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Sanglıay, 2 6 ( A. 4.) - l 'anguz lıavzasm
daki lmraklıh sonucımda miithiş lrıtlık bllf
ltımıştır. Açlıhtmı .~ıl.-ın tı t,.•ekenlerin sayın 
'12 milyonu ~ma!aadır. ,Selırin civarı öıa. 
lerle doludur. 

Her yerde 5 kuru~ 

Giindelik 

DÜZENSİZ AVRUPA 

rtin A
1 

vrupa' nın düzensizliği son 
.. erde daha çok göze çarpma • 
ga, başladı. Versay andlaşmasiyle 
tı:ıeydana konulmuş sanılan düzen 
alnıanların silahlanma işindeki 
~on kararları ile büsbütün sarsıl • 

C. H. Partisi 
l(amutay Grupu 

BAY DE MARTEL 
ANl{ARA DA -----

Dün B. Tevfik Rüştü Aras'm 
dış sıyasamız hakkındaki 
izah1arım memnuniyetle 

dinledi. 

T. R. Aras Bulgar 
Elçisini kabul etti 

Fransanm Suriye fevkala de komiseri dün Bnşbaka
nınuzı ve Dışarıişler Ba kanını ziyaret etti. 

ı. Daha önceden de bu andlaş • 
tı:ıe.nın onarma borcları gibi al • 
~~nlara yüklemiş olduğu başka 
Yiikiiaılerde kaldırılmış bulunu • 
tordu. Fakat bunlar hiç olmazsa 
onferanslarda"'görüşülerek Ver • 

~ay andlaşmasııu yapanların da 
..,_ . ·ok istekleri ile olmuş şeylerdi. 
·-··udi Almanya yalnız kendi ka • 
tilr · ı . . d 1, 1 e askerlik ve silahlanma ışın-

Cümhuriyet Halk Partisi Ka
mutay Grupu dün öğleden son
ra saat on beşte toplandı. 

B. Pavlof, hükumetinin Nöyyl 
andlaşmasının askeri lıükümle· 

rini bir taraflı olarak feshini 
diişünmediğini bildirdi 

ekı yüklerden kurtulmak yolunu 
tutınuş ve böylelikle A vrupanın 
lene( düzeni soruınunu bütün karı
~ddığı ile ortaya atmıştır. 

J - Sayım vergisi kanunu
nun 2 inci maddesinin "A,, fık· 
rasında yapılması hükumetçe 
gerekli görülen değişiklik hak
kında söz alan hatibler dinlen· 
dikten sonra bu değişikliğin 
yerinde olduğunu kabul etti. 

2 - Bundan sonra dış sıya
sal işler hakkında Dışarı işler 
Bakanı Bay Tevfik Rüştü A • ı 
ras'ın verdiği izahatı memnu- 1 

Bay Tevfik Rüştü Aras tarafın. 
dan kabul edilen Bulgaristamn ye
ni Ankara Elçisi Bay Pavlof, Tür· 
kiye Dışarı İşler Bakanı ve Ulus
lar Derneği Konseyi Başkanı sıfa· 
tile Bay Tevfik Rüştü Aras'a hü· 
kfunetinin Nöyyi andlaşmasının 
askeri hükümlerini bir taraf h fes· 
he teşebbüs etmeği asla dütünme· 
diğini ve düşünmiyeceğini ve hila
fına çıkan haberlerin aslı olma
dığını beyan etmiştir. Dışarı İşler 
Bakanımız keyfiyetten derhal bal· 
kan müttefikleriyle Uluslar Kuru· 
mu Genel Katibliğini haberdar et· 
miştir. lstihharıırrza nazaran Bul
garistanm böyle düşünüşü Ankara 
diplomasi ve sıyasal mehafilindo 
sempati ile kar _ılanmıştır. 

'Mlsallrl'iiih7fii'ııl1yanfarla birlikte Ankara 'dura/ıntfl 

k Almanya böyle hareket eder ~ 
e~ hiç kuşJ .. usuz ,onun varabile • 

cegı sonu~ı..ırı da düşünmüş ve 
çıkabilecek şeyleri göze almıştır. 
llndlaşmalar, uluslararası yaşayı • 
!tnnı yasalarıdır. Bu yasalarda ça
ga göre değerlerini ve l'ealitelere 
uygunluklarını kaybederler. An • 

niyetle dinledi. / 
~ _.) 

B. İbrahim Tali 
İstanbulda 

Franıa•nin Suriye fevkalade komi· 
seri B. Martel bu ıabah aaat 9,50 de 

eksprese bağlı huıuıi bir vaıonla ıehri· 
mize gelmİJtİr, 

Sayın konukları türk-lranıa bay· 
raldarr ile ıüslenmiı olan durakta Dııa
n İtler Bakam B. Tevfilr Rüttü Aru 
ve franıız büyük elçisi B. Kamerer il• 
Ankara VaJiıi, Emniyet Müdürü, Mer
kez Kumandanı ve fransız büyük e1çill· 
ği ileri gelenleri karşılamıt ve bir aık• 
ri müfreze ıelimlamııtır. 

