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Gündelik 

DOGRU GÖRÜS 
Yaşayışı, her insan kafasının 

~sarlanıasma göre önceden sınır· 
karı çizilen bir çerçeve içine almak 
k~lay değildir. Yaşayışın bugün 7 

u ve yarınki bütün gerekenlerı 
h' . •zıın elimizde ve avucumuzda 
lutahileceğimiz şeyler olmadığın· 
dan çok kez düşüncelerimiz ile 
realiteler arasında ayrılıklar görü
ı ·· ur. Bu ayrılıklardan doğabilecek 
~~nksizliğe meydan bırakmamak 
ıçın yaşayışa ve onun türlü yasa • 
la.rına daha derin bakmak ve dü· 
fÜncelerimizi biraz ela onlara uy· 
durmak gerektir. 

Devlet yaşayışında iş daha güç 
~e daha karışık bir biçim alır· Bu 
bakımdan devlet adamı derken, 
Yalnız gündelik işleri iyi çeviren 
a.~~~ değil, bu işlerin yarınki g~~ 
dl§ına de önceden gören ve ona go
te Önceden düzen alan adam da 
anlaşılır. Topluluk yaşayışının şu 
~eya bu duruma göre ne biçimde 
e.kıp gideceğini şimdiye kadar ya· 
zdnıış olan formüller bize öğrete· 
~~z~ Çok kez gördüklerimiz ve 
Roreceklerimiz bildiklerimize uy • 
?1.az. Onun için doğru görüş bilgi 
111 olduğu kadar ve belki de da· 
ha cok bir seziş işidir. 

Bu seziş gücünü yaratan şey • 
ler nedir? Bunları birden anlat • 
inak pek kolay değildir. Devlet. 
a.datnının kafası, yüreği, karakteri 
hu gücün do<7masında hep bera • 
her rol oynarlar. Yaşayışa pençe· 
reden dışarı bakar gibi bakanlar 
onun içini ve özünü pek göremez· 
ler. Ancak gerçek devlet adamı • 
dır ki, büyük sezişi ile onun her 
kifiye görünDleyen ince mekaniz • 
?1~sını anlar. Çünkü o, !aş~yışm 
ıçıne girmiş ve dizginleri elıne al· 
tnı~tır. Pen~ereden bakanlar, ön • 
ceden anlev~madıkları şeyleri a
radan vakit geçtikten ve kurulan 
düzenlerin verimleri göze çarp • 
tna~a başladıktan sonra görebilir· 
ler. 

Avrupanın yapmış olduğu soy
•al. aıyasal ve ökonomik bir ta • 
k.ıın prensipleri vardır. Bu pren • 
sıplerin de yaşayışın herhangi bir 
Ça.~ındaki gidiş biçiminden alın
drı:?ı ve bu biçime uydurulduğu 
helHd;r. Bunlaı·dan ökonomik li · 
heralizm, en çok kazançlı olarak 
kullanıldığı çağlarda ve ülkeler
de Yüksek bir inan gibi kafalarda 
"e gönüller.de yer tutmuştu. Dev
letin ökonomik işlere eli kolu bağ
ı. karşıdan bakması gibi düşünce
ler de hu inandan doğmu!}tur. Fa
kat ya.,ayış sonunda o eski formül
lerin dısrna çıkmış ve yeni ülküler 
a~kasrndan yürümeğe başlamıştır. 
Ştrndi A vnıpada yeni yaşa yısa gö
re, Yeni prensipler aramak dü~ün
Cesi yayılmıştır. işsizliğin artma
İından doğan sıkıntılar ve korku-
1 a.r ~İr çok devletleri ökon~mik 
şlerın hasına geçmeyi gereklı kıl
tnıftır. 

.. Türk Cumurluğu bundan çok 
0 nce yurdun bayındırlığı ve bay
•tdlığı için bir yandan demiryolu 
·~Yasasına öteki yandan da i.ire
:•~i artırma işine girişti· O vakit 
Ç•nıizden ve dışımızdan bunun şu 

\reya bu ökonomik prensiplere uy· 
~dığıru söyliyenler az değildi. 
•• 0 Yle söylenirken Avrupadan da 
~nekler gösteriliyordu. Ş ;mdi o 
.. "tupa.da ne görüyoruz? Bizim · 
Jnccden tutup ökonomik prens;p. 
ere Uygun olmadığı haykırılan 

)'t)fu b' d· .. ır çok Avrupa ulusları ken-
~. 0 konomilerini onarmak için 

~:t."'1~0-e başlamışlardır. Devlet hE'r 
şıdı ile yol yapacak, kanallara

t·~cak, limanları genişletecek ve 
tıtlij bayındırlık i-:leri görecek ve 

Adımız, andımızdır. 
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Roma, 20 ( A. A.) - Habeşistan ile itcılyan 
Snmalisi lıudrulu11da yeni bir lıôdise olmuş 
lıabeşlilerdcn ~ilalılı birlmç gru p 1mrakolla
rı geçere#.- yüz Jmdar deveyi alıp götiirnıÜ§• 
lm·tlir. lıalymılcır hadiseyi protesto eltiler. 

llcı· yerd .... 5 kuruş 

Çanaldiale, 
zaferini k~utladı 

ALMAN KARARI HAKKINDA DÜŞÜNCELER 

Canakkale, 20 ( A .A.) - 18 mart 
Çan~kk ... le deniz zaferinin yirminci yıl· 
dönümü Çanakkale halkı tarafından 
halkevi salonunda kutlandr. Cihan har
binde boğazın zorlanmasındaki sebebler 
ile deniz harbmın safhaları ve kazanılan 
7aferin amilleri hakkında çok canlı bir 
surette ve krokiler üzerinde verilen iza

hat derin heyecanlarla dinlendi. 

Fransa bir protesto notası hazırlıyor 
B. Çörçil durumu iyi görmüyor ·İtalya şiddetli tedbirler 

istiyor. İzvestiyamn bir yazısı· Lö Tan ne diyor? 

İtalya · Habeş 

imparator Haile Selase 
durumu anlatıyor 

Adisababa, 20 (A.A.) -Tayınis ga
zetesinin özel bildinnenine beyanatta 
bulunan Habeşistan imparatoru demiş • 
tir ki; 

"- 1908 andlaşmasmdan sonra ya • 
pılan bütün teşebbüsler, ltalya'nın an~· 
laşma hükümlerine tam kay1dsızhk yu· 

zünden akim kalmıştır.,, 
İmparator bu sözlerden sonra .. Ha: 

beşistan'ın sınırları tahdid teşebbuslerı· 
. k" l alınası hakkında yapılan ten· 

nın a ım < 

k"dl • 'lk sebeblerin bilinmemesinden 
ı erın, ı .. 

ileri geldiğini söylemiş,, l talya musterı:· 
likeler bakanbğı tarafından çıkanlan .ki· 
tabın, ftalya'nın topraklarını Habeşıs • 
tan hesabına genişletmek için kullandı
ğı usulleri gösterdiğini ııöyliyerek tle • 

miştir ki: •. 
"- Bu kitai>da, ltalyanın azamı ıs • 

teklerini gösterir bir harita vardıt. Bu 
haritada Ualual açıkça Habeşistt.n'a bı
rakılmıştır. işin başlangıcında Habeşis -
tan, 1 talya'nın İ11ledikle1·ini, b;r İmpara
torluk heyetinin mesuliyetlerini i~bat 
etmek şartile tatmin edeceğini bildirmiş-

tir. 
ltalya'nın son askeri hazırlıkları i1e 

Habeşistanın gözü dağlanmıyacakt~r. 
Ne sınır vilayetlerinde, ne de Habeşıs-

••tekı" mmtakalannda ~eferberlik 
tanın o 
başlamış değildir. 29 11 ve 2/ 2 deki ma-
hud hadiseler, 1 talyanm askeri hazrrlı~
lanna bir vesileden batka .bir şey değıl-
dir. 

Fransa'nın Almanya'ya 
vereceği protesto notası 

Paris, 20 (A.A·) - Bugünkü 
bakanlar toplantısında Fransa' 
nın Berlin el
çisi taraf mdan 
alman hükume. 
tine verilecek 
protesto notası· 
nın metni ka
rarlaşacaktır. 

Bu nota, Al· 
manya'nın hat• 
tı hareketinin 
Versay muahe
desine tecavüz ~ 

B. [;aval 

teşkil ettiğinden maada, muabe
delerin iki taraftan yalnız biri ta
rafından feshini meneden 3 şubat 
tarihli fransız • İngiliz teklifleri
ne de muhalif olduğunu ifade e-

decektir. 
Kabinenin, müstakbel görüşme

lerde alınan tek taraflı kararların 
dikkate almmıyacağmı beyan et
mesi muhtemeldir. 

Kabine, 8 . l.aval'ın Moskova
ya da,ret edilmiş olması keyfiye· 
t;ni de müzakere edecektir. 

Sovyet mahfilleri, bu seyahatin 
bir an önce hatta B. Eden orada 
iken bile vukuunu temenni ediyor· 
lar. Maamafih, böyle bir seyaha
tin uzun uzadıya diplomatik ha· 
zırlıklarda bulunulmasını İcab ey· 
!ediği de teslim olunmaktadır. 

İngilizler hav ada kuvvetli 
olmağa ça hşıyorlar 

ı., .1, lman /uı ua lmvvetlerinc lump ii.diinlii-
Yrl sonuna ruııuır a • . . ..,.. .. ı· d ı tacag"'ını um arı lrıgılterc .4.lman)a ıle yapı· 
l(mtıı e ın e u . 
lacak konuşmaların sorıııcu nu ıu .. 1.-lryor. 

Londra 20 (A.A.) - B. Sasso· 
n AvaU: Kamarasına hava büd

~e~ini verirken hava bakanlığının 
muayyen bir devre içinde herhan· 
gi bir İngiliz firması taraf rodan 
bakanlık ihtiyadarına en. ~ygun 
olarak yapılacak tayyare ıçın 25 
bin sterling mükafat vermek ~.a-

vunmda olduğunu ve keza yuk· 
sav f .. . d 
seklerde ve uzun mesa e ~zerın e 
denemeler yapmak sur.etı!"le. t":y-

1 Yaptrracag~ mı bıldırmıştır · yare er d" ~ · 
Bu denemeler iyi sonuclar ver ı~ı 

t kd. de muvafık görülecek ~ar 
a ır ·· ükseklık 

devre zarfında dunya . ~ 
e mesafe rekorları tesısıne teşeb-

büs edilecektir. 

L dra 20 (A.A.) - Avam ka-on , .. 
nda hükôn1et namına soz 

marası 

keni~ durgun ökonomisine yeni • 
den can verecek.. Biz yo~uı;nu.za 
rJoğru görüş ve do~u . gıdış ıle 
bal'lamı~tık. Onlar şımdı dolam · 
ba~lı izlerden geçerek bu yola 

çıkmağa çalışıyorlar. Is~~~. İ~ö~~ 
nün doğruyu ve yarını goruşu çu
r;.ik formülleri yenmiş ve ökono • 
mik ya-:ayışımıza düzen ve hız ver
mi -; tir. "Artık ne içimizde, ne d~ 
dıs~mızcla bunu anlamıyan kalma-

- ki Mesud ALSAN 

söyliyen hava müsteşarı B. Sasson, 
demiştir ki: 
"- Son aldığımız duyuklara 

göre, Almanyanın hava kuvvetle
ri bakımından bize müsavi oldu
ğu doğru değildir. Ve yıl sonuna 
kadar Almanya'ya ha fif bir üstün
lüğümüz olacağı kanaatindeyim. 
Bununla beraber söylediklerim, 

(Sonu 2. ci sayılada) 

~------·-..-----~ 

Büyül{ bir tayyare 
}{azası 

Paris, 20 (A.A.) - Çad gölü 
mıntakasmda bir teftiş seyahati 
yapmakta iken, Belçika'nm Kon· 
go müstemlekesinde bir tay yare 
kazasına kurban gitmiş olan orta 
Afrika fransıi müstemlekeleri va-
lisi 8. Emil Rönar, 1934 şubatına 
kadar Paris valiliğinde bulunmuş 
ve sabık polis müdfrrü Şiyap ile 
beraber istifa etmişti. 

Zengin bir amerikalı olan karı
sı ile beş yoldaşı da B. Rönar ile 
beraber aynı kazada telef olmuş· 
lardır. 

Birkaç yıl önce, B. Rönar'm oğ
lu da gene böyle bir tayyare ka
zasına kurban gitı:pişti. 

B. Çörçil durumu 
tehlikeli görüyor 

Londra, 20 (A.A.) - B. Çör· 
çil, Avam Kamarasındaki beyana· 
Lında hava pro-
gramının lngil· · 
terenin korumu 
için yetmez ol. 
duğunu söyle-

' dikten sonra 
demiştir ki: 

"Çok vahim 
bir tehlike dev• 
resine girdik. 
Bir savaşman· 
zaraslle karşı
laşmış değiliz. 

B. Çörçn 

Fakat 1918 <le biten savaşın 
tekrarı imkanına çok ben.ziyen 
bir şeyle karşılaştık. Bunun önü
ne geçilebileceğini umuyorum. Fa
kat durum 1914 dekinden daha 
çok fenadır. Ve kontrol edilmeme
si im.(anı da vardır. Tayyarecili
ğin inkişafı üzerine en tehlikede 
bir ulus olduk. 

B. Çörçil sözlerini dünyanın en 
büyiik tayyare kuvvetlerine mü
savi bir tayyare kuvveti istiyerek 
bitirmiştir. 

Fon Noyrat'ın sözleri 
Berlin, 20 (A.A.) - Royter a

jansı bildiriyor: Fon Noyrat, Roy
ter ajansı bil
dirmeninin bir 
sorusuna cevab 
vererek demiı· 
tir ki: 

"Sir Con Say. 
men ile B. Ede. 
nin Berlini zi
yaretleri iyi bir 
hava içinde ya. 
pılmaktadır. gö 
rüşmelerin bü. 
tünü kolay ola

'B. IVoyrat 

maz. Fakat evelce, bundan daha 
kolay değildi. Şimdi hiç olmazsa 
esas daha aydınlıktır. Ve kelime 
üzerinde münakaşa edeceğimize 
realiteler üzerine dayanabiliriz.,, 

Alman memurları B. 
Hitler'i kutluyorlar 

Bertin, 20 (A.A.) - Almanya 
memcrlar birliği başkam tarafın
dan B. Hitler' e gönderilen bir te!
graftR: " Ölünceye kadar, şahsı
nıza bağlı bulunan alman devlet 
memmları, mecburi askerlik hiz
metini ihya huyurduğunuzdan do
layı son derece heyecanla size te
şekkür etmektedirler.,, diyor. 

Amerika, Avrupa duru
muna seyirci kalıyor 
Vaşington, 20 (A.A.) -

Ruzvelt, Avrupa vaziyeline 
§1 müşahede sı
yasasını takib 
etmektedir. 

Bay 
kar· 

Sanıldığına 
göre, görüşmüı 
olduğu B. Hull 
ile B. Norman 
Davis, Berlin'e 
bir protesto gön 
dermek fikrine 
temayül ediyor· 
lardı. Fa kat 

B. Gordel Hul 

Avrupadaki muhtemel knrıtıklı!i· 
lara girmek endiıesini ızhar eden 
bahriye ve harbiye bakanlal'mdl 
fikri buna galebe çalmıftır. 

B. Ruzvelt, ıilahları bırakma. 
konferansı çerçevesiude harekete 
geçmeğe daha ziyade taraftardır. 
Fakat iyi haber alan mahfill.e .. e 
göre, son hadiselP.r B. Ruzvelt'in 
cesaretini.kırmıştır. Ve Reiıicfun.. 
hur aı tık silahları bırakma etraıc 
f mda uluslararası bir anlaşma ih· 
timali mevcud olduğuna İtıanm&ı! 
maktadır. 

İtalyanın durumu 
Roma, 20 (A.A.) - Havaı bil• 

dirmeninden: İtalya, Fransa Yft 
İngiltere Dı§a• 
rıitler Bakanla· 
rı arasında doğ• 
rudan doğruya 
istiıare taaav· 
vuru, müştereli 
disiplinin teza• 
hürü telakki e
den efkarı U• 

mumiye, müsa
' i d surette kar

şılamaktadır. 
B. Musollni 

Hükumet, büyük devletlerin ıı· 
kı işbirliğine Fransa • ltalya an
laşmasına ve kararları ltalya tara· 
fından lamamiyle kabul edilen 
Londra müzakerelerinin ruhuna 
sadık kalmaktadır. 

Almanya, nezdinde yapılacak 
herhangi müşterek teşebbüsün ic
raşınJan önceki müzakerelerin, üç 
devletin mesul hakanları arasında 
yapılması tercih edilmektedir. Bu 
müzakerelerde B. Musolini'nin de 
hazır bulunabilmesi için, ltalya ti· 
rna lindeki şehirlerden birinin ae • 
çilmesi de hoş görülecektir. 

