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So/ya, 25 ( A.A.) - Bulgarİ.'itam11 u· 
luslar tlerneği nezdin'clcki miinıeşsili orto 
el~·i Antono/ azlerlilnıiş 1ıe Bulgar clipl04 ... 
m':ıtforı lisıe"i1ıdcrı t,.·ıkarılmıştır. 

Her yerde 5 kuruş 

Gündelik zenginliğe doğru gidiyor. Türk· 
çe, osmanlıcanın hiç bir zaman 
yapamadığını ve yapamıyacağını, 
iki üç yıl içinde baıaracaktır. 

Sıtma ile savaş 
------Büyük dile doğru 

F. R. ATAY 

Türk dili, yeniden özlüğiıne ve 
erkinliğine kavuşuyor: iki yaban
C( dilin gramerine dayanarak tu • 
tuıunağa uğraşan bir dil üstünde 
kültür kurulamazdı. 

1 

şeylerdir. Halbuki son İngiliz te
rim kamuaundaki sözlerin sayısı 
400 bini geçiyor. Almancada yal
nız kimya terimleri 300 bine ya • 

Bir örnek üstünde birlikte ça
lıtahm: Millet sozu arabcadır. 
Milli sözünün nisbet y'si arabca
dır. Gayri milli ıekli de faraca -
dır. Bunu, bir türk çocuğuna, eğer 
ona yedi yatında tecvid oku • 
tup, on yatında arab ve farı gra • 
merini öğretmeğe batlarsanız, 
belki orta mektebin sonlarında 
anlatabilirdiniz. Geçenlerde bir 
türk babası: ''Oğluma dilmaçlık 
etmekten bıktım., diyordu. Bugü
nün çocukları, en basit kitablar • 
daki sözleri anlamaktan eksindir
ler. Çünkü bu kelimeler ana dil • 
lerinde yoktur. Bir de bu kelime. 
leri, alınmış oldukları dilleril'ı 
grameri ile yoğurunuz: genç be• 

19 34 yılında nasıl çalışı1dı 

kındır. 
Türk şoförlerinin ağzında iki 

yüzden aşkın fransız ve İngiliz 
kelimesi dolaşıyor. Dokuma fab
rikalarile bir sürü slav, şeker fab
rikaları ile bir alay alman, ya 
fransız kelimesi Anadolunun or • 
tasında, fabrika işçilerinin ağzın· 
dan, köy diline karışıyor· . . 

il.iri.~{· :ıayı: lmrutulan btıtaklıldar 50. 771 hektar; ıeda
vı cdılen sıtmalılar 41.1.685; P'lrfl.oıız verilen kinin 5.~56 
kilo; yapılan kinin ampulü 12.721, t,;ocllld.ara verilen ö
kinin tableti 639.846 

9, 10, 11 mart 
1935 günlerin. 
de, Sıhhat Ba
kanlığında, Ba, 
kan Dr. Refik 
Saydam'm baf
kanlığında top. 

Arabca ve F arscadan türkce
Ye, asırlarca, yalnız kelime değ.il, 
her kelime ile bir de ıekil girnu§· 
tir. Birkaç yıldanberi de, batı dil
lerinden gene bir çok kelime, 
Ve gene her kel\me ile birer de 
fekil almaktayız. Gazetelere ba -
kınız: Gündelik kullanma dilinde 
bile arab, fau, fransız, ingil' z ve 
a.ltnan gramerlerinin yamalarını 
göreceksiniz. Eskiden iyi osman· 
lıca bilmek için, üç dili iyi bilm.ek 
gerekti: son zamanlarda, üstelık, 
fransızca ve almanca bilmiyenler 
İçin bir bHi:n ve fen yazısını oku· 
tnak zorlaşh. . . 

Türk dilinin asırlardanberı ış
lcnmeyen grameri üstünde çalışıl: 
madıkça, Türk dili kendi k.öklerı 
ve kaynakları üzerinde gelışme • 
ğe başlamadıkça, türk dilinin Ö • 
nek ve sonekleri aranıp bulunma
dıkça, ve tam bir kült.ür dili~ ol • 
mak için, bunlar, yenı zoraglara 

yinlerin nanıl bir ezit içinde yıp • 
randığını tasarlıyabilirsiniz. 

lanan sıtma ko
misyonu, geçen 
1933 ve 1934 
yıllarında ( 11 ), 
sıtma mücade • 
le mıntakasın • 
da yapılmış o • 
lan işleri göz • 

Çünkü osmanlıcanın kendısı 
de hem söz hem <le gramer şe • 
killeri bakı~mdan son derece ek
sikti. Şemseddin Sami'nin fran • 
•ızcadan osmanlıc. ya lugatinde 
Yandan artık fransız kelime ve 
terimlerinin karşılığı, birer cüm
le' dir. 

Türk dai araştırma kurumu 
Keçen yıl uzmanlarımıza, türk. • 
~leri aranmak üzere, otuz bet hı· 
ne yakın terim dağıttı. Bunların 
hir kısmı da artık iıe yaramaz 

uydurulmaclıkça, olacak şey §U 

idi: türkçe yalnız sokak ve e.vde 
kullanılacak, orta düzeyin bıraz 
üstüne çıkacak olan her türk için 
bir yabancı dil öğr.en~.ek ger~ke
cekti. Bu gidişle hır gun hekım • 
!erimizin fransızca, kimyacıları • 
mızın almanca, gemicilerimizin 
İngilizce konuştuklarını görebilir-

Osmanlıcada "interdependance,, 
gibi bir sözün karşılığmı, üç dilin 
gramerine dayanarak, gene bir 
türlü çıkaramazsınız. Hele bir 
türk ICelimesinde güçlükler birkaç 
kat artıyor: Nitekim ulus ke ime
sini aldığınızda, milli, gayri milli, 
beynelmilel gibi sözleri, ancak, 
kısa ve uzun cümlelerle anlatma
ğa çalışıyorsunuz. Bunun sebebi 
türkçenin eksinliği değil, bizim 
türkçe bilmezliğimiz, türkçe i • 
çin çnlışmamaklığımızdır. 

den geçirmiş, 
ve varımları Sıhhat bakanımız Bay Relik Sayaam 
memnun olmağa değerli bu • lardaki köylülerimiz hem çalıp • 
larak, aynı yolda ve aynı ıiıtem cak verimli toprak kazanmıf, hem 
içinde çalıtmalara devam edil • de sıtma belasından kurtulmut-
mesine karar vermiıtir. lardır. 1935 yılı içinde de bu top. 

1934 yılı içinde sıtma müca • rak ıslahı itlerine daha büyük 
dele mıntakalarında (131.113) gayretle devam edilecektir. Buse-
metre uzunluğunda, ve türlü ge • neki çalııma programında Koca • 
nişlik ve derinlikte kanallar açı • eli mıntakaımda Efteni gölü ha • dik. 
larak (50.771) hektar bataklık taklığı ile, Derbent, Sabanca ve Bugün türk dili erkinliğine 

kavutruken, yoksulluğa değil, (Sonu 3 iincü sayıf ada) kurutulmuştur. Böylelikle, bura • (Sonu S. inci snyıfada) 

Karşılıklar Kılavuzu Türkçeye o.~manlıcadan 
l 

.. le ·n '·arsıınna (T Ki;.) beldt•ği (alameti) lw ıımuştur. Bunların lıer biri lrakl.-ında aırtuı ( 1nüt~hası111) ile u::mıanlarımızıtı 

1 - Üz ti.irkçe 
köklerden ge en soz rı " ~ . • 

Yazılarını gazetelere vereceğiz. . . . d edilmesi için gereğine •'Öre, fransızcalcırı yazılnuı, ayrıca örraekler de kon ulmu*tur. 
• k karıılıkların ıyı ayır ' " · · A. 1 k la 1 k l ·· .. l lıükiim. tiirl.·{e '•tek,, kökiinden ge-2 - Yenı onan . . l rin bu giinkii işlenmiş ve k11llanıkın şekıllerı alın mışıır: s ı a o n ıa , mı ı ugunı o an 

3 - Kökii türk<;e olan kelıme e 

len ~ekil gibi. 

~ ""-"' Arda - (Fr.) Famille . 
O . . n Icudsi vazıf ele 
rrıek: Aile tesisi cemıyetın e . 

k sosyetenın en rroden bıridır = Arda kurma 

lrııt~aı ödevlerinden biridir. 

~ ~ Ardal = (Fr.) Familial 
O b t - 11.raıarrn· 

rnelc: Aralarındaki ailevi reva 1 -

~ 
dair.; atda.l bağlar. 

le ~vi == Ocak - (Fr.) Foyer 

~l'Perv- E • - (Fr ) Attach~ a son foyer ""' =- vcımen - · 
O . d md r ;::: O pek tnek: O, pek evcimen bır il a 1 

' 

aifeperver bır sahıstlf, 
~"-1. . 

Arka 
Ornek: Derakap = arkasından, hemen arkasın
dan 

~ (Bak: Badire) === Zorgeçit 

' (fr.) Sterilite l et .:::: Kısırlık, ıonuçıuzluk == 
nfructuositc 

A"-n. ak ıonuçıuzlu. 
.. ete uft-amak = Sonuçauz: kalın ' 

-k'd Baiıtçı, bağıtlayan - (Fr.) Contractant ı Akran = Taydat ı Ali.kaderiliıtitaa = Elden geldiii kadar 
A 

1 
. •6 k.d . 'mzaladık/arı (imı:a: T. Kö.) Örnek: Onlar, biribirinin taydaşcdır -= Akra· • .. . .. .. • 

ornek: .11 ı eymn 1 d AıAkulhhal = Şoyle böyle, oldugu kadar 
"k - Bag~ıtlryanların imzaladıklarc belge nt rr. 

vesı a - Alimeleinnaı = Göz önünde, herkesin önünde 

Akd = Baiıt =' (Fr.) Acte 

Ô
. k. izdivaç erkekle kadını birleştiren bir rne • . . 

'dd ' _ E /enme erkekle kadını bırleştıren 
akı ır. - v 

bir bağıttır. 

Aksa Son, en ıon (Fr.) Extreme 

Akıayı garb Uzakbatı ;::: (Fr.) Extreme.Occident Alameratibihim, aledderec:at = Srra11nca, sıralarınca 

Aksayı ıark = Uzakdoiu = (Fr.) Extreme-Orient Alimet = Beldek (Fr.) Signal 

Aksi == Ten = (Fr.) lntraitable 

) 
Son ıonunda, hele = (Fr.) Fin, 

Akibet (encam ' Akıi sada = Yanku - (Fr.) Echo 

Örnek: Bir ulusun en büyük ulusal beldeği dil 
birliğidir = Bir milletin en büyük milli allmetl 
lilan vahdetidir. 

a la fin, enfin . . 
örnek: A kibet gclttbildi == Hele gt:lebıldı. 

Akibİ'Dcle _.. Arka11 sıra, ardı ~ıra, ardınca 
Jmmediatcment apre•, a la suıte 

Akl -= Akıl (T. Kö.) = (Fr.) Raison 

Akli = Usal = (Fr.) Rationnel 
Örnek: Mesaili akliye = Usal sorumlar 

(Fr.) 

Akli ıel1m, hiui selim = Sağduyu == (Fr.) Bon sens 

örnek: Aklı selim sahibi olan adam bunu yap 
maz Sağduyusıı olan adam bunu yapmaz. 

Akil = Akıllı (T. Kö:) = (Fr.) Sage, raisonnable 

Akıi ıada vermek = Y ankulanmak 
Örnek: O, öyle yüksek sesle haykrrrnca dağlar, 
taşlar yankulandı (aksi sada. verdi) 

Aluülame! = Tepki = (Fr.) Rcaction 

Alet Yaraç = (Fr.) Instrument 

Örnek: Söz söyleme yaracı dil, işitme yaracr 
kulaktır = Aleti tekllum lisan, afeti semi kulalı. 
tır. 

Ôrnek: Her cebrü tazyik bir aksulanıel tevlid 
d Alat ve ockvat = Avadanlık e er = Her zor ve baskı bir tepki doğurur. 

(Fr.) Uatcnailc 

Akur c::ı Kuduz = (Fr.) Enrage 

Akurane = Kudurmutçasına, kuduzcasma 
Rageusement 

Ali == Pekeyi ..... (Fr.) Tres hien, parfait 

Alihalihi - Olduğu gibi 

Aliyif Göıteriı 

_ (Fr.) Aleddevam Boyuna 

Alelacayip ( garaib) Yftbanıı - (Fr.) Etrange, bi-
zar re 

tl u· k 
Ô 

Rrarnak, ıonuç vennetne l" sonuçsuz 1 •-iJ - Yiyen, yiyici = (Fr.) Mangcur 
rnek: 811 iş, akamete uğradı = s ,qa 

(Fr.) Tel qu'il est 

Alaimi ıema = Alkım = (Fr.) Arc-cn-ciel 

Ornek: Yabansı bir kılıkla karşımıza çıktı -
il nous a apparu dam un JCCoııtrement ~trange. 

Jca/dı Akile = Yenirce 
AL.- akmak verimsiz 
~te uğartmak = Sonuçıuz: bır ' 

t....a~k -= (Fr.) Rendre ı;terile 
~iti... . . (Fr) Sterile, 

l - Kısır, sonuçsuz, verımsı:ı -
llfructueux 

l\lci.._ ı _ (fr.) Rester sans 
. !il.almak = Sonu gelmemek -

lltııuıtat 

t\Jt~ A vant precedeın· 
İlk, önce, önceki = (Fr.) ' 

ltıent 
ô . ilk ödevirrıiz. ön· 

rnek: A kdenıi vazaif imrz ı= . ·nıe görü:j· 
ce/cı 6devimiz. - Bıınd'1.n akdem sızı ~ tuk 
· ·· üşmuş • ltıı.ıştiik Bundan once sizinle gor 

"-cdet ) contractcr, con-
trı~ = Bağıtlamak = (Fr. 

c:ft.ıre · , ua ~ete public ou pnve . muahede 
Ôrnelc: iki devlet arasrnda akdedılen rıd 
ı....._ d 11uıtfanın a • 
~llli•ce = !ki devlet •rssrn a 
ı.._~'"" • •ıt {!Öre 

Akiı - Yansıt (Fr.) Reflecteur 
örnek: Sathı derya, bir akis gibi, sahildeki e~· 
niyenin zılalini gösteriyordu. = Denızin yuzü'. 
bir yansıt gibi, kıyıdaki yapıların gö! eluını 

go teriyordu. 

Akı - Yansı - (Fr.) Reflet 
örnek: Ağaçlarrn göle vuran yansıları = Eşca. 
rın göle vuran akisleri 

Aksetmek Yansımak (Fr.) Se refleter 

· ter . k - Yansıtmak = (Fr.) Rcfleter, proje 
Akscttırme -

Akraba (nescbcn) = Hısım c:: (Fr.) Parents (par le 

aang) 
Akraba ve taallükat = Soyıop = (Fr.) Leı; parents 

procheıı et cloignci. 

Alaka lli~ik, ilgi (ilgi, munasel.ıct anlamına) 
Örnek: 1. Bu işlerin konu!ituğunıuz sorumla bir 
ilişiği yoktur - Bu işlcrın bahsettiğimiz mesele 
ile bir aliıka.H yoktur. 

11. Bu işte bana karşı göstermiş oldu unuz il
giden dolayı pek duygulandım Bu ışte bana 
karşı ibraz ettiğiniz alakadan dolayı pek mü
tehassis oldum. 

Alakabahş = llgcn (Fr.) Intercssant 

Alakadar = llişil:li, ilgili (Fr.) lnteresse 

Alelacele Çarçabuk = (Fr.) ala Mhc, promptcment, 

avec empressement 

Alelade (tabii anlamına) - Nomal ( Fr.) Normal 

Örrır.k: Devrimlerde ılcrlernc rıomal bir yolda 

olmaz 1 nkılablarda terakki alelade bir Jıat 

takib etmez. 

Gayntnbia Dı~nomal (Fr.) Anormal 

Örnek: Bu çocuğun bu yaşta bu kadar boylan· 
ma~; dışrıomaldır - Bu çocu · un buy sta bu ka 

dar boylanması gayritabii (anormal) dit. 

Alakadar olmak - ilgilenmek ( Fr.) S'interesser Alelamya 
Örnek: Bu bilim sorum/arına ilgiler. ıek cl-

Körkörüne 

deıı gelmiyor = Bıı mesaili ilmiyeye aiakadar Alelckscr, ekseriya Çok vakit, çokluk - (Fr.) SOU• 

olmamak mümkün olmuyor. vcnt, la plupart des fois 

Alaka kat'etmek = llitik keımek Alelgafle = Apansız, ansızın (Fr.) Soudain, ıou· 

Alikaderilimkan = Olabildiği kad-. dainemcnt 



SAYIFA ı 

Atatürkle 
İsveç veliahdi arasında 

tel yazılan 
1 ··-. -

laveç prensesi lnpid ile Dani
marka veliahdının nıtanlanma me. 

raıimi münasebetile Rcisicümbur 
Atatürk'ün lıveç Prensi Güıtav 

Adolf'a gönderdiği telyazm ve kar
jılığı §Udur: 

lsvcç Prensi Güstav Adolf Haz
retlerine 

latokholm 

Prenses Jngrid Hazretlerinin 

Danimarka vcliahdi Prens Fredrik 

ile nııanlanmalan haberini büyük 
bir memnuniyetle öğrendim. Bu 

mesud vesile ile zatı asilanelerin-

den en samimi tebriklerimi kabul 
buyunnalannı ve mufahbam nıpn. 
lılar nezdinde aaadet ve refah te
mennilerime tercüman olmanızı ri

ca ederim. 