- B. Martel Ankara Palaa'a mia.affr 
edil mittir. 

Ziyaretler 

· · cak bunu görmek ve anlamak yal· 
Ilı~ bir ulusun işi değildir. Çünkü 
Çok kez bir savaş sonunda meyda
h~ gelen andlaşmalara her ulus 

il" biçimde bağlı olamaz. Kimi 
bnlarm uzayıp gitmesini, kimi de 

0 zulup ortadan kalkmasını is • 
ter. Her ulus bu işte kendi başına 
~furuk olursa, uluslararası geçi· ı 
tı:ııne sürekli bir düzen vermek 
Çok zordur. Söze güven kalmaz-

İstanbul, 26 (Telefon) - Tr:\kya 
Umumi Müfettişi Bay İbrahim Tali An. 
kara'ya gitmek üzere bugün (dün) E • 
dimeden lstanbula geldi. 

Feminizm kongresi 

Deniz ticareti tarife 
komisyonu 

Dışarı Jıler Bakanı B. T evfili 
Rüştü Araa bu akşam 20,30 da 
Ankarapalas'ta Fran11a'nın Suriye 
Fevkalade Komiseri B. Martel f&o 
refine bir ziyafet vermiştir. Bu zı. 
yaf ette aaşbakan lsmet lnönü, 

İstanbul, 26 (Telefon) - 18 nisan
da Yıldız'da açı•aack olan uluslararası ' 
feminizm kongresi merkez büı osu 12 

nisanda lstanbula gelecektir. 

lstanbul, 26 (Telefon) -Deniz Ti· 
caret müdürlüğü tarife komisyonu ite 
baılamrşbr. Yolcu tarifelerin~e bir mik
dar tenzilat yapda.:ağı umulmaktadır. 

'MJsal/rı'mlz- Dıtarrişler ~akantmızltt 

( Sonu J üncü sayıfada) 
konuşurken (SO'nu 3 itncU sayıfada) 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. 3 
1 

- Ô;:; türkçe köklerden gelen sözlerin kar~ısına (T. Kö.) beldeği (alameti) J.:o nnuıştur. Bunların her biri hakkında ııra sı ik uzmanlarımızın ( müteluu•ı.) 

Y~ılarını gazetelere vereceğiz. 2 _ y . ko kar§ılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekkr de konulmuştur. 

3 
_ ;:~ii ı:::çe olan kelimelerin bu günkii i§lenmiş ve kullanılan ıekitteri alın mı~tır: Adı ak of.an hak, a.dı iigiim olan hiiküm, tiirkçe "çek,, kökünden 1., 

~-- . len şekil gibi. ~, y Arzetmek = Söylemek, demek, bildirmek (söz veya Asa}'iş (huzur ve sükun anlamına) = Bays.alhk- (Fr.) Asr .::: Asır (2) = (Fr.) Si!c-•o 
, ::::: ~ =- (Fr.) Terre, terrain çı..-. ~ yazı ile), yazmak = (Fr.) Soumettre, presenter, Tranquifüe Asude =- R~hat (T. Kö.) 

Aıayişıizl.ik (ademi emniyet anlamına) = Güvensizlik Aıiiman = Gök = (Fr.) Cici = Pabrdı = (Fr.) Querelle, tumulte, dispute pt'Csenter par ecrit 
t\"41 örnek: ı - Müsaade bııyurursanrz arzedeyim 
.,.t re bedeli = yer kirası = (Fr.) Drvit d'entre· 
l'\I - izin verirseniz söyliyeyim 

' = A.kıa = (Fr.) Entrave 

~Fa uğramak = Ak11aya uğramak =- (Fr.) S'en

Ö \'er, @tre entrave 
, fnek: işimiz bir aksaya uğradı = l.şimiz bir 
irı2:a'l7a .:~ ad 

T .. gr J. 

~ - ~ d . Ö - a:.ngebe = (Fr.) Accident u terraın 
, rtıclc: B.u yol üzerinde arazi arızaları pek çok. 
tı.ır :::: Bu yol üzerinde engebeler pek çoktur. 

A ~it = Dalgalı = (Fr.) Accidente 
Örnek: Dalgalı arazi üzerinde yapılan tecrübe. 
ler :::: D - . l d algalı topraklar uzerınde yapı an e. 
llelJleler. 