İtalyanın mümkün olduğu ka
dar şiddetli tedbirler alınmasına 
ötedenberi la raf tar bulunduğu Ja 
kaydedilmektedir. 

(Sonu 2. ci sayı/ada) 

Ulus'un Aylık Aboresi 
Anadolu Ajansmm <liin hildirtli~i ~ihi Hil Ara!;lırma Ku

rumunun hazırladrğı ( Osmrmlw(l(/rm 1'iirkçt'}"e K.ar.~ılrl.-lar 
Kılaruzu) hirk~u: gün içim le (l Ll'S) ta ne~r<·•Jilnıeğt• ha~· 

lanacaktır. Okuyucularımız ~azt• Lcmizdt• lwr ~iin iki y iizc 
yakm kt>limenin kar~ı lrğım hnlacaklarclır. (l IJ S) un g~niş 

(ilçiid•• y:ı},Juıası için hazır)ıklar } a(l tlmı~hr. Ancak okuyncu
larmuzm gazctclt•rini claha m u ntazam alahilmd('ri için aylık 
:ıbonc usulii konulmuştur. A)lık ahouf'nin ,fcğ•·ri Ankara ve 
taşı·a için bir hnçıık liradır. Cuma g iinlcri ,ıe ka) ıd yapılır. 



SAYIFA Z ULUS 

SON DUYUKLAR. DIŞARDAN 
[ ______ ;;.. ________________________ ............................ ----------------------~-------
Alman kararı 

haklunda düşünceler 
( 8cqı 1. ci •ayıl ada) 

Öte yandan, lngiltere'nin Ber
lin'e vereceği nota, üç devlet ara
ımdaki konuşma mevzularından 
haric görülmektedir. Almanyanm 
hareket tarzı bakımından, İngiliz 
notasının yalnız İngiltere ile AJ. 
manyayı alakadar eden bir keyfi
yet olduğu, ve çünkü orada halle
dilecek, aynca bir sorum Berlin 
seyahati sorumu mevcud bulundu
ğu söyleniyor. 

İzvestiya'nın bir makalesi 
Moskova, 20 (A.A.) - İzvesti

ya gazetesi "Berlin zaferi0 başlı
ğı ve Viator İmzası altında neıret
miş olduğu bir makalede diyor ki: 

"Almanya hüklımetinin fransız 
ve İngiliz diplomatlarının kendi
ıi ile müzakere etmek isteğinde 
bulundukları bir sorumu kendili
ğinden hallebniş olmasına rağ
men İngilterenin Sir Con Saymen
in Berlini ziyareti karanndan vaz
geçmemiş olmasını öğrenen Bertin 
rahatca bir nefes almıfbr. Berlin 
hükumeti, bu oyunda büyük bir 
muvaffakıyet kazanmıştır. Alman 
matbuatı, büyük garb devletleri
nin ve her !eyden önce lngiltere
nin B. Hitler tarafından kendile
rine takdim olunan lokmayı yut
muş olduklarını bütün dünyaya 
ıöyliyebiJir. İngiltere bükü.meli, 
Almanya hükümetinden B. Hitler
in 3 şubat tarihli notada münde
rie bütün hususlar hakkında mü
zakereye hazır olup olmadığını bir 
kere daha sormuştur. Bu soruya 
B. Fon Noyrat, tebessümle: mem
nuniyetle cevabını vermİftir. 

Her §eyden bahsedilebilir, her 
husus hakkında görüşülebilir, fa.
kat bilinmesi gereken nokta, bu 
kabil görüşmelerden ne gibi bir 
ıonuc çıkacaktır. Almanya, tepe
den hrnağa kadar ıilahlanmıştır 
ve istikbalde yapılacak bütün mü
zakerelerde bu vakıaya dayana
caktır. 

lngiltere hükumetinin proteato
ları bütün dünyada merhamet u
yandıracak bir İntiba hasıl edecek
tir. Hiç kimaenin B. Hitler'in mu
Yafakat edeceği sistemin ne tekil
de olacağmdan !Üphesi yoktur. 
Sir Con Saymen'in bu hususta ne 
cevab vereceğini keşif ve tahmine 
uğraşmıyalım. 

1. - İngiliz hükU.meti durumu 
aydınlatmak için yeni bir teşeb
büste bulunmak istemektedir. Al
man sıyasasını.n durumu kemaliyle 
aydınlatmıf olduğu şu zamanda bu 
tekildeki izah gülünç olur. 

2. - lngiliz hükiimeti, fqut 
Almanyanın arzularını önlemekte 
ve tarihi fırtınanın istikametini 
ıarki Avrupa'ya çevirmek arzu
ıunda bulunmaktadır. 

3. - Üçüncü izah tekli fU ola
bilir: İngiltere hükfuneti, tehlike 
önünde tamamiyle pusulayı şaşıra
cak derecede zayıftır. Bundan 
sonra ortaya çıkacak hadiseler, bu 
üç izah şeklinden hangisinin doğ
ru olduğunu gösterecektir. 

Fakı- t ne olursa olsun barış ve 
savaş sorumu yapılmakta olan ta
rihi oyunda kaybedilmiı bulunan 
bu ilk partinin hesabatını görmek 
mecburiyeti lngiltereye aid ola
caktır.,, 

Avrupa 1914 tenberi en 
tehlikeli devrini yaşıyor 

Londra, 20 (A.A.) - B. Duff
koer, kentteki Maidstone' de verdi
ği bir söylevde demiştir ki: 

u A - vrupa durumu 1914 den-
beri her zamankinden daha tehli
kelidir. Bununla beraber umudsuz
lanmak için hiç bir eeheb yoktur. 
Son hadiseler hiç bir şeyi değiştir
memiş ve fakat sadece durumu ay
dınlatmıştır. Barış isti yen dört bü
yük memleket ''İngiltere, Fransa, 
haf ya, Sovyetler Birliği,, nin ba-

rış için sağlam bir blok teşkil ede
rek, barışın korunmasını istedik
lerini ve onu bozacak herkesin 
karşdarmda kendilerini bulacağı
m açık bir surette dünyaya anlat· 
malan lazımdır. Barışın temin e
dildiğini ancak o zaman umud e
debiliriz. 

Tan'ın bir makalesi 
Paris, 20 (A.A.) - lngiltere

nin Berlin'e verdiği nota hakkın
da Tan gazetesi diyor ki: 

"İngiltere hükumetinin uzlat
ma gayretlerinde en son dereceye 
varmak istemesi, müdafaa edile
bilir bir durumdur. Fakat şurası
nı da kaydetmek gerektir ki, Al
man • İngiliz görüşmeleri diplo
masi tarihinde bugüne kadar gö-
rülmemiş şartlar içinde yapdacak
tır. Çünkü müzakereler, hadiseler-
le daha önce ve açıktan açığa ger
çekleştirilmi~ bir mevzu üzerinde 
olacaktır.,, 

Tan gazetesi, Almanyanm kütle 
halinde tekrar ailahlanmasmın u-

zun zamandanberi ve bir usul da
iresinde hazırlanmış bir planın tat
biki olduğunu ilave etmektedir. 

Almanya' da askeri hizmetin 
mecburi şekle konuluşu, Fransa-
nm iki yıllık askeri hizmeti kabul 
edişine bir cevah olarak sayanlar, 
Fran.sa'nm bu tedbiri, 1930 yılın
da silahları buakma konferansına 
hazırlık yapan ve alman mümessil
lerinin de hazşr bulunduğu komis-
yonda mevzuu bahsettiğini unut
maktadırlar. 

B. Hitler Augsburg'ta 
Augaburg, 20 (A.A.) - B. Hit

ler, hiç beklenmediği halde Mü-
nih'ten buraya gelmiı ve halk ta
rafından coşkun tezahürlerle kar
şılanmıştır. 

Berlin'de bir hava kuru
mu denemesi 

Berlin, 20 (A.A.) - Dün ak
f&JD b~lıyan hava hücumlarına 
karşı korunma denemelerini halk 
alaka ile takib etmiştir. Evlerin 
pencereleri sımsıkı kapatılmı,, so
kaklardan geçen bütün nakil vası
talarının fenerleri perde ile örtül
müştü. Başlıca kiliselerin çan ku
lelerine çıkanlan memurlar, evle
rin ışıltlarım tarassud etmektedir
ler. Saat 23 te, yalandan bombar
dımana başlanmıştır. Her taraf 
karanlık içerisinde idi. 

• * "' 
Berlin, 20 (A.A.) - Berlin'de

ki bütün ışıkları söndürme dene
mesi gece yarısı bitmiş, ve bu de
neme tamamen muvaffak olmuş
tur. 

Berlinliler hava bakanlığının ta
limatım aynen tatbik etmişlerdir. 
Tayyarelere karşı müdafaa teşki
latının havada bir mümessili var
dı ve teşkilat mükemmel bir su
rette işlemiştir. 

··-
İngilizler havada kuvvet

li olmağa çalışıyorlar 
(Başı 1 inci sayı/ada) 

faraziyelere dayanmaktadır. Du
rum, bizi endişeye düşürmek için 
birçok sebehler arzetmekle bera
ber, hava kuvvetlerimizin yeniden 
artırılması için bir lüzum olmadı
ğı almanların hava kuvvetleri 
hakkında verecekleri rakamları 
göreceğiz. Sir Saymen'in Berlin 
seyahatinden sonra bu hususta da
ha iyi malUınat sahibi olacağımızı 
da umuyoruz ve nihayet, alman· 
lar, görünüşe bakılırsa, bütün du
rumu bizimle görüşmek istemek
tedirler. 

Fransanın Almaııya-
v• ya verecegı nota 

hazırlandı 
Paris, 20 (A.A.) - Royter a

jan5ı bildirnıeninden: Bu sabah!d 
kabine içtimaında alman kati bir 
karara göre, Almanyanm silahlan
masından doğan meselelerle met· 
gul olmak üzere, fransız, İngiliz 
ve italyan mümessillerinden mü
rekkeb bir heyet, hafta sonunda 
Paris'te toplanacaktır. 

Kabine, Almanya' da mecburi 
askerlik hizmetinin tesisini protes
to makammda haurlanan notayı 
tasvib etmiştir. Bu nota, bugün öğ
leden sonra Berlin'de Fon Noyrata 
verilecektir. 

Nota yarın sabah Ber
lin' de bulunacak 

Paris, 20 (A.A.) - Royter a
jan11 bildiriyor: Fransanın Al
manya'ya notası ancak yarm sa
bah Berline tevdi olunacaktır. Ve 
ancak o zaman neşredilecektir. 

Royter bildirı:neninin aldığı du
yuklara göre, bu nota, Almanya
nın mecburi askerlik hizmetini ye
niden tesis etmek hakkındaki ka
rarı neticesinde Versay muahede
sinin, Berlin'in müzakere esası ol
mak üzere kabul e::tiği 3 şuhat be
yannamesinin ve esas prensipi u
luslararası bütün teahhüdlere sa
dakat olan uluslararası hukuku
nun ihlal edilmiş olmasını protes
to etmektedir. 
. Notada, netice olarak Fransa

nm bir taraflı alınan herhangi bir 
kararı yakında yapılacak müzake
reler esnasında nazarı dikkate al
mıyacağı bildirilmektedir. 

Fransa uluslar derneğine 
müracaata karar verdi 
Paris, 20 (A.A.) - Royter a

jansı bildirmeninden: 
Kabine, Almanyanın mecburi 

askerlik hizmetine dair olan kara
rını derhal Uluslar Kurumuna ha
vale etmeğe karar vermiştir. 

Fransa konseyin toplan
masını istiyecek 

Cenevre, 20 (A.A.) - Konse
yin derhal toplanmaya davet edil
mesini istiyen fransız tebliği bu
raya gelir gelmez, teJgrafla reis 
B. Tevfik Rüştü Aras'a bildirile
cektir. B. Rüştü Aras konsey arka
daşlariyle İstişare ve konseyin iç· 
timaı için bir tarih teklif edecek
tir. Malumdur ki, konsey, kanu
nusani devresinde, azanın fevka
lade toplantılardan en az beş gün 
evel haberdar edilmesini kararlaş
tırmıştı. 

B. Laval Rusya'ya 
davet edildi 

Paris, 20 (A.A.) - Royter a
jansı bildirmeninden: Kabine, 
Sovyet hüki'ımeti tarafından Bay 
Laval'ın Moskova'ya gelmesi için 
yapılan daveti kabule karar ver
miştir. Şimdilik bu ziyaret hakkın
da bir tarih tesbit edilmiş değildir. 

İngiliz kabinesi Paris 
toplantısını görüştü 
Londra, 20 (A.A.) - Kabine 

toplantısı iki saat kadar sürmüş
tür. Toplantıda dış meseleleri gö
rüşülmüştür. B. Eden bu toplantı
da hazır bulunmuştur. 

Royter ajansının haber aldığı
na göre, kabinede, İngiltere, F ran
sa ve İtalya mümessillerinden mü
rekkeb bir konseyin, Sir Con Say
men'in Berlin'i ziyaretinden evel 
Paris'te veya İtalyanın şimalinde 
toplanması hakkında ileri sürülen 
fikir müzakere edilmiştir. 

Bu hususta Fransa ve İtalya hü
kiimetlerine bugün tebliğat yapıl
ması bekleniyor. 

B. Laval'in ayandaki 
beyanatı 

Paris, 20 (A.A.) - Fransız Bat
bakanı B. Flandin ayan meclisin
de askeri meseleler hakkındaki 
müzakereler esnasında bir nutuk 
iradetmit ve F ransamn askerlik 
müddetini uzatması sebeblerini 
izah ederek demiştir ki: 

"Biz, bir senelik hizmet kanu
nu çerçevesinde kalmakla Fransa
nm gayretini karşılıklı emniyet 
garantileri kaydi ihtirazisiyle bir 
silahsızlanmaya doğru sevk niye
tinde olduğunu gösterdik. Alman 
ordusuna gelince, bu 36 f ırkalık 
12 kolordu 15 mart beyanname
sinden evelce de mevcuddu. De
mek oluyor ki bütün bir sıyasanın 
neticesi önünde buJunuyoruz. Al
manyanın beyannamesi öyle bir 
zihniyete tekabül etmektedir ki, 
eğer dünya taraf mdan kabul olu
nursa hu uluslar kurumu üzerine 
müesses bulunan barış eserinin 
mahvolması demek olacaktır. F -
ransa Almanyanın tezini kabul 
edemez. Alman ulusunun, arzu et
mediği dört buçuk senelik harb
den sonra silahlarını bıraktığı doğ
ru değildir. Harbm mesuliyetleri 
hakkında dünya çoktanberi kara
rını vermiştir. Bu kararı ben mü
ruru zamana uğratmak istemem. 
iki uJus arasında hepimizin arzu 
ettiğimiz itimadlı işbirliğini bu 
mesuliyetlerin unutulmasını temin 
edemez. 

Diğer taraftan silahsızlanma 
hakkında teahhüdlerimizi yapa
madığmnzı söylemek doğru de
ğil dir. 

Asker miktarının yüzde elli nis
hetinde azaltılması, üç senelik hiz
met müddetinin bir seneye indiril
mesi unutuluyor mu? Deniz kuv
vetlerinin tonilato miktarım 768 
hinden 550 bine indirdik. Hava 
kuvvetlerinde de aynı derecede 
tahdidler yaptık. Mütarekedenbe· 
ri silahsızlanma arzusu ile meşbu 
bulunuyoruz. Eğer daha fazla si
l:ıhsızlanmadık ise bu sırf Ren'in 
öbür tarafında yapılmakta olan ıi
lahlanma dolayısiyle olmuştur. 

Versay mauhedesinin en esaslı 
şartlarından vazgeçişlerimizin u
zun hikayesini acaba ayrıca anlat
mam lazımgelir mi? 

Roma ve Londra konuşmaların
dan sonra nihayet bir Avrupa ba
rışı gözönüne alınabilecek bir ha-
le gelmişti. Almanya ise, tehdid 
edilmekte olduğunu bildirmek için 
böyle bir zamanı intibah etmiştir. 
Mesele Cenevre' de müzakere edil
melidir. Meşrutiyetler çevresi için· 
de muahedelerde bütün tadilleri 
yapmak kabildir. Fransa harbdan 
nefret etmektedir. Fransa sulhu 
muhafaza için bütün tedbirleri a
lacak ve etraf ma aynı ülküyü mu
hafaza eden devletlerden kuvvet
li bir blok toplamaktan feragat et
miyecektir. Bütün fransızlar mu
kaddes vatan aşkı ile birleşmeli
dirler.,, 

B. Flandin hundan sonra ulus 
aleyhtarı ve müstemleke aleyhta
rı propagandalarla mücadele ede
ceğini bildirmiş ve bütün fransız-
ların mutlak surette ittihadını ve 
işbirliği yapmalarını istemiştir. 