Türkiye 

Atatürk 

Kamil Atatürk 

Rei5icümhuru K.amal 
Ankara 

Kızım Prenae•in nıtan merasimi 

münasebetile bana yapmıf olduğu
nuz tebriklerden dolayı zatı devlet. 

terine tcıckkür ederim. izhar buyu. 

nılan lıu hayırhablık ve sempati do
layııile ıül<ranlanmın kabulünü ni. 

yaz ederim. 
Cüstav Adolf 

Maliye müsteşarı geliyor 
lstanbul, 25 (Telefon) - Şeh

rimizde bulunmakta olan Maliye 
Bakanlığı müsteşarı bay Faik, bu 
akşamki trenle Ankaraya hareket 
etti. -

• 
1 ç D 
Tapu ve kadastro 

kanun projesi 
Tapu ve Kadastro genel müdü

ru Bay Cemal, Genel müdürlü • 
ğiin yeni çalışmalarına esas ola • 
cak kanun projeleri etrafında ga -
zetemize şunları söylemiştir: 

" - Kamutay'da, teklif ettiği
miz üç kanun projesi vardır. Bun
lardan giimrüklerin ve hususi ba-
zı tasarrufların ilgası hakkındaki 
projeyi geri alıyoruz. Yeni tapu 
kanuniyle hüküm itibariyle bir 
benzerlik olmamasını temin için 
tetkik edeceğiz ve başlı başına bir 
proje halinde Kamutay'a sevkede
ceğiz. Tapuda işi olanlara bir ko· 
)aylık olmak üzere hazırlayarak 
Kamulaya verdiğimiz gezici tapu 
memurlukları Kadastro memur
larının hareme tabi olmaları hak -
kındaki layiha ;.ı Maliye encü • 
menindedir. Yeni ba§tan bir kere 
daha mezkur encümende gözden 
geçirilecektir. Genel müdürlük, 
tefti! heyeti ve tapu idaresi teşki
latı hakkında iki kanun projesi 
hazırlamış ve bunları Maliye Ba • 
kanlığma vermittir. Teftiş heyeti 
Jayihasiyle müfettişlerin vazife 
ve salahiyetleri, sağlam esaslara 
bağlanmakta, aynı zamanda teş • 
kilatımızı teftişe kafi gelmiyen 
kadro biraz genişletilmektedir. 
Tapu idaresi teşkilat kanunu pro
jesine gelince; mevcud teşkilat 
baştan aşağı değiştirilmit ve pro
je, tapu itinin P.hemmiyeti göz ö • 
nüne alınarak hazırlanmıştır. Ta
pu idaresi teşkilatında yapılacak 
değiıiklikler, kadrolara katiyen 
temas etmemektedir. Kadastro 

ULU .S 

y u K L A R Kamutay'da 

Türk tarihi 
araşhrma kuru· 

mu haşk~anlığı 
Profesör Yusuf Akçura'dan açılan 

Türk Tarihi Araıtınna Kurumu başkan. 
lığına Bolu saylavı ve başkan vekili 

Hasan Cemil, başkan vekilliğine de ku
rum Üyelerinden ve Ankara kız lisesi 

tarih okutmanı Bayan Afet divanca se
çilmiflcrdir. (A.A.) 

Karşılıklar kılavuzu 

telif hakkr 
Türk Dili Araştırma Kurumunca 

hazırlanan ve 25 mart 1935 gününden 
başlıyarak Ankarada çıkan Uluı gaze
tesinde yayılan "osmanlıcadan türkçe. 
ye,, kartılıklar kdavuzu Üzerindeki her 

türlü telif h2kları, hakkı telif kanununa 
göre Kültür Bakanlığınca türk dili araş
hrma kurumu adına tescil edilmiştir. 

(A.A.) 

Amerika sefiri 
lstanbul, 25 (Telefon) - A -

merika sefirinin nisanın 6 sında 
geleceği haber alınmıştır. 

Türk inkılabı dersi 
Hukuk Fakültesinde bugünkü 

Türk İnkılabı dersini p::-ofesör 
Bay Mahmud Esat Bozkurd ve -
recektir. 
E2!2 

nizamname projesini de tamamen 
hazırladık bugünlerde Devlet Şu
rasına vereceğiz. n 

Bay Besim Atalaya 
operasyon yapıldı 
Öğrendiğimize göre apandi • 

sitten hasta olan Türk Dili Araş -
tırma Kurumu üyelerinden Aksa· 
ray Saylavı Bay Besim Atalay'a 
dün Operatör Bay Ömer Vasfi ta
rafından muvaffakiyetle operas • 
yon yapılmıştır. Hasta iyidir. Ka-
mutaydaki ve Ara§hrma Kuru • 
mundaki arkadaşları Bay Besim 
Atalay'ı yoklamışlardır. Sayın 
saylavımıza sağlık dileriz. 

Eski eser arayıcılar 
İstanbul, 25 (Telefon) - Bir 

müddettenberi Trova harabelerin· 
de eski eserler arayan amerikalı • 
fardan müteşekkil heyet ,dün ak
ıamki trenle Ankaraya hareket 
etmiştir. 

2004 sayılı kontenjan 

kararnamesi 
2004 sayılı kontenjan karar -

namesinin kliring listesinden an

laşmaları mcriyetle bul 1•1duP.n 
müdde~çe istifade edecek memle
ketler gümrüklere bildirilmiştir. 

Bu memleketler §Unlardır: 
Almanya, Avusturya, Belçi -

ka Çekoslovakya, Fransa, ispan
ya, İsveç, Hollanda, İsviçre, ltal -
ya, Macaristan, Norveç, Yugos • 
Javya, Yunanistan, Estonya, Bul
garistan, Jaopnya, Rusya, Finlan
diya, Amerika, Danimarka, Mısır, 
Suriye, Fılistin, 

Ölen iki saylavımız anıl
dı, üç saylavimız andiçti 

Kamutay, dün saat 14 de Bay 
Tevfik Fikret Sılay'ın başkanlı • 
ğmda toplanmış ve başkanlıktan 
gönderilen iki tezkere okunmuş • 
tur. 

Bu tezkerelerden birinde; Kars 
saylavı Bay Yusuf Akçura'nın 

11 - 3 - 935 gün üakşamı Erenkö
yündeki evine dönmek ü zere Ha, 
darpaşa istasyonunda treni bek • 
)ediği sırada ansızın ve diğerin • 
de de; Tokad saylavı Faik Ber • 
mekin 16, 17 / 3/ 935 gecesi Anka· 
ra' da oturduğu evde eceliyle öl -
dükleri bildirilmekte idi. 

Bunun üzerine başkan, bu iki 
arkadaşın değerli hatıralarına 
saygı olarak bir dakika susulaca· 
ğmı söylemi§ ve bir dakika su • 
sulmuştur. Bundan sonra, Başkan 
ölenlerin yerlerine ıeçim yapıl · 
ması için başkanlık divanından 

hükfunete bildirileceğini söylemiı 
ve yemin etmiyenleri andiçmeğe 

çağımııştır. Bunun üzerine Bay 
Hüseyin Cavid (Çonıh), Hakkı 

(İçel), ve Celal Sahir (Zonguldak}, 
andiçmişler ve. alkışlıu: .nışlardır. 

Ruznamede konu~ulacak bir 
şey olmadığından perıembe günü 
saat 15 te toplanılmak üzere celse
ye son verilmiştir. ----·----

Yunan istiklalinin 
114 üncü yıldönümü 
lstanbul 25 (Telefon) - Yu-

nan istiklalinin 114 üncü yıldö • 
nümü, bugün (dün) konsolosha• 
nede bir resmi kabul yapmak ıu-
retile tesid edilmiştir. 

:Aleıbusuı Hele = (Fr.) Particulierement, tout Aleyhte olanlar Karıı olanlar Amele işçi (Fr.) Ouvrier Anilgıyap = Arkadan, kendi yokken -= (Fr.) En ıQıll 
pclrticuJierement 
ô rnck: Her iŞte, hele ulusal işlerde elden ge 1-

dıği kadar özen göstermelidir -= Her işte, a/cl_ 
busııs milJi işlerde alakaderilimkin iıina gös

ıermelidir. 

~linfirad Ayrı ayrı, birer birer, teker teker 

Alelıtirk - Genel olarak (Fr.) D'une façon abso-

lue, d"une façon g~:ıerale 

Örnek: Bu sözüm yalnız siu değil, genel ola· 
r;ı!: bütün işmcnleredir Bu sozüm hasren size 

deJil :ılelrtlak bütün nıemurlaradır. 

Alelatl k Ra~gele, nasıl olursa ol•un (Fr. ) N'im. 
'°rte qui, n'importe quoi, quekonque 
Ornclc: Rasgcle bir işmen çağırrnrz Ale]Jtlak 
bu nıı:nııır ç:ığırınrz. 

Alelümum = Bütün, genel olarak = (Fr.) En gene-
nl, gcneralemcnt 

Sancak - (Fr.) Etendard 

Alem (cihan anlamına) = Acun .,,. (Fr.) Monde 

Örnek: Bu önergeye ktırşı olanlar ellerini kal

dırsın/ (önerge == teklif) 

AJcyhdar = Karım 

Örnek: Ben bu i.şte size karpnım. 

Aleyhte söylemek Kötülügüne söylcmt.k ,.... (Fr.) 
Dire du mal, parler en dMaveur 

Örnek: O, her vakit herkesin köcülüğüne ~öyler 
- (Fr.) Tout le temps, il dit du mal des autres. 

Leh - Yana -== (Fr.) Pour 

6rnek: Bütçe için 399 say/avdan 250 si yana 

149 u karşı oy verdi Bütçe hakkında 399 me
bustan 250 si lehte 149 u aleyhte rey verdi. 

Lehte olmak 
en faveur 

Yana olmak = (Fr.) Etrc pour, ctre 

l.ehdar (taraftar) = Yanat = (Fr.) Favorable 
Örnek: O, bütün Kamutay h3yatrnda bize ya. 

natlrktan ayrılmadı. 

Lehinde ıöylemek ~ iyiliğine &Öykmek = (Fr.) Par· 
ler pour, parlcr en sa faveur 

Örnek: O, her vakit senin iyiliğine söyler. 
Alemşiimul (cihanıümul) = Acunsal = (Fr.) Mon-

dial Ali Yüce - (Fr.) Haut 

Ôrnek: Acun:;;ı/ bir ad kazanmak ne büyük o
nurdur Alemşümul bır şöhret ihraz etmek ne 
büyük şereftir. 

Alem (kainat anlamına) = Evren -= (Fr.) Univcrs 

Memıümul (kainat anlamına) = Evrensel 
Universel 

Açıktan, açıktan açığa, gözgöre 

Aleni = Açık 

Aleaaehcr Tanlayın = (Fr.) Des l'aube 

=z= (Fr.) 

ôrnek: Tanlayın kıra çıktım = Alesseher Jura 

rıktım 

:AINaniye Bir düzeyde = (Fr.) Uniformement 

Örnek: Kazancımızı aramızda bir düzeyde pay-

Alicen~b - Akı =- (Fr.) Gencreux 
Örnek: Akılrk, ahlak güzelliğinin parlak bir 
beldeğidir = Aliceııablık hüsnü ahlakrn :ı/ameti 
bahiresidir. 

Alil (ama anlamına) = Kör (Fr.) Aveugle 

Alil - Sakat (Fr.) Estropi~ 

Alil lğcil = (Fr.) Infirme, invalide 
Örnek : lğcı'J SB\·a.H·rlar = Malül gaziler 

Alim Bil"in = (Fr.) Savant 

Aliyyülala = Eneyi == (Fr.) Trcs bien 

Alül'al - Enyiice (Fr.) Supcrieur 

Allah = Tanrı (Fr.) Dicu 

laşırız Kinmızr meyanemizde a/esseviye tak- Allaha ısmarladık = Esen kal = (Fr.) Adieu 
sim ederiz. 

;\lettafail == Uzun uzawya 

Alettahmin = Afaiı yukarı 

Alettevali = Arka arkaya 

~ = Alev (alev-yalav'dan) == ( Fr.) Flamme 

aleyh = Karşı = (Fr.) Contre 

Ôrnek: Bu i~te bize kar§ı mısınız? ==(Fr.) Etes
vous contre nous dans cette aflaire 

Allame - Bilge = (Fr.) Savantissime 

Ahide = Bulaıık == (Fr.) Souille 
Ama = Kör (Fr.) Aveuglc 

Ama == Körlük 

Amade = Hazır (T. Kö.) =r (Fr.) Pret 

Ameclü ıüd Gelim gidim = (Fr.) Va et vient 

Amel (fiil) = iş, işlev == (Fr.) Acte, action 
Örnek = Her işlev tepkisiyle e~ittir = Her 

amel aksülameli ile müsavidir. 

Amelmande = l§ten kalmıt (Fr.) Invalid~, inca-
pable de travaillcr 

Aınik = Derin = ( Fr.) Profonı.I 

Amil = Etkc = (Fr.) Facteur 
6rnck: Sosyal işlerin ctkclen çok v-e karışıkttr. 
= lçtimai işlf'rin amilleri müteacldit ı·e mudil. 
dir. 

Aminen Snğlrkla = (Fr.) Sain et sauf 

Amir = Baş, üst, buyurman = (Fr.) Chef, superieur, 
celui qui ordonnc ou commande 

6rnek: Üstten aldığım emre göre = Amirimden 

aldığım emre nazaran - Her itte bir buyurman 
olmalı Her iste bir amir olmalı. 

- amiz = - le karı§ık 
6rnek: Latifeamiz = Şaka ile karrşık 

Am ve ,amil = Kapsal = (Fr.) Englobant, utcnsif 

et comprehensif 
Örnek: A m ve şamil hareketler = Kapsal hare. 

ketler 

Amm = Amca = (Fr.) Oncle paternel 

Amme, ammete = Hala = (Fr.) Tante pateroelle 

Amme = Kamuğ (Fr.) Le pulılic 
Örnek: Çalışmamız kendimiz için değil, kamuğ 
içindir. c:: S5yimiz ndsimiz için değil, amme i. 

çı'ndir. 

Hukuku amme = Kamı•sal türe (Fr.) Droit public 
Örnek: Özgenli!c kamusal türenin en değerli hü

kümlerinden biridir = Hürriyet, huhuku amme· 

nin en J:ıymetli a!ıkammdan biridir. 

Amiid = Dike = (Fr.) Perpendiculaire 

Amudi (kaimen) = Dikel - (Fr.) P erpendiculaire· 

ment 

abscncc 

Örnek : ı - Arkadan söz s6yleınek ayıptır co 

A nilgıyab söz söylemek ayıptır. 
2 - Kendi yokken hakkında hüküm vermek 
doğru mudur? = Anilgıyab halckında hüküm 
vermek doğru mudur? 

Ankarip = Yakında === (Fr.) Prochaincmcnt 
Ankaatin = Bile bile, bile iııtiye (Fr.) Expres, rr#' 
tentionnellement 

Örnek: J - Bu işi bile bile yaptım Bu işi 

ankaıdin yaptım. 

2 - Bile istiye bu işe giriştim 

işe girişcı'm. 

Ankasdi11 brı 

Ansamimilkalb = Ozyrürekten =ı (Fr.) Sinceremenft. 

en toute sinccrite, du fond du coeur 
Örnek: o~yürekten size saygılarımı sunarım ::::; 
A nsamimıilkalb size arzı ihtiram ederim. 

Anut - inatçı (T. Kö.) = (Fr.) Tetu, cntete 

Ar = Ar ( 1) = (Fr.) Hontc 
örnek: Arsız = Biar 

Ara (Bak : Rey) =Oylar - (Fr.) Voix, votes 

Örnek: Bu sorumda oylar dağıldı Bu mese. 
lede ara tcşettüte uğradı. 

..ara Süsliyen, bezeyen, şenlendiren = (Fr.) Q~ 
pare, q ui orne 
Örnek: Alemfira == Acun süsliyen (bezeyen) 
Mecliıfıra = Dernek şenlendiren. 

Aram Dinlenme = (Fr.) Repos 

Ariıngah Dinlenek c:: (Fr.) Lieu de rcpos 
Örnek: O gece çay kıyısında bir dinlenr.k tut. 
tu/ar = o gece çay sahilinde bir aramg§.h itti. 
haz ettiler. 

Araste Be.zenmiş = (Fr.) Decore, ome 

Amudu fıkari = Bel kemiği 
brale 

(Fr.) Colonne vert~- Arayiş Süı = (Fr.) Parure, ornement 

- amuz = Öğreten (Fr.) Qui enseigne, qui instruit 
Ornek: Marifet amuz = Bilgi öğreten. 