~ t•'-d" .() .,.. une = Sunu 
~~ek: Afakamatı iiliyeye oır arıza verdım = 

A.t :it.sele orunlara bir sunu verdim 

2 _ Al'zettiğim veçbile = Dediglm gibi 
3 _ Arzettiğim noktai nazardan = Bildirdiğim 
bakımdan 
4 _ Geçenferde de arzetmiştim = Geçenlerde 

de yazmıştım 

Arzı ihtiram etmek = Yükünmek 
örnek: Büyüklerimize arzı ihtiram ederek = 
Büyüklerimiz önünde yükünerek 

Arzu =- Arzu (yanu'dan) = (Fr.) D0sir 

Arzuhal (istida) == Dilekçe = (Fr.) Requete . 
örnek: Arzuhalimde yazdığım veçhile -= Dı-
Jekcemde yazdığrm gibi. 

Arzu talep = Sunum ve İstem = (Fr.) Offre et de· 

man& . 
örnek: Arz ve taleb, iktısadiyatrn mühim bır 
kanunudur = Sunum ve istem, ökonominin 

önemli bir kanunudur. (Kanun • 'f. Kö.) 

Arı (T. Kö.), yok, -sıı: = (Fr.) Exempt, sanı, 
i\fftanchi Asa = Gibi - (Fr.) Comme 

Ôr k S E A- 88-n == Kolay == (Fr.) Aise, facile 
Qe : ~elrilsiz = şek.ilden arı' = ans orme. 

lier tlirlü kötülükten arıdır = ller türlü mcsa- Asab = Sinir = (Fr.) Nerf 
"İden "'r 'd · a ı ır. 

A~ .Asab = Sinirler == (Fr.) Les nerfs 

• (harifane) = Ortaklaıa = (Fr.) Par cotisation Asabi == Sinirli -= (Fr.) Nerveux 

Asabi.yd = Siniı-lilik = (Fr.) Nervosite ~et - Ew . 
~ - gretı 

\re lltnik - Enine boyuna 
~ t'tıa :::: Celin 

~= E .rı. gen, genişlik -= (Fr.) Largeur 

~ " Dü (j tıya (T. Kö.) = La terre 
rnek: Dünya güneşin çevre$inde döner = 

l\t. La tCf're tourne autou.r du. soleil. 

~ (takdim anlamına) = Swunak = (Fr.) Of-

Ö rnetı:: Hürmetlerimi arzt:deriın == $ayJ!ılarrmı 
•1.1~arr 

Asabileşme == Sinirlenme = (Fr.) Enervemerıt 

Asabileşmek = Sinirlenmek == (Fr.) S'cnerver 

Asabileştiı·mek = Sinirlendirmek == (Fr.) Enel"'.rcr 

Asarı atika - Öntükler = (Fr.) Antiquitıe 
örnek: J stanbııl ön tükler müzesi 

Asayiş (emniyet anlamına) = Güvenlik - (Fr.) Secu· 

ritıC 
örnek: Memleketin §sayişi yerindedir = OJ. 
kenin güvenliği yerinde-dir. 

(Fr.) InsC<:urite 

Asel = Bal = (Fr.) Miel 

Asgari = Azay, en az, e~ küçük, en apğı = (Fr.) 
Minimum 

Örnek: Bu işi bitirmek için en az (en aşağı) 
iki ay çalı§malryız = Bu işi ikmal etmek için 

asgari iki ay çalı~malıyız. 

Asi = Azıyan == (Fr.) Rebelle, revolti 

Örnek: Asileri taıümar ettik = Azryanları 
darmadağrn ettik 

isyan -= Azı = (Fr.) Revolte, rebellion 

Örnek: Yunanistan'daki sorı azı hareketi bas. 
tırrldı = Yunanistan'daki 

bastırıld1. 

son isyan hareketi 

isyana müteallik = Azığ 

Örnek: isyana müteallik hareketleri kanun tec· 

ziye eder = Azığ hareket/erı' kanun cezalandı

rır. (Ceza - T. Kö.) 

As ilan Eşik = (Fr.) Seuil 

Aııiyap = Değirmen ..;: (Fr.) Moulin 

Asker = Asker (T. Kö.) = (Fr.)Soldat 

Asi Asıl (T. Kö.) == (Fr.) Fondement, 
racine, principal 

Asla = Hiç bir vakit, cuda = (Fr.) Jamai~ 

Aslen Aslın = (Fr.) D'origine 

Asli (mümtaz) = Özgül = (Fr.) O~iginal 
Örnek: Mesaili asliye -= Özgül sorumlar. 

Asli yet 

nalite 
(mümtaziyct) = Özgüllük = (Fr.) 

origine, 

Origi-

Örnek: Bu eserin as/iyeti azdır = Bu izerill 
özgülfüğü azdır. 

Aıümani "'-= Goksel = (Fr.) CCleste 
Örnek: Başlarına bir belayi §sumaal gibi aull 
oldu = Başlarrna göksel bit beli gibi iDdi (B .. 
la • T, Kö.) 