Ayan meclisi hükumete 
güvenini bildirdi 

Paris, 20 (A.A.) - Ayan mec
lisi, ulusal emniyeti muhafaza ve 
barışı sıyanet sıyasasına devam 
etmek üzere hükfunete 21 reye 
karşı 263 reyle itimad beyan ey
lemiştir. 

BU GECE NÖBETÇi ECZAEVLERI 

SEBAT 
VE 

YENiŞEHİR 
ECZAEVLERlDlR 

Alnıan 1-larbiye 
Bakanının sözl"'rl 

Berlin, 20 (A.A.) - AlnıanY1 

harbiye bakam Fon Blomberlı 
Fölkişer Beobahter gazetesi~• 
yaptığı bir beyanatta demiştir kıf 
"- Kısa müddetli askeri hi• 

met usulüne dönüş, Almanyaıı.&Jı 
hududlarmı müdafaa imkanlarJ01 

yalnız ordusunda gördüğünü jspaC 
eder. Tarih, istila ordusunun bii•• 
bütün ba~ka bir mahiyette oldıl
ğunu göstermektedir.,, 

B. Fon Blomberg, ilaveten, meO' 
huri askerliği imtiyazat tanımıyad 
ve mesleki t~rakkinin ancak seci• 
ye ve kabiliyette bağlı olacağıo• 
kabuJ eden nazist akidelerin üzr 
rine müesses olduğunu söylemiştİJ't 
Alman ulusunun bu hizmeti, müıO' 
taz olmakla beraber küçük bir r 
kalliyete münhasır kalmasını ı.~ 
hammül edilemez saydığım izah 
eden bakan, hizmetten istisna edi
lenlerin arzulan, bütün ulusud 
müşterek iddiası tekline döndü• 
ğünü söylem ittir. 

Bakan, ordunun kendisine gÖ94 

terilen güvene layık olacağı ve ytl' 
ni Almanya'yı yaratan ve ona ö~ 
derlik eden Hitler'e karşı ettiği 
bağlılık yeminine sadık kalacail 
umudunu göstererek sözünü bitiP 
D";t>lİr. 

Berlin'de bir filim 
kongresi 

Berfin, 20 (A.A.) - Önümü,. 
deki ay zarfında Berlin' de topl .. 
nacak olan uluslararası filim koJlll 
gresine ittirak edeceklerin miJdai' 
n 800 yabancı ve 600 alman tali• 
min edilmektedir. 

Belçika, Bulgaristan, lngilterei 
Fransa, Avusturya, İsveç, İsviçre. 
l~panya, Çekoslovakya ve Maca,. 
ristan sinema teşkilat ve ıahiblee 
ri kongreye iftirak edecekleriııf 
bildirmitlerdir. 

BELÇİKA'DA 

B. Tönis'in beyanatr. 
Briiluel, 20 (A.A.) - Radjcl 

ile nqredilen bir nutukta B. Ti5-
nis dem ittir ki: 
"- Okonomik eserimiz, nıuha~ 

liflerin ve parlamentodaki gnıpe 
ların politikasına çarpmıştır. 

Para durluğunu korumak için at 

iman tedbirleri hatırlatan muma
ileyh, demijtir ki: 
"- Kambiyoyu kontrolumuz al• 

tına almağa mecbur oluşumuza 
maksadın gerçekleşmesi gereken 
ruhi durumun yaratılamadığını 
gösterir. 

Tönis kabinesinin düşme.. 
sine para sorumu sebeb 

olmamış 

Brüksel, 20 (A.A.) - Belçika a• 
jansı bildiriyor: İyi malumat alaıl 
mahfillere göre, Tönis kabinesinİJS 
istifasına para ıorumu aebeb ol• 
mamıştır. Yeni kabinenin de bit 
ulusal birlik mahiyetinde olup ol• 
mıyacağı henüz söylenemez. Bıı• 
nunla beraber ,urası herhalde ha
tırlatılmak gerektir ki, B. V aJI 
Derveld daha dün beyanatında 
sosyalistlerin altın frankm muha• 
fazasına taraftar olduklarını söf." 
lemiştir. 

Sosyalist partisinin 
durumu 

Brüksel, 20 (A.A.) - Sosyalisf 
parlamento üyeleri, fırkaların ge
nel meclisini, hükUınetin istif ası 
karşısındaki hattı hareketini tes· 
bite davet etmişlerdir. 
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!arı aayaaol 

Türkiye tehlikeli 
olmağa başladı 

Bu başlığı taşıyan aşağıki yazıyı o
l:ursak, bir kere daha görmÜJ o/uruz ki: 

Türlciye'nin sanayileşme faaliyeti 
ıliratle ilerlemektedir. Bu faaliyetin he
defi, dilfen ihracat yüzünden kaybolan 
Yıridatı yerli mamulatı artırmak sure
tile tevazün ettirmektir. Rusyadan a • 
1111nuı olan ve JS bin iy ve 1100 adet 
otoınatilr dokuma tezgahından müre/c
teb bir tecbizata malik olan bir men -
aıcat fabrikası inşa edilıMkte olup ba 
1•brilca 6nümiizdelci haziranda bitiril • 
rn;, olacaktır. Bundan bqka diğer ilci 
Plmulclu mensucat fabrikası için Is • 
viçre ve alman firmaları ile müza/cere• 
ler vapılmalctadır. Bursada bir yün ip. 
lilc irqlatbanesi ile do/cuma labrilcası 
'•pılacalctır. Bu imalathane ve f abri • 
bda •nede bin ton meriaos yünaadea 
ICaıngara yapılacalctır. Merinos lcıoyua
lırını memlekette yetiftirmelc içia tec
rilbeler yapılmaktadır. Bir nal ipek 
11bil:uı lcurmak için planlar huırlan· 
1-lrtadır. Bir lclğıd fabrikası int• e • 
dilrnelctHir. 

iZ - lJ milyon tür/c lirası /cıyme • 
tinde bir demir labri/cuı vacuda ge • 

tirmelc için geniş mikyasta bir plln 

ınevcuddur. Baılcaca hlmızı kibrit, si1· 

Per fosfat, sud kostik, ve /clor imal e

decek bir kimya fabrikası ile senede 

'ISO ton imal kudretinde bir porselea 

fabrikası vücuda getirilmesi de muta

aavverdir. 

Bütan bu ölconomilc teıebbQslerln 
heos; demir fabrikası hariç olarak Z,S 

-~ içinde faaliyete bqlamıf olaca/ctu. 

Doğruyu, adam, kendisi bulur. Fa • 

ht doğruyu bulduğunu, ona, karıı ta

rafın mütaleası le adar hiç bir ~y teyid 

edemez. 

TIJrtiye için sanayileıme davasının 
~ lradar yerinde ve ehemmiyetli oldu· 

iunu bizler de artık /cnraDllf buluna• 

10ruz. 

.. TtJrkiye ziraatçi mi tılmalrdırl 
' 0 1rsa sanayileımeli midir?,. Ti ''Gene 

Osrnaa/ılar., devrinde münalcqa edil • 

lne~e bqlıyan, günliJk gazetelerle mec
muaların sayıla/arını zaman zaman /ay· 

dasız yere kaplayan bu iş, bugün bir 

realite olmws. gene Kemalizm'in ''altın 

lcitab., ıaa geçmiştir. 
Gene o en eski zamanlarda. Mısırlı 

lbrabim Paşayı bazı Avrupa devletle· 

rine tehlikeli gösteren ve osmanlı sara

yı lehine müdahalelere sürükleyen i • 
':bil, lbrahim Paşa'nıa Mısır ve Suriye 

de bir sanayi politikasına kalkışması 

olmuıtu. 

Kuvvet karşısında •tanzimat,. gibi 

llJe/ez ve yarım bir hareketi bile sulaa-

1rrmağa boyun eğen osmaalı padiph

ları, koca imparatorluğu sefil bir ''ham-

11Jadde ve ziraat memlelceti,, olarak in

kırazın pençesine teslim etmişlerdir. 

Bir .. hammadde ve ziraat memleketi,. 

iri, ltammaddeleri gibi ziraat maddeleri 

de, istismar edilmenin zorundan gittik· 

Çe tert!ddi ederek cihan pazarlarının git

tikçe dışma atılmakta idi. 

Kurtuluş Türkiyesi, şimdi, sanayi

leşırlren, hammadde ve ziraat maddele

rinden de büyük bir kalite savqına 

baııamıı bulunuyor. Ve yukarılci yuı
da sıra ile anlatılan işleri bqarmağa 

llaşıamıı bulunuyor. 

Bu yazı, bu şeklinde, lsviçre koo • 
,,.,ratiflerinin resmi gazetesinde çık • 

llU~ır. Yazıyı okursaan, sadece bi~ 
baberdir. Fakat yulcarılıi baılığı, yazı-
7• bqlık yaparsanız, • zaman, ba:aı gö

riİJlere göre Türkiyenin nasıl ve niçin 

tehlilceli olmaga başladığını anlarsınız. 

Türkiye, tehlikeli olmağa başhyor, 

Çünkü kendisini artık istismar et • 
tirm· ıyen bir memleket oluyor. 

Tuttuı:umuz yoldan ayrılmamak 
içi . . .. t n ısv,çreli kooperatif gazetesıma e· 
111§1 bizler için ancak hayra alimettir. 

BURHAN BELGE 

• 
1 ç D 
Türkiye - Estonya takas 

mukavelesi imzalandı 
latanbul, 20 (Telefon) - Eıtonya 

hükumetinin Ankaraya söndermit oldu
iu Praı maslabatpzan, Okonomi Ba • 
kanlığı ile yapbiı temaılarclan ve hüku· 

metimizle EstonJ• araımcla bir tabı 
anlafDUlll imza)adlktan 10nra bura,.a 
dönmüttür. MuJahatpzar, bupn Türk 
ofİIİ ~ ...... ihracat .. ,....... 
baklanda iahat aJautbr. 

.Bayındırlık Bakannnız 
lıtanbul, 20 (Telefoa) - Beyram 

tatili münueltetile ~ sel• Ba • 
~tlırbk Bakam ., Ali ~~ ~ 
pa hu•tİ Wr lr91• l)erinceJ'e Ptmit
tir. Bakan. l)erinoede travet fabrika11na 
....... ,..u ........ ve clenm eden 
inpab ......... tir. 

BaJ Ali Çetin ICa,.a, 1Mı alqam Ha1• 
darpapclan kalkan trene eklenen husu

si vqonla AnkaraJa hareket etmiftir. 

inhisarlar Bakam geliyor 
lıtanbal. 20 (Telefon) - Şehrimis· 

de ... 1u .. Giimriik ... lahisarlar Baka· 
m Ba1 Rinl Tarhan, 1Mı a1qam1ci trenle 
Ankara,.a hareket etmittir• 

Yeni bulgar elçisi 
t.tanhul, 20 (Telefoa) - Bulpriı • 

tanın Ankara elçilifiae ta,ia eclilmİI o
lan B. Aatonal ,ana ..._.. ekiıpresle 
fe1ırimize ıeleceldir· Bilindiii üzere B. 
Aatoaol bundan eni de Ankara elçili • 

tinde IMalunmutbL 

Macaristan elçisi 
f ıtanhal. 20 (Telefon) - Macarista· 

am Ankara elçili Aakaraclan tefarimiu 
ıeldi ve ... kpmki eki.,....le Buclapef-

teJ• sitti. -

İki köy halkı mübadele 
ediliyor 

(,_..., 19 (T.WO.) - Siliwrinı. 
Korfah kö:rinddııi 5Z ewlilc Balprlarla 
Balprİıtanm Kediöna kö,ündeki 
Tirld..U. mültaclelelerine 1.urünlerde 
bqlaa•cakbr. 

• V enizelos'wı oğluna 
aid vapur 

lstanhul, 20 (TeleİoaJ - V..izelo
ıun qfla ... aid olup 1ima1111111Zda alıko
nulan vapuru yunaa hükUmeti aamma 
taellüm edecek olan kaptan ye ta,.ialar 

ıelcli. 

İstanbul şoförleri 
latanbul. 20 (Telefon) - lstanbul 

1teledi1eai toförlerİ• bir örnek pmlek 
ve kuket si,....ıerinİ kararlattmnıtbr· 
Karar. af •tında tatb!k edilecektir· 

Cuma ve sinemalar 
lstanbul, 20 (Telefon) - Cuma ıiin

leri sinemaların beledi1enin ıösterdiii 
nizamdan fazla kalabalık olduju sörül

müt ve bütün sinemaların cuma ıünl• 
. kontrol edilerek istiab haddinden faz-

~ rnütteri için bt1et aatınamalan alaka

darlara bt1dirilmittir. 

Kayseri vilayet meclisi 
1Ca1aeri. 20 ( A.A.) - ~-~ ~li~ 

bugün vali B. Nazmi Tekena bir IOJlevı 
ile llÇlhnıt " çalqmaı.- .......... tbl'· 

Gn°b .. ıpuaclaa ... ,.. mektebi• ta-

til edilmittiir. 

Mersin'de bir konferans 
Menin. 20 ( A.A.) - Mani1a .. , • 

lavı Tarsad Tirkoilu 1Mı akpm ,u.ı ... 
ce dinle:rid huzurunda halkmmizde ik· 
tıaadi t.ubranlar mevzulu ve çok istifa

deli !tir konferans verdi. 

Halkevi köycülük 
komitesi 

Halkevi Bafkan)ıfmclan: 
Köycül• komitesinde münhal olan 

bi .. ı· w. ..-n.i --.1--.r....c1an 27.3. r uye ısan .-y-~--

1935 günü saat 8 da kö1cül• komiteti 
azaI.nmn balkevinde hazır balunmalan 

ULUS 

u y u K L A R 
Köylü bayramı 
Y ann halkevinde 

kutlanacak 
Y ann ilk yazın sinneti dolayısile 

köylünün toprak üstünde çabtma çaiı
DID bqlanpcıdır. Bundan ötürü Halke -
vi ziraatcılanmn ve köylülerin de katıl
masile bu"'ünü lnatlubyacaktır. 

1 - 8aJ'l'UIU lnatlulama için cuma 
plrii balkevine 300 köylü ıelecektir. 

Kö1lüler o sün aaat sekizde HalkeYincle 
bulunac:aklardn. 

2 - Saat sekizi otuz seçe önele mı
zıka olmak üzere apjıda yazılı dizi ü
zerine Halkmn.._ yollamlac:ak ve Ban
kalar yolu ile Atatürk he1keliae sidile
cek ye heykele llir çelenk konulacaktır. 

Bu aracla ilkin lıtiklil ve 10nra CUIDU1' • 

luk martı çahnacakbr. Martlar biter bit
mez köycüler kolundan iki ü1e ile ilıat 
kö,ünden Şemsettin eö1lev •erecekler
dir. 

3 - Ulus alanındaki meraaina bitin
ce oradan müdafui hukuk yolu ile Zl • 
raat matitülerine varılacaktır. Enstitü
de bü,ük bir kalabalık alayı kartdı1a -
cak ve ilk önce Enıtitü adına bir kiti 
eö1lev verecek bu eö,lne de köycil• 
kolundan bir arlradatla Wr köytü kart• • 
bk verecektir. Köylü Enıtitü,.ü batlMI 
qafıya ıezecektir. 

4 - EnstitGden çıkılınca kö11ü ml

dafaai hukuk ve Anafartalar, Çocukta· 
rayı. Sunanpazan ve Mukaddem 7olu 

ile Halkevine selinecek ve oradan J• • 

met• sidilecektir. 
1 - Y emektea sonra pne Halkeft. 

ne dö .. "ilecek ye ... t 15 ele Kazım N .. 

mi Duna hir IÖylme toplantıyı açac:ü 
ve köyciler kolu Batbm veya ,.U.. 
batka hir üye Hallrımnia lııu ,.1 içinde 
llıöylilen Japbfı itleri kı1aca Wlclire • 
cektir. Bunan ardmdan köJ tul, köy • 
JUnlan ile temsil baflr,acaktır. Merul
min 10nunda ıco-Hva fiılaa ftlilıııll 
tir. 

8 - O SÜ akpm saat 20 de eldaNıl 
arkadatlardan biri radyoda toprak ... ,. 

Yiriiyif lll'Ulı 

l - M1bıik 
2-T..a ............ 
3 - Halbwi .........., ... ve lıılyll • 

ler 
O pce ,...,.._. mi..........U. proc

......, da apjıp ,.. ...... br. 

1 - latiklil marp 

2 - Çakallar, K.araotlaa, Bunal. 
Gercler ve Vinnak köylil.-i tarafmclan 
Camarlak martı eöylenecektir. 