An = An (T.) c:: (Fr.) Moment 

An'ane = Anana (anmaktan ana ana sözünün tekrar

lanmasıdır - tekrar: T. Kö.) = Fr. Tradition 

Ancehlin = Bilmiyeı·ek, bilmezlikle = (Fr.) Sans sa· 
voir, sans connaissance de cause 

Andelip = Bülbül -= (Fr.) Rossignol 

Anif = Sert = (Fr.) Dur, severe 
Anifen = Demincek, biraz yukarıda = (Fr.) Tout 

a l'heure 

Araz (Bak: alamet) = Beldek (''symptôme,, 

Terim koluna verilmiştir. ) 

Arazi = Toprak = (Fr.) Terre, tcrrain 

anldlf 

Örnek: Ekilmemi§ toprak = Arazii gayrı mtt" 
rua = (Fr.) Terre non cu/tivte. 

( 1) Lchçetüllügat'te elifle yazılarak türkçe göıterif:I 
miştir. Divanı liıgat-it.Türk'ce "ır,, ar demektir. Bj 
gün Anadoluda ''ırsız,, sözü vardır. RadloI'ta Kırgı J 

ve Azeri lehçelerinde "ar,,, Kazan lehçesinde "er,, d• 
bu anlamadır. lı. 

Arabca "ar,, haya demek olmayıp kusur ve ayıp lrf'j 
mektir. Bundan gelen "tiyir,, de kınamak anlatDltll 
dadır. 
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Belçilia ve albıı 
Şimdiye kadar türlii sebcblcr yu • 

zünden birçok kabineler düşmüştür. 
Fakat "para esası., meseleslnin bir 
memleketin iç ve dış sıyasasında en 
başta gelen bir nokta o/masrna ve bu 
yüzden bir hükumetin devrilip gitme
sine ilk defa olarak şahid oluyoruz. 
Belçika Başbakanı Theunis birkaç ba • 
kanla birlikt .. Paris'c giderek oradaki 
fransız finans ve devlet adamlariyle 
konuşmalar yaptıktan ve bir sonuca 
varamadığrnı gördükten sonra memle
ketine dönmüş ve hemen istifasrnı ver
miştir. 

T!ıeunis'in Fransa'da aradığı iki idi: 
Belçika parasrnı tutmak için bir is • 

tikraz yapmak, bir. 
Belçika'nrn ticaret sıkrntılarınr gi. 

dermek üzere Fransa'nın daha fazla 
Belçika malı satrn almasrnı temin et-

mek, iki. 
· · · ba<:rna Aynı Thcunis, kabınesınrn :ı ~ 

geçtiği sıralarda, "altrn bloku., na ba~ .. 
1I kalabilmek için, Amerika'dan :o mı.l· 
yon dolarlık Felcmenk'ten de yuz mıl· 
yon florinlik altın istikraz etmiş ve, 
amerikalılara garantiler ve Felemenkli· 
lere de, "altın para esası,, bakımıntl•O 
birçok faydalor göstermeğe mecbur kal. 
mıştr. 

Bugün, "altrn para,, sıyasası, her iki 
ihtiyatı da o derece aşrndırmış bulun~· 
yor ki Belçika, Fransa'ya başvurmaga 
mecbur kalmış ve red cevabı almış bu

lunuyor. 
Durum, budur. Belçika frangrnrn 

henüz % 60 dan fazla altrn ka:şılrğa 
sahib olması, memleketin genel okono .. 
misi bakımrndan hiç bir rol oynamt• 
yor. Ve, bir kere daha görüluyor ki: 
.. .1 kendikendı-para esası denı en nesne, 

" ~ ·1a · Jusal öko· ne olarak mevcud degı ır, u 
nominin unsurlarından biridir. 

Belçika, çünkü dünyanrn en .. ç~k 
k 1 • den bırıdıt. 

sanayileşmiş memle et erın . . 
Belçika kendi sanayi verimlerınrn an. 

' . . • t "hlak et· cak % 20-22 sini kendısı ıs ı 

dl.,pa?.arlarda satmak· 
nıe.'<te, kalanını .. 

tadır. 
1 

·k ra 
Buhran patlak verince, Be çı a, .~ -

k dolayrsıyle 
reyi daha ucuTa satma ta, F 

.. d. kte bulmuştur. a-de ücretlerı ın ırme __ 
kat İngiliz Jirasr ile dolar duşırncbe: 

.. k b t "mkıinlarını ır Belçika sanayıı re ·a e 1 • 
. . B. dan ticaret bı-bir kaybetmıştır. ır yan . . 

liinçosu sarsılmış bir yandan da 1

1§
5~kz • 

- k- ücük Be çı a. lik artmıştır. Bugun. uç ~ 

da yarım milyon işsiz vardır . 
. . arı yoktur kı, 

Belçika'nın bır ıçpa:ı . . • 
_ . · kendisi ıstıhlak sanayiinin ürunlerını 

d .. n en liberal etsin Bugün de unyanı 

mem;cketlerinden biri olan Belçika'da, 
"altın 

işte bu yüzden, "altın para,. ve 
bloku na karşı olan irıan sarsılmıştır. 

B "dh . "b. -konomi uzmanları, au uın gı ı o 
1 her ikisine karsı durum almağa bai a • 

:ı: 

mışlardır. . 
Tuhafı şu ki, nominal günde/ık reel 

giındelik he ablarına takılarak, Belçika 

sosyalistleri de, bugün, "altın para,, 

cephesini tutuyorlar. Gerçi buna karşı
lık, içerisi için geniş bir kredi ve ~u 
krcrli ile birlikte bir plan teklif edı -
yarlar. 

t . . 1 • . ·zına bakrlır-
ngılız gazete erının ag 

" ından sa, Belçika, "altrn para esası 

pek yakında vaz geçecek ve bunun ar~ 
·· -1nıe);ı kasından "altın bloku., nun çozu 

gelecektir. 
Bizce, "Altrn bloku,. şimdiye kadar 

· · · Fal·at bu yaşamış ve cfayanabılmıştır. • 
nıın sebebi, "altın para esası" nın kc~ · 
dikendine bir ilerilik yalıud bir deger 
gö<>term"si degıl, arsıılusal uansaks -
yon/arda ölçiı rolünü oynamış olma-

BURHAN BELGE 

~----·-·--------
Annelere öğiid 

K u (Hi • Çocuk Esirgeme urunı . a • 
uıayei Etfal) Genel Merkezı, 01 

illa çocuklarının nasıl beslenece • 
... . . 1 sıl hazırla· 
gını ve mama arının na 
n w .. w t (Annelere ög"'üt) 
acagını ogre en 

Ün ! inci sayısını hazırla.~~~t~.r ·; • 
1 inci öğütleri ve bu ogut

1
u ıs k 

tiyenlere Kurum par:uız 0 a~a 
gönderir. Ankara'da Çocuk Es~: 

k ı ~ a ~-ır 
geme Kurumu Baş an ıgınAfd' 
tnektubla adres bildirnıek ka ı ll'· ---

Cağrılrş 
Z. E ~.. . 26 ili 935 S:l 
ıraat ncumenı .. · · 

lr günü saat 16 da toplanacaktır. 

ULUS 

Balkan antantı ökonomik konseyi hazırlıkları 

Konseyin 18 nisanda · 
toplanacağı umuluyor 

yakında şehrimizde ikinci top· 
lantısını yapacak olan Balkan ~n
tantı ökonomi ve istişarı ko~ıs. • 
yonu çalışmaları etrafında T urkı· 
ye ulusal komitesi baş~anı ve Bal
lcan konseyinde Türkıye Başmu • 

aşmuraiıhasımız T rbazon •ayla 
vı B. H aıan Saka 

rahhası Trabzon saylavı Bay ~a
san Saka gazetemize şunları soy-

lemiştir: .. 
,, _ Balkan antantının okono-

mik ve istişari komisyonu yakın
da Ankarada ikinci toplantısı.nı 
yapacaktır. Birinci topla_?.tı daı • 
mi konseyin kararı geregınce yıl ~ 
başında Atina' da toplanmıştı. İs • 
tişari konseyin çalışmakta olduğu 
mevzular Balkan antantı daimi 
konsceyinin, yani Dışarı İşler Ba
kanları konseyinin tesbit ettiği 
protokolda tayin olunan mevzu • 
}ardır. Daimi konsey antant ülke
leri arasında ökonomik münase -
betlerin ıslah ve pekiştirilmesi 
için ve antantın ökonomik alanda 
üstün sonucları elde etmek ülkü • 
s:r!e halli gerekli görül.en bu mev
zular üı erinde bir tetkık yaptır • 

k ve istişari bir rey elde etmek ma . . d 
roak~adiyle, kendis.ı°:m yar ımcc 

anı olan ökonomık konseye 
obrg nıeselclerin tetkikini havale 
azı l . b" .. 

etnıiştir. Bu mesele ~.rın' ı~ısı ve 
.. h·mnıi antant ulkejerı ara • en mu ı . 1 

d k. münasebetlerın nası ve 
sın a 1 • • wl 
ne şekilde gelişeceğu~ı ve ~~gt a~ 
1 ı w bu ülkelerın muş ere 
aşı acagı, d da 
. et sıyasalarının ne urum 

tılcar rektigw ini ülkeler arası.1-
0 ması ge ' · ·· l .. k 
d k. ticari münasebetl~rı guç ı.ı • 

l 
a ı w atan tedbirleri ve bunla • 

ere ugr k"l' · tadan kaldırılması şe ııerı
rın or · • ştıih 

. araştırmak, konseyın ug~~ ;> 

nı ı ın birincisi ve en onem
nıevzu ar 

lisidir. ulkelerinin 
İkinci mevzu antant 

k d" bakımınd:ın dünya piyasalarile re ı . . .. • 
1 münasebetlerını duzeL • 

mevcud o an - . 1 
1 arası ticarı munasebet e-me\.. ve u1us ar . . . 
. hizmet etmek ~ıkrıyle ·n tesvıycsıne 

rı .. k Balkan 1:ankası kurrr.ak 
!Jir muştere 

f k 1,1, 1 olmacı ıının ar.:ştırılrr.a-:nu'- ıı ı o , u 

srdıı. 1 t 
üçüncı.i bir mesele olara c da a~tan 

ı .. bı"ribirine bağlayaıı nakıl v ... iilke erını 
sıtdarının ıslah ve ikmali n: bu v~s.ı • 
tatarda tatbik edilen tarifelerin ve' ıua· 
. melelerin münakale m,ı·rnse.;et • 

rı mu.ı , . 
lerini kolaylaştıracak ve art aı:ak &>ır 
se':ilde yapılmasıdır. . 
~ Dördünı..ü bir mevzu olarıık tl:rızm 

1 • aıdır Turizm isini nni§terck 
mesl".ı..sı v • ~ 

bir repheden, müşteıek bir nok"'.ı nl • 

el ne "uretle ıslah ve ::ırganızc et· zar an ~ 

k l ı: m gelece;;.inin araştırılmasıdır. me .. zı b • 

Oı~ümüzdeki 10 mayısta Bu':rtşte t p· 
.anacak olan antant ülkeleri dı1arı işlı•r 
bakanları konseyine bu me!.deler h·.ş· 
kında ökonomik komisyon 'ıiı rapor ha. 
zıı l<ımıkla ödevlendirilmiştir. 

jlk Atina toplantısmda bu mı-seiele-

1 b. 1. ~ · 1·ıe tetkiki ve halli icin ne rJn e ır ıgı . : ... 
1 nasıl ralışılmasr, bırılıırıne 

yapı ması, :ı: 

h U··ı•·enin özel durumu hakl:ın-
'<arsı er *' . . 
d< nasıl maltımat ve vesika verıl~c:sı, 

1 1 .0 en eyi şekilde tetkık ve mese ~ crı 

halli için ne yolda hareket edileceğine 
dair genel bir iş programı çizilmişti. 

Bu programdan her ulusal seksiyonun 
üzerine aldığı işleri yapmak ve mese
lelerin tetkikine aid faaliytini ikmal 
etmekle uğraşıyor. Atina toplantısında. 
verilen karara göre bir nisanda ökono
mik konseyi burada toplanacaktı. Bal
.kanlarda son cereyan eden vakalar bu 
toplantının bir müddet gecikmesine 
sebeb olmuştur. 

Belgradda münakale işlerini müşte -
reken tetkik etmek üzere bir komite 
teskiline karar verilmisti. Ayni vakalar 
b; komitenin toplantıs;nı da geciktirdi. 

Son aldığım duyuklara göre müna • 
kalat komitesinin S nisanda Belgradda 
toplanması mümkün olacaktır. Bu ko. 
miteye Türk seksiyonu adına ökonomi 
ve bayındırlık bakanlrkların'dan üç kişi 
iştirak edecektir. Yakında bu arkadaş • 
}arımız Belgrada gideceklerdir. Öko • 
nomik komisyonun Ankarada 18 nisan
da toplanabileceğini sanıyoruz. 

Diğer antant ülkelerini nulusal sek
siyon üyeleri bu toplantıya iştirak e
deceklerdir. Yukarda anlattığım mese -
leleri beraberce tetkik ederek on ma • 
yısta Bükreşte toplanacak daimi konse
ye verilmesi gereken rapor bu toplan
tı neticesinde hazırlanacaktır. 

!stişari konsey burada toplandığı 
zaman çalışmasını ve yaptığı işleri ga. 
zetelerimiz yakından takib etmek im • 
kanını da bulacaklardır., 

Giindelik 

Büyük dile doğru 
(Başı 1 inci sayıfada) 

Son harekette ilk ve büyük a
dım dilimizi arabcanın ni•bet y' • 
sinden kurtaran türkçe nisbet l'si 
olmuştur. Ulu•al kolaylıkla milli'
yi karşıladı. Ancak gayri milli na· 
sıl diyeceksiniz? Pek sıkışırsa • 
nız, ulu!:al olmayan gibi bir şekli 
dl.: ::.1eceksiniz. Böyle şekillerle 
ne~ kelime, ne de terim yapılabi • 
lir. 

Uzmanlarımız eski türkçedeki 
önekler hakkında yazacaklardır. 
Ancak bunların ve yenilerinin 
türk kelimelerine ne kadar iyi yer· 
leşmekte olduklarını bir yana bı-
rakınız, bunlarla türkçenin bir • 
denhire nasıl bütün bilim ve fen 
terimlerini karşılıyabilecek bir 
:i:en,...inlik kazandığını göreceksi-

o 

nız. 

Eğer arsı öneki ile arsıulusal 
kelimesi yapılmasaydı, ''internati· 
onal,, türk dilinin bağrında bir ya
ra gibi işleyip gidecekti. 

Bir de şu kelimelere bakınız: 
Arabca tabiiyet diye anlatmak is
tediğimiz dependance sözünün ye
ni karşılığı bağınç, (menut ve ta · 
bi), dependant, bağınlı, (müsta -
kil ve gayri tabi) independant, ba
ğınsız, ( ad~mi tabiiyet), (istik -
lal ve ademi tabiiyet) indepan • 
dance, yadbağmç, ve karşılığı ol
mayıp belki (mütabaalı müte • 

kabile) d~ye benzetilmeğe çalışı • 
lacak olan interdependance'm da 
arsı ıağınç olmuştur. 

Halbuki b şka dillerde birihi· 
rine benzemez bir sürü düşünce • 
)eri de gene hu "tabi,, kelimesi i -
çinde kalıplamağa çalış~yor~uk. 
yeni türkçe daha şımdıden 
osmanlıcada hiç olmayan bir a • 
çıklık ve durluk almaktadır. 

Bu ve daha bunun gibi önekler 
ve yeni araştırmaların öz anlamla
rını ve cleğerlerini belirtmekte ol
duğu ekler türkçeyi, geç değil, i
ki üç yıl içinde, yüz binlerce teri
mi kendi mayası ile yoğurabilir 
bir kültür dili haline getirecektir. 

F.R.ATAY 

Erkinlik - istikliil 
Diizey - sevıye 

Dilmaç - tercümc:n 
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Avrupa durumuııun yaıık.ulaı·ı 

Alman silahla 
Berlin kont ş 

ma 1 re 
aları 

Berlin, 25 (A.A.) - Havasın 
özel bildirmeninden: Sir Con 
Saymen ile Lord Eden, İngiltere 
elçiliğinde ziyafette bulunmuş • 
lardır. Arabaya binmezden önce, 
Sir Con Saymen, elçilikteki çay • 
da M. Fon Noyrat ile görüşmesi -
nin ancak yarım saat sürdüğünü 
ve sırf usule aid meselelerin gö -
rüşüldüğünü söylemiştir. 

Asıl konuşmalara bugün saat 
10,30 da Dışarı İşler Bakanlığın-
da başlanacaktır. B. Hitler, misa
firleri saat 11 de kabul edecektir. 
Sanıldığına göre, Lord Eden, cu
martesi günü Paris'teki toplantı -
nın sonuclarını B. Fon Noyrat'a 

bildirmiş, o da cevaben, alman 
ulusunun durumun gerekliğini tak
dir hususunda bakanlarına güve
ni olduğunu söylemiştir. 

Berlin görüşmeleri etra
fında Londra gazetele-

rinin yazdıkları 
Londra, 25 (A.A.) - İngiliz 

gazeteleri, Sir Saymen ile B. Hit
lc:r arasında daha görüşme olma
dan şu noktalar üzerinde bilhassa 

ısrar etmektedirler: 
Barışın tanzim ve teski • 

line gerek olan andlaşmalarm Al
manya'mn tanıması. 

Sir Con Saymen'in ödevi mah· 

duddur. Ayni zamanda bu ödev 
mühim olmakla beraber, hiçbir 

zaman kat'i kararlar verdirecek 

mahiyette değildir. 

