3-935 sah 
günü saat 11 dedir. 

4 - Muvakkat teminat 
1825 lira 13 kuruştur. 

S - Şartnamesini parasız 
almak ve örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona uğrayabi
lirler. 

6 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka temi
nat mektup veya maliyeye 
yatırtlmış teminat karşılığı 
alacakları makbuzlarla ar -
tnma eksiltme kanununun 
! ve 3 cü maddelerinde ya
zılc vesikalarla birlikte tek· 
lif mektuplarını ihale saa
tcndan en az bir saat evel 
M. M. V. Satınalma komis
Y,onuna vermiş bulunmaları. 

(537) 1-901 
İLAN 

1 - Yerli fabrikalar ma
mulatından ve beher metre
sinin tahmin edilen fiatı 36 
kuruş olan 100.000 metre kı
hfhk bez kapah zarfla ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 26. 3. 935 sa
lı günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
z;oo liradır. 

4 - Şartnameslnl 180 
kuruşa almak ve örneğini 
görmek istiyenler her gün 
öğteden sonra komisyona 
uğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye gire -
cekler muvakkat banka te
.-ıinat mektub veya maliye
ye yatırılmış teminat karşı
kğc alacakları makbuzlarla 
artırma eksiltme kanunu -
_, ... l ve 3 üncü maddele -
rinde yazdı vesikalarla 1 

• r -

likte teklif mektubhn ı-

23.706,62 
995.386,40 1.019.093,02 

4.500.000.-

1 
10.542.283,34 

YEK ÜN 257.320.372, 15 

ı 
YEK'ON 

257 .320.372,15• 
=====I 

Y enişehirde dört ve
ya be~ odalı mobilyasız 
konforlu bir ev acele ara
nıyor. Ulus ilin memur
luğuna müracaat edil-
mesi. 1-1014 

SATILIK ARSA 
yet ilanen bildirilir. 

9 ı-ıo3 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: fskott.to 5 1 / 2 % - Altın üzerine avans 4 1/ 2 % 
Çankırı caddesinde askerlik 

ıubesi yakınında yirmi metrelik 

cadde üzerinde ve kö!i• batında 

Uç yüz iki metre ı Ankara ecııa -

Mütercim 
aranıyor ~ hale saatından en az bir sa· 

at evet M. M. V. satınalma 
komisyonuna vermiş bulun-
maları. (535) 1-912 

!LAN 
1 - Yerli fabrikalar ına

mulatrndan ve beher metre
sinin tahmin edilen fiatr 
116 kuruş 20 para olan 
40.000 metre arka çantahğı 
bez kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 27. 3. 935 
çarşamba günü saat 11 dedir 

3 - Muvakkat teminat 
3495 liradır. 

4 - Şartnamesini 183 
ku. almak örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona uğrayabi
lirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka temi • 
nat mektub veya maliyeye 
yatırılmış teminat karşılığı 
alacakları makbuzlarla ar -
tırma eksiltme kanununun 
2 ve 3 tincü maddelerinde 
yazılr vesikalarla birlikte 
teklif mektublarım ihale sa
atmdan en az bir saat evel 
M. M. V. satmalma komis
yonuna vermiş bulunmala -
n. (538) 1 - 914 

İLAN 
1 - Yerli tabrikalar ma

mulatından ve beher kilo
sunun tahmin edilen fiatı 
188 kuruş olan 15,000 kilo 
pamuk ipliği kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 Mart 935 
pazar günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
2115 liradır. 

4 - Şartnamesini 141 ku
ruşa almak ve örneğini gör
mek istiyenler her gün öğ
leden sonra komisyona uğ
rayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat teminat mek
tup veya Maliyeye yatırıl
mış teminat karşılığı ala
cakları makbuzlarla artırma 
eksiltme kanununun 2 ve 3 
ncü maddelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte teklif mek
tuplarım ihale saatından en 
az bir saat evel M. M. V. 

satmalma komlsyonuna ver- ı 
miş bulunmalan. (526) 

1-888 

İLAN 

1 - Yerli fabrikalar ma
mulatından ve beher metre
sinin tahmin edilen fiatı 
299.5 kuru~ olan 50.000 met
re boz kaputluk kumaş ka
palı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 25-3-935 pa
zartesi günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
8737 lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesini 749 ku
ruşa almak ve örneğini gör
mek istiyenler her gün öğ
leden sonra komisyona uğ
rayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya Maliyeye ya
tTrılmış teminat mukabili 
alacakları makbuzlarla ar
tırma eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılr vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını ihale sa
atmdan en az bir saat evel 
M. M. V. satmalma komis
yonuna vermiş bulunmaları. 

(527) 1-889 

İLAN 

1 - Yerli fabrikalar ma
mula tmdan ve beher tane
sinin tahmin edilen fiatı 315 
kuruş olan 20.000 tane ki
lim kapalı zarfla eksiltme -
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 27. 3. 935 
çarşamba günü saat 14 de -
dir. 

3 - Muvakkat teminat 
4.400 liradır. 