3 - iki IÖylev 

4 - Milli saz (Bailama) 

5 - Milli türkü (sazla) 

8- Mil& nkt 
7 - lstildil piyesi (bir perdelik) 

8 - 10 dakika clinlenme 
9 - Hu bahçe pİJeaİ (iki perdelik) 
10 - Kö,lü1e fidan hediyesi 

Yarınki futbol maçları 
Ankara futbol Heyetinden: 
22 mart 935 cuma rünü yapıla

cak lik maçlan 
ı - Ankara Gücü • Albn Ordu 

ikinci takımları. Saat 13,30 da, 
hakem Namık Rahmi. 

2 - Ankara Gücü • Altın Ordu 
birinci takımları. Saat ıs de, ha
kem Sedat Akça. 

NOT: Gençler Birliil • Çanb
ya maçtan seri bıralulllllflır. 

Ali Rıza Feyzullah'ı 
kaybettik 

Ankara Dit hekimlerinden Ali Rıza 
Feyzullah, daha ömrünün otuzuncu yı • 
bnda iken, yakalanclıiı hastalıktan lnar
tulanuJarak aramızdan aynbmfbr. Ai. 
lainin ve doatlannm acısını paylafmz. 

Acıklı bir ölüm 
Hariciye Vekileti hukuk müpviri 1 

Bay Veli Saltık dün gece saat birde öl· 

müttür. 

Çocuk Esirgeme Kuru
munun piyangosu 

On lira değerinde yerli malı kazanan 
numaralar sırası ile apğıda yazılıdır. 
438 848 1956 5014 5034 5335 5946 
6958 7432 7572 8335 8342 9131 
9765 10480 10579 10936 12197 13428 

13672 14111 15963 17231 17343 
18109 18897 19023 19394 20213 
20910 21322 21853 21993 2328Z 
23&01 23195 23118 24109 2476& 
25289 28343 28178 27314 27451 
27593 27732 27881 2858& 29695 
30619 30857 30862 31016 34512 
36095 36495 36688 37289 37403 
37821 39054 39278 39731 39969 
41531 41682 42135 42144 44535 
44793 46106 46802 46664 46984 
49394 49461 51411 51513 51625 
62096 52145 52156 &3363 53661 
55464 56241 56407 57205 60984 
80991 61240 61914 64587 64815 
86296 65399 66152 66567 67785 
89172 69203 70259 71311 71441 
71652 73868 73894 74193 744M 
7S9U 77022 77212 77293 78024 
780&6 78123 79887 80157 8040Z 
804l8 80739 81115 81320 81487 
81837 83070 83947 84200 86373 
87136 88466 88715 88812 89549 
89571 89738 89738 89801 89968 
90353 90477 90568 90773 91028 
9121 ı. 91682 92152 93492 93640 
94026 94340 94357 94457 94642 
94700 94976 96149 96400 96674 
97061 97407 98388 98599 99038 
99174 100915 101718 101940 102548 
102979 106810 106925 105989 108Z79 
1061716 108935 108939 108087 108221 
110141 110894 113322 113749 114700 
118225 118872 117340 117493 117520 
117934 119217 119359 118470 120283 
120805 121521 121706 121847 121873 
122149 122240 122490 123884 124686 
126218 127824 128413 128&84 129462 
12980 129889 130904 131240 131271 
ısı-. .... ....,, ..... ıamır 
113187 .... Ul7B ı,.. ı...., 
131111 131U4 139121 .... 1 ... 
139314 140797 1.-Cl 141138 141180 
141461 141480 141833 141706 143090 
143541 143686 146171 147149 147981 
148281 148381 148641 148906 149490 
1496G 

Anka.ra radyosu 
Bu •kpmın radyo proıramı tu-

dur: 

• 

19.30 - Sıhhiye Veki.leti aaati 
19.45 - Musiki ı 
Ulri Cemal, Konsertino 
Arenıky, Suite 
Ferhunde Ulri: Piyano 
UlTi Cemal: ,, 
20.05 - Matbuat raporu 
20.30 - Musiki: 
BeethoYen, Romance (Fa ma
jeur) 

Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ferhunde UlTi 
20.30 - Haberler. 

İstanbul radyosu 
Bu akşamın radyo programı ıu

dur: 
Saat 
17,30 lnkılab dersi: Oniverıite

den nakil C. H. P. Ge
nel Yazıam Receb Peker. 

18,30 Jimnutik - Bayan Azade 
18,50 Muhtelif orkeatra 't'e ses 

muaikiai parçalan: plik 
19,30 Haberler 
19,40 Cavin kardeıler • Mancle

linat ref akatile 
20 Sajlık ve Soy.al Yardım 

Bakanlığı namına konfe· 
ranı (profesör doktor 1h
aan Hilmi) • çocuklarda 
gıda hıf zı11ıhha11 • 

20,30 Stüdyo Sigan orkestrası 
21 Goncagülyan (Tenor) pi-

yano ile 
21,20 Son haberler • borsalar 
21,30 Radyo orkeatra11 
22 Bayan R. T. radyo cu ve 

tanıo orkeatruı. 

SAYIFA .ı 
!Xll!! = 

Yankılar 

Tercümeler 
''imlerine., her gün bir tueaial b. 

tan Sadri Ertem, dan Ankara'y« gelea 
19 mart tarihli "Kuran,. da, Aad11 
Malro'nun .. insanlığın hali .. adıatlMd 
büyük romanını anlatıyor. 

Bunu dilimize çevirmif olmamdM 
dolayı, Sadri Ert•m·ia benim isia .,,. 
/ediği güzel 8özktri, arkMlaıJarıaa bol 
bol dağıttığı arı duygularından bUI 
ayırdığı bir pay sayarım: evre_, 
eserleri tirlrçemiH /caundıraa yaarl• 
rrllJIZ 1rasında benim yerim sıoalaftl9 

olmak gerektir. 

Sadri Errem'/e yalan ıuada eyıce No 
raberim ki bir diki• J'Utlauı bir kitak 
başka bir dile çevirmek dolrudan dolıw. 
ya kitab yazmaktan kolay dttfil, belki 
- yazabilen için - daha da güçtilr. 
ita/yanların T.raduttore, tradiore s/S

zünil kim bilmez? bir yabıncınrn dü

ıüncelerini başka bir dil konuşanlara 

anlatrrken yapılan iş, o dllşOnceleri, 

gramer ve sentaks kurallarına gore ote. 

lci dile çevirmek olsaydı, iki dıl bilen. 

/erin yapabileceklerı ~n verimli iş ter. 

ciJme olurdu. Tercüme de - çok ileri 

gitmiş sayılmazsam diyebilirım kı

grameı ve sentaks gerı plandı kallT: 

öne geçen soz, cümle ve üsl6btur. En 

doğru sözlerle cümleyi yapabi/ırsiaız, 

ancak ondaki uslllb sizin değil, y ban

cı yazarındır; buna benligınizi vern e.t 

hakkınız değildır. Boyle bır şeye Jul. 

kıştğınız gün, alnınızda '"tr«/itore .. 

söaüniJ taşımak, baketmiş olacaııoız 

en büyük cHa o/ur. 

Bu, bir yand•a daha baklııma d• 

lildir; o da, bir dilde yaaılaııı yaunıa 

ilcinci dile biltila 6zelliklerile g~çmesi 

ve onda bir deger varsa, onuala ıkıncl 

dilin de değerlenmesi ı~rel. ıken buna 

engel olmuı bulunmanızdır. 

'
1Tais,,in türkçesi çılctığı vakit Ah

med Hafim, Aqam'dı birkaç yuı ile. - ,......., ... ,...,,,.,....... ~ 
la• katlır181fU. Bir arbthf. A,,,,,.. 
Hqim'• cevab Nl'irk•a •TllM'I, afal. 

yetülagaal okur ıibi okudum; Anatol 
Trans bu mudur!" diyorda. Fn• • 
değildir ama Tais afaiyeler devrinde 
y..,amıı bir /cadındı; yirmiad yiizyı
lın parisli bir kadını ıibi iomı.şamu. 
dı. Fraas Tais'te o ginlere dönebiJ. 

miştir. 

"Bilitis'in türlcülerı,.ni oku1uauz. 
Göreceksiniz ki Pıyer Luis, Salo'aua 
bu afini o zamanların dili ile ionıqtu. 
rarak tadına doyulmaz bır yar tipi ya
ratmttır. Tercüme edenin güç ödevı bu 
tadı okurlarını tattırmaktır. 

A ncalc bu, dediğim gibi, güçtür. 
gramer ve sentaks 11nırıa1a ötesinde. 
dir. Bu sınırın berisinde kalmıı ol a 
biri, geçenlerd~ "La condiuon bama/. 
ne., I .. lasanlığtn prtı., biçiminde dı· 
limize çevirmedilim için baaa IHr 
zetede takılryordu. 

• • • 
Burada Sadri Enem'in oımıyan bıt 

ya'blıp dDzelteceğim: Arkada ım K11e 

run'dakı yazısında Berıurd Şov 11 

''Konferansı., ile Profesör Pıtar'ıa 

"Anadolu., sunu türkçeye benim çe
virdiğimi yazıyor. 

"insanlığın hali", iç kabında , Ulıu 
kütübhanesinin şimdiye kadar çıkardı. 
ğı dilimiz~ çevrılmiş lcitabların liste r 

ni taşır. Bu ilci lcitab da bunlardandır 
ve çeviren değerli Jazarlarımndaa 

Reşad N. Nuri'dir. 
N.BAYDAR 

TORK 
ÇOCUKLARI 

TÜRK KUŞU'na 
uçucu üye yazdınız 
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~üşüııii.şl er 

1,ür1{ kadınıınıı 
t'"ereek l{urtulusu 
1..""l """ ' 
0 ir -. · ··'~nberi Ancı.dolu şc!ıirle • 

rfoden türk kadınının yer yeı· gerçek 
Jnı,.tuluşunn kavuştuğunu müjdeliyen 
tel3raflar geliyor. Belediyeler, şehirleri
oo ecri ve hazin bir manzara veren 9flr -
ıaf ve peçeleri kaldınnak için adetn bi. 
ribirleriylc yarışa girmişler. Bu yerinde 
ve cn<'ri:k kararları sevinç ve övünçle 
ok ıoror ız. Yüzyıllarca sürmüş ve yüzyıl
larcn tiirklüğü tutsaklığı altında tutmuş 
olım kötü ve yabancı ananeleri içimiz -
de!l söküp atıyoruz. Bunu yapmadıkça 
tiirk 'n g<'rçek rÖnesansına kavuşmasına 

imkan yoktu. 

Geçenleı·de sinemada beraberce bir 

Japon filmini seyrettiğimiz bir dostum, 

jnronların, dünyayı ökonomik rekabet • 

leri altısda titretecek kadar ileri gitmiş 

olrn bu ulusun eski ananelerine ne ka -

dar bağlı kalmış olduğuna İşaret ederek 
11 kiınbilir, diyordu, belki bu ananeleı· 

bir ulusun en büyük kudret kaynağı -

dlr.,, Bu düşünceyi kendi hesabımıza 

tiddetle reddettim. Çünkü arada bir ben. 

:ıerl'k bulmaya imkan yoktur. Japon 

ulusu, kendinin olan ve kendi büyükJü. 

f ünü vücude getirmiş bulunan ananele· 

rinc sadık kalabilir. Böyle yapmakla ulu

sal birliğini daha kuvvetlendirmiş de 

olabilir. Bize gel:-S:.: :"' değişir, çünkü 

'uurlu bir gidişle inkar ettiğimiz ve bi -

rtr bıktığımız ananeler bizim değildiler. 

Bunlar yabancı kaynaklardan bizim içi • 

blİze sızmışlar, türkün büyük ahlaki er -

demlikleri üzerinde kötü teairler yap -

mış, ve hiç bir zaman ulu.al bünyemize 

uymamış ananelerdi. Bizi türklükten ve 

türklüğün hayatiyetli öz varlığından 

uzaklaştrrmış olan bu yabancı ve üzeri. 

mizdc iğreti duran elbiseyi atarken ger· 

çek benliğimize dönüyor, türk rönesan • 
amı vücude getiriyoruz. 

1 nk5r etmiyorum, aramıza yabancı 

kaynaklardan sızmış olan bütün bu ana. 

neler, bir zamanlar, din duygusunun in

ıanlar üzerinde tek başına hakim oldu 

ğu devirlerde, bize yeni bir hız ve ener

ji getirmiş ve türkii büyük başarımlarn 

eriştirmiş olabilir. Fnkat dünya yüzün

de bin duyguların zayıfladığı ve onun 

yerini yurd ve ulus sevgisinin almaya 

b lad ~ d virdenberi de türl.'ü muvak· 

kalen yiıkseltmiş olan aynı unsurlar 

onun göz kamaştıncı bir hızla düşmesi 

üzerinde tek amil oldular türk devrimi 

işte bu gerekliği sezerek eıki yanlış gi

dişe karşı yapılan reaksiyondandır. Onun 

içindiı· ki biz, bizim olmıyan bütün bu 

ac0 tlcrden sıyrılarak kurtuluşumuzun 

tek dayanağını ulusçuluğumuzun inki • 
tnfına en müsaid yolda yürüyoruz. 

Çar,af ve pe~e, kadının kayıdsız ve 
tartsız hürlüğünü medeni bir ulus ol • 

mak için en başlıca şartlardan sayan 
genç Türkiyenin ileri atılışında ayağına 
tek1lan engellerden birydi. işte şimdi bu 
ıon cncreli de ortadan kaldırmak işine 
girişmiş bulunuyoruz. 

Bütün memleketin yurdcu ve uluıcu

larına bu yolda düşen büyük vazifeler 

vardır. Her yurddaş geri düşünceleri 

yenmek, yanlış kanaatlere saplanmış 

olanlnrr doğruya götürmek için müca

dele etmekle memlekete en yararlı bir 
,ckilde çalışmış olacaktır. Bilhassa dev. 

rimc inanmış, ve geri ananelerden kur
tulmanın ileri uluslar seviyesine geç • 
mek da,·amız için büyük ehemmiyetini 
kavramış olan geneler, nerede bulunur • 
larsa bulunsunlar, kadının ıoıyal hürlü. 
ğü için uğraşmayı !<endilmne prensib 

yapmalıdırlar. 

Türk uluıu, a.ırları yıJlar içinde aş
mak için ileri atılışında ancak kadın ve 
erkeğin elele vermesiyle daha büyük bir 

hız alacaktır. Türk kadınının, erkeğinin 
yanında sosyal vazifesini ıörmesi ve 
medenileşme savaşında onun yanında 
çarpışması için ilk fal'l kılık tutsaklığın. 
dan kurtulmasıdır. 

Çarşaf ve peçeleri kaldırmak işine 
büyük bir azimle girişmiş olan belediye
lerimizi takdir ve tebrik ederken bunla
nn bütün memlekete Örnek olmasmı ve 
bu güzel yolda bütün tehir ve kasabala. 
tnnızan en sona kalmamak İçin acele et
melerini temenni ediyoruz. 

Yatar Nabi NAYIR 

ULUS 

Almanya ask~eriiği mecburi l{ılnıa<lan ont·c .. 

lngilterede "Be)·a::. kitab., m ne~ri. Frmısmfo a~kcrlih mil<ldt•tirıin ild yrlfl ~.:ılwnlmllsı re Alman:ra· 
da wıkerlik lıiznıelinin meclJUri )'Upılması, son giiıılerin İİ<; mii lıinı t'f' l>iribirine lmjifı lıô<lise-
11i<lir •• Barı~m silahsızlannıaMcı dt•ğil, silalırwrcık lwrunubileccği tlii~iiru .. ·ı•.'lirıi ı·t•n•n im lıiidiscJ,,re 
tekaddüm eden giinlerde Alnwn :ra ve I ngilteredeki zilmiycti ;.:iis ter mel• için, değişik guzelelcr

'cleıı cıldrjımız yazıları ll.~ğaı~·a /,·oyuyoruz: 

Deyli Meyl gazetesinin tanınmış 

muhabiri B. Vard Prays, silahsızlanma 

işlerinde Almanyanın mümessili olan 

Fon Ribentrop'la konu§arak kendisin

den "beyaz kitab,, hakkındaki dü§ünce

lerini sormuştur. Bu görlişmedeki sor· 
gularla karşılıkları, 11 mart tarihli 

Fölkişer Beobahter gazetesinden alın -

mıştır: 

V. P. - Alman genel düşüncesi be

yaz kitabın hangi kısmına itiraz et • 
mektedir? 