Deyli Telgraf, şunları yaz • 

maktadır: 
"Sir Con Saymen ile B. Eden, 

ne İngiltere ile Almanya araıın • 
da bir pazarlık kesmeğe, ne de 

fransız - İngiliz - italyan tek cep
hesini temsil etmeğe gitmişlerdir. 

Suriye Fevkalade komiaeri 

B. l\ılartel bugün 
Ankaraya geliyor 
İstanbul, 25 (Telefon) - Su -

riye f ev kala de komiseri B. Mar
t el bu sabahki ekspresle Paris'ten 
gelmiş ve akşamki trenle Ankara
ya hareket etmiştir. Bay Martel 
istasyonda hükumet. adına Vali 
Muhiddin Üstündağ, Emniyet 
MüdÜrü Fehmi Vural, Dışarı İş • 
ler Bakanlığı adına da hususi ka
lem memurlarından Rıfkı ve 
fransız elçiliği ve konsoloshane -
nin ileri gelenleri tarafından kar-
şılanmıştır. Bay Martel hükumet 
adına Perapalas oteline misafir 
edilmiş ve vali de bir müddet son 
ra bu ziyareti iade etmiştir. Bay 
Martel müzeleri, T opkapı sarayı
nı, Sultanahmed camii ile Ayasof
ya müzesini gezmiştir. Öğle üzeri 

fransız General konsolosu tara • 
f ından kendisine Parkotelinde 
bir öğle ye •• ıcği verilmiştir. Ak • 
şam saat on sekizde Parape.las 
otelinden ve oradan da otomobil
le T ophanaye inmiş, hususi mo -
törle Haydarpaşa'ya geçerek An. 
karaya hare!~et etmiştir. Sayın 
misafirimize Dışarı İşler Bakanlı
ğı husu:;i kalem memurlarından 
Bay Rıfkı refakat etmektedir. 
Bay Martel'e Ankara'dan Suriye 
sınırına kadar refakat edecektir. 

Bay Martel Ankarada iki gün 
kadar kalacaktır. Bu müddet için
de Dışarı işler Bakanı Bay T ev -
fik Rüştü Aras tarafından şerefi
ne bir ziyafet ve suvare verile -
cektir. Cumurluk Başkanı Ata • 
türk kendisini kabul edecektir. 
Hükumetimiz ileri gelenleriyle 
Martel arasında Türkiye ile Su • 

Sir Con Saymen'in ödevi, bizzat 
ta söylediği gibi sadece istihbar 
mahiyetindedir.,, 

Memel meselesi şimdilik 
görüşülmiyecek 

Berlin, 25 A.A.) - Havasın özel 
bildirmeni diyor ki: 

''lngiliz - Alman konuımalan sıra. 
sında Mcmcl meselesinin bir rol oynıya
cr.ğı hakkında rivayetler dönüyor. Hat. 
tiı dün akşam bazı kimseler, bunun bi
rinci safta olduğunu soyli.ıyorlnrdı. 

Bu husustaki dJşunceleri sorulan 
İngiliz mehafiliı Memel'in mukaddera
tının bu konuşmalar ııırar.ında bahsedi
leceğini iddia etmenin saçına olduğunu, 
zira, M~mel idaresinin ancak ulu5lar 
derneğine tnnlluk eder bir me5ele bu
lunduğunu söylemişlerdir. Ve şayet bu 
mesele görüşülecek olursa, bu ancak Al. 
manyanın Cenevrcyc dönmesi lehinde
ki gereken bir sebeb olarak sayılmakta· 
dır. 

İngiliz mehafili, kendi bakanlarının 
buraya ne bir karar ittihaz etmek, ne 
de Avrupa ıiıtemini değiştirmek mak
aadile gelmediklerini bir daha tasrih et· 
mektedirler. 

Sir Con Saymenin avam kamara. 
ımda bizzat demiş olduğu gibi, heye
canlı sonuçlar bekliyenler sukutu haya 
le uğnyacaklardır. 

Bay Hitler ingiliz bakan
larını kabul etti 

Berlin, 25 ( A.A.) - ''Resmi,, B. 
Hitler bu sabah lngiliz Dııarıiıler Ba
kanı Sir Con Saymen ile B. Eden'i ka. 
bul etmiıtir. Bu görüıme ııraıında Al

man Dıtarıişler Bakanı Fon Noyrat'la 
inciliz elçisi Sir Erik Filipı hazır bulun• 
muıtur. 

Gerek ıabahleyin ve gerek öğleden 
sonra yapılan görüşmelerde 3 ıubat ta

rihli lngiliz - Fransız bildirisinde ya. 
zıh hususlar görüşülmüştür. 

riye'yi alakadar eden meseleler 
görüşülecektir. Bu meselelerin 
batlıcası türklerin Suriyedeki mal
larınin ve suriyelilerin Türkiye
deki mallarının iade ve tazmini
ne dair olan mukavelenin tasdi • 
kine dair verilen duyuğa göre bu 
mukavelenin tatbikinde bazı güç
lükler çıktığı haber alınmıştır. 
Bu güçlükler mukavelenin tasdi • 
kini geri bırakacak mahiyette ol
madığı ve teferruata tealluk ettiği 
haber verilmektedir. Ankarada 
vaki olacak konuşmalarda bu me
seleler bertaraf edilecektir.,, Bay 
Martel bizi kabul ederek sordu • 
ğumuz sorumlara şunları söyle • 
miştir: 

"- İstanbulu 1902 yılından -
beri tanırım. Fakat bu defa geli • 
şimde her şeyi değişmiş buldum. 

Yeni Türkiyenin başardığı yenı • 
liklcr bizi hayrette bıraktı. Cura
da gördüğüm hüsnü kabul bizi 
bilhassa minnettar bırakmıştır. 

Bu, Ankarada vuku bula • 
cak konuşmaların müsbet sureae 
sonuclanacağına bir belged:r. 
Ankaracla Türkiye ve Suriyeyı n· 

lakadar eden meseleler, bu arada 
iyi komşuluk münasebetleri ve iş 

birliğine teallu~< eden meseleler 
görüşülecehtir. Türkiye • Suri1e 
emlakinin iade ve ta:-minine d? ·r 
olan mukavelenin tasdikinde guç· 
lükler çıktığı süzü bir az ağııca •• 
dır. Buna g~çlü'c demey;niz. Mu
l:avele tasdikine aid ve teferrÜaLa 

<lair bazı mcse!elerin halli mevzt u 
bahs olabilir. Türkiye • Suriye sı • 
nır iş!erile mewul olan komisyo 
yakında mutad topbntısını yapa
caktır. Bunun haricinde sınır me
seleleri görüşülecek değildir. 

Suriyede bir rejim değişikliği 
<le mevzuubahs değildir.,, 



!)AY lt A 4 ULUS 
· 26 MART 19.J.> SALI 

Garbta fikir hareketleri l Yabancı gaz e erde okuduklarımız/ 
İngiliz partileri ve tseçim - Le lıi tau·m genci ıya .. a'-ında 

Alman)aııın )Cri 

lngilıerede yeni seçim yapılacağı 

ıöyleniyor. "Revü Politik et Parleman
ur,, bu münasebetle, ş_imdiye kadar in
ılliz sıyasal hayatına hakim olan mu -
bılszskar, liberal ve iş_çi partilerinin 
bugünkü durumlarrnı gözden geçiri -
yor: 

Muhafazakarlık ve liberallık araş~ 

tırılırsa bunların, yüz yaşına girmi§ bi. 
rcr parti için tabii sayılan bir biç.imde 
kocadıkları görülür. Ancak henüz par
ti yaşını doldurmıyan işçi partisinin 
kocamasına ne diyelim? Anlaşılıyor ki 
bu parti, bugünkü ulusal hayatın öko
nomik ve soysal metalarını sıyasal ala
na intikal ettiremez olmuşlarcfır • 

Bir partinin eskimesi, programının 
eskimesidir, Muhafazakarların tarihi 
programı Lord Hugh Cedi tarafından 
açık bir surette çizilmi§ti. Program şu 
esaslardan ibarettir: Ananeye bağlılık, 
yeniliğe karşı itimadsızlık, kırala ve 
kiliseye hürmet ve onların korunmasx 
ve emperyalizm, Bu umdeler şimdiki 
cereyanlara int.ıbak ettirilseler bile on 
larda çok dinamik unsurlara tesadüf 
edilemiyeceği muhakkaktır. Ananele· 
re bağlılık, yalnız şekle inhisar ettiği 
takdirde, bir nevi fikir tembelliği ve 
Jıatti snobizm halini alır. Kırah her 
kes, hatta en ileri sol partiler bile sa· 
yar, Emperyalizme gelince bu, belki 
imparatorluğun kurtulmasına yarayan 
bir muvaffakiyetsizlik ıilıilesidir. lr • 
landa meselesinin halli, muhafazakar " 
Jar partisini yeni ismi olan (birlik fır 
kası) isminden de mahrum etti. Bu 
•birlik,, tabirine bazıları, bütün ulu " 
r;al kuvvetlerin birleşmesi manasını ver 
mişlerdi). Gerçekten, muhafaztı.karlar, 

1931 seçiminde kazanan ve mOdalaa et. 
tiği himayecilikle İngilterenin kendi 
vaıtıtaJatiyle geçinmesini temin etmek 
iatiyen ulusal partinin akidelerini gün 
geçtikçe benimsemektedirler, 

Liberal partisine gelince onun, da. 
ha derin bir "eskilik,, 1 vardır. Bu "es· 
kiliğin,, şerefli bir sebebi var ki o da 
parti programının eyice başarılmış ol • 
masıdır. Gerçekten, bütün hürriyetler 
kazanılmış, erıkek kadın herkes sıya • 
aal haklarını elde etmiş bulunuyor, 
Memleketin zenginliğini yapan içeri
de ve dışarda ökonomik serbesti bugün 
kalkmıştır. Ancak, buna karşı hataları 
ve zaaflarına rağmen hüküm sürmekte 
olan ökonomik aavaşla herkesi tehdidi 
altında bulunduran askeri savaş arasın 
da biricik duvar olan Uluslar Derneği, 
partinin uluslararası barış düşüncesin· 
den doğmuştur. Eski liberal program 
başarılmış olduğu içindir ki liberaller, 
daimi tekamül kanunlarının hürriyeti 
her zaman korumak mecburiyetini koy.· 
duğunu unutarak, sosyalizme doğru ak· 
mağa başlamışlardır. İşin asıl acıklılı· 
ğı geçenlerin ne toryliğe, ne de hürri
yet esaslarına meyletmemeleridir. 

Şu halde işçi partisi, İngiltereyi ge. 
lecek günlere doğru götilrebilecek oJan 
bir karşı fırka mıdır? Bu soruya cevab 
vermek için partinin nasıl doğduğunu 
hatırlamak gerektir. Bir yandan trade· 
unionlarla, kooperatiflerin teşkil ettik· 
leri ökonomik hareketten doğdu. Öte 
yandan bundan elli yıl önce bazı mu • 
bitler, daha bir asır evelki aristokrat 
filozofların cümhuriyetçiliğini hatır • 
latan burjuva entelektüeller sosyalist
liğini inkişaf ettirmişlerdi. Fakat a • 
matör inkilabcılar mektebinin, ne a • 
merikalı Henri George ne de Alman • 
yalı Kari Marx gibi düşünm.eğe alıştı
rılmış olmıyan ingiliz işçileri üzerinde 
nilfuz ve tesirli olmamıştır. Bu halk, 
bir Toynbee'nin fikri ve sosyal eserini 
Charles Booth'la "selamet ordusu,, nun 
ıoysal ve dini eserini daha çok iyi an
hyordu. Nihayet, grev ve parlamento 
~oliyle sıyasal faaliyette bulunmak im 
kanını gören bazı ihtısassız işçiler bir
likleri meslekden politikacıların "or • 
duları,, halini alarak işçi partisinin ku
rulmasiyle neticelenecek olan bir ha
reket dogurdular. Bu partinin etrafın. 
da yavaş yavaş en ileri sol unsurlar 
toplandı. Muhafazakarlığın ve liberal. 
lıgın bütün zaaflarını ve bütün kuvvet
lerini kendinde toplayan işçi partisinin 
giriftliği bundan ileri geldiği gibi o
n ·rı süratli inkişafı da bu sebebtendir. 

Bu zaaflar ve kuvvetler arasında şun
ları görürüz: Mükemmel bir teknik teş. 
kil at; buna mukabil parti üyelerinin 
en lbüyilk kısmında görülen alaka:.ızlık; 
ve nihayet muayyen ve değişmez bir 
eSC?sa dayanan bir programdan ziyade 
bir "idarei maslahat,, programı. Bütün 
bunlara, her üç partinin müşterek der
dini de ilave etmek gerektir. O da 
cahili geçimsizliklerdir • 

Biribirinden farklı muhitler ve ay
nı hallerin görülmesi bizi, parti durum. 
!arının kendi meziyet veya noksanla • 
rından ziyade yaşadıkları alemin mezi
yet ve noksanlarına bağlı olduğu yo • 
!unda bir hüküm vermeğe götürür. Fil
hakika, seçim hakkının genişlemesi, 

sonra 1914 • 1918 savaşı ve en ges, bu
gün bile sürüp giden ökonomik savaş 
İngiltere sıyasal hayatını baştanbaşa 
değiştirmiştir, 

Tarihi ve sıyasal bahislerde yüz yıl
lardanberi parlamentoculuğa alışmış o• 
lan bir ingiliz demokrasisi hayalini ok· 
şamaktan hoşlanırız. Hakikat şudur ki 
bundan yüz yıl önce, 25 milyonluk nü. 
fusu olan İngilterede sesmenleri11 sa • 
yısı 500.000 idi. İngilterenin se~im hak· 
kını bütün yurddaşlara yayması elli 
yıllık, yani Fransadan 34 yıl sonra o • 
lan bir hadisedir. 

Bugün işçilerin en kuvvetli tarafı 

paritnin "resmi,, kalan kısmıdır. Bu • 
nunla beraber M. Ramzey Makdonald 
o küçük ve sönük "ulusal grupu,, m1 

muhafaza etmekte, M. Maxton da par· 
lak ve eğlenceli "müstakil işçi partisi,, 
ni hala yaşatmaktadır. 

Seçim çalışmalarının en önemli ve 
birinci hadisesi liberallerin fzeri oldu: 
M. Loyd Corcun "Nev Deal,, inden 
bahsetmek istiyoruz. Bu Nev Deal'in 
maksadı İngilterenin kalkınmasını ve 
ihtimal ki M. Loyd Corcun iktidar mev 
kiine getirilmesini temin etmektir. İh· 
tiyar politikacının ptam yeni bir şeyi 
taşımamakta ise de bu kurnaz adam 

pJSnında, halkın hoşuna gidecek şeyle
rin hepsini kaydetmiştir. Öyle ki Loyd 
Corcun "planı,, nı okuyanlar, ingiliz 
efkarı umumiyesinin ne dilediğini öğ. 
renebilir, 

• * * 
Lehistan dış sıyasasınrn iki yıldan. 

beri esaslı surette değiştiğini biliriz. 
1919 dsnberi sıyasasının çizgilerini hiç 
değiştirmemi§ olan bu ülke 1933 de Al· 
manyaya doğru dönmeğe başladı. Yu • 
karda ba§ka bir maka/esini aldığımız 
dergi, Lehistanrn dı§ sıyasası hakkında 
neşrettiği mühim bir yazıda bu ülke. 
Ue Almanya arasındaki münasebetleri 

ş_öyle tahlil ediyor: 

Cermenlerle slavlar arasındaki düş
manlık, Avrupanm tarihi kadar eski • 
dir. Lehliler, ülkelerini müdafaa etmek 
için adım adım mucadelede bulun • 
dular. Nihayet onları paylaşmağa mu. 
vaffak olan üç devlet bütün 19 uncu a· 
sırda ve 20 inci asrın başlarında elleri· 
ne geçirdikleri leh ülkelerindeki ırki 
hususiyetleri ortadan kaldırmağa uğ 
ragtılar fakat bütün gayretlerine rağ
men muvaffak olamadılar. Hele Prusya 
bu hususta sarsılmaz bir mukavemete 
maruz kaldı. Bismark, "lehJilere, yaşa. 
mak arzusunu kaybcttirinceye kadar 
darbe indirmeli,, demişti. Fakat dinle
rine ,mallarına, dillerine yapılan teca
vüzlerine rağmen yaşamak arzusunu 
kaybetmediler. Kari Marks 1848 de al· 
mantara dememig mi idi: "lehlilerı yut. 
tunuz, fakat hazmedemiyeceksiniz !,, 

1919 da Lehistan devleti ihya edil • 
diği zaman Alman.ya yeni vaziyeti ka. 
bul etmedi. Mareşal Hindenburg," 
vaktiyle "alman olan her toprak tekrar 
alman olmalıdır.,, demişti. İşte bu su· 
retledir ki Almanya on dört sene müd. 
detle "bir mevsimli kdevlet,, dediği 

Lehistanı mahvetmek için durmaksızın 
uğraştı; sıyasal alanda ve ökonomik a • 
landa uğra~tı. Yapılan plebisitleri tah
rif etti. Lehistanr bir kıskaç arasına 
almak için Ruıv-a ile ittifak etti. Litu .. 
anyayı Lehistan aleyhine kışkırttı, Le. 
histanın Cenevrede daimi azalık alma
ması için entrikalar çevirdi. Danzig ve 
yukarı Silezya işleri hakkında durma • 
dan Uluslar Dergisine şikayette bu • 
lundu. Bütün bunlara, Almanyanın Le. 