- işam ::: • içen 

Örnek ; Hunaşam = Kan içen 

Atar "-= Ondalık = (Fr.) Dimeı 

Atık = Atık (Aşukmak - aşıkmak'tan) 
Amoureux 

Aıikir == Açık, apaçık ....:ı (Fr.) Clalr, 
evidcnt 

== (Pr.). 

ouvert, 

Örnek: Bu işteki maksadımız fl§ilirdıt = Bu 
işteki vaı·gımrz açıktır (apaçıktır). 

A~ina = Tanış, tamdık = (Fr.) Connaiıısance 
Örnek: Tanıdıklarımdan biri = Aiina/arımdan 
biri 

AşiMt . Oymak (Fr.) Tribu 

Aşiyan = Yuva, konaç = (Fr.) Nid, bome 

· aşup - • karışbrıcı 

Örnek: Dilaşup = Gönü/ karıştırıcı 

Atalet - Tenbellik, üşenç, üşengenlik, itlemez1lk 
- (Fr.) lnactivite 

Örnek: 1 - Derslerinde tenbellilr. ediyor :a 

Atalet gösteriyor. 

2 - Üşene, vücudu da ıuhu da ezen bir hasta· 
lrktrr Ata/er bedeni de ruhu da ezen bir has· 
rahkur. 

J - Ata/etten ictinab 
sakının ız . 

ediniz Oşengenlikten 

4 - İ.'jlemezlik kadar insanr yıpratan bir şey 
yoktur = Ata/et kadar insanı yıpratan bir şey 

yoktur. 

(2) Kamus'ca ''asr, ı.ıtr, usr, usur,. ~ekillerinde gö5o 
terilen bu söz 0 zaman an/amma,. gösterili • 
}'OT. Türkçede "zaman,, demek olan ''uz,, kökt.iıı 

• ne "r,, eki getirilerek. yapı/mı~ tllrkçe slJ:zdb 



..,'.':: .. !;. 1. -
ŞARDAN GELEN SON O UYUKLA 

Berlin konuşmaları 
Londra, 26 (A.A.) - Sir Con Saymen 

" B. Eden, bu .. bab, iaailia elçiliiine 
JaPbkları kısa bir ziyaretten sonra. 
Jlatbakanbk dairesine citmitler ve ora. 
.. Londra'da 3 ıubat tarihinde nqre. 
dilmiı olan beyannamede yazıla meae. 

leler baklanda B. Hitler ile konuşmaya 

41evam eylemişlerdir. 
Dünkü konıqmalar 7,5 ... t sünnüt

tir. 
Dün, bu konuımalann bitiminde neı. 

redilen reami tebliide, münakatalum 
mevzuu hakkında hiç bir tef ıöyle...,,.. 

melrtedir. 

Bununla benber, konutmaJana • • 
~ .... semia ..-iade ceNJall etti • 
il v• her iki t.nftald ..ı.pm•mexhlc 
im izaleye matuf oLhatu tahmin edil • ....... 

Umumi ........ aid - ..... fikir te. 
alileriain, ......... mihi'mnıı .. -- • 
..-, paia m11eleleri hlıklaadald al • 
- teldiflaiaia daha matu..ı .... tan 
... tetlıikine yol 11Çbf1 umad edilıınelrte-

lr. 

Berlin, 26 (A.A.) -Royter a
janımm utihbarma göre bu sa

bah 8. Hitler ile Sir Con Saymen ı 
Ye 8. Eden arasında baflamıı o-

lan konutmalann baflıca mevzuu
nu teslihat maelesi tetkil edecek· 
tir. Zannolundujuna ıöre evvela 
B. Hitler Almanyanm bu mesele
deki noktai nazarını izah eclec:ek
tir. 

Almanya Dışarıişler 

Bakanının ziyafeti 

İngiliz bakanları 
akımsar 

Londra, 26 ( A.A.) - Vard Pric 
Berlin'den Deyli Meyi gazetesine 
bildiriyor: İngiliz bakanları, Bay 
Hitler, Fon Nöyrat ve Fon Rib
bentrop yaptıkları yedi saat te
mastan sonra bir ıeyi tamamen 
anlamıılardu. Oda, Berline gele
rek 8. Hitler ile kartı karııya ko
nuımakla iyi yapmıı olduklarıdır. 
Her iki taraf ta konutmalarda bü
yük bir samimiyet göstermiıler, 
çok açık bir lisan kullanmıılardır. 

Deyli Meyl Rus - İngliz 
anlaşmasını istemiyor! 
Berlin, 26 (A.A.) - Alman W. 

tihbarat bürosundan: Deyli Meyi 
ıazetni bir yazumda, Londra ile 
Moekova arumda herhangi bir 
andlqma yapılması fikrine itiraz 
etmekte Ye bazı 7erlerde düıünül
diiğü tekilde bir muhasara aıyasa
ımm Avrupa'ya hiç bir güven ka
kandırmıyacağını bildirmektedir. 