R. - Britanyanın müdafaa ihtiyacı

na dair herhangi bir mütaleada bulun • 

mak mevzuubah değildir. İngilterenin 

kendi güvenini düşünmesini ve bu si

lahlanma dünyasında kuvvetli olması 

lazım geldiğini, Almanya, belki her u

lustan daha iyi takdir etemktedir. Al

manyada hiç kimse, genel silahlanma
da İngiltereyi mesul tutmayı akJmdan 

bile geçirmemektedir. Bu böyle olmak

la beraber, ancak beyaz kitabın iki nok

tasına aklımız ermiyor; bu noktalar • 

dan birincisi, beyaz kitabın Almanya
yı, İngilterenin silahlanmasında Bri • 

tanya ulusuna karşı mesul gösterme -

ğe çalışmasıdır. Alıruınyanın kendisini 

baştan aşağı silahsızlandırdığı keyfi ye

ti itilaf devletlerinin ve dolayısiyle İn· 

gilterenin göndermiş olduğu komisyo

nun da kati surette tesbit ettiği <bir ha· 

kikattır. Yani bu da şu demektir ki, 
Almanya, barış andlaşması ile üzerine 
almış olduğu silahsızlanma taahhüdünii 
lngiltcrenin düşünce ve hükmiine gö
re de yerine getirmiştir. Bu silahsız

lanmanın ölçüsü harikulade bir merte· 

bede idi. Almanya bütiln donanma • 

sını tahrib veya teslim etti, 56,000 top 

imha edildi, hem de bunlar itilaf dev

letleri kontrol komisyonunun gözü ö

nünde hurda yapıldı; 9 milyon tüfek 

keza aynı akıbete uğratıldı; 27 5,000 

makinclitüfek parçalandı; 39 milyon 

gülle patlatıldı veya boşaltılarak eri

tildi. Bütün tayyareler tahrib edildi. 

Silahlanma fabrikaları keza tahrib edil

dikleri gibi tayyare meydanları kazı • 

tarak altüst edildiler; hangarlar yıkıl. 
dr. Almanların silahsızlanma taahhü

dü demiryolu rampalarını bile tahrib 

edecek kadar ileriye gitti. 

Bu silahsızlanmış Almanya, öbiir 

devletlerin de silahsızlanma taahhiid • 

lerini yerine getirmelerini her yıl bek· 
ledi. Fakat öbür devletlerin, andlaşma 

ile söz verdikleri silahsızlanma şöyle 
dursun, silahlanma bile durdurulma<lı, 
bilakis öbür devletler alabildiklerire 

silahlanmaya devam ettiler; bütiin bu 

du. uma rağmen, gene Almanya bizz~t 

Britanya hükfunetinin ha:>:ırlamış o'dıı. 

ğu teklifleri kabul etmeğe hazırdı, hat

ta Filrer daha ileri giderek, eğer öte

ki uluslar da aynı harekette bulunacak 

olurlarsa, Almanyanın, en son makine

litüfeğine varıncaya kadar hepdni talı
rib etmeğe hazır olduğunu bile söyledi. 

İkincisine gelince, bu kitabta bugün 

Almanyada Fürer'in istek ve düşünce
siyle genel düşüncenin temayülü ve 

bilhassa genelik terbiyesi arasında bir 

ayrılık ve ikilik ortaya atılması gibi 

imkansız bir harekete teşebbüs edildi

ği hissedilmektedir. Fürer, Britanya 

bakanlarından Berlin'i ziyaret etmele

rini rica etti. Bu çağırma kabul edil

di. Ancak, daha başlangıçta görüşme
leri yapacak olan devlet adamının sö

ıiy1e hareketi kendi ulusunun genel 

düşüncesine tamamen aykırı diye izah 

edilecek oiursa, herhangi bir görüşme
nin sonucu nasıl ve ne biçim olabilir? 

Fürere ya inanılıyor ve yahut da ina
nılmıyor. 

Bunun bir aksi olarak eğer alman 

hükfuneti Londrada lngiliz bakanları 

ile görüşmelerde bulunsa, fakat ingiliz 

hilktlmetiyle Britanya ulusu arasında 

düşünce ayrılığı olsa bu durum karşı

sında İngilterede ne derlerdi? A iman 

gencliğine savaşcı terbiyesi verildiği 

doğru değildir. Doğru olan bu geııcli

ğin sporcu, sercfli. gururlu ve disiplin 

li olarak yeti§tirildigıdir. 

Biz, hiç bir ı.ıman uluslara sa"aşcı 

bir ı uh atfetmek teşebbüsünde bulun -

madık; hatta bu gibi ulusların genelik 

terbiyesi ve silah talimleri ile yetişti· 

rilmekte olmaları böyle bir düşünceye 

uygun geldiği halde gene lıu lıiçim bir 

isnadda bulunmadık. 
V. P. - Ya Rayhşsver? Öncelt"ri 

bütün dünyanın asilzade 1.aviyesine at

fettikleri eski mütecaviz askeri ruh, al

man ordusunda yok mudur? 

R. - Bu, bütün bürhan ve deliller 

işe yaramayınca, daima son olarak ileri 

süriilen bir kabustur. l ler şeyden ön

ce şuna inanınız ki, bugün artık Al -

manyada zaviye, falan kalmamıştır; ne 

asilzade zaviyesi ve ne de herhangi bir 

biçimde zaviye vardır! 

Biz, bir halk devletiyiz; Hitler'in 

ulushirliği düşüncesi Rayhşver'in ter

kibinde de aynr ifadeyi bulmaktadır. 

Ordumuz, yurcl müdafaasına mah

sus fevkalade mükemmel bir vasıtadır. 

Bu ordu, generalinden son neferine va. 

rıncaya kadar herhangi bir emperyalist 

mütecaviz ruhta değildir; yurdları için 

çok çetin feragatlerde bulunmağa ha· 

zır, Fiirerlcrine karşı hayranlık ve sev

gi besliyen modern ruhta milkemmel 

biı· zabit ve asker birliğidir. 

Almanya iitt1 1d ulusları itham 
t•diyor! 

Kreuz-Zeitung da uzun bir yazısın

da ingiliı: kuvvetlerini tahlil etmekte
dir: İngiltere askeri btidcesinin mas • 

raflarınm artışını ehemmiyetsiz gör -

mek doğru olmaz. Donanmanın masra

fı, geçen yıla göre üç buçuk milyon 

fazlasiyle 60 milyon sterline çıkmıştır. 
Askeri deniz tayyarelerine yarım mil

yondan fazla tahsisat verilerek bunla

rın mürettebatına 8000 kişi daha ilave 

olunmuştur. Askeri tayyarelere gelin • 

ce, geçen mail yıl içinde verilen mun· 

zam tahsisat hesaba katılmaksızın bu 

fasla üç buçuk milyon sterlin daha 
ilave edilmiştir. 

Bu yüzden hava savaş donanması bil 

yUk ölçüde artmaktadır. Bundan böyle 

bu kuvvet 106 1-2 filodan ibaret bulu

nacaktır. Bu filolar için 15 tane yeni 

hava üssü yapıh).cak, m.evcud olan diğer. 
12 si ise biiyütülecektir, 

Gazete bundan sonra, genelerin 1-1 

yaşlarından itibaren askeri terbiye gör

meleri ve 14 piyade alayına malik ol • 

ması dolayısiyle, ingiliz müstahfaz or

dusunun çok iyi olduğunu ve İngiliz 
hükümeti tarafından bilgi ile tatbik e

dilen motörleştirme sayesinde orduda 

beygirlerin lüzumsuz bir hale geldiği
ni s;)}'liyerek yazısını şöyle bitiriyor: 

İngiltere, kocaman imparatorluğu • 

nu ıtorumak istiyebilir, fakat o, göz!e

rini ''beyaz kitab,, tan kaldırarak acun 

barışını tchdid eden 4000 franuz tan. 

kiyle 15.000 rus tankına çevirsin 1 

Fransa hakkında da Fölkişer Beo

bahter, askerlik müddetinin uzatılma

sı hakkında yapılan münakaşalar üze

rinde ısrar etmekte ve mareşal Petenirı 

ydzdığı makaleden yeniden bahsederek 

"Her zaman olduğu gibi orada da bu· 

gün sözde büyük bir devlet olan Alman

yayı ima eden düşünceler bulunduğu • 

nu,, söylemektedir. Esasen bütün al • 

man gazeteleri fransız silahlarının kud 

retin<len bahsetmektedirler. Doyçe Al· 
gemayne Saytung, Fransanın askP.li 

coğrafyasına tahsis ettiği uzun bir e· 

tüddc şunları yazmaktadır: 

''Fransız hükumeti, Paris civarın-

da bulunan tayyare fabrikalarını bir 

hava hücumunun tehlikel erinden kur -

tarmak için taşraya nakletmeyi dü -

şı.inmektedir. Bu sanayide çalışan 50 
bin işçi de taşrada yapılacak olan mu

ayyen ~ayıda imalat merkezlerine tak· 

sim ecHlecektir.,, 
Berliner Börsen Saytung ise "İs • 

panya da silahlanıyor,, başlığı ile yaz

dığı bir yazıda ~öyle diyor: 

"İspanya !lilahlanma yarışında geri 

kalmıık niyetinde değildir. Deniz ba • 
kanı hükümet namına 447 milyon pe· 

zrtalık tahsisat istemiştir. Bu para ile 
400 er tonluk 12 denizaltı gemisi; 800 er 

tonluk 12 torpido; 200 er tonluk 12 

topçeker; 450 şer tonluk 8 mayen ge

misi ve 2000 er tonluk 2 destroyer ya· 

µılacaktır. Ayrıca gene bu plan muci

b:nce iki zırhlı kruvazör modernleşti· 
rilı>cektir. ,, 

Bcrliner Tageblat iııe neşettiği tab

lolarla hakiki bir "ııilahlanma bilanço

su,. yapmaktadır. Buna göre değişik ül

kelerin büdcclerinde ulusal korum büd

cesinin tuttuğu yüzde nisbeti şudur: 

1933 1934 
Belçika 10 17 
İngiltere 15 1 t5 
Fransa 34 36 
İtalya 25 18 (Tayyare 

masrafı 

dahil de-

ğildir.) 

Yugoslavya 20 20 
Lehistan 34 34 
Rusya 7 6 
Çekoslovakya 23 24 

Gene buna benzer tablolaroan, bu 
ülkelerin silah altındaki asker yekunu

nun 26.600.000; hafif makineli tüfek ye

kununun 64.900; ağır makineli tüfek 

yek(ınunun 42.220; hücum arabası ve 

tank yekünunun 8.785 ve tayyare ye

kununun da 16.200 olduğu anlaşılmak
tadır. 

lmdftcre l•endini müdafaa 
ediyor ... 

"Beyaz kitab,. ın neşri, geçenlerde 

Avam kamarasında bUyük bir mUnaka

şa kopmasına sebeb olmuştu. Muhalif 

işçi parti!i namına binbaşı Attlee bir 

tevbih takriri vermiş ise de bu, büyük 

biT ekseriyetle reddolunmuştur. Bu iş 

etrafında söylenilen sözlel aşağıya ya· 
zıoyruz: 

B. Attlee - Başbakandan bu dikka· 

te değer, acıklı ve cidden beklenilmi

yen vesika (beyaz kitab) hakkında ba
zı izahat almak isterim. 

... Şimdiye kadar bozulan andlaş • 

maların listesini yapmak neye yarar? 

(Çin'den bahsettikten sonra) Çin, Bel

çika olmadığı gibi, Manş denizinin Ö· 

te tarafında olup tamamlıkları bizim 

için çok mühim olan ülkelerden biri 

de değildir 1 

• .. Hükumet gerekli korum vasıta

ları istiyor. Korum, 11yasaya bağlıdır. 
Eğer biz de bir müşterek güvenlik bir

liğine girmiş olsaydık, mUtecavize 

karşr öteki ülkelerle birleşmek için az 

bir kuvvete ihtiyacımız olacaktı. Fa • 

kat yalnız kalmak istiyorsak her şeye 
hazır olmamız gerektir. 

•.• (Silahlanmadan bahsederek) 4ti • 
tabta ne için Fransadan bahsedilme

miştir? Şimdi savaştan önceki havaya, 

itti faklar ve silahlanma yarışları elste
mine dönmüş bulunuyoruz. 

.. İdare başında olan adamlar barış 

istiyorlarsa ulusculuk ve emperyalizm 

iştiha ve hırslarını feda etmeleri ge • 

rektiğine muhalif parti inanmı~tır. 

Şimdiki hoşnudsuzluğun kökü ökono· 

mik durumdadır. İdareciler, nasıl mem

nun edeceklerini bilemedikleri y<>ksul 

yığınlara parlak bir ulusculuk tavsiye 
etmektedirler. 

.. Muhalif fırka, ıeJametin ancak 
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\ ' cııızelosuıı son 
sözleri 

"Politikadan çekiliyorurı:I 
artık Yunanistan beni 

gönniyecektir,, 
Deyli Meyi gazetesinin Rados'ta bflll 

lunarı bildirmeni, 13 mart tarihiyle ı• 
zete~ine bildiriyor: 

On bir gün ıüren muvaffakıyetsif 

bir ayaklanmanın başında bulunduktan 

sonra Rados aılası yakınında bulunan 

ufacık Ka.ssos aUcisına ıığm.an Venizeıo 

loı;, yakın bir dostuna acı acı ŞLl sözle

ri söylemiştir: 

'"Benim anık, politika ile hiç ışinl 

kalmadı. Yunanıstan bundan böyle uir 

daha beni gbrmiyec.<: ktir .. , 

İhtiyar politikacı, bundcın ~oııra kcn• 
disinin dilcgi, Girid'le Yunanistanın 

elelc vermesi ve ı!cr1cme yolunda 

çalıırması oldugunıı da soylemiştır. 

Bu sözleri soylerkcn dehşetli uir 

heyecan içinde bulunan Venizclo un 
bir müddet sesi kısılmış bir şey si.>} le· 

mcmiş, ondan sonra tekrar sözün de· 

vam ederek demıştır ki: 

"Bu ihtilalı vakıci ben koruk! nıe· 

dim; fakat vatanım için uıl!n zan ıa

lardzınberi kurdugum büyük hulyal ın 

bu sayede gerçekleşeceğine kana t e• 

tirmiş bulunuyordum.,. 
Venizelos'un son sözleri, dostla ının 

yardımiyle lngiltere"de ve yahut Fran. 

ıada sığınacak bir yer bulacağını ü id 

ettiğini söylemek olmuştur. 

yeni bir düzende olduğunu beya r. 

Artık ulusun hakimiyeti yolunda s-

ki düşünceler bırakılarak acun bir .~i· 
ne doğru temayül edilmelidir .• 

Bu ihtiyar adamlar sıyasası; bu a

narşik bir diinyaya doğru geri donü§ 

bizi 1914 dekinden daha korkunç bir 

savaş.ı siirükliyecektir. 

B. Baldvin - Barışı temin ed~ ek 

yeni bir düzenden bahsedenleri ı, y l • 

nız başka ulusların yaptıklarını 

nip kendi yurddaşlarını beğen n 

kimseler olduğu ekseriya gönilm · 

••• Hepimizin islt.:digimiz miıştcr k gi.l• 
venlik sistemi kurulmadıkça, muhte • 

mel bir tecavlİziin }'Olunu ke m k in 

Avrupanın şıı veya bu noktası nın ii· 

venliğini temin etmekten başka n a• 
pılabilir? 

Seyahat ( Sir Con Saymcnin I r 

lin yokuluğu) tahminen on beş n& 

kadar yapılacaktır. O zamana k.:ı' ı B. 
Hitlerin tamamen eyile~ecq~ini u .1 • 

rrm. (Muhalifler arasında gülüşm~ r) 

Gülme'· sizin için alicenabane b r •ey 

deği l Baylar. Şıındiki havai r .ı e n 

kuvvetli insanlar bile nezleye y la• 

nabilir. Ben bile kendimi bugıin olcluk• 

ça rahatsız hissediyorum. Ba ba an 

da, ihmal edilmiş bir •ıezleniıı sıkı'ltıll 

akıbetlerine katlanmak mecburiyet ıdcı 

kaldı. B. Bitler bana göre çok genctir, 

Onun için kendisinin daha çabuk eyi .. 

le§eceğini umuyorum. 

Sir Çemberlayıı - Eger bir s, va~ 
patlarsa, veya bir mütecavizin kurba .. 

nı olursak, yahud da herhangi bir çar • 
pışnıaya karışırsak, B. Attlee ve dost• 

ları bugUn söyledikleri sözleri tekr r • 

hyabilirler mi? Eğer bu soguya ''evet,, 

derse, savaşın ilk kurbanı kendisi ola • 
caktır. ÇUnkU hiddeti çok haklı o'aı1 

bir halk kUtlesi kendisini ilk fener dLo 
reğine asacaktır. O ve dostları o za • 

man, ellerinden geleni yaptıklarını vf 

fakat zayıf ve tesir&iz bir hükCı~ ·in 

beş yıllık yanlışlarını düzeltmeğe va • 
kit bulamadıklarını söyliyeceklerdir. 

B. A. Bcvan (İşçi partisinden) -
Eğer yakında bir savaş patlarsa kızgııı 

bir halk kütlesinin, muhalefetin üye .. 