Belcikadaki kriz 
~ 

Bir sanayi ülkesi olan Belçika, ça

lışmasına ve yaşamasına gerekli olan 
şeylerin en büyük kısmını dışardan ge. 
tirtmekte ve geçinebilmek için d_e, sı

nai ürünlerinin en çoğunu ihraç etmek 
mecburiyetindedir. Ancak, ekseri dev
letlerde proteksiyonizmin inkişafı, şim 
dilik açık olan pazarları gittikçe a • 
zalmakta, Belçika ürünlerinin mahrec
leri birbiri arkası sıra kapanmakta ve 
bu yüzden de orada eşi görülmemiş bir 
kriz çıkmış bulunmaktadır. Bu ülkenin 
gene sarsılmaz bir sadakatle altın esa -
sına bağlı kalarak bütün kuvvetiyle 
kolay fakat zararlı olan, "paranın de
ğerini düşürme,, metoduna karşı dur -
ması, bu gibi şartlar içinde daha ziyade 
takdire değer. Belçikalılar, ökonomik 
güçlüklere geçici bir çare bulmak üze. 
re, soygunculuğun başka bir biçimi o
Jan para değerini sistematik bir tarz
da düşürmekten hoşlanmamaktadırlar. 

Ökonomik kriz, haftadan haftaya 
artan işsizlik yükiyle çok had bir mali 
kriz doğurdu. Brüksel hilkfuneti devle. 
tin masraflarını enerjik bir tarzda kıs
tı; ulusa ağır fedakarlıklar yükledi; 
işlerin düzelmesini çabuklaştırmak için 
bilinen çarelerin hiç birini ihmal et
medi. Fakat ülkeyi yalnız hükumetin az
miyle .kurtarmak kabil değildi. Dı§ pa. 
zarlar Belçika ürünlerine kapalı kal
dıkça, buna muvaffak olmanın imkanı 
yoktu. İşte Belçikalı bakanlar bu şart· 
lar içinde fransız arkada§larını görme
ğe gelmişlerdi. 

Belçika frangının yüzde 64,5 nis • 
betinde bir karşılığı olduğu için bu ül
kenin mali yardıma ihtiyacı yoktur. Q. 

radaki krizin biricik ilacı, altın blokun
dan olan devletlerin hakiki bir "öko. 
nomik tesanüd., sıyasası gütmelerinde 
olduğu için, belçikah bakanlar Pariste 

histana karşı yaptıgı ökonomik savaşı 
da ilave edersek iki memleket arasın • 
daki gerginliğin derecesi takdir olu .. 
nur. Hatti vaziyet, hemen hemen harp 
vaziyetini olup Treitschke'nin en eyi 
tilmizi olan Bernhardi'nin şu ıözünil 
hatırlatıyordu: "Harb, sulh zamanı sı

yasasının başka vasıtalarla devamıdır, 

1933 senesi baharında ise vaziyet 
birdenbire değişti. Hitler iktidar mev. 
kiine gelmişti, 3 mayıs tarihinde neş • 
redilen bir tebliğ, Almanya başbaka· 

nı ile Lehistan elçisi arasında cereyan 
eden bir mUlakatta M. Hitler'ln, her 
iki memleket tarafından müşterek men
faatleri lcabatının ' 'ihtirassız, olarak 
tetkik edilmesi arzusunu izhar ettiğl 
bildirilmişti. Bunun üzerine Uluslar 
Derneğine şikayetlerin arkası kesildi; 
Lehistanla Danzig arasındaki münase. 
betler düzeldi. Ondan sonra yeni adım
lar atıldı. 26 kanunusani 1934 tarihli 
beyanname, her iki devletin, araların • 
daki münasebetlerde "cebir kuvveti,, 
kullanmaktan vaı geçtiklerini bildiri • 
yordu. Bunu bir ticaret anlaşması takib 
etti nihayet 1 teşrinisanide Varşova ve 
Berlin hükCımetleri, orta elçiliklerini 
bilyük elçilik derecesine çıkardılar. 

Lehistanın, Almanya ile anlaşmak 

hususunda müsaid bir zaman intihab 
edip etmediği meselesi letkika muh • 
tactır. Ancak teslim etmek gerektir 
ki Lehistan, başka devletlerin ve bil
hassa Fransanın kendisine kafi dere -
cede hürmet etmediklerinden şikayet 

çi idi. Bundan başka Lehistan, vakit 
.kazanmakta menfaat görmektedir. Nü· 
fusu, Almanyanın nüfusundan daha ça
buk artıyor; ülkesindeki alman azlığı 
seneden seneye azalmaktadır. 

Diğer taraftan her iki taraf gazete
lerinin neşriyatı bize öğretiyo rki Le
histan, Almanya ile bu anlaşmasından 
büyük sonuçlar beklememektedir. E • 
aasen bu anlaşma şimdiye kadar - bil. 
hassa ökonomik alanda - mühim so • 
nuçlar vermedi. Lchliler, "Almanu--a ile 
Lehistan arasında bir anlaşma imkanı. 
na inanan .almanlar bulunması anlaşıl 
maz bir şeydir, Bu anlaşma imkansızdır 
Biz, Lehistanı, barışması kahil olmıyan 
bir düşman olarak &ayılmaz,, diyen 
General fon Seekt'in sözlerini henilz 
unutmadılar. 

sarih bir taleb serdetmeınişler ve pa
ra yardımını de raddetmişlerdir. Asıl 

mesele, yukarda da anlattığımız gibi, 
Belçika ürünlerine mahreç bulmaktır. 
Çekilen kabinenin maliye bakanı olan 
B. Gutt, "fransız hükilmetinin Belçi -
kanın durumunu çok iyi anladığını, 

ancak belçika bakanlarının da, belçika 
ürünlerine mahreç bulmak üzere Fran
sanın geniş bir hareketi birden yapa. 
mıyacagını anladıklarnı "söylemiştir. 

Şu halde bütün umut, prensip itibari
le kararlaştırılmış olan fransız • belçi
ka ökonomik konuşmalarının ıonucun 
dadır. 

Belçika frangı altın paritesinde tut. 
mak ve ökonomik krize, her türlü par
.ti ve sıyasa işlerinin üstüne çıkarak 

çare bulmak azmiyle işbaşına gelen B. 
Tönis, gerekli olan yardımları bulama
dığı için istifa etmiştir. B. Tönis par
lamentoya, partilere ve ulusa mesuli • 
yetlerini anlatmak için sert, fakat doğ
ru bir ıurette, şunları söylemiştir: 

"Hükumete yardım edecek olan ulusal 
hamle ancak kısmen tahakkuk edebil
miştir. Ökonomik kalkınma için ge • 
rekli olan, güç fakat müessir, maddi 
ve manevi şartlar elde edileme -
miştir. Hattt\ ekseriyetin bir kısmı 
güvenini bazan teessüfle, fstemiyerek 
vermiştir. Muhalefet hükQmete karşı 

sistematik ve haksız bir taarruza ge -
çerek, yerinde olsun veya olmasın, ba
kanları ve yapmak istedikleri işleri 

9üphe ile lekeleyip ulusal kalkınma ha
reketine gerekli olan gtiveni baltala • 
mışlardır.,, 

Tönis kabinesinin parlamentoda rey
le mağHlb olmaksızın, sırf belçika fran· 
gına karşı yapılan bazı haince taarruz
larla daha eyi ökonomik şartlarm mev. 
cud olmayışının, üzerine aldığı işe eyi 
bir tarzda devamına imkan vermeme -
)eri kar ıaında istifa etmesi Brüksel
de ciddi bir durum doğrumuştur. Baş· 
bakanın bu hareketi çıbanı deşmiş, ha. 
.Jtikati örten perdeleri yırtarak enflas
yon ve devaltiasyon taraftarlarının ma
nevralarını aydınlatmış, hulasa ulusu, 
kendisine karşı yapmakla mükellef ol
duğu ödevin karşısına koymuştur. Bel. 
çika ulusunun büyük bfr ekseriyeti 
frangı korumağa katiyen azmetmiştir. 
Katolik partisj de bu yolda karar ver
miştir. Liberal parti doktrininin ru
hu bakımından bunu istemektedir. 
Sosyalist partisi ise işçilerin menfaat
lerini gündeliklerin ıatın alma kabili. 
yetini, kooperatiflerin, yardım tıfrlik
lerinin ve sendikaların sermayelerini 
korumak için bu işle alakadardır. Buna 
göre selamet, ulusun bütün elemanları· 
nın parti rekabetlerinden, J8hsi kinler. 
den, ulusal enerjiyi zayıflatan iç ııya· 
sa kavgalarından vazgeçerek yapacak • 
ları samimi bi rbirJeşme hamlesindedir. 
Belçika ulusu kendini kurtarabilir ve 
kurtarmalıdır. Bu saatte akıldan geçi· 
rilebllecek iki ihtimal, ya bir ulusal 
birlik hükQmeti, yahut da - bclçika • 
lıların mizaclarına pek kolay uymıya • 
cak olan - otoriter bir hükumet teşkil 
etmektir. 

L6 Tan gazettsinin 19 ve 21 tarihli 
sayılarından. 

İngiliz notası ve Bertin 
ziyareti 

19 mart tarihli Nevs Kronik} gaze
tesinin "ingiliz notası,, başlığı altında 
yazdığı başyazıda deniliyor ki: 

•· Almanyanın ingiliı: notasını alır 

almaz, hiç bir zaman kaybetmeden ce
vab vererek hala ingiliz dışarı işler ba
ıkanının ziyaretini beklediğini ıöyJeme
ıi memnun olacak bir hadise teşkil et 
mektedir • 

Bu itibar ile dışarı işler bakanı ile 
B. Edenin Berlini ziyaret etmeleri ka • 
rarlaşmıştır 

Bertin konuşmalarından ne gibi ı~
ticeler çıkacaktır. Almanya, Londra
daki fransız- İngiliz anlaşması esas • 
lan üzerinde konuşmağa taraftar oldu
iunu bildirmektedir • 

Şimdi kendisini öteki devletlerle 
müsavi bir duruma getiren Almanya, 

~ 

Enıri vaki sıyasası 
18 mart 193.S tarıhli Noyer Ziirhel. 

Saytung gazetesi yukardaki ba§lık al " 
trnda yazdığı bir ba§yazrda diyor ki: 

Almanya htikthneti dünyayı bire~ 
rivaki karşısında bulundurmak istedi&& 
zaman, yapacağı tezahilrler için, eyice 
düşünüp taşındıktan sonra, daima bil • 
yük sıyasanın tatil arefesi olan cuznar4 

tesi günlerini seçmektedir. İngiltere• 

nin cumartesi gunleri sıyasacılarının 

hiç olmazsa kırk sekiz saat süren hu .. 
susi yaşayışlarının başlangıcıdır; laik 
dünya görüşleriyle hareket ederek pa· 
zara mukeddes bir gün ehemmıyeti ver 
miyen fransız cümhurluğu ise, pazar 
gimlerini vilayetlerinde sıyasal banket 
ler vermeğe tahsis etmiştir Buna karşı 
cumartesi. gününe de "d vlct genelik 
günü,, diye el koymuş ve ulusallaştır • 
mış olan nasyonal - sosyalist devlet 
idaresinde, paz:ır guniı, icabında hukQ 

metin kasden sıyasal kombineıoniar 

katıştırdıgı geçid resimleri ve num. ış 

ci kafileleri ıle doldurulmuş bır devlet 
propaganda giıniı olmuştur. Batı ul· 
kelerindeki hükumet makinelerinın ve 
matbuatın pazar günkiı kurumsuzlu u· 

nu, alman hüklı.meti, alman hükümeti, 
yirmi dört uatlik bir ilerilik ile kendi 
lehine istismar etmesini ve bu müddet 
içinde de alman düştince makinesini 

iki kat fazla bir hızla döndürmesini bi· 
liyor 1 Rayhş hükumetinin zilli çıngı· 
rakh müzika reJakatinde sahneye koy· 
duiu 14 birinciteşrin 1933 deki Ulus • 
lar Derneğinden çıkış piyesi ve S A 

önderleri ile 30 haziran 1934 de yapı· 
lan kanlı hesablaşmalar da hep böyle 
cumartesi günlerinin heyecanlı teza • 

hürleri olmuştur. Rayhş hükumetinin 
askerlik mi.ıkellefiyeti hakkındaki bu 
defaki karan da gene cumartesi gunil 
öğleden sonra verilmiştir. 

Üçüncü imparatorlukta tatil günle· 
rinin böyle sıyasal dram işlerine tah· 
sis edilmesi ingilizledn mukaddes vi
kendlerini (hafta sonları) da tehlike 
karşısında bırakmaktadır. 

• • • 
Rayhş, bauş andlaşmasının asken 

maddelerini feshetmek .ve askerlik mü

kellefiyetini tatbika kalkmış olmakla, 
devletleri !bir emrivaki karşısında bı • 

rakmıştır. Alman hükü.11eti, Londra 
tebliğine müsteniden görüşülmesi İcab 

eden her iki meselede de tek başına ka
rarını vermiştir. Almanya, daha yakın 
zamanlara kadar gizli tuttuğu ve ya • 

lan olduğunu ilan ettiği silahlanması· 
na dayanarak bugün, taleb edilen sıya 

eal bedeli vermemesi için öbi.ır devlet

lerin tavizlerine hiç kulak asmamak 4 

tadır. 

İsviçre gazetesi bu yazısındaki dü

şüncelerini şöyle bitiriyor: 

Alman dış sıyasasının arzu etmedi· 

ği orta ve doğu Avrupasmdaki mis k 

görüşmelerini geciktinnek maksadiyle, 

Hitlerin, alman ordu kuvvetini tem .. il 

~n ()yun kağıdını vakitsiz oynayıp 

oynamadığı sorgusunun karşılığı , 16 

mart tarihli Berlin kararma karşı Bri· 

tanya kabinesinin alacağı durumdan an 

)aşılacaktır. 

!L 

yalnız ileri sürülen paktlar i.ızedndo 

değil, silahların tahdid edilmesi u .. e • 
rinde de konuşabilir. Böyle bir konuş
mada anlaşabildiği takrlirde Almanya, 
belki de kendisi için gerekli olduğunu 
kati olarak ileri sürdüğiı ordu mıkda • 
rından bir mikdar eksiltme yapmaua 
razı olacaktır. 

Silahlanmanın tahdid edilmesine ta• 
raftarlrk suretiyle Almanya ordusunun 
herhangi bir saldırım maksadiyle 
değil de kollektif emniyeti kuvvetlen• 
dirmek maksadiyJe kurulduğu da belir• 
miş olacaktır. 

.. Böyle hareket ettiği takdirde or. 
dusunu fransız ordusundan daha kuv• 

vetli yapmak lüzumunu hisseden Al • 
manyanın bu karariyle kollektif bir 
emniyete aleyhdar olmadığı, bilakis o
nun lehinde olduğunu ortaya koymuı 
olacaktır. 
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Sıtma ile savaş ~ ' 
1 DIŞARDAN GELEN DUYUKLAR 

( Bcqı 1. ci sayıfad a) 

~dapazarı etrafındaki bataklık • 
. rın, Aydın' da Dabakhane dere • 

11 ba•-'-1 ~ K·· ~· F t Jı• WU( ıgının, oycegız ve e -
ıye bataklıklarının Aksaray ka
~ındaki Karasu ' bataklığının, 
1 
~han nunta!<asında Mercin de -

rıeaı boyu ile, Emen gölü sahası -
ın, ve lslahiye yakınındaki ha -

c 'darla dolmuştur. Hele sıtma müca • 
dele mmtakalarındaki köyler gezilirse, 
sagık ve esenlik içindeki penbe yanak
lı cocukların neşeli kalabalığı hemen 
gö;e çarpar. Evelce halkının yüzde 
( 50) sinden fazlası sıtmalı }>ulunan 

mücadele mıntakalarında 1934 yılında 
sıtmalı nisbeti vasati olarak yüzde 
(13) e inmiştir. Bu umum mıntaJ.... lara 

Aksaray, Karasu bataklığı kurutulma çalıımaıından 
~rle, eski bir ekskavatörü tamir göre bir vastidir, bazı mıntakalarda bu 
~. ır~rek işe yarar bir hale getir • nisbet yüzde (5) e kadar b le dtişmüş-
. ~ttır, her iki aletin kullanılması tür. 
~ın laıım gelen masraflar veka- 1934 senesinde yeni mücadele mın -
tl~e temin olunacaktır. takaları açılmamakla beraber Bursa 

ıtrna mücadele mıntakalarında, hr mıntakasına Edremid, Burhaniye, Ay • 
valık kazalarının; Seyhan mıntakasın~ 
Kadirli ve Koz.an kazalarının, Kocaelı 
mıntakası da Karasu kazasının ııtmalr 
köyleri eklenerek yeniden m~cadele şu
beleri açılmıştı. 1935 de yemden. şube
ler açılması Umid edilmemekte~ır. 