B. Hitler İngiliz Bakan -
}arına almaİı siyasasını 

anlattı 
Lonclra, 26 (A.A) - Royter a

janaı bildiri1or: · B. Mitler, dün 
Almanyanm dıpn 11yaauı bak • 
kmda ve bilhassa doiu andlapna
ıı ile Tuna andlqmaıı ve Alman-
7anm acun barqma 7ardmu me
seleleri hakkında izahat vermiıtir. 
l..,Uia reunl mahfillerinin müta
lea ve diifünceleri nikbinanedir. 

Almanlara ıelince, B. Hitlerin 
baılıca düıünceıinin İngiliz ba • 

yanın Sovyet Rusyadan kutkulan
makta olduğunu bildirmek olduğu 
söylenmektedir. 

Royter ajansı, dünkü göriit -
melerin B. Hitler tarafından Tu • 
na andla,masına kar,ı Almanya • 
nın takib etmek tasavvurunda ol -
duğu hattı hareketin izahına in • 
hisar etmiş olduğunu bildirmek • 
tedir. 

Görüşmeler devam 
edecek 

Berlin, 26 (A.A) - lngiliz ba
kanlariyle alman devlet adamlan 
arasında yaprlmıt olan göriitme • 
ler hakkındaki bir bildirimde, bu 
görüımelerin 3 ıubat tarihli İngi
liz - framız bildiriminde yazılı 
bazı meseleler hakkında cereyan 
etmit olduğu anlatılmaktadır. Bu 
göriiımelere yann da devam edi
lecektir. 

Berlin, 26 (A.A.) - lngiliz ve 
alman konuımaları bu sabah saat 
on buçukta yeniden başlamıttır. 

Konll§maya Almanya adına 8. Hit
ler, Baron Fon Nöyrat ve 8. Fon 
Ribbentorp, İngiltere adına B. 
Saymen, 8. Eden ve İngilterenin 
Berlin Büyük Elçisi iıtirak etmek
tedir. 

Almanyanın Cenevreye 
dönmesi 

Resmi tebliğ 
İngiliz - alınan 
görüşmeleri bi ttı 

Serlin, 26 (A.A.) - D. N. B. 
alman ajan11 bildiriyor; 

İngiliz Dıtarı İtler Bakanı Sir 
Con Saymen ile Mührühas Lordu 
B. Eden, B. Hitler ve alman Dışa
rı İşler Bakanı Baron Fon Nöyrat, 
son iki gün zarfında İngiliz sefiri 
Sir Eric Philipps ve tahdidi tesli
hat İşleri mütehusısı B. Fon Rib· 
bentrop hazır oldukları halde ya
pılan görüşmeler, bu akıam hita· 
ma ermiştir. 

3 şubat tarihli tebliğde münde
riç meseleler tetkik edilmiştir. 

Bu görüımeler, tamamiyle dos
tane ve açık bir lisan ile yapılmış 
ve her iki tarafın noktai nazarının 
aydınlablmasına medar olmuıtur. 
Her iki hükUmetin takibetmekte 
olduldan ııyaaa ile uluslararası 
tetriki mesaiyi ıslah etmek aııre
tiyle Avrupa barıımı temin ve 
tanin gayesini gözetmekte olduk
ları anlaıılmııtır. 

İngiliz ve alman bakanları, doğ
rudan doğruya yapılmıt ve hita
ma ermiı olan müzakerelerin se
mere vermit oldukları kanaatin
dedirler. 

Sir Con Saymen, ha va tarikiyle 
yarın Londra'ya gidecek, 8. Eden, 
mukarrer olduğu veçhile Moıko
va, Varıova ve Prag seyahatlerine 
devam edecektir. 

Avusturya da hukuk 
müsavatı istiyor 

Belgrad' da bir patlama 
Belgrad, 26 (A.A.) - KraP" 

yeviç yakınında bir silah depolll"' 
nda obüs nakliyesi sırasında ya.Pi' 
lan bir ihtiyabızbk patlamaya ,.. 
beb olmuştur. Yarı resmi bir bilıi 
diriğe göre iki amele ölmiit ve iit 
amele ağır surette yaralanmııtır. 

Kraliçe Mari Titülesko • 
yu kabul etti 

Belgrad, 26 (A.A.) - Valide 
Kıraliçe Marie öğle vakti Madalli 
Titulesko ile zevci Romanya Dıf# 
n İtler Bakanım kabul etmi,tir. 

Saltanat Naibi Prens Pol da ..
at 13 de Madam 1jtülesko ve zefl'I 
cini kabul etmit ve onları öğle y., 
meğine alrkoymuıtur. Bu ziyafet
te Madam Yevtiç ile, Yugoslavya 
Baıbakanı ve Dıtan itler BakaoJ 
da bulunmutlardrr. 