4 - Şartnamesini 315 
kuru§a almak ve örnegını 
görmek istiyenler her gün 
öğleden sonra komisyona 
uğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka temi
nat mektub veya maliyeye 
yatıı:ılmrş teminat karşılığı 
alacaklarr makbuzlarla artır
ma eksiltme kanu}ftmun 2 
ve 3 üncii maddesinde yazı
lı vesikalarla birlikte tek -
lif mektublarım ihale saa -

tından en az bir saat evel 
M. M. V. Satınalma komis
yonuna vermiş bulunmaları 
(536) 1 - 913 

İLAN 
1 - İstanbul kıtaatı hay

vanatı için 300.000 kilo arpa 
ve yulaf dan hangisi ucuz 
teklif edilirse ucuzu alma -
caktır. 

2 - İhalesi 6.4.1935 cu. 
martesi günil saat 15 dedir. 

3 - Arpanın tahmin edi
len fiatı 4 kuruş 75 santim 
ve yulafın 5,50 santimdir. 

4 - İsteklilerin teklif 
mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evel İstanbul K. 
satın alma komisyonuna 
vermeleri. (606) 

1-1033 

İLAN 
1 - Tahmin edilen fiatı 

3774 lira olan 22 kalem def
ter ve cedvel açık eksiltme 
ile tabettirilecektir. 

2 - Eksiltmesi 3.4.1935 
çarşamba günü saat 11 de -
Jir. 

3 - Muvakkat teminat 
283 lira 5 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para -
s1z almak örneklerini gör -
mek istiyenler her gün ö~ -
leden sonra komisyona ge -
lebilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
n 1 f ktub veya makbuzla tiyle 
k;:ırıunun 2 ve 3 maddelerin
dı' ,·azılı vesikalarla birl;ktc 

• 

nesine müracaat. 1- 854 

Satıhk arsa 
Y enişehirdo Mimar Ke • 

mal mektebi yanında ( 4n) 
metredir 1252 telefona mU-

racaat. 1-1032 

ibaı~ günü vo saatinde M. 
M V. satmalma komisyo. 
nuna gelmeleri. (608) 

1-1034 

İLAN 

1 - Beher tanesinin tah
min edilen fiatı 70 lira olan 
700 tane Mahrutt çadır ka-
palı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 24-mart- 935 
pazar günü saat 11,30 dadır. 

3 - Şartnamesini 245 ku
ruşa almak ve örneğini gör~ 
mek için her gün öğleden 

sonra müracaat edilebilir. 
4 - Muvakkat teminat 

3755 liradır. 

5 - Eksiltmeye girecek· 
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya Maliyeye ya
tırılmış teminat mukabili 
alacakları makbuzlarla ar
tırma eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarım ihale sa~ 
cıtından en az bir saat evel 
M. M. V. satmalma komis· 
yonuna vermiş bulunmaları. 

(525) 1-887 

Günde 3-4 saat çalı~ 
1'...ı!' rusçadan tilrkçeye terc\U""" 

1 
mek üzere bir mütercime ilıİ 
vardır. (1572) No: telefons 
ncaat. ı-965 

a 300 3 
4 150 1 
8 80 7 
8 25 kuruttlll"· ~ 
1 - Hayır itlerine ve 1 

çıkan Jdtablara ald Ulııt.,.6'l' 
% 15 tensilit yapılır, 

Z - Zayi illn bedelleri -'11 
~ tu yU.s otus kuruıtur. 
~ 3 - Tebrik. tegekkUr, ~•"': 

me vefat ve kab alla nasıl' 
~ rından maktuan beı lira ,ıısııt· 
~ 
~ 

~ ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Harifl' __.,,,,, 

~ Seneliği 17 Lira 30 ı,iıf 
~ 6 Ayhğı 9 ,, 18 ,, 
~ 3 Aylığı S ., 9 ,, 

Posta ücreti gönderilıDi1efl 
~ mektublara cevab vcrilmd· 

~Al""~ ..... "'" 

İmtiyaz sahibi Vt satıl111 

harrlrt Falih Rıfkı AT~y 
Umumr ne~riyatı idare ede~ 
Yazı İşleri MUdUrU Naı1.1lı 
BAYDAR 

Çankırı caddı!I/ oivırır.0' l Ulu• B•,,mnind• b.,,ıınıf 
tll'. 

' 
SiNEMALAR 1 

' YENi 1 
Telakki edilen emir mucibince sinema/ ar seans aralarında tamamen havalarıdrrı Jacakttt 

BUGÜN BU GECE 
Bitmemiş senfoni filmini yaratan 

dahi sanatk§.r Villi Forst'un bizzat 

oynadığı mus.ikili fevkalade komedi 
Böyle bir kız unutulur mu diğer oyun

cular - Paul Hörbiger • Dollı Haas 

BU GECE 
Lllian Harvey ve Geııe Raymond tara• 
fından temsil edilen fevkalade filim 

SARIŞIN KUKLA 

Muazzam revü sahneleri 