Samsunda bir bataklık 
kurutulurken 

e h.ç ul! ı.ıtmal nın tedavisiz kalma
• ~ı teının t c.l:Jmektcdir. Durmaksızın 
takık ı .... Sa ı ların, Esl:ışehir' de nonu, 

tısu, Sazova batakhklarının ku
l'Utulrnasına ve ıslahına aid itler 
~aı dır. Kocaeli valiliği yeniden 

ataklık kurutulmasında kullanıl-
:ı-k 'Üzere bir ekskavatör satın al
ıgı gibi, Aydın valiliği de kıs • 

lben Sıhhat Bakanlığının yardı • 
5•tnı 1 .. d a ı koylerde dolaşan aıtma muca e· 
' htkiın ve sıhhat memurları tarafın • 
ıl 

1 
n l934 senesi içinde (413,685) sıtma-

lted k·ı avı edılmiş, ve bunlara ( 5356) 1 0 

:eccaııi kinin dagıtıldıgı gibi, (12,721) 
ışı e de ının ampulü yapılmıştır. ço. 

tuk1 ar ra ındaki sıtmalılara da ayrıca 
( 39 ) · · · ·1 • t'r o ının tablett verı mış ı • 

Mücadele mıntakalarındakı batak
lık kurutma işlerini ve sağlık kazanmış 
çocuk kalabaklığını gösteren bazı re -
simler bu nüshava dercolunmuştur 

Mani.o, Akpınar bataklığı 
Jıarutulurken 

lNGlLTERE'DE 

B. Makdonald'ın avam 
kamarasında bir söylevi 

Londra, 25 ( A.A.) - Bugün 
avam kamarasında hükUınet In • 
gilterenin alakadar olduğu halde 
elli yıldanberi yalnız bir taraflı o
larak feshedilmiş olan muahede -
ler hakkında bir istizaha maruz 
ka)mıttır. 

B. Mac Donald verdiği cevabta 
Rusya hükumetinin 1886 da Berlin 
muahedesinin Batum serbest lima· 
nı hakkındaki 59 uncu maddesi · 
ni bir taraflı olarak feshetmiş ol
duğunu söylemiş ve bu tarzda fes
hedilen diğer muahedelerden ha
beri olmadığını ilave etmiştir. Fa
kat anlaşmaların resmen feshe -
dilmiş olmamakla beraber ayak 
altına alındığı birçok def al ar va
ki olmuştur. Birçok ticaret anlaş · 
maları da bir taraflı olarak fes • 
hedilmişlerdir. Yalnız şurasına 
dikkat etmek İcab eder ki bu an -
laşmalarda ledelhace feıhedile • 
bilecekleri sarahaten mezkur bu -
lunmakta idi . 

Almanya hareketinin Versay 
anlaşmasının diğer ahkamını da 
ihlal edip etmediği hakkındaki 
suale cevaben B. Mac Donald de

miştir ki: 
"- Versay anlaşması akitler 

tarafından feshedilebileceğine da
ir hiç bir kaydı ihtiva etmemek -
tedir. Bu ıebeble sayın saylav yan
ht bir intiba altında bulunmakta
dır. Gerek Almanyanın gerek her
hangi bir hükumetin hareketi an
laşmanın f esh ve iptalini ta zam • 
mun edemez. Almanyanın 16 
marttaki hareketi ancak Versay 
anlaşmasının baz ıaskeri hüküm
lerine riayet etmiyeceğini göster
mektedir. Bu husuata İngiliz ıö • 
rütü lazım geldiği derecede ~~ • 
liımdur. Bizim görüşümüze gore 
Almanyanın bu hareketi anlaş • 
manın diğer ahkamını bozmamı§· 

JAPO YA'DA 

Japonya - Almanya as
kerlik anlaşması duyuğu 

tekzib ediliyor 
Tokyo, 25 (A.A.J - Japon dışadı • 

ı,ıer bakanı mecliste söylediklerinde? Ja-

ponya ile Almanya araımda askeri bir 
andlatma konutulduğunu tekzib ve Al
manyanın Japon himayesindeki Okya -
nuı arazisinden hiç bir zaamn bir şey 
istemiyeceği hakkında alman elçisinden 
teminat aldığını söylemi,tir. 

En eyi asker 
B. Franklen Buyyon'un 

dikkate değer bir söylevi 
Paris, 25 (A. 

A.) - B. Frank. 

len Buyyon mec
liste söylediği 

söylevinde ban
şa, anlaşmalara 

taraftar 400 mil-
yonluk askeri 

blok yapılması 

zaruretini söyle

miş, ittifaka gi
recek ulusların 

yalnız iıimlerile 

nüfuslarını say

mış ve Türkiye 

için (tanıdığım 

en eyi asker., dc-
mİftİr. B.Franklen Buyyon 

---··--·----
Almaııyanın silah
lanmaşı Balkanlar 
durumunu değiş-

• • 
t1rırse 

Bükreş, 25 (A.A.) - Sıyaıal me
rafil, Macaristan veya Bulgaristan aL 
man orneğini takib ederek mec:buri as
kerlik hizmetini kabul ettikleri takdirde, 
küçük anlaşma ve Ba:kan anlatmau 
devletlerinin seferberlik ilan edecekleri
ni tekzib etmektedir. 

Bununla beraber sanıldığına göre, 
Balkan anlaşnı:ı11nı teşkil eden Yuna
niıtan, Yugoslav)&, Türkiye hükumet. 
leri alman silahlanmasının Balkanlarda 
sebeb olduğu gerginliğin, barış anlaş· 

malarında değİ§İklik yapılmasına bütün 
veaaitile muhaleNt etmap ....... ....,. 
mi' olcluklannı bilclirmeie Balkan an
Ja,muı ba,kanı B. Tituleıko'yu memur 

etmittir. 

Yl GOSLA VY A 'DA 

Bay Titulesko Belgrad'ta 
Belırad, 25 ( A.A.) - B. Tituleıko 

-ve refikası buraya gelmitler Te iatu
yonda B. Yevtiç ile refika11 tarafından 
karşılanmıılardır. 

___ ......., __ _ 
1'icaret odaları kongresi 

Ticaret odaları kongresi üyelerinin 
Ankaraya gelmekte olduğu, dünkü sa
yımızda ,bir yanlı1 izeri olarak çıkmış
tır. Bu kongrenin 21 mayısta toplana. 
cağını 20 mart tarihli aayımızda bildir
miştik. Yanlışı düzeltiriz. 

ÇEKO LOV \Kl A"DA ---
Çekoslovakya sınırlan

nın korwunası 
Prag, 25 (A.A.) - Çekoslo • 

vakya ımırlarının korunması~ 
ve ezcümle yeniden istihkamla .. 
yapılmaıile ıınır koruma kıtala • 
rımn pekitlirilmeaine dair son ka• 
bine toplanbıında bazı kararlar .ı 
hndıjına dair du7uklar aalahi • 
yetli mahafilde tekzib edilmekte
dir. 

Vakıt ve zamanile haber verit 
len bu tedbirler, aylardanberi tedr. 
ricen ahnmıt olup esasen, baılıca 
kısmı iki yıllık hizmeti askeriye • 
nin iadesi keyfiyeti olan ulusal ko. 
runma programının gereğinden • 
dir. 

FRANSA'DA 

Üçler görüşmesi için B. 
Laval'in söyledikleri 
Paris, 25 (A.A.) - Bazı 11yual 

marfillerde, Pariateki üçler ıörüımeal 
nin lngiltere, Fransa n ltalya araıınct. 
uhıslaran11 faali7etlsi hakkmda ıörill 
birliğini iıbat ettiti kanaati izhar ediL 
mektedir. B. Lanl, fnnıız hükümetı. 

nln cereyan etmekte olan konutmalar• 

ela alman karanna aö:ıı önünde bulım

dunnak iıtedijini, ve hundan ötürü si. 
labınlanrna anla .... ı• hakkında cere< 

J'aD edecek konup:aüann ıimdiye ka.. 
dar olduiu gibi mncad anlatma hü· 

kümlerine day ....... ı sereJdendiğinl 

söylemiıtir. B. La .. I, Franaanın lngil. 
tere ve 1 tal ya tarafından onanan bu do.. 
ğu ve orta Avrupa andlaşmalarını ıa.. 

hakkuk ettimek azminde olduiunu ila• 

ve eylemittir. 

Ankara ndyosu 
Bu akşamın rad]N> programı 9uduıl 

ı 9.30 Çocuk ıaati 
19.50 - Mutlld: 
250 inci yıldönümleri mlinaaebetilt 
Handel ve Bach aqamı: 

Handel Sonatc 

Edib Sezen: Violonael 
Ulvi Cemal: Piano 

20.10 - Maliye Vekiletl ıaati 
20.20 - Dane mulilıiai 

20.30 - Musiki: 

Bach Trio 

Necdet Remzi: Keman 
Şekiba Kor: Keman 
Ulvi Cemal: Piano 
Edib Sezen: Violonse1 
20.50 - Haberler 

Sıtrna mı caılele mıntakalarında sıt
l'tı;ı nı l>ttı her s ne zalmaktadır. Evet
e n ız, cılız ın:;anlar ve şiş karınlı 
lıska Çocukların dolaştığı bu alanlar, 
&orı Yıllarda kanlı canlı insanlar ve ço· 

~.IS',, •. -
-~ 

~.Michele'nin 
Tefrika: 29 

kitabı 
Yazan: Abel JIUNT 
Türkçeye çevıren: Nasuhi BAYDAR 

YEDİNCİ BÖLÜM 

du Boğaların sonsuz böğürtül~~ .. ve .. ha;:v~n 
a ~klarının bitmez tükenmez. g~:ult~.1~~1 >.~: 
v~ş yavaş sustu. Herşey sessızlıge burund:.' 

1 aman zaman bir köpek havlayışı, ~r 
ya nız z - k d - da bır ob aldatan'ın ince bagırışı, uza ag 
ç an .. çlü haykırışı işitiliyordu. 
puh::a!ra dolu çadırda Turi'nin yanı~da 

. de oturuyordum. Karısı Elle a: 
onur yenn n geyı· 

ateşin üzerinde asılı tencereye, re .. 

Laponyahlar çorap giymezler. Yumuşak, 
hörgüçlü, çıkık topuklan güçlü ayacıkları -
nın güzel biçimini bir kere daha seyrettim. 

Kadınlardan birkaçı, çocuklarım, çadırın 
direklerine asılı, kayın ağacı kabuğundan 
yapılmış beşiklerinden alarak, emzirdiler. 
Birkaçı da, başlarını dizlerine koyarak yüzü 
koyun yatmış olan büyücek çocuklarının 
başlarına bakıyorlardı. 

İhtiyar Turi: "Bizden bu kadar çabuk 
ayrıldığına canım sıkılıyor, dedi, gelişin pek 
iyi olmuştu. Beğenirim seni..,, 

renlerin kayınlar altındaki yosunlara irişo • 
miyeccği kadar sertleşecektir. Ay bitmedell 
önce çam ormanına inenık gcttkecek. Ka t 
peklerin havlayışma bakarak görüyorum ki 
daha şimdiden kurdu seeiyorlar.,, Sonra, ça. 
dıra girip ateşin kenanaa çömelen bir deli • 
kanlıya dönerek sordu: "Dün Sulmo boğa • 
zından geçerken koca ayıyı gördüğünü söy • 
lememiş mi idin?,, 

LAPONYA 

~ Günes, V" ;:,..,j.:ırvinin ardına inmişti, an
~ gün da· ~aydınlıktı; yalazı andıran ışık, 

~ll! . . 1 >otd astı~ ca portakal ve yakut rengını a ı-
L._ lt, İlk beyaz kıraiYı altında pmldıyan 
~>ıı ~ b 

ltkeı ".r' :-rn, gı.imtiş ve acı san kayınla~ı~ 
bıt .edıgi ko ·u mavi darrlardan altın gıbı 

Sıs . . b 

•nı ordu. 
1tr1Cunıuk ısler bitmişti. Erkekler kemend· 
~ sırtlar nda kadınlar taze sütle dolu ka -
"'11 a· ' · d L_ gacından yapılmış kovaları ellcrın e, 
~cır ~ . ·'klik 'iitij .. aha donuyorlardı. Bın ren ge}: 

~~' . 'nden bir parça attıktan sonra, on
gı pe:n~~~re ve sonra kadınlarla çocuklara, 
ce er ~l koyu rorba ile dolu tabakları sun· 
sırası ı e, :s • d ·k 
d e bizler de onu sessızce ye ı . 

u ~encerede arta kalan ç?rb~ d~ iş başın : 
"rüne sürüne ıçerı gırerek ate 

da olmayıp s.u . olan köpeklere dağıtıldı. 
· yanına sınmış . · 

Sşın her b'ırimiz evdeki iki fincandan hırı 
onra ' · · · t'k ile ve 'sıramızı bekliyerek, kahvemızı ~.ç .~ 1-

t n sonra deri keselerimizi çıkanp tutun e 
d:ldurduğumuz kısa çubuklarımı.z~ savur • 
ma va başladlk. Erkekler ren derısınden. ~a-
ı!ış çizmelerini çektiler ve bunların ıçın· 

~~ki kareks ( 1) otlarını alarak ateşte kuru· 

mağa bıraktılar. 

(1) Kareks otu_, 1:a~f~nyalılarrn çizmele. 
rinde çorap ödevım gorur • 

Turi iyi isveççe konuşuyordu. Yıllar var 
ki Luleya'ya giderek onların çoktan kaybe
dilm · ş davasının iyi bir koruyucusu ve amca
larından biri olan valiye, Laponların yeni 
İsveç göçmenlerine karşı olan şikayetlerini 
bildirmişti. Turi güçlü bir adamdı. Beş oğlu 
ile bunların kanlan ve çocuklarından mey • 
dana gelen beş ailelik karargah üzerinde 
hüküm sürüyordu. Bunların hepsi de, sabah
tan akşama kadar, onun bin geyiklik sürü -
süne bakmağa uğraşıyorlardı. 

Turi sözünü kesmedi: "Biz de yakın
da karargahı kaldıracağız. Sert bir kış ola -
cağını çok sanıyonım. Yakın zamanda kar, 

Evet, delikanlı onu da, birçok kurt izle • 

rini de görmüştü. 
Bana, buralarda pek az ayı kalmış oldu • 

ğunu söylemiş olduktan için hala ayıya rast-
'·ta c' ınd~n dola.,·ı pek memnun 

olduğumu bildirdim. Turi: "Hakkın var .. 
dedi. Bu, oralarda yıllardanberi yaşamakuı 
olan bir ayı idi; boğazdan geçip gittiği sıkı
sık görülürdü. Kışın, üç kere, onu çevir • 
mişlerse de gene kaçıp kurtulmuştu. Bu kurııı 
naz bir, koca ayı idi. Hatta Turi ona bir kur
şun sıkmıştı; ayı ancak başını sallamış v• 
cin gibi gözlerile gözlerinin içine bakmıştı. 
Bayağı bir kurşunun kendisini öldüremiye. 
ceğini biliyordu. 

(Sonu var) ~· 0 nde koşuşan köpeklerile, karargah~n 
~ tıd~. toplanıp geceyi, kurda ve vaşaga 
,~· güven icindc geçinneğe hazırlanıyor -

llJR EM.YET. · ÇiÇEKBALOSU18-Nisan-1935perşembe günü akşamı Ha kevınde 
'. K M A AR F C ı 1 nın ••!O"""' .. 
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Ernlik ve Eytam 
31 Birincikanun 1934 

B\anka ı 
vaziyeti 

Pasif Aktif 
Henüz talt>h t•dilmiyc·n hi!4!W ı-t•ılt'tlcri B. 

tertibi 
Derdesti tahsil A. hi~!'lt·~i 

B, 9C2.450.00 
l.195, 912.63 

Senna)e 
iHTiYATLAR 

20, 000,000.00 
157,268·70 

KASA 
Banknoı 

Ufaklık 

;30,457.00 
838.38 a:-s ı .:i55,:l8 

1,045.4 78.03 

Nizami ihtiyat ak«;esi 
l\Juhahir bankalar 
MEVDUAT 

lhrazmda cari hesahlar 1,097,981.51 
Preavili hesahlar l ,564.146. 91 

Dahili muhabir bankalar 
Röporlar 
Hazine bonoları 
SE EDAT COZDANI 

S.-nedat ciizdanı 
l!4konto Pclilen mütekaidin maa~ları 

E HAl\1 VE TAHVii.AT CÜZDANI 
Borsada kote olanlar: 

o/o 5 112 faizli hazine bonoları 
Di~er e!4ham ,·e tahvilat. 

B~rsada kote olmı~·anlar 

AVA SLAR 
Esham mukabili avans 
Emtia mukabili avans 
Sair miitenevvi teminat uzerine avans 
Esham mukabili hazine hesabı carisi 

BORÇLU HESABI CARiLER 
Kefalet mu kahili krediler 
Hazine kefaleti mukabili he!'4abıcariler 
Hazine hesabı carif'li 
Kabullerimizden dola~ı borçlular. 