Titüleskonun beyanaU 
Belgrad, 26 (A.A.) - Ro~ 

ya Dıtarı İtler Bakam 8. Titul.,_. 
ko, matbuat mümessillerini kabul 
ederek onlara qağıdaki beyanat .. 
ta bulunmuıtur: 

"-Küçük anlatma ile balkaD 
anlqmaıının rolü mühim ve ba
rıım tenıik ve muhafazası bahsine 
deki meauliyetleri çok büyüktür. 
Binaenaleyh her iki organizmİll 
reiıi aıfatiyle halihazırdaki beJ• 
nelmilel vahim hadiseleri öğren
memezlik edemem Ye menfaati .. 
rimizin ne gibi ıeyleri kabul etm .. 
mize müaaid olduğunu ve ne gibi 
şeylere ula müsamaha edemiyece
ğimizi açıkça söylemekten kendi
mi menedemem. 

Bertin, 26 (A.A.) - Alman Dı
tarritler bakanı bu akpm iqiliz 
bakanlan ,erefine bir zi79f et ver
miıtir. 

kanlanna Alman1anm dlf&rl sı • 
yaaa11nı anlabaak •• hele Alman-

Paris, 26 (A.A.) - Alman is
tihbarat bürosu bildiriyor: Havas 
ajanıının Berlin' den aldığı duyuğa 
göre, İngiliz ve alınan konuımala
n arasında Almanyanm Cenevre
ye dönmesi hususunda çıkan zor
luklar, Fraıua'nm protestosundan 
dolmaktadır. 

Viyana, 26 (A.A.) - .Batbakan 
B. ŞUfDİI, dün söylediği bir IÖy• 
levde AYUSturya için hukuk mü
savatı istemiftir. 

(Bu Jayuldara aiti diğer yazı· 
lar bqinci MJyı/aJaJır.) 

Atıl = Tenbel, ü.,engen, iiıenaeç === (Fr.) Pares. 
KUX. indolent, inactif 

Atıebe (bak: aaitan) - Etik = (Ji'r.) Seuil 

Ateh - Buaalddı = (Fr.) ı>emence 

Ateh getirmek Bunamak = ftre dCment 

Ateı, hararet = Ate' (ot, olaJtan) = (Fr.) Feu, 
Wwe 

Örnek: Hastanın ateşi arttı. 

Atqpde - Atefpt (1) =-- (Pr.) Tempk du feu 

Aletin = Atqtea = (Fr.) De feu 
Örnek: Yaagıa maballeyi ateııea bir çeaber 

içine aldı - L ~•ttadie a •atoari la fflB'· 
ıi•ı d'ıı• e«ck dı hu. 

Afetia = At~li -= .(Fr.) Ardent, plein d'ardeur, 
pirin de feu 

Örnek: Ateıli IÖzltt - Pazolra u«MDC• 

O, ateşli bir yazardır = il ~t un icrivain 
plein d'arderır. 

O, at~ 'biı aykaçt11 = il ut u.a orateuı 
plein de /eu. 

~•re Atq ~ı = (Pr.) Foudre de eutt-
'l'e, foudre d'eloquence, de feu et du flamme 

ÔrMlr: Şrı tetrMn savaıta biı at~ parçası 
kesildi = Ce lieutenant devint un /ouclre de 
••rıw dam la liataille. 

O, 6iı atef parra:sıtlrr. - il est de leu et de 
il amme. 

~tfetmelıı Uıtiine atmalı, yastmnalr - (Fr.) 
Attribucr 

Örnek: 1 - Bunu ben yapmadua, Nniıa iistit

me att1/ar = Bıınıı k• 7apmadım, h.oa ad~ıti

Jer. 

2 - Bana yastanan sözleri ben s6yJe~im = 
Baıta lltfedilen :sözleri ben siJylemedim. 

~(bak: iltikbal) - Gelacek ..... ileri 

Örnek: Bu adam ilerisini (8tmnı) diJıünmez 

~ - ~ (Jlr.) a l'aveniı. plus tard 

Beneçhiati, beneçhizir ı= Ataiıda = (Fr.) Com
me il suit 

Atik Eski = (Fr.) Ancien 

(1) Çıkacak olao ''.Ekleı Duıisi., nıl• "ıet,, 
~liıw !alımz. 

At, = Suaamı,hk, susuzluk = (Fr.) Soif 
Ornek: l - lime karşı biJyük bir llt§ı vardır = 
Bilime larp bilyDl: bir sma1111f]ığ1 vardır. 
2 - At§ içiade çırpman mecruh = Suıuzluk 
içinde fırpıuan yaralı 

Attan Susamı' .... (Fr.) Assoiffe 

Avam = Karal = (Fr.) Plebe, populacc 
Örnek: Eski tarihler Avam ve Havas mBcadele· 
Jeriyle doludur == Eski tarihler karallar ve a
i•lluıa ,aıpışmalariyle doludur. 