]erinden bazılarını fener direklerine a.. 

sacağı ıöyleni1di. Sir Çemberlayn du• 
rumu yanlış tef&ir eder gibi görUnU 4 

yor ve Ruayada ihtilal getiren, Alma1' 

yada da ingiliz ve fransız sUngUleri oU 

masaydı ihtilali getirecek olan savaşıılj 

derslerinden herhalde istifade etme ~ 
miştir. Bir çok kırallar savaşta tacı 

tarını kaybettiler. işçi partis.inin baz~ 
üyelerinin de böyle bir vaziyette ba!J'

lannı kaybetmeleri mümkündür; fa 
kat Sir ÇembcrJayn ve arkndaşlar11ıt1 

böyle bir savaşta öldürülecekleri mu ' 
hakkaktırl 
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Garbta fikir hareketleri 

Yazan: AkseJ MUNT DAR 
T .. ,_ · Nasuhi BAY 
urııçeye çevıren: 

tı Bütün öteki Tanrılar, Olemp'te taht.la • 
l:t~ı kurrn 1 1 Nı'l kenarlarındakıler, ·YV uş o an ar, .. 
it alhalla'nınkiler çoktan karanlıklar ıçıne 
~ Cltışrnışlarken bi~im dünyamıza hay~~la 1.şı
"1 gef ' 1 · · e uzerı -nı· ırrniş olan parlak göz en ym 
'l' ııde bulunan' gündüzün aydınlık saçan 
h a~rısı, apaçık, karşımızdadır. Ancak, ~y 
d altkında, serseriler gibi yıldızlar arasın : 
t~ aşıp duran, uykusuz, buz gibi ve ~ırıdltı 1 

b?ıleri ve alaycı gülümseyişi, inadçr ına cı, 
.dıııere bakan aya dair kimin ne bildiği var-
lt? 

'le ~~gara odasındaki koltuğu, puro sigarası 
k ıgaro gazetesi onun olduktan sonra, 
le~nt'un ay, umurunda bile değildi. K?.~!:s 
ı1• aya tapımyordu · onun esrarlı yango 0 

• 

ne • b yılıyor -d ' onun kavrayıcı hulyalarına a .. ,. 
b~' Ben yavaş yavaş kürek çekerek, golu 
ır y:ıı ... d ' d andalın Cl'b· ""' an öte yana aeçerken, o a 5 
1 ıne 0 

• • karmaksızın 
)llcı Yatıp uzanarak, sesını çı z 
~ tılara bakmayı pek seviyordu. aman 
lo'()J an, gümüşlü bir ışıkla aydınlan~'. yahut 
<t' Unu bulabilmek için ona ebroı ver-
\~::C:k _kadar karanlık .. ol~,?::::. 

rıs ten değil, Nevyork'tan getirtiyor. 

dan,: Nesinden korkuyorsunuz? . . . 
. Etraf o kadar aydınlık kı ıkı 

Bılmem. . · · .... 
- d benziyen gözlerımızı goru-

parlak. yı~ ;~a olmakla beraber, öyle de ka· 
yorum ·kryolumu şaşıracağrmdan korkuyo
ranlık by h lya ülkesinin yabancısıyım.,, 
rum. Ben u u . . 1 .. 

Ernizi bana verirsemz sıze yo u ?os-
.-:-m. ~en sizin ellerinizi çok k.ı:~v~tlı 6~ 

terın . ni in böyle titriyor? Dedıgınız dog· 
nırdbım' d~ce bir rüya; sakın konuşmayın, 
ru u sa · t · · su .. ' b't r Durun dinleyın 1 şıtıyor mu -ruya ı e . ' 
nuz? Bi.Ubül... 

_ Hayır, ispinoz. 
- Bülbül olduğuna eminim. Dinleyin, 

dinleyin! d k' k am Jü1 et yumuşak, yapraklar avı a ş • 

1
. .bY. kc.ayıcı sesi ile söylemege başladı. 

ye ı gı ı o ~ 

Hayır, hayır. Gün olmadı, 
Sanma kulağına gelen 

Çayır ku§unun sesi.d!r· 
Bu sevginin habercısı 
Bir bülbülün ötmesidir. 

Leo odamda yatıyordu; bu aramızda bü
yük bir sırdı ve bundan dolayr ikimiz de, 
biribirimizi suçlu biliyorduk. 

Kimseye görünmeden merdivenlerden 
çıkarken Leo sordu: "Nerede idin ve neden 
böyle benzin uçmuş? Bak §atonun bütün 
ışıkları söndürüldü ve köyün bütün köpekle· 
ri sustu. Vakit çok geç olmak gerek.11 

-" Esrar ve hulya dolu, bilmediğim bir 
ülkede, uzaklara gittim; o kadar ki, az kaldı, 
yolumu şaşırıyordum.,, 

-" Baykuş beni uyandırdığı zaman, ku
lübemde, uyumak Ü7ere idim. Sen gelirken, 
avluya sessizce girecek kadar vakit bulabil
dim.,,· 

- "Ben de öyle, sevgili Leo'm; baykuş 
beni de tam vaktinde uyandırdı. Sen bayku· 
şu sever misin?,, 

- "Hayır l Ben sülünü daha çok severim. 
Demin bir tanesini yedmi. Demin ay aydın· 
lığı altında, burunumun önünden kaçarken 
yakaladım. Bunun yasak olduğunu biliyo .. 
rum ama dayanamadım. Beni, bundan dola
yı, bekçiye haber vermezsin de~il mi?" 

~ 
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Sü cülük 
Yeni tarim (ziraat) bilgileri bhilr. 

]erinden: 

Tarim Bakanı Bay Muhlis Erk. 
men'le oI1lln yetişken bir öğrenceğl 

olan B.ay Ekrem Rüşdü Üresin bilgt 
acununa değerli btr armağanda bulun. 
dular; "Südcülük,, adile ( 500) sayıfa

hk resimli, güzel bir bitjk çıkardılar. 
Bizce bu bitiğin değeri her yön. 

den büyüktür; !i;ünkü bunu bir bakanıt 
la onun okutup yetiştirdiği çalışkaıı 
bir öğrenccği berabe,z- uğraşıp yazmış. 
tır; 

Eski imparat()rluk kurunlarınd11 

böyle bir şey olaıbilir miydi nasıl oJ. 
ıun ki ekim işleri pek sönük düşünü. 
lür, ona bilgi yönünden hiç bir yer v0o 

rilmezdi; Osmanlı İmpara\orluğunun 

ilk kur:uluşun~a ekim, biçim işlerini 

Arpa Eminleri görürdü, bunlar dı 

"Hayreddin Çelebi,, gibilerden sonra 
"Yedek§ii Mehmed Ağalar,, , "Molla.. 
cık zade Ali Ağa,,. lar kibi okuyu~ 

yazması olmıyan kimseelrdi; Arpa Ef, 

minliğinin "Hububat ve Zahire Ncu.. 
r,eti,, olmasına yani tanzimat kunınuw 

na kadar geçen be~ yüz senelik uzua 
bir kurun içinde ziraat işlerine gene 

bilyük bir yer verilmedi; her ne kadaı 
(Keç.eç,izade Salih Efendi) ve (Ratib 
Efendi) Jeır, (Halil Paşalar), (Sarım 

Efendi) ler (Hububat ve Zahire Na. 

zırı) oldular, hatta aonraları (Ziraat 
Nezar·etıi) yapılarak (Arif Paşa) illi 
Ziraat Nazırı oldu, oldu ama bunlar da 
bir gösteriştccı başka bir şey değildiJ 

oysa ki Avrupa•da tarını. (ziraat) bilgt. 
leri ilerlemiş topraktan, bitkiden (ne. 
battan), (hayvan) dan en çok fayda. 
lanmak çareleri bulunmuştu, bu bilgi. 
lerin yurdumuza gölgesi bile gelmfio 

yordu; ekim, biçim, bağ, bahçe, orm:ııı 

i~leri, hayvan yeti§tirilmesi en kaba iş. 

lerd.en sayılıyordu: bu işlerin de (oku

ması yazması mı olurmuş?) deni iiyo-r. 

du, 
Buce Osmanlı lmpa.ratorluğunun 

ziraat tarihinde ilk ziraat nazırı olan 
(Halil Paşa) bir gölgedir; türklüğün 

ilk gerçekten Zir.aıat Nazırı (Bakan) ı 

Cumurluk, (Atatilrk) Türkiye'sinin 

ilk ziraatc;;i bakanı olan ekim eri Mutı. 
lia Erkmen'dir. ÇUnkll o tarım alanın. 
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Dönmeler 1 yapılacaktır. Bundan sonra dağ kayağı 
15 - Sopalı dönemeç (şekil 18) fren vazifesini görecektir. (2) Bununla 
Bu hareket, dikine inilmesi icab eden 

•e dönmek için yeri dar olan sırtlarda ve 
az yumuşamış bir kar tabakası üzerind.: 
yapıhr. 

Göscri_ş yapmak için yalnız bir sırtta 
kalmayan ve tura çıkan kayakçılar l.ıunu ' 

lyi bilmelidirler. Alınacak vaziyetler 
şunlardır: 

Eevveli ( 1) çömelmiş vaziyette gi • 
derken, vücud ağırlığı iç kayakta olacak 
ve yapılacak münhanide gene iç kayakla 

beraber iç sopa öne doğru uzatılmış va
ziyette bulunacaktır. 

Şimdi dönemeçteki gibi dağ kaya • 

ğına kuvvet verirken öne uzattığımız 

sopayı mümkün olduğu kadar ileri ve 
vadiye doğru kara saplarız ( 3) Bu vazi. 

yette bütün ağırlık saplanan sopada ve 
dağ kayağındadır. Dağ kayağı üzerinde 

ağırlık olduğundan dönmeye başlanır. 

Bu dönüş sopaya tutunduğumuz için 
sopa t•trafında olur. (4). Bütün bu son 

vazıyetlerde vadi kayağı yukarıya kaldı. 

nlahilir ve son döndükten sonra ( 5) ye

re konur, ve yola devam olunur! Bu lıa. 

reketin de sağlı sollu yapılması unutul -
mamalırır. 

16 - Kristiania 
Bu, hızlı bir kayışda çabuk ve emin 

olarak durmak veya istikamet değiştir. 

mek i~ın ya nlacak en eyi bi harekettir. 
yapılarak • ki bu başlangıçtır .• 

,, ~ 

& I' 

de bulunmalı ve dönm~ kuvveti bitme • 
elen kalkılma:ı1alıdır. 

Kısaca şöyle: 

a) Ba§langıçda çok çömelinilecek ve 
vücud ileride tutulacak. 

b) Firen yapılacak 

c) Vücud yukarı kaldırılacak ve bir 
vida gibi dönmesi için iç kayak içeri ve 
ileri çekilmiş bulunacak. 

d) Vida şeklinde seri çömelinilecek. 
e) Yan yan geniş iz üzerinde kayıla

cak. 

Bütün bu safhalarrn i:d (şekil 20) de 
iyice görülecektir. (Siyah yerler kuv • 
vetle basılmış kayaklaın basıldığı yer • 
!erdir.) 

Her ne kadar daha ki türlü krisıian
ya da varsa da en <:mini ve her yerde 
her türlü karda yapılabilenidir. Onun 
için ötekilerini anlatmıyacı:tğım .. 

17 - T elemark 

Derin ve yapışmıyan karda gilzel ya. 
pılabilen bir harekettir, ancak kayış çok 
hızlı olmamalıdır. Bu hareketle de isti -
kamet değıştirilir ve durulabilir. (Şekil 
21) 

( l) - Başlangıç gene çömelmiş va. 
ziyette ve dar iz üzerincle:iir. 
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t6J 

da ırekıröeklen yc:tışmıştir; yı.iks.ek zi

raat okula.sında okumuş, Avrupa'da bil

gilerini arttırmış ve tarım işlerini kcn

di::.ıne iş edinmiş, ve bu işin küçüğün. 

den en büyüğüne hatta yı.iksek sıy~· 
ama kadar hepsini eyice öğrenmiş 

gerçekten l.ıir eridir; • daha doğrusu 

tur'· ziraat tarihinde (ilk ziraat eri ba. 
kaıı) odur; ışte bunun için biz Bay 

Muhlis Erkmen'in ve onun okutup ye
tiştırdiği ergin öğrenceğinin yaptğı ve 

ha tırdığı (Südcülük) kitabını olanca 
gerekliğile incelemek h;tiyoruz. 

J J~» 'ı \'l, 
l!i A~·~, .e IJ ~ C• , / 
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(2) - Sağ kayak adım bı.iyliklüğü 

kadar ileride ve diz bükülmüş vaziyette 
olacak, ağırlık da onun üzerinde bulu. 
nacaktır. Bu ağırlık dönme bitinceye ka. 
dar onun üzerinde kalmalı ve eller önde 
asağıda bulunmalıdır. Kayak tazyik<ıiz 

olduğu halde sol ayak di7.i hafif bükı.ilü 
ve topuk halkık, olmalı ve <sol kayak u. 

cunun kıvrıldığı yer sağ ayağın yanın
da bulunmalıdır. 

3) - Sağ kayağı mullaka düz tu -
tutmalı ve seri olarak sağ ayak topuğu 
münhani dışına doğru çevirmelidir. O 
zaman sağ kayak döner .. Vücud iyice Ö· 

oe iğilmiş. sağ omuz soldan ileridt'. Ba. 
kış münhani içine ıioğru ... 

( 4) - Bütün dönmede saktnce ayni 
vaziyette kalmalı, vücud mlinharu içine 
doğru yatmış vaziyette bulunmalıdır. 
Yani, ıentrifügal kuvvete karşı .. sırtın 
meyilli olmasından biraz sağ kayağın iç 
kenarına basılır. 

Ayni hareketleri gene sağlr, sollu >"P' 
mayı unutmayınız. 

• ti' 
Yazıma burada nihayet vermek iS. 

yorum. Her ne kadar budnan başka bır 
takım atlamalar ve saire gibi hareketler 
varsa da burada yazdıklarım en lilıuıı; 

Eğer bu bitik yalnız yabancı bir 

dilden çevrilmiş bilimlerle dolu olsay. 

dı bizce o kadar incelemeğe, araştırıl

ma <p değmezdi; fakat o birçok oriji. 

nal yurd bilimlerile süslenmiştir; (süd

cü!iık) zanaatının her çeşid incelikle. 
rile doludur. 

c::::::::=- ---

Bu da bir kaç türlü olur, en emini şimdi 
Vaziyetler şöyledir: 

(5) - Bu vaziyette dönme bitmek • 
tedir. Vücudu kaldırmak, biraz gl"ri doğ. 
ru vermek lazımdır. lç kayak (sol ka • 
yak) ileri gelir. 

!arı idi • · dan sonı 11 da artık s~ 
kabiliyetinize bırakıyorum .. 

Esen - Kay 
Mühendis Latif osrn8rı 

(6) - Yola devam .. 
ti (Bundan önceki yazı 18 mart 

(Südcülük) kitabı üç büyük bölü
me ayrılmştır; birinci büyük bölümü 
"si.id.,e ve onun içindekilere, ondan 
neler yapıldığına, genel hassalarına, 

memede oluşuna, yağa, onun bozul. 

masına, süd şekerine, südün dirim has

saların.a, südıin mikdar ve terkibine te. 

Sİr eden amillere, SÜdteki küf Ye.fa 
bataerilere, t?.bii olmıyan hatalı ıüdle

Te, südün taze olarak saklanmasına, 

çocuk südlerine dair birçok faydalı bi. 
!imlerle doludur. 

İkinci biiyük bölüm (tereyağcılık)· 

tır. Bunda da (kaymak çıkarmak usul. 
)eri), yayıl:lar uzun uzadıya anlatıl

maktadır. 

Üçüncti biiyük bölüm ise (peynir

cilik)tir. Bunda da peynirciliğe aid 
genel bircok biilmlerle yerli ecnebi 

her çeşid peynirlerin yapılması sis. 
telT'leri öğretilmekte Jir. 

Son ve oz olarak diyebiliriz ki 

Ek"m B ~ '·"'n•mızla onun öğrenceğinin 

bu değerli k"tabı her yönden can gö. 

zile okunt"'" :ı ve kendileri de içten 
kutlanmağa değer. 

Cevad Rüştü Öktem 

( l) Dağdan iniş çok çömelinmiş va
ziyette. 

(2) Hafif ve kısa dağ kayağı firtın 

anlatacağım firenli kristianiadır. 

(3) Gayet seri ola~ak vücudu yuka
rı kaldırırız. Kayaklar zaviyeli ,eki:Je • 

dir. Bu yukarı kalkışla kayaklartian a -

ğırlık kalkmıştır. Bu kalkma ile be,.aber 
vücud dağ kayağı üzeine doğru döner .. 
Bu dönü~ resimde görüldUğU gibi kalça 

iledir •• (Kalın ve siyah çizgiler, kayak. 

lar üzerine tazyik verilmiş kısımlar -
dır.) .• 

En mühim nokta, vücudün gene bu. 

tün bu hareketlerde ileride bulunması • 
dır. 