Sair muhtelif horclular 
iPOTEK MUKAB~ILt AVANSLAR 

Tahıdl t-dilecek ~atı~ tak,dtleri 
ipotekli ikrazat 

ipotekli ticari hesabı cariler 
tnMaat iizerine avans 

Menkuller 
GAYRİMENKULLER 

HiMseİ iştirak mukabili ~ayrimeokuller 
Diğer gayrimenkuller 

Nazım hesablar 

81,7(>9,49 
616.61 :\.06 

527.500.00 
), 174.194.00 
ısn.002.00 

15.127.48 
167.084.39 
447,697.57 

1,5 76,8:l3.4l 
48,837.00 
15.950.00 

698,382.55 

1,851,696.00 

489.o7:l.:lı ı.119.182.75 - -
23.517.29 

:-so9.075.05 
516,677.00 

l,629, 7:-J6.96 
7 ,568.3 72,07 

J3<•.~l7U.00 
163.2'>9.69 

2,324, 2(;6.32 

K49.273.00 
3,050,550.26 

H59.998.27 

9.:J48, 756. 72 
74.573.56 

1,024,433.26 3.34.8. 739.58 
33, 133,082. 91 
69,271,338.66 

Vadeli mc,·duat 831,807.73 3,493,936.1-' 

T.\SARRl'F TEVDIATI 
Vadesiz 1.273,636.45 
Bir aydan bir sene) e 
kadar vadeli 

hir ~ene ve bir Meneden 
fazla vade'li 

F.) tam hesabı carileri 
Sair muhtelif alacaklılar 
Takdir edilmiş karşıhklar 
Kabullerimiz 
Taleb olunmamış temettü 
ve kuponlar 
Nazım hesablar 
Kar 

63.618.50 

813,883.4-0 2, 153.198.25 
3,377,078.90 

641,360.80 
.ı 70,183.84 

3,0,50,550.26 

380.81 
23,135,082.91 

68,578.21 

69.271.338.66 

Emlik ve Eytam Banksı 
31 Birinci Kanun 1934 tarihindeki kar ve ziyan hesabı 

Sandıklı C. Müddei 
Umumiliğin 

Zimmet Matlub 
Hak bakanlığı sandıklı daireleri için aıağıda 

adedi yazılı eşya açık eksiltme ile ıatun almacakt!:..r 
İhalesi: 6-4-935 cumartesi günü saat 16 da saıı<IP""" 

kilmet konağında komisyon tarafından yapdacaktd'".. J/I MASRAFLAR 
Maaş ve ücretle .. 
idare oıasraflan 
Vergi ve harçlar 

VERİLEN FAiZLER 
MUHTELİF ZARARLAR 
AMORTiSMANLAR 
MUHTELiF KARŞILIK1.An 
SAFI KAR 

268.445.62 
103.954.99· 

7.375.19 

ALINAN FAiZ VE KO.MISYONLAR 
MUHTELiF KARLAR 
Banka hizmeti mukabilinde alınan ücret 

ve komisyonlar 

1.040.249.69 
290.061.23 

379. 775.80 KAMBiYO KARI 
485.176.28 iŞTIRAKLERDEN KAR 

27.295.27 
1.342.42 

85.468.57 
51.613.65 108.054.29 MAHSUBEDİLEN PROVİZIYONLAR 

26.329.88 
426.108.40 

68.576.21 
1.494.020.86 1.494.020.86 ----1-1142 

İstanbul sıhhi müesseseler 
satınalma komisyonundan: 

Haydarpaşa nümune hastahanesinin Kalorifer, sıhhi 
tesisat, orta ve yüksek tazyıklı buhar tesisatı, kanalizas
yon, hava gazı, soğuk su santralı, sıcak su ihzar tesisatı, 
dezenf eksi yon, mutfak ve çamaşırhane malzemesinin ve 
kazanların ve sairelerin tamir ve montajları pazarlıkla ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi 31 mart 935 pazar günü sa
at 15 de Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki ko
misyonda yapılacaktır. Keşif bedeli: 96752 lira 6 kuruş
ttur. 

Muvakkat teminat 6.87 lira 60 kuruıtur. 
İsteklilerin Cari seneye ait Ticaret odası vesikasını 

göstermesi, 7 5 bin lira kıymetinde buna mümasil tesisat 
(Teshinat, yüksek tazyikli buhar ve sıhhi tesisat) yapmış 
olduğuna dair İstanbul Nafıa Başmühendisliğince bu iş 
için almış olduktan fotoğraflı ehliyet vesikasını da gös· 
termeleri şarttır. Bu işe ait proje, keşifname, hususi ve 
fennt şartnameler ( 484) kuruş mukabilnide hastaneden 
alınabilir. Pazarlığa gireceklerin belli gün ve saattan evet 
muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarını ko
misyona vermeleri lazımdır. ( 1426-649) 1-1119 

Taliplerin elli iki buçuk lira teminat akçesile ~ 
o gün komisyona gelmeleri satın alınacak eşyal~ ~ 
munelerini görmek ve eksiltme prtlarmı öğrenın-5 ;J 
yenlerin her gün sandıklı C. Müddei U. liğine rııDlfl':= 
edebilecekleri ilan olunur ( 642) 

Cinsi 
Gazi fotoğrai 
Yazı masası 
Camckinlı evrak dolabı 
Yazı takımı 

Soba maa boru ve tahtası 
kilim· zili 
Damasko perdelik 

Adedi 
6 
6 
8 
5 
7 
7 

20 
1-1095 

Denizli Evkaf Müdürlüğün 
Denizli Evkaf Müdüriyeti tarafından yaptırılacak_~ 

lira 20 kuruş bedeli keşifli mahiyeti, fenni ve mali ~ 
me ve keşif ve planında yazılı hükftmet civanndakı tJ 
yaptınlacak otel ve gazino binası inşaatı kapalı zarf!'...
siltmeye konulmuştur. isteklilerin bu husustaki~ 
mesinin Denizli Evkaf dairesinden alabilirler ve gö~_..I,_ 
ler. Kapalı eksiltme 3.4.1935 çarşamba saat 15 de Ev~ 
iresinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Mu .. ~-'"* 
teminat mikdan 782 lira 41 kuruştur. isteklilerin v~ 
teriyle beraber müracaatlan ilin olunur. (593) 

- 1-109 

Ankara ticaret mahke- ı 
mesindenı 

Ankara Anadolu ban 11 nu • 
marada iken balen ikametgibı 
meçhul Cevdete : 

Satılık arst 

TiR 
TORICIVI iŞ llANICr.UI 

Ankarada tüccardan esemen
ll liebiç ve Fuat tarafından a • 
teybinize ikame edilen alacak 
davuının muhakeme günü olan 

Kuvvet ve ittah için en birfnd deva 18•4•1935 perfembe günü saat l4 

ŞARK MALT HULASASIDIR. 

1 

de Anka• ticaret mahkemesin • 
Her eczahanede bulunur. do hurr bulunmanıs lüzumu ela. 

•••B•ommılıon•tfmFiııılaiibriiiıii"kiiaisLİİIİİAinkaraiiıiiiı•·llİYiieniiıilİllieihiirii. lliTİİeİİIİI: i184İıİİZİml.. vetiye makamına kaim olmak u-
•. srre illn olunur. 1-1143 
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.KIZIL ÇARİÇE 

-- Pek yakında Yeni ıinemada 

Nafıa Bakanlığından : 
14 

Afyon· An~alya hattının Balad~z • Burdur arasm~aki 
..;. lrilometrelık yedinci kısmının ınşaat ve ray ferşıyatı 
tlcan tı ve ameliyatı Nafıa bakanlığınca kapalı zarf usulile 

tıneye çıkarılmıştır. 
tleın~uhammen ihale bedeli (370,000) liradan ve muvakkat 
lbel!natı da (18550) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a
ra ıyatın eksiltmesi 10.4.1935 çarşamba günü öğleden son-

. saat ?n beşte Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında de
~ol ~nşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılaca-
111 .an ısteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartna-
esınde Yazılı diğer evrakı 10.4.1935 tarihinde öğleden 
~ saat on dörde kadar inşaat reisliğine makbuz muka-
111 ~de teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartna • 
bir~tnde Yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az 
aJa afta evel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ed~r~k 
tirnı ca.klan fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplanna ılış
lra eleri iktiza eylediği ve münakasa prınamesi ile mu
(l~e projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
1'iirı .. ) .. <xx) lira bedel mukabilinde Bakanlık malzeme mü-

ugunden alabilecekleri ilan olunur. (633) 1-1149 

karacabey harası 
Müdürlüğünden: 

,.ltaracabey harası Merinos yetiştirme çiftliğinde yeniden 
._:hnlacak 5973 lira 7 kuruş bedeli. keşifli bir ~d~t koyun 
lihı~osu açık eksiltme usuliyle 2 nısan 935 tarihınd«: salı 
~·u saat on dörtte ihale edilecektir. Şartname, proıe ve 
~erini görmek istiyenlerin İstanbul, Bursa nafıa baş-
11..._0 tn~islikleriyle Hara Müdürlüğüne ve ihale günü de 
._;~ .. lıra muvakkat teminatlariyle birlikte Bursa Nafıa 
lnluhendisliğine müracaatları ilan olunur. (1401-650) 

1-1118 

liafıa Bakanhğınd an : 
• lrtnak - Filyos hattında sekiz muhtelif istasyonda bina 
:::ıı ve ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usulile 

tıneye çıkarılmıştır. 
te.rı~tıhammen ihale bedeli (160,000) liradan ~e muvakkat 

~tı da (9,250) liradan ibaret bulunan bu uışaat ve a -
:elı:vatın eksiltmesi 13.4.1935 cumartesi öğleden son· 

• laat on beşte Ankarada Nafıa Baka"lığı binMmda de-
~ol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılaca
~~ isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartna
ltıeainde ya.zıı1 diğer evrakı 13.4.1935 tarihinde öğleden 
~a saat on dörde kadal' inşaat reisliğine makbuz muka· 
._ ~e teslim etmeleri lizmı geldiği vem~~ prtna • 
191r taiııde Yazdı olduğu veçhile ~~ak~sa g~unden en az 
alı.~ evel Nafıa Bakanlığına ıstıda ıle muracaat ed~k 
~~ fenni ehliyet Tesikasmı teklif mektupla_n:na ilıı
q 1~ iktiza eylediği ve münakasa şartnames1 ıle mu-
1 tele Projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
..:) lira bedel mukabilinde Bakanlık malzeme müdürlü-
.., en alabilecekleri ilan olunur. (636) ı-1152 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

kilo Cankındaki kıtaat efradının ihtiyacı için .~tmll iki b~ 
11ııa talip çıkmamııtır. 28 mart 1935 tarihine m~ 
~ günü saat on beşte cen• tekrar kapalı zarf usub 
IJed lll~akasaya koııulmuıtur· Muhammen fia~ nazaran 

eb 6386 liradır. Temiriatı muvakka~csi 4781~ 9~ ku • ::_tur. Şartnameyi görmek istiyenlenn cum .. a ~~den 
"1 da her gtin öğleye kadar Ankara leT8Zlll1 amırlıgı sa -

abna komisyonuna müracaatları taliplerin de b~lli ~ • 
~ bir saat evel teminatı aıuvakka~ • makJ>uzlarile ~ • 

teklif mektuplarmı mezkGr konnnyona vermelerı. 
~ (579} l-9

79 

t.llfıa Bakanlığından : 
iri .\iyon - Antalya hattınıll Bozan önü. lspar_ta arasında· 
~3.8 kilometrelik mükerrer 7 inci JmmlDD1 mpat ve !ay 
fltil•tı ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı nr! mmHJe 

bııeğe çıkarıhıuşttr. 
ı...~Uhan.iien ihale bedeli (300,000) liradan ye muvakkat 
:~tı da 15750 liradan ibaret bulunan bu iD§88t ve a • 
~Y.atnı eksiltmesi ıo.4.1935 ~günü ~ğleden son
~t on altıda Aııkarada Nafıa Bakanlığı binaf'D1da de-

i:i:oı İn§aat reisliği eksiltme kcJmisyonuoda yapılaca
._-;llı İstoklilerin teklif mektiıplarile m~~ ~ 
~e Yazıh diğer evrakı ıo.4.1935 tarilıiqde ~ 
a.ıı.-· laat on beşe kadar inşaat reislifine ınakbus • 
,:'"'Qlde teslim etm ı · ıazmı geldiği ve münakasa prtna • 

e en ·· ünden en az 'it 1-f e Yazdı olduğu veçhile münalraM ":111 
11 .. ~ta evel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ed~~k 
~arı fenni ehliyet yesikasDU teklif mektup~ ılit

eleri iktiza eylediği ve münakasa ıartnamesı il:v:k; 
··-~,.,ıae:~ojesi ve ~erinden murekkep bir taküD •• 
lıııiaı.~~)..Jisa bedel mukabilinde Bakanlık maızeıne mu~· 
:~an alabilecekleri ilin C)liuıUr. (685) ı-115• 

Ankara icra dairesi gayri men -
kul satış m~murluğundan: 

1 - Mahcm olup satılmasına karar verilen tapunun kütük 851, 
pafta 7, ada67, panel 11 numarasında mukayyet ve Ankarada inlnllb 
mahallesinde türbe sokağında kain ahşap bir ev aşağıdaki prtlar da

ireeinde artırmaya çıkanlmıttır. 
2 - Eveaf ve müştemilitı: MezkUı evde bir avlu bir odunluk bir 

kömürlülc bir mutfak bir kilar iki büyüık iki küçük oda mevcuttur. 
1975 Jira kıymet tahmin edilmittir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 5.5.1935 tarihine müsadif pa· 
zar günü saat 14.16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış memur· 

luğunda yapılacaktır. 
4 - Talipler takdir edilmi§ olan yukardaki muhammen kıyme

tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde J ey akçası veya milli bir bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah· 
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve Uç defa nida ettirildikten sonra mezkQr günün 
16 ıncı aaatında en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

15 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 20.5.1935 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza 
muhammen kıymetin ytizde 75 ini bulmak şartile en çok artıran tali-

bine ihale olunacak ve bu niııbeti bulmadığı takdirde ise 2280 nun a· 
rah kanun ahkimına tevfikan borç beş sene müddetle t.ecile tabi tu

tulacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi miitea· 
k}b verilmediği takdirde Uzerine ihale edilenin talebi &zerine iha
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi te.ıım; vezne eyle
mesi için yedi gtin kadar melıil verilecektir. f fbu müddet zarfında 
da Uıale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarih 
ten evel en yöksek teklifde bulunan talibe teklifi veçbile almağa 
razı olup olmadığı ıorulduktan ıonra teklifi veçhile almafa rur 
iee ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek &zere bu talibe ihale 
edilecektir. Teklifi veçhile almağa ruı olmaZBa gayrimenkul ye • 
nideıı on bel giinlük ikinci ..-tırmaya çıkanlarak en çok artıran ta• 
Hbiııe ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayrimenkul talibine ihale edildıkte 
tapu barcile dellaliye remıi milfteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve reıfm iee borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayrimen
kul üzerind~ki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarım evrakı mUsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirme
leri lazundır. Akıi takdirde hakları tapu licilliyle eabit olmadık
ça satı§ bedelinin paylaıtmlmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirik decekler 25.4.1935 tarihinde 934-182 nu • 
mara ile dairemizdeki yerinde berkeee açık bulundurulan prtna-
memizi okuyabilirler. 1-1147 

Nafıa Bakanlığından : 
Filyos - Ereğli hattI ikiiıci kısım inşaatı ve ameliyatı 

Nafıa BaıltanJılmca ~ 8P.I uqlile ebilt*f• pbnl
mı,tır. 

Muhammen ihale bedeli (2,500,000) liradan ve muvak • 
kat teminatı da (88750) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve 
ameliyatın eksiltmesi 14.4.1935 pazar öğleden son. 
ra. saat ?'1 beşte .~arada _Nafıa Bakanlığı b~ de
mıryol mpat reısliğı eksiltme komisyonunda yapdaca
ğmdan isteklilerin teklif mekbıplarile münakaaa prtna· 
meainde yuıb diğer evrakı 14.4.1935 tarihinde öfleden 
ioııra saat on darde kadar iD§aat reisliğine makbU muka
biliade tellim etmeleri llzmı geldili ve mtinakaıa prtQa • 
mesinde yazdı olduğu veçhile münakasa gününden en az 
bir hafta net Nafıa Bak•nhfma istida ile müracaat ederek 
alacaklan fenni ehliyet Yeaikasnn teklif mektuplarma ilit
tirmeleri iktia eylediği ve miinakasa §l$ameli ile mu
kavele projeli ve ilifilderbıdaı mürekkep bir takım evrakı 
50 (:u) lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme mUdür-
lüğfhıdeo alabilecekleri ilAn olunur. (634) ı-ııso 

Milli Müdafaa Vekiled 
Satmalma Komisyonu 

llinlan 

İLAN 
Muhtelif boyda 60 adet 

kitab pazarlıkla ciltlettiri .. 
lecektir. Pazarhğx 27. 3. 935 
çarşamba günü saat 14 de
dir. Muvakkat teminat 338 
kuruştur. İstekliler ciltlet • 
tirilecek kitablarla örneği • 
ni görmek için her gün öğ
leden sonra ve pazarlığa gi
receklerin de belli gün ve 
saatta maliyeye yatınlmıı 
teminat makbuzlariyle bir • 
likte M. M. V. satın abna 
komisyonuna gelmeleri. 