Avampeaead = Karalak = (Fr.) Dmıagogue 

Örnek: O, .,, .. ,_.tıtodae Uıelredenle baluaa. 
y<.·r = O, karalakça hareketlerde 1'u/uaqoı. 

Avanproje c:::a Ontuar (proje = talar) 
brn.ek: Bu binanın avan projesi yaplldı = Bu 
yap1111• 1111..arı yapıltlı. 

A•1
1nre = .......... - (Pr.) Aboiement 

Avaz (savt, sada) -= Seı 

Örn:k: S.si çıkıllı kMJu = .Avaaı çdrrıfı 
bdaı 

Avaz avaz Bar bar, baqır bangır 
Örnek: Bu bar baiıtdı, hnıır Nnıır l>&

ğırdı. 

A•tlet = J)ö..,., .töniit ._ (Fr.) Retour 

Avdetle == Dönii,ün 
Örnek: A vöette size uğrarım = D6Dipn -'•• 
uğrar•& 

ATeDe == Vardalı, )"IU'ddçı = (Pr.) Aide, auxfJi. 
aire, acolytc 

Örnek: Bu ~ıiyi ave.aesik l»ıaber tlenlest ettl
ler = Bu auyaaı yardalclariy/e (yardalcçıla. 

riyle) birlikte yakaJadılar 

Avenk = Salkım, hevenk = (Fr.) Grappc 

• iver =- Cetiric:i, ıetiren 

Ör!lek: Jlelalaveı = Usall{ getiren, usan~ ıe. 

ıirici. 

Avn = Yardım =- (Fr.) Aide. "'oura 

Avibte c:c ~ .. -.., = (Fr.) Pcndante, ıu.
pcndu 

A•m =- AllDM = (Fr.) Luatn 

Avi (bak.: acaba) - Acaba = (Fr.) Est-ce qoe, 
ıerait.ce~ 

Ayan = Açık, apa~ık, belli, besbelli = (Fr.) Clair, 
apparent, evident 

Örnek: Bu iJteii maksad pek aydndır = Bu iJ· 
teki vargı apaçıktır (besbellidir) 

Ayan = Bayarlar= (Fr.) Notables 

Ayin ve eınıf == lieriseleaJer = (Fr.) Leı no • 
tal>lea, leı notabilita 

örnek: Memleketin ayanı = Ollenin bayarla11 

Ayar = Ayar (ayımraktan) c::z (Fr.) ~&lage 

Mi7ar-= A~ 
Örnek: Hüsn ve kubhun miyarı ~ lyiliklı Ü· 

tü/tığün ayıracı. 

Ayb = Ayıp 

- aymade .- Gelea. ıelic:i 
Ornek: Hoı ayende = Hoş gelen 

AJia (Şamanlarda .. OJUD,, iyin anlammdadır. Halk 
arasında "ayın oyun,, aözü vardır.) .s Aym -= 
(Fr.) CEremonie 

A~ - A,.i7'e (yakutça ayıu1dan) = (Fr.) 
!dentiquement 

Ayniyet c:a A:JD&bk (T. K&.), w-tite (T. Kö.) -
(Fr.) lndentitee 

AJ'lli = Apa, ille.tik - (Fr.) lndentique 

Ayyar = Dekçi = (Fr.) Fourbe 
Örnek: O ,-ı ayyaı bir adamdır = O ,-k Mir. 
çi bir adamd11. 

Ayyq = lçken = (Fr.) !vrogne, grand buveur, 
soulard 

Aza (Meclis azası anlamına) = Uye = (Fr.) Mem
bre 

Ör:ıek; Türk Dili Tıtlcik Cemiycrl Umumi 

Merkez Heyeti Azlsından = Türlr Dili Araş· 

ırrma kurumu Genel Ôttği Oyelerioden. 

Aza (ıauv anlamına).,.. Orp = (Fr.) Organe 
Örnek: Auyi vücuttaa her birini• 1'iı vuilni 
vardır = Beden lJrge/erindea her birinin bir iıi 
vardır. 

Azad = Azat (Lehçct-ül-lftgat'ta n Radlof JQ. 
gatinde türk~ olarak gösterilmittiı.) = (Fr.) Con. 
ge, liberation 

Azamet = Ululuk = (Fr.) Grandcur 
Örnek: Orıilmihddi meseknin azameti dbir
dir = Ônü~Uztlekl sorumun ululuğu beJJidir. 

~ -= Ulw -=- (Fr.) Grandiose, Majestucux 

Azamet = Çalan, kurum = (Fr.) Ostentation, 
OrgueiI 

Azametfüruı = Çalım aatan, kurum aatan = (I'r•J 
Poseur 

Örnek: O, azamer/urUflukıan bir ıürlu vaz ,-.. 
çemez = O, lcurum ıatıcllıktan bir tür /il -

ıeçemea. 