( 4) 3 No. lu hareket biterken iç k:\· 
yağı içeri ve ileri çekeriz, bu suretle vü
cut tam kalkmış olur ve dönme devam 
eder, ki iç kayak ileridedir. 

( 5) Derhal vücudun bir vida gibi 
dönerek aşağı inmesi lazımdır. Bu va .. i

yette kayaklara kuvvet verilir. Vücut da 
dönmesine devam eder. Kalçaların ver
diği sentirifugal kuvvet kayakları dön
dürür. Bilahare iz yava~ yava~ genisler, 
ve dönme bu vaziyette biter. 

(6) Bu son vaziyet, geniş iz üzerin
de olur: çok çömelmek ve vücudu ileri 
vermek Jazımdır.. Vücud dağa doğru 

meyilli, eller de aşağıda olduğu halde 
yan yan iç kenarlar üzerinde kayılır .. 

Düşülmemesi icin vücud çok ileri-

{ f) 
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TIŞ MEMURLUGUNDAN: 

1 i h .yet ~ 
~ d v ti : 
~ An <ara emurlar § 
-
~-= kooperatif şirketinclen: ~ 
_ İdare meclisi Ankara Memurlar Koop :ratif Şirke :: 
§ ti hissedarlar umumi heyetini 29 mart 935 tarihine §§ 
§ müsadif cuma günü saat onda Çocuk sarayr salonun- S = da senelik adi ictimaa davet eder. S 
§ İçtimaa işti;ak için hissedarların cüzdanlarım ib- ~ 
~ raz etmeleri lazım gelir. ;;; 

~ Müzakere ruznamesi : 
S 1 - 934 senesi idare meclisi ve mürakiblcr raporu =: = 2 - 934 senesi bilançosunun tasdikiyle idare mec- =: = lisinin ibrasr, --= = § 3 - Yeni bir idare meclisi seçilmesi. = 
~ 4 - 935 senesi mürakiblerinin intihabr ve maasla- _ 
E rrnm tayini, _ 
§ 5 - Vefat eden hissedarlarm vereselerine iadesi = 
E icab eden hisse bedelleriyle An':aradan infikak eden = 
E hissedarlar hakkında yapılacak muamelenin tayini. -
5§ ı -ıoos ::: 
§r .. :ı ııı 11111111111111111111111111111111ıuımııııı1111111111ıııı1111111111111111ııı1111111111= 

l - ipotek olup satılmasına karar verilen taponun pafta 60, ada 
263 parsel 4, N, sında kayıtlı ve Ankaranın Hacı ayvaz M. de kain 

ahşap ve aşağıda yazılı şartlar dairesinde açık durmaya çıkarılmış
tır. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Bir avlu, saç ve tenekeden bir hela, 
döşemesiz \'e tavansız içiçc iki oda. diğeri bir oda olup bir kattan 
ibarettir ve 90 M2 sahada kaindir. 510 lira kıymet konulmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 28 -4-1935 tarihine müsadif 

pazar günü saat ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 

memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme -
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvil
leri getireceklerdir. 

S - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yilzde 75-
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muharrunen kıy
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 13·5-935 tarihine müsadif pa
zartesi güniı saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok 
artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takclirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta • 
rihinclcn itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi i
çin yedi gün kadar mc-hil verilecektir. İsbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evet en 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup ol • 
madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa ıazi ise ihale farkı 
birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek-

19 

rihli sayımızda çıkmıştır.) 

ZAYİ 
Ankara Emvalinden 18973 nuınar" 

siyle almakda olduğum tekaild ına~ 
cUzdanum kaybettim. Yeni•ini ~ 
için müracaat ettiğimden kaybolaıtııı 
hlikmü yoktur. 

D. Demiryollan Muhaaebesinde 
odacı Hüseyin 

DaktiJo 
aranıyor 

Bir ticarethaende ça· 
lışacak Bayan daktilo a· 
ranıyor talip olanların 

serian Ankara posta ku· 
tusu 506 adresine mek· 
tupla müracaatları. 

Kadın hizmetçi 

aranıyor 

Yenişehir 

Caddesi No: 
2274 

İsmet Paşa 

10. Telef on· 
1-1074 

lifi veçhile almağa razi olmazsa gayri menkul yenıden on beş gi.ıtl' 
lük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale edile• 

cektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkııl talıbıne ihale edildikte 

tapu harcile delJaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar oları 

müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkfll 

üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala • 

rmı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri Ja • 
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu ıciliyle sabit olmadıkça satış !Je' 

delinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 
10 - Artırmaya iştirak edecekler 15-4-935 tarihinde 934-83 nu• 

mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnn • 
memizi okuyabilirler. 1-1070 

l..üleburgaz Belediye 
Başkanlığından: 

2 Nisan 935 tarihinden itibaren üç gün devam etrnek 
üzere Lüleburgaz köprübaşı Hayvan panayırı açılacağı~ .. 
dan gelecek tüccar ve esnafın her türlü istirahatı terrıill 
edildiği ilan olunur. (594) 1-1053 

İMAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
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 lmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müraca • 
atları ( 562) 1-944 



Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı En eski nasırları bi
ie pek kısa bir zaman· 
da tamamen ve kö· 
kündeu çıkarır. 

Umumi deposu: lo
giliz Kanzuk eczane· 

ei, her eczanede bn· 
)onur. Cideli ve mü

essir bir oaıınr ilacı· 
dır. 

u .. ·· - ·· kati şekilde durdu-nanzuk öksürük şurubu: öksurugu 
rur. ı-361 

Nafıa Bakanlığından : 
Enjekte edilmiş 160.000 adet no~al ve ::u~a:kı:ı:~ 

k~s kayın traversin Derinceden tzmırde Alf r 'le ek· 
s~ne denizden vapur ile nakilleri kapalı zar usu u 1 

sıltmeye konulmuştur. . . . . 80 . Sigorta ücreti dahil olmak üzere nakıllen ıçın 324 

lıra bedel tahmin edilmiştir. · ·· 
Eksiltme 30 mart 935 tarihine rastlıyan cumarte~~ ~u

~~ saat 15 de Ankarada Nafra Bakanlığı Malzeme mudur-
luğü odasında yapılacaktır. 

İstekliler 2436 liralık muvakkat teminatlarının mal~an· 
dığına yatırıldrürna dair olan makbuz veya bankaktl~iflm~a! 
nı k b "k ·1e birlikte te erını e tubu ve Ticaret Odası vesı ası 1 d B 
30 mart 935 cumartesi günü saat 14 e kadar Ankara a a-
kanlık 1 .. d .. ı··g-üne vermiş olmaları lazımdır. 

ma zeme mu ur u . B k ı k malze-
İstekl iler bu husustaki şartnamelen a. ~n 1 

ll'le müa·· ı·· -·· d 163 kuruş bedel ile alabılırler. ur ugun en 1_ 1007 
__ (581) _______ .....:.----

w a~ rif Veka ~etinden: 
. . b 1 memleketlerde hu • 

Adlı ye vekaletı hesab~a. ya anc 1 müsabaka 
~uk_ tahsil etmek üzere ik~c~ defa. açılmış 0 :uklan fa • 
tnıtıhanruda kazananların ısımlerı, rnezunl od 
k.. - d yazı ı ır Ulte ve gidecekleri memleket aşagı ~ . · t · 

Cemil Halit Ankara Hukuk Fakilltesı mezunu svıçre 
,... F t h" " " " uı. ahri bra ım ,, " 
Al· S · 1 bul ,, ,, " ,, 
1 ~ e.~er Şakır. sta~erlikle ilişikleri olmadığrna dair 
· u uç talebenın as. 1 kları vesika ile en geç 

ttıahalli askerlik şubelerı.?~~n a aca V kaletimiz Yüksek 
25 mart 1935 arşamba gunune kadar :. . .. 
l'ed . ç M""d"" 1 .. -u··ne şahsen muracaatla huvıyet~ 

rısat Umum u ur ug 
lerini isbat edeceklerdir. ı ık adresli 

Ankaradan başka bir mahalde bulunan arın aç 
Yazı ile müracat1an lüzumu ilan olunur. (588) 1-999 

Jandaı·ma Genel Komutanlığı 
(U K.) Ankaı·a salınalına ko • 

tnisyonundan : 
N.. (l9 OOO) Tire Çorap 28-3-935 

umune ve evsafına uygun ' . . lına
Perşembe günü saat (15) de açık eksıltme ıle satı;.a B"r 
taktır. Şartnamesi komisyonumuzdan par~s~ verı 1:· 1 

çift T' b . . (20) kuruş fiat biçilmıştır. El;sıltme-
ıre çora ı ıçın . t akbuz ve· 

sine ginnek istiyenler (285) liralık ilk temına m . d 
Ya banka mektubu ve 2490 sayılı kanun ve şar~amesın 1~ Yazılı belgelerle eksiltme gün ve saatmda komısyona ge 

~~c:le:ri~.~(5:4~2~)~~~----------ı--9_5_ı ____ __.~---

Gem ik belediyesi 
}Jaşliaıı1ığında n: 

. · ukavelesi on se-
Gemlik kasabası elektrık tenvıratı ın . . • 

. 1 1935 senesı nısan ayı 
ne müddetle ve pazarlık suretıy e . · dairesin· 
n?~ ı·k· . al .. .. t 15 de Gemlik Beledıye 
~J. ıncı s ı gunu saa . ktrr 
de Belediye encümeni huzunyle yapılaca . · . 

A - Muhammen bedeli 33300 liradan ıbarettı~ •. b 
1 . ~ akın uretlerım e e-B - Şartname, plan, ve dıger evr .s. 

diye encümeninden istekliler kopya edebilırler. 
5 

d be 
· ·· ·· at ı e -C - Pazarlık nisanın ikincı salı gunu sa 

lediye encümeninde olacaktır. 
D - Teminat miktarı 5000 liradır. k t diyorlarsa 
AE. - İstekliler bir şirket namına ha:e :t :rbabından 

salahıyetlerini gösterir vekaletname ve tıc~r. esika gös
iseier ticaret odasında kayıtlı olduklarına aı~; 
tereceklerdir. (1380-624) l-lO -----
İm~·r müdürlüğünden: 

Riı:nden 
istimlak 
edildiO-i 

b 
mahallesi sokağı Ada parsel 

No. No. 

Bayan Yenice Namazgah 211 5 

takdir edilen 
muhammen 

bedel Lira 

250 

ULUS 

Türkiye Milli ithalat ve 
ihracat Anonim şirketinden: 

Şirketin 934 senesine aid alelade senelik içtimaı 31 
mart 935 pazar günü saat 15 de Ankarada Kmacrlar hanın
daki şirket merkezinde yapılacaktır. İçtimaa gelecek his
sedarların içtima gününden bir hafta evel duhuliye vara
kası almaları rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - İdare meclisi ve mürakib raporunun okunması, 
2 - Bilanço ve karuzarar hesabının tetkik ve tasdiki 

ile idare meclisinin ibrası, 
3 - Açık bulunan azalıklara idare meclisince seçilen 

azaların azalıklarının tasdiki. 
4 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesi mucibince 

idare meclisi azalan ile şirket müessislerinin şirketle her 
nevi ticari muamelelerde bulunabilmelerine izin verilme • 
sinden ibarettir. 1 - 993 

Karaca bey Harası 
Müdürlüğünden: 

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

1-1035 

SAYIFA 7 

• 

SAN 

TORkiYE iŞ BANK.ASI 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüeünden: 

Hali Tasfiyede Uşak Tarakkii Ziraat Türk Anonim 
Şirketi hisse senetlerinin ikinci nısıf bedelleri 15 Mayıs 
1935 tarihinden itibaren bankamız tarafından Uşak, An
kara ve İstanbul'da ödenmeğe başlanacaktır. 

KcıpCJtı zarf l su;ile eksi tme ilanı 
Tokat Belediye Başkanlığından: 

Alakadarların mezkur tarihden itibaren U şakda şeker 
fabrikasına, Ankara ve İstanbul'da Sümer Bank şubeleri-
ne müracaat etmeleri ilan olunur. 1-1022 

İçel Orman Müdürlüğünden: 
,, Adana vilayetinin Karaisalı kazası pos devlet ormanla
rında mevcud şartnamesinde bulundukları yerleri cins ne
vi ve çapları yazılı 18754 parça Adana çeşidi kerestenin 
beher adedi 150 ve 4 köşeli 27 parçasının beher adedi 600 

kuruş olmaküzere 28293 lira muhammen bedelle kapalı 
zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. Artırma 25. 3. 935 

P. ertesi günü saat 16 da Adanada Orman muamelat dai
resinde toplanacak satış komisyonu önünde yapılacaktır. 

1 - !stekJiler 2121 lira 98 kuruşluk muvakkat teminatı 
malsandığına yatırarak makbuzunu veya nümunesine uy
gun banka teminat mektubu ile teklif zarflarını 25. 3. 935 
P. ertesi günü saat 15 buçuğa kadar Adanada Orman mu
amelat memurluğu dairesinde satış komisyonuna verecek
lerdir. Teklif mektubları komisyonca saat 16 da açılarak 
en yüksek arunna teklifinde bulunana muvakkat ihalesi 
yapılacaktır. 

2 - Kati ihale emri Ziraat Bakanlığından verilecek ve 
bu emir 15 gün zarfında verilmediği takdirde komisyonca 
kati ihalesi yapılacaktır. 

3 - Şartname 167 kuruş bedel mukabilinde Ankara, 
İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, orman müdürlüklerinden 
alınabilir. (592) 1- 1024 

Taşköprü Belediyesinden: 
Evelce eksiltmeye konulduğu ilan edilen Taşköprü 

kasabasında yapılacak elektrik tesisatına istekli çıkma -
masmdan gene proje ve eksiltme şartnameleri mucibince 
işin bir ay içinde pazarlıkla intacma karar verilmiştir. Ta
lip olanların 1 nisan. 935 pa.:arte~i gün~ saat on beşe ka
dar Taşköprü beledıye encumenıne muracaat eylemeleri 
ilan olunur. (1166 - 551) 1 - 926 

1 - Tokat şehrinin Hidro elektrik tesisatı Nana Ha· 
kanlığınca musaddak projesi ve olbaptaki şartname mud 
bince ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mezkfir tesisat kanallar inşası, cebri tazyik boru
su 160 K. V. A. takatinde 2 turbin ve jeneratör grupu, l 
transformatör yer altı yüksek tevettür kablosu ve havai 
alçak tevettür tevzii cereyan şebekesile santral ve trans
formatör binası ve sair teferrüatı ihtiva eder. 

3 - Belediye tarafından ayrıca tedarik ve ihzar edile
cek ahşab direklerden maada bütün inşaat ve tesisat ve 
montajın keşif bedeli 53,265 türk lirasıdır. 

4 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ~unlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni izahat ve şerait, 
D - Keşifnameler ve keşif hulasası. 
E - İidrolik, makine ve elektrik işlerıuc aıa pl anla.rı 

profiller, maktalar ve projeler. 
İstekliler, bu şartnameleri ve evrakı 266 kuruş bedel 

mukabilinde Tokat belediye başkanlığından alabilirler. 
Bedeli gönderilerek taahhüdlü mektubla yapılacak istek• 

lilere de gösterdikleri adrese posta ile derhal gönderilir. 

-

S - Eksiltme 20. 2. 935 tarihinden itibaren 45 gün müdı
detle 7. 4. 935 tarihine müsadif pazar günü saat 14 de To
kat belediye dairesinde yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3913) U
ra 25 kuruşluk muvakkat teminat akçesi ve yahut kanun 
dairesinde bir bank teminat mektubu vermesi şarttır. Hun
dan maada talipler şimdiye kadar bu gibi işleri nerelerde 
yaptıklarını ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini gösterir 
kanuni şekilde vesaik ibraz eylemeleri ve istekli bir şirko
ti temsiJ ediyorsa musaddak vekaletname ibrazı ve mu • 
kayyed bulunduğu ticaret oda veya mahkemesinden son 
tarihli bir vesika ibrazı lazımdır. 