(629 ) 1--- 1079 

İLAN 
1 --- 23.3.1935 günü talip 

çAkmıyan 232 bin dane muh
t~lif renk ve uzunlukta Ma
karnanın kapalı zarfla ek • 
sHtmesi J J.4.1935 perşembe 
giinil saat 15 de yapılacak
tır. 

2 - Umumunun tahmin e
diJen fiao 23,600 lira ve mu 
vakkat teminat 1770 lira 
dır. 

3 --- Şartnamesini para
~ız alına'< ve örneklerini 
gtirmek istiyenler her gün 
öğleden sonra komisyona 
ugrayabilirler. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
mı.ıvakkat banka teminat 
mektup veya makbuzlariy -
le kanunun 2 ve 3 üncü maıt 
delerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teklif mektuplanm 
ihale saatinden en az bir sa
at evel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vennİ!J bulun-
maları. (667) 1-1148 

iLAN 
1 - Erzincandaki kıtat 

için 200,000 kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konul -......... 

2-:ıtwe.ı ro-..jll5 
çaıpnba gUnl un 15 de 
Enhlcanda F. satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 
27 #» liradır. Muvakkat te
minat 2025 liradır. 

4 - Şartnamesini gör -
mek için her gün eksiltme
ye girmek için de teklif 
mektaplannm ihale IUtin • 
da bir saat evet ErziDcan 
satm alma Ko. na vennit 
bulunmalan. (666) 

1-114' 

lLAN 
Yerli fabrikalar mamu • 

litmdan 40,000 metre b -
patlak kumq kapalı zarf u
sulile aatm almacaktır. iha
lesi 15.4.1935 pazartesi git
na 1a11t ıı dedir. Beher met
renin muhammen bedeli 
297 kunıt 50 santimdir. T• 
minatı muvakkateai 7,200 
liradır. İstekliler ~ftaf ve 
prtnameainl almak ve dt
mek latiyenler 595 brat 
mukabilinde il. il. V. atm 
alma komisyonundan veri -
lecektir. Eksiltmeye gire • 
ceklerin 2490 numaralı ka • 
nunda gösterilen vesailde 
beraber belli gün ve saatin
den enaz bir saat evet tek • 
lif Ye banka mektuplariyle 
birlikte komia1Ulll tevdi et-
meleri. (W:I/ 1-1145 

İLAN 
1 - Tahmin edil• fiatı 

2025 Ura olan 450 metre 
muhtelif renkte yaka cuJıa. 

sı açık ek-siı!tme ile satın a
lınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 11.4.1935 
perşembe günü saat 11 de -
dir. 

3 --- Muvakkat temjnat 
ısı lira 88 :kunı§tur. 

4 --- Şartnamesini para• 
sız almak ve örneklerini gör• 
mek için her gün öğleden 
sonra komisyona uğranabi -
lir. 

5 --- Eksiltmeye gire • 
cekler muvakkat banka te • 
minat mektup veya maliye
ye yatırılmış teminat mak· 
buzlariyle kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ve saa • 
tinde M. M'. V. aatın alına 
komisyonuncJa bulunmala • 
n. (668) 1-1144 

Kiralık 
'O ç oda, mutfak, banyo, 

elektrik, su. Gazetemiz ilan 
memurluiuna müracaat. 

1-998 

Kiralık oda 
aranıyor 

İki nüfuslu bir aile ıyı 
konforu havi bir hane :e 
möt.leli ve yahut möbles · z 
bir oda aramaktadır. Böyle 
bir odası olanların idaremi· 
zc H. E. rnmzuna yazma!a-
n. 1---1155 

--....----------------K1ra ık ev 
İç Cebecıde otob\i• duragın

cla 4 oda ve Jıonforu havi yeni 
bir hane ldfa'hlrtır. Telefon 1317 
ınBracaat. 1---1137 

Satılık ev 

Resmi Ruhaatı Haiz 
DAKTİLOGRAFİ 

KURSU 
Kınacı Han Telefon 3714 

1-1153 

Arsa 
Y~e lı Bankası 

Şirketler llBdirii Bay Ha· 
mid'in evi 7anmda (665) 
metrelik bır ana 11tdıktır. 
Telefon 1069 1-1115 

iLAN ŞARTIAIU 
... Bebe 

SaPa l•'h' 9QD s...dmi 

·---------~ 
2 .. 
• .. -- a 

• 
' 
--• 

Tüıkiye Cümhuriyet 

Merkez B::t;ndam 
Jetanbuıda B~ .. en'nıl Kıymetler. Fiyat 11 .. 

munı Bay Mematfl ...... yamıl) Wr w 7 Hli 
11947•~~~ e. 
artık~' fftt~ ~·--bu een.ed111 

• lU ~· ft 1*pa n-....a u..., Jlemd\lba 
yeniden wned v~tı illa oltmur. 1-1154 
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SAYIPA 8 ULUS 

•• 
BUYUK 

•• 
Şehir Çiçek Mağazası 

SAPUNCAKS !Adana Milli Mensucat Fabrikası 
• • 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertibin 6 ıncı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir. 

Büyük ikramiye2000001iradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 

5,000 liralık ikrami)der ve 50.000 liralık müka
fat vardır. 

Ankara Valiliğinden: 

Mikdan 
540 
400 

75 
400 
550 

100 
400 
100 

50 
75 

4 
750 
120 
100 
675 
190 
300 
250 
200 

150 
70 

2<Mt 
125 
245 
400 
300 

25 
25 

Fiau 
kuruş 

13 
20 

120 
8 

45 
10 
12 
20 

120 
40 
95 

7,5 
22 

100 
100 
50 
10 
35 
60 

40 
30 
30 
22 
15 
21 
45 

40 
60 

Tutarı 
kuruş 

7020 
8000 
9000 
3200 

24750 
1000 
4800 
2000 • 
6000 
3000 

380 
5625 
2640 

10000 
67500 
9500 
3000 
8750 

12000 

6000 
2100 
6000 
2750 
3675 
8400 

13500 
1000 
1500 

Un 
Pirinç 
Kaşar peyniri 
Patates 
Şeker 

Nohud 
Kuru faswye 
Kuru ka,Y.6ı 
Kuru bamya 
Kuru üzüm 
Limon tuzu 
Soğan 
Şehriye 

Reçel 
Sadeyağ 
Beyaz peynır 
Tuz 
Sabun 
Ceviz içi 
Zeytin tane.ı 
Sirke 
Kuru incir 
Makarna 
Mercimeı< 
Soda 
Zeytinyağ~ 

Sarımsak 
Salça 

233090 kuruştur 

Etimesud yatı okulasının mayıs 935 sonuna kadar 1h· . . 
tiyacı olan yakanda yazılı 27 kalem erzak ayn ayrı açık 
ekıiltmeye kenulmuş ve ihalenin 28 mart 935 perşembe 
yünü saat on bqte yapılması kararlaştırılmıştır. Temina· 
tı muvakkate bedelinin yüzde yedibuçuğu olup eksiltme
ye girmek içia ya muhasebei hususiye makbuzu veya ban· 
ka kefalet mektubu gösterilmesi ve tahvilat ve esham ve
receklerin de ihaleden bir gün evel muhasebei hususiye
ye teslim ile alacakları ilmühaberi ibraz etmek lazımdır. 
11teklilerin pruıameyi görmek ve almak için her gün 
maarif müdüılüfüne gitmeleri ve ihale günü de encümeni 
vilayete gelmeleri. (601) 1- 1076 

Ankara Defterdarlığından: 
Buğdayı konuna vergisi kanununun, 2643 sayılı ve 

ZZ-12·34 günlemeçli kanunla değiştirilen 9 uncu madde
sinin ( C) fıkrası mucibince (Makama, şehriye ve biskivi
lerin bu kanUDUD meriyeti tarihinden 3 ay sonra paketle 
ıatdmuı mecblri olup bu mecburiyete riayet etmiyenler· 
den kilo bqıaa alınacak verginin 5 kat olarak tahsil ve 
malların müsaderesi) icap etmektedir. 

Uç aylık müddet, mart nihayetinde biteceğinden 1·4-
935 günlemecinden itibaren bu malların paketle satılması 
için timdiden tedbir alınması ve bu tarihten itibaren ya
pılacak yoklamalarda buna muhalif mal bulunduğu tak
dircie kanunun ceazayi hükümlerinin tatbik edileceği ali· 
kadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. (639) 1-1093 

.Komojen Kanzuk 

SaçEksiri 
Saçların dökülmesine ve 

kepeklenmesine mini olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır., 
Tabii renklerini bozmaz, 
litif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksi· 
ri maruf eczanelerle ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

LlNİMANTOL KANZUK: ROMATiZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

ışcı arıyor 
Aşağıdaki şartlar dairesinde mezkur fabrikaya Müra· 

uctat olunması, 
Fabrikamızın yeni tesis edilen gerek iplik makinaları 

gerekse dokuma tezgahlarında çalışmak üzere altı yüz 
işçiye ihtiyac vardır. 

1 - Eski iplik makinalarmda çalışan bir işçi on bir sa· ' 
atlik mesaisine 150-200 kuruş kazanır. 

2 - Dokumada iki tezgah kullanan eyi bir işçi ise gene 
onbir saat mesaisinde beş top çıkarır ve beher top için kırk 
kuruş ücret aldığına nazaran wn kuruş kazanır. 

Yeni tesis edilen makinalarımız son sistem olduğu için 
bu makinalarda eyi bir surette çalışan amelenin daha faz. 
la kazanabileceği kuvvetle muhtemeldir. 

3 - Fabrikanın işçileri için kendi aralarında tesis edi· 
len istihlak kooperatifinden bütün ihtiyaçları piyasadan 
daha çok ucuz bir şekilde temin ve tedarik edilir. Bekir a· 
meleler her zaman kooperatifin lokantasında sıcak ve nefis 
yemekler bulabilir. 

4 - Fabrikanın hususi hastahanesi ve daimi doktoru 
olduğundan her hasta amelenin tedavisi fabrika tarafın· 
dan temin edilir. 

5 - Fabrikamızda çalışmak arzusunu ızhar eden ame
lenin Adanaya kadar tren veya vapur masraflaİl fabrika· 
ca temin edilir. Şu kadar ki bir işçinin en aşağı bir sene 
fabrikada çalışmağı teahhüt eylemesi şarttır. Bir sen~den 
evel işini terkeden amele için yapılan masraf istihkakm· 
dan tevkif edilir. 

6 - Toplu surette amele geldiği takdirde bunların ya
tıp kalkmaları için fabrikanın amele evlerinden altı işçiye 
bir oda tahsis edilir. 

7 - Umumi hıfzıssıhha kanunu mucibince işçinin 12 
yaşından aşağı olmaması ve 12 yaşından 16 yaşına kadar 
olanların ise yalnız gündüz mesailerinde bulunan alabile
cekleri cihetle fabrikamızda çalışacak amelenin en ziya· 
de 16 yaşından yukarı olanları kabul ve tercih edilir. 

Fabrikanın tel ve mektup adresi: Tel. Mensucat Sey
han, Mektup • Milli Mensucat Fabrikası Seyhan Posta 
kutu No. (50) 1-1108 

Toplanma 

Hukukçular Cemiyeti 
Başkanlığından: 

Cemiyetimizin yıllık kurultayı S nisan 935 cuma günil 
saat on beşte Ankara Halkevinde toplanacağından üyele-
rimizin toplantıya gelmeleri rica olunur. 1-1120 

T aşcı, duvarcı, betonarmeciler 
cemiyetinden: 

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

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Sabnalma Komisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun (5,000) çift yerli malı kun
dura 27.3.935 çarşamba günü saat (15) de kapalı zarf ek
siltmesiyle satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komis
yondan parasız alınabilir. Bir çift Kundura için ( 497) ku
ruş fiat biçilmiştir. Eksiltmeye girmek istiyenler (1863) 
lira (75) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mek· 
tubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede yazılı belgeler için
de bulunan teklif mektubunu eksiltme günü saat (14) de 
kadar komisyona vermeleri. (543) 1-950 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalına Ko~syonundan 

Nümune ve evsafına uygun (3000) Arka Çantası 1-4-
935 puartesi günü saat (15) de kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. İstekliler şartnamesini komisyondan pa· 
rasız alabilirler. Arka çantasının bir tanesine (500) kuruş 
fiat biçilmiştir. Eksiltmeye girmek istiyenler {1125) lira-
lık ilk teminat makbuz veya banka mektubu, 2490 sayılı 
kanun ve şartnamede yazılı belgeler içinde bulunan teklif 
mektubu eksiltme günü saat (14) de kadar komisyona ver· 
miş olmaları. (558) 1-949 

~ahçelerinizi şimdiden dü zelttiriniı 
.. yenat,. 

Her cins Avrupa çam, meyva, onnan ve muzey rUıiJ. 
ğaç ve fidanları için mevsim geçmeden sip'.lrıŞ v~ deri 
Yıldız, teber, kana, gl5yöl soğanları ve bahçe a e 
bulunur. Telefon : 3718 

Adana Belediye 
Başkanhğınd3ıll 

. ·yed' 
1 - Adanada Atatürk parkı etrafı, heyetı fenJll 

ki projesi üzere tahdid edilecektir. 
2 - Bu işin bedeli ( 4442) lira 8 kuruştur. bl~ 
3 - İstekliler bu işe aid evrakı bedelsiz olarak 

fenniyeden alabilirler. il~ 
4 - Kapalı zarfla eksiltme 9 nisan 935 pazar ~ 

mi encümende saat on beşte yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. ~ 
6- Muvakkat teminat ~ikdarı (333) lira ~5 k1I pi 

7 - İstekliler ıartnamesınde yazılı evrakı ıbrad 
burdurlar. _...tt/ 

8 - Teklifler 935 senesi nisanının dokuzun.da~ 
mesinde yazılı vakitte daimi encümen riyasetın~a0 
cektir. ı-~ 

Devlet Demiryolları ve Liın.0-
ları işletme U. Müdürlüğünde01 

Bedeli muhammeni 7500 lira olan ıs milyon ~ 
boş bilet kartonu 10 nisan 1935 çarşamba günü saat""' 
da kapalı zarf usuliyle Ankara'da İdare binasında 
alır.acaktır. t 11 

Bu işe girmek lstiyenlerin 562,50 liralık muva~
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar~. ~ 
un dördüncü maddesi mucibince işe girıneğe manıı,. 
ni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle -~,.~ 
iki tane nümuneyi aynı gün saat 14,30 a kadar koı1-
reisliğine vermeleri lazımdır. ~ 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankara'd•,, .. ,; 
me dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm Müdürlü~) 
ve İzmirde İzmir mağazasından tedarik edilebilir. ( 

1-1112 __/ 

• 
inşaat usta mektebi 

MüdürlüğündeJll 
Aşağıda müfredatı yazılı inşaat malzemesi 27· ~ 

1935 çarşamba günü saat 15 de Ankara Mektepler )f~ 
ıebeciliğinde pazarlık suretiyle satın ahnacağmdaJl ~ 
nameyi görmek istiyenlerin her gün mektep müdürl •_.w 
ve pazarlığa girmek iatiyenlerin de teminatları ile t1Y 
tepler muhasebeciliğindoki komiayooa müracaatlarJ. 

950 m/3 Toprak hafrl 
79 m/3 Tq 

64000 tane Tuğla 
70 Ton Çimento 
10,5 Ton Kireç 

265 m/3 Kwn 
ı 16 m/3 Çakıl 
650 m/2 Ruberoit 
350 Kg. Ruberoit macunu 
176 Kg. No. 12 çinko 

7200 Kg. Yuvarlak demir 
25,5 m/3 Kereste 
Sıhhi tesisat malzemesi (müfredatı mektepte) 
Elektrik malzemesi (müfredatı mektepte) 

(665) 1-1140 / 

Ankara DefterdarJığınanı 
Mükellefin İsmi Sanatı Ticaret yeıt ,j 
İsmail oğlu Sabri İçkili Lokanta Sanayi Cadd 
Şubesi Beyannamesi 
Kızıl bey 18-7 -931 - 20-8-931 

Yukarda adı yazılı kazanç vergisi mükellefi bey~ 
mesi tetkik edilmek için aranmış ise de bulunam~~~ 

İlan tarihinden itibaren on gün zarfında defterlerilliJI ilr 
vesikalarının Kı.zılbey şubesinde hesap mütehassıSJ11:1d.~ 
raz etmesi aksi halde kazancının taktiri cihetine gı 1 

ceği ilan olunur. (660) 1-1135 .. ---rf, 

imtiyaz sahibi \re Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 

Ya.ıı İ§leri MUdilrU Naıuhl 
BAYDAR 

il 

1 SİNEMALAR 1 

Çınkm cuidtsi civırmdı 
I Uluı Bııımtvind• bısı/mış· 

ll '"· 

, YENi 1 
TelaK11.i edilen emir mucibince sinemalar seans aralarında tamamen havalandırzlacaktıt 

BUGÜN BU GECE 

Llan Haidin en son ve en güzel eaerl 
SEVDA GECESİ 

AlcnMM .CWü, müzik, danı •tlencell 
Mltaelerlı dolu muazs1111 bir fldeeec 

1 

BU GECE 
Şimdiye kadar çevrilen macera ve ser• 
ıii1efat filmlerinin en müthiti ve en 

fevkaladecl 
ÇİN ESRARI 

Atk - heyecan - eergüzett 