7 - Teklif mektubları yukarda 5 inci maddede yazllı 
saattan 1 saat evel belediye dairesine getirilerek eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek• 
tir. Posta ile gönderilecek mektublann nihayet mezldlr 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. 1162 • 550) ı - 927 

~ 1111111111111111111111111111111nummm1111111m111111111111111111111111111m111111111m• Dev Jet De mi ry 0 11 arı ve Liman-

; T a k 1 i d 1 e r ~ farı işletme Umumi Müdür Ü M 

ISinger dikiş makinası ~ ğünden: 

=

-==_-=-§== kumpanyasından:===~ Muhammen bedeli ile mecmu mikdan aşağıda ya• z~ı muhtelifülcins ve ebad ampuller 28. 4. 1935 pazar gih 
Bazı kimselerin Singer fabrikalarının mamulatı nu saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina. 

oJmayan mallan SİNGER mahdrr diye sürmek iste· s~nda satrn alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1028.60 
:= diklerini ve bazr kimselerin de kendilerine SİNGER _ l~~~lık r:ıuvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin et
= memuru süsü verdiklerini haber aldık. := tı~ı vesıkalar ve işe ginneğe manü kanuni bulunmadığına 
§ Hakiki Singer makineleri ve yedek parçalan yal - ;;; d~ır beyan.na.~.e ve tekliflerle aynı gün saat 14 e kadar ko= nız SiNGERin mağazalarında ve SİNGERin vekalet- § mısyon reıslıgıne vermeleri Iaznndır. Bu işe aid şartna
§ namesini veya çantalarında alameti farikasını taşıyan s mel.~r Ankarada ~~~eı::: .~airesinde ve Haydarpaşada t~ = memurlar tarafmdan satılır. =: sellum ve sevk mudurlugunde parasız olarak tevzi ediı-ı 
~ Taklidleri SİNGER malıdır diye sürmek istiyen • = mektedir. (587) 
~ terle alameti farikamızı taşımıyan ve kendilerine :: Adet Muhammenbedell = SİNGER memuru süsü verenlerin haklarında kanu .. = L K 
__ := il§ Muhtelı"fu··ıcı·ns ve ebatta ampul 27713 1371°4 69° = ni yollara miiracaat etmek iizere şirketimize haber ve- = = rilmesini rica ec'!riz . - 1 -1010 

Fehime 
Yukarda ka clı ıkarılan hanenin enkazı 3. ~· 935 çar

§atııba gun·· •• Yt çbe..:de bilmüzayede satılacagmdan t.~· 
ı . u saa on ~ ·ı k · mu
lplerin İmar müdürlüğündeki müteşekkı omısyona 

racaatlarr. (622) 1-1065 
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l
;s kumpa oyası :_= BEY AZ RAHİBE 
S Helene Hayes - Clark Gable 
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SAYIFA 8 

A 
m 

ara Nafıa Baş
en isliğinden: 

1 - Ankara - Kırşehir yolunun Ankara şehri dahiline 
isabet eden kısmı ve bu yola iltisak eden kısımların imar 
ptanma göre yapılması ve asfalt betonu ile kap~anması.ve 
beş senelık mütemadi tamiratı kapalı zarf usulıyle eksılt
meye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli {389320) lira (88) 
kuruş ve beş senelik mütemadi tamirat işinin tahmin edi
len bedeli (23487) liradır. 

Bu işe aid şartnameler ve evrakı şunlardır' 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukaveie projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
d) Tesviyei türabiye şose ve kargir inşaata dair fenni 

ıartname 

e) Hususi şartname 
f) Keşif ve selselei fiat cetveli 
fstivenler bu şartnameleri ve evrakı 10 lira 32 kuru~ 

mukabilinde Ankara Nafıa Başmühendisliğinden alabi· 
lirler. 

3 - Eksiltme 22 nisan 935 tarihine tesadüf eden per
şembe günü saat on beşte Ankara vilayet binasında vila· 
yet encümeni tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 2490 numaralı artırma eksiltme ve ihale 

kanununun 17 inci maddesine uygun (20262) lira (32) 
kuru~1l!k muvakkat teminat vermeleri. 

b) Ticaret odasına kayıtlı bulunması. 
c) Asfalt şoseler inşaatmda ihtısas sahibi olduğuna 

dair Ankara Nafıa Başmühendiğliğinden verilmiş ehliyet 
vesikaqını haiz olmaları veya ihtısası Nafıa Başmühendis
liğince musaddak bir mütehassıs veya müessese ile teş· 
riki mesaiyi temin edeceğine dair noterden musaddak te
ahhütname vermeleri lazımgelir. 

5 - Teklif mektupları ihale günü nihayet saat on dör
de kadar Ankara vilayeti muavinlik makamında vilayet 
encümeni reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet saat on beşe 
kadar gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabt 1 edilmez. (616) 1-1062 

Ankara C. Müddei 
Umumiliğinden: 

1 - Ankara Cezaevi elektrik tesisatmm tamir ve tadi
line ait ( 1998) lira 90 kuruşluk keşif bedeli (2187) lira 20 
kuru~a iblağ edilmis olduğundan mezkfir iş tekrar açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 6-4-935 cumartesi günü saat 15 de An· 
kara Müddei U. liğinde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 164 lira 4 kuruştur. 
4 - İsteklilerin: A - Teminat makbuzu B - İkinci sınıf 

montorlük ehliyetnamesini haiz olması veya ehliyetname
li bir montor çalışdıracağmı teahhüt etmesi C • Cari seneye 
ait Ticaret odası vesikası göstermesi lazımdır. 

S - Fenni ve hususi şartnamelerle planlar parasız ola· 
rak Ankara Müddei U. liğinden verilir. (625) 1-1063 

Ankara belediye başkanlığından: 
ı - Ankara'da şartnamesinde isimleri gösterilen yol· 

lann yapılması Asfalt betonu ile kaplanması ve parke kal
dırım yapılması Trotuvarlann beton blok ile kapatılması 
ve bunların beş senelik mütemadi tamiratı işleri kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli ( 449,599) lira ve 
beş senelik mütemadi tamirat işinin tahmin edilen bede· 
li 39,432) liradır. 

Bu işlere ait şartnameler ve evrak şunlardır ı 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D -Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata daır fen-

nt şartname 
E - Hususi sartname 
F - Keşif ve vahidi fiat cedveli 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı (12.23) lira muka

bilinde Ankara Belediyesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22 Nisan 935 tarihine müsadif pazartesi 

gUnU saat 15 de Ankara Belediyesi fen işleri müdüriyetin
de müteşekkil komisyonda yap!lacaktrr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 A numaralı artır
ma ve eksiltme ve ihale kanununun 17 inci maddesine uy
gun (23312) liralık muvakkat teminat vermeleri. 

B - Ticaret odasına kayıtlı bulunması 
C - Asfalt şoseler ve parke kaldrnm inşaatında ihti

sas sahibi olduğuna dair Ankara belediyesi fen işleri mü
'dilrliiğünden verilmiş ehliyet vesikasını haiz olmaları ve
ya ihtısasr belediye fen heyetince musaddak bir mütehas
sıs veya müessise ile teşriki mesaiyi temin edeceğine dair 
Noterden müsaddak teahhütname vermeleri Iazımgelir. 

S - Teklif mektuplan ihale günil nihayet saat 14 de 
kadar Ankara Belediye fen işleri müdüriyetine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat 15 e 
kadar gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (620) 1- 1067 

Ankara Sıhhat l\lüdüı .. Iüğüııden: 
45 kilo klor maiyeti kininin komprimesi eksiltmeye 

çıkarılmıştır. İsteklilerin 28-3-935 perşembe günü saat 15 
de vilayet encümenine ve şartnameyi görmek için de her 
gün sıhhat müdürlüğüne gelmeleri. (598) 1- 1054 

ULUS 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Çankırıdaki kıtaat efradının ihtiyacı için altmış iki bin 

kilo una talip çıkmamıştır. 28 mart 1935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on beşte gene tekrar kapalı zarf usuli 
ile münakasaya konulmuştur. Muhammen fiata nazaran 
bedeli 6386 liradır. Teminatı muvakkatesi 478 lira 95 ku -
ruştur. Şartnameyi görmek istiyenlerin cuma gününden 
maada her gün öğleye kadar Ankara levazım amirliği sa -
tın alma komisyonuna müracaatları taliplerin de belli sa· 
atten bir saat evet teminatı muvakkate makbuzlarile bir -
tikte teklif mektuplarım mezkur komisiyorı.a vermeleri. 

(579) 1-970 

İLAN 

1 - Kırklareli kıtaat ihtiyacı için 91 ton sığır eti ka
palı zarfla ihalesi 6 nisan 935 cumartesi saat 15 de Kırk
lareli komisyonunda yaprlacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 20020 liradır. Muvakkat te
minatı 1501 liradır. 

3 - Teklif mektuplarının ihale günü saat 15 e kadar 
Kırklareli satmalma komisyon reisliğine verilmesi ve ta
liplerin belli gün, saatlerde komisyonda bulunmalarL 

{617) 1-1060 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanları 

50 Takım Laklanşe Pili 
35 Km. 3 Mm. Kutrunda demir tel 

2000 Mücerrit Fincan 3 No. Deve Boynu ile birlikte 
45 Adet 9 metrelik direk 

190 " 6,5 " " 

Memleket dahilinden satm alınacak olan yukarda cins 
ve miktarı yazılı beş kalem muhabere malzemesinin açık 
eksiltmesine t< lip çıkmadığından ihalesi komisyonumuz
ca yapılmak ü~ere açık eksiltmesi 30-IIl-935 cuınartesf 
günü saat on dörde bırakılmıştır. Tahmin edilen bedeli 
3185 lira 80 kuruştur. Şartnamesi bedelsiz olarak komis
yonumuzdan verilecektir. Muvakkat teminatı 239 liradır. 
Eksiltmeye girecekler 2490 No. h kanunla şartnamede is
tenen belgeleri beraber getierceklerdir. (619) 1-1061 

• 
istatistik Umum Müdürlüğü 

eksiltme ve pazarlık komisyo -
nundan: 

Umum Müdürlük neşriyatından olan 400 sayfalık umu
mi maarif istatistik yıllığı bastırılacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 750 liradır. Şartnamesi mucibince pazarlıkla eksilt
meye çıkarılmıştır. Bu baptaki şartname komisyon ICa.tip
liğinden istenebilir. Eksiltme dairede toplanacak komis
yonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikto 
27 mart 1935 günü saat 15 de komisyonda bulunmaları. 

(611) 1-1059 

Beher Beher ~ 
Sayıfı Santimi Sayıfa Santimi 

- - ------
2 
4 
6 

300 
150 
80 

3 
6 
7 

200 
100 J 
40 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\'Jüdürlüğü Sabnalma 

Komisyonu llanlan 

14 KALEM ÖLÇÜ ALETİ 
Yu~arda miktarı yazılı ve 

tahmini bedeli 1500 lira o-
., 8 25 kuruıtur. 
"' ı H lan ölçü aletleri 25 mart 935 / - ayır işlerine ve yeni 
~ çıkan kitablara aid ilanlardan ı tarihinde pazartesi günü sa-

l % 15 tenzilat yapılır. at 14 de Askeri fabrikalar 

1~ 2 - Zayi irn.n bedelleri mak. satınalma komisyonunda a-
1~ tu yüz otuz kuru9tur. ~ çık eksiltme ile satın alma-
1 3 -Tebrik, te~ekkUr, evlen- ~~ caktır. Şartname bedelsiz 

~~d::f~av:t~~antı b:l:~~ı:~~~r~ E: olup satınalma komisyOllUn· 
ı. dan verilir. Taliplerin mu

-1' vakkat teminat olan (112) 
ABONE ŞARTLARI ı. lira (50) kuruş ve 2490 nu-

ı\.1üddet Dahilde Hariçte ,} 
" maralı kanunun 2 ve 3. mad-

ı 6 Aylıiı 9 .. 16 ,, gün ve saatta komisyona 

21 M \Rf 1 

An a ·a aliJ it!indt1'n: 
Bedeli muhammeni 1800 lira olan 60 ton kömiir Zcll' 

guldak blok maden kömürü açık eksiltme ile 28-3·9 5 
şembe günü saat 15 te satın almacaktır. Ve' 

İsteklilerin 135 liralık muvakkat teminat m~k~uzU e 
ya Banka mektubu ile aynı günde encümeni daımı~: deli 
meleri. Buna ait şartnameler Nafıa Başmüh,,.ndi"'Iıgın 
bedelsiz ahmr. {602) 1-1055 __.,,,, 

Devlet Demiryoı arından: 
Tenzilatlı gidiş - dönüş yolcu tarife i aynı şartlarla: 

Haziran 1935 sonuna kadar uzatılmıştır. {604) ı-::;_, 

Ayrancı'da satı ık bağ 
İsviçre Sefareti üzerinde içerisinde kuyusu ve __ıner; 

ağaçlan ve sairesi mevcut olan dört dönüm bir bag 3~. 
satılıktır. Taliplerin halde (55) nurp.arah dükkana ıtıüt' 
caatları. 1-1069 ,_./ 

Ankara Valiliğinden: 
Bedeli mulıammeni 1517 lira 50 kuruş olan 6 çeşit; 

malzemesi aç~k eksiltme ile 28-3-935 perşembe günü c 
15 te satın alınacaktır. İsteklilerin 114 liralık muva~ 
teminat makbuzu veya banka mektubu ile aynı günde 
cümeni daimiye gelmeleri. b" 

Buna ait şartnameler Nafıa Başmühendisliğinden 
delsiz alınır. (603) 1-1056 __..,,, 

Adliye Vekaletinden: 
Adliye Vekaleti Teftiş heyeti kaleminde münhal ~ 

tipliklere bilimtihan talip olanlar alınacaktır. Mern~ 
kanununun 4 üncü maddesindeki evsaf ve şartları . h rl 
olanların 23 mart 935 cumartesi günü vrakı müsbıtele 
ile birlikte yapılacak imtihanda hazır olmaları. (609) 

1-1058 ,,,,,,,,,,,,, 

İmar müdiirlüğünden: 
Bahriye caddesinde istimlak edilen 198 ada 6 p~ 

numaralı Bayan Kamileye ait haneden yola tesadüf ed 
kısmı kesilmek üzere 3. 4. 935 çarşamba günü saat on ~ 
de pazarlık ile artırmaya konulmuştur. Taliplerin tııı 
müdürlüğünde teşekkül eden komisyona müracaatlatı-

( 623) 1-1064 ~ 

Ankara İcra Dairesi Gayrimenkul Satı§ Memurluğund,-
ı - İpotek olup eatılmasına karar verilen tapunun 29.9.931 tr 

rih ve 77/4 numarasında mukayyet~ Mamak köyünde Wn ve .,r 
ki bağ ve bahçeli ev aşağıda yazılı tartlar dairesinde satılmak Uıf' 
re artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilatı Evin alt katında bir avlu bir abıJf 
ve hamamlık ild nci katta bir sofa, iki oda, bir mutfak bir balkoJlr 
çatı katta icabında oda olarak kullanılabilecek bir sofa bir balk~ 
vardır. Bağ ve bahçede iki yilz kadar irili ufaklı meyva ağacıl• 
Uzilmlük vardır. 4595 M-2 mesahadadır. 2100 lira kıymet tahfl1l11 

olunmuştur. ·f 
3 - Satış peşin para ile olmak üzere 22-4-935 tarihine mueadi 

pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul eatıf 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmit olan yukardald muhammen kıyııt" 
tin yüzde 7 ,S ğu nisbetinde pey akçası veya m.illt bir bankanın tf' 
minat mektubu ile kanunen teminat olara.k kabul edilen hazine tab' 
villeri getireceklerdir. ~ 

S - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 1 

ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezlcQr g0rıUSS 
16 ıncı saatmda en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhaınıııe.~ 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 7-5-1935 tarihine musacli 
salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinei artırmada eli 
çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi ınUtel' 
kib verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi Uzerine jjır 
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihalevi teslimi vezne ey1"' 
mesi için yedi gün kadar mehil verilecektir: lıbu müddet urfırı~ 
da ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale hozulacak ve bu tarıb 
ten evel en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile aıı:nai' 
razı olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa raJ' 
ise ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ibal• 
edilecektir. T eklifi veçhile almağa razı olmazsa gayrimenkul ye' 
niden on beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran t,. 
libin~ ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayrimenkul talibine ihale edildikt• 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olafi 
müterakim vergi ve reıim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarln diğer alakadarların ibu gayriı:neıı• 
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olad 
iddialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirıtı•• 

leri lazımdır. Aksi takdirde baı.tarı tapu sicilliyle aabit ohnadılt' 
ça satıı bedelinin paylaıtırılmaımdan hariç tutulacaklardır. 

10 - Artınnaya i~tir~k edecekler 28-3-935 tarihinde 934/ 89 ıı&1• 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan f~ 
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Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MüdilrU Nasuhi 7 elakki edilen emir m ucibince sinemalar seans aralarında tamamen havalandın lacaktıt 

BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulu& B asımıvindı basılmış· 

L tJJ" 

BUGÜN BU GE CE 

Bilylik artist Fredric March tarafından 

emsalsiz surette yaratılan 

ÖLDÜREN AŞK 

En bUyük aşk ve h eyecan filml 

BUGÜN BU GECE 

Lilian Harvey ve Gene Raymoncı tara
fından temsil edilen fevkalade filim 

SARIŞIN KUKLA 

Muazzam rev>i sahne lcrı 