Azametli -=- Kara.Ju = (Fr.) Poseur 

Azamet satmak = Çalan aatmü, böbürlenmek 

Azami = Çoiay , olana, en llli.rük = ( Fr.) Matil 
mum 

Örnıek: Azami gayretini sar/etti = Olanca ,. 
llflDDlnl lculludı. 

Azap -=- Ezinç = (Fr.) Peine. toı.armem. 
Ornek: Azab İfİDtk geçen bir gece = E.d4 
içinde geçen bir gece 

Azar = Azar (T. K&) - (Fr.) Gronderie, ~rd' 
mande 

Azimet 'H avdet - Gidip ,.._. = (Fr.) JJW 
rctour 
Örnek: Ankara'daa lsıanbula u.iawı ven~ 
için yatak tuttum = Anlıaradan lstınbula gi~ 
gelme yatak trıttvm. 

Aziz (cine anlamına) - Er. = (Fr.) Saint 
Örnek: Hıristiyan erealerı"adea (aziılerindlllJ 
her biri için bir youo gital 6aglleaaaişıir. 

Am, muazzez - S..sili =- (Pr.) Cba, Cbfrl 

Azletmek -= Kaldmnak, yol vermek, iıinden ç .... 

mak = (Fr.) Destituer, congEdier 

Azm = Dölen 
Ötnelr: YuouiatandUi •• •• Jureluti il 4 
raunda baştUileı blylk bir dölea ve•"'
halılık. (azm ve iddali dım) ıönerdileı. 

Azmetmek = Dölenmek 
Orod.: Bqarma;a dökmı»Jı (a~r..,,, 
yan baı•r mü deımitiı 

Azvetmek (Bak: atfetmek)-= Uıt9Re ....... ,.. 
tama il 

Azürcle = lncinmit = (Fr.) Froiue, ble"' ,,,,,,. 

DÜZELTME 
Dünkü Kılavuzda iki lıüçik Ji%i yanl"'

olmuıtar. Okurlarımızdan bailf tlilq.il 
bunları otaiıtla düzeltiyoruz: 

1 - Birinci ıayslan1n üçüncii aitananJ~ 
21 inci aatırJ a (ilgi) aöaiinün yanana (Balı 
müwebat) Jeıülecelı ihn (ilsi, ,,.,._
bet anlamına) ıleniJmiflir. 

2 - Birinci aayJanın dördüncü ~ 
Ja 16 ıncı aatırtla (Alelacayip) ıözilnf!:' 
yanına ( garib) yazdacak ilten yenlqlı•,. 
( garaib) Jizilmi,tir. 
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~,, -"'~'' 
Japoııya ve ötekiler 

Japonya'nm ökonomik politikası gi. 
bi dış sıyasası da ''emri vaki., /ere da -
yanıyor. 

. Nasıl herhangi bir pazarm nelere ih· 
tıyacı oluğunu ve bu ihtiyaçlara han • 
gi memleketler sanayii tarafından ce • 
Vab. verildiğini iyice tetkik ederek o 
pazara, günün birinde, birden baskm ve

riyorsa sıyasa işlerinde de sistemli bir 
" . emrı vakiler politikası,, güdüyor. 

Japonya Mançuri'yi aldıktan sonra, 
Çin'in elinden "uluslar derneği,, ne şi
kayet etmekten başka bir şey gelmedi. 
Dernek tahkik heyetleri yolladı, rapor
lar yazdı fakat harekete geçmedi ve 
Japonya, Mançuri'yi, çatır çatır kendi
ne çekti. 

Japonya bunu yapmakla, Çin'e şu • 
nu isbat etmiş oldu ki, uzakdoğuda Ja
ponya, hem herkesle boy ölçüşecek hem 
de dediğini yapacak kadar güçlüdür. 

Çin, anlamamazlıktan geldi ve bü • 
YÜk devletlere güvenerek Japonya'ya 
karşı düşmanlıkta devam etti. Japonya, 
bu sefer, Jehol'u işgal etti. Çin, gene 
bağırdı çağırdı. Biraz da savaştı. Bir 
şey elde edemedi. Bir üçüncü frrsatta, 
iapon orduları, tekrar harekete geçti ve 
Çin topraklarında ilerledi. Çin, anla. 
nıağa mecbur kaldı ki, llüyük devletle
rın de Japonya'ya karşı yapabildikleri, 
P_rotesto notalarr yağdırmaktan ibaret
tır. 

Donanma görüşmelerinden sonra Ja
/>Onya'nm Washington anlaşmasın • 
dan "uluslar derneği,, nden çekilmesi 
gibi pervasızca ayrılması, Çin için hiç 
şüphe b1rakmadı ki, ne Japonya eski 
Japonya ne de büyük devletler eski bü
yük devletlerdir 

/aponya'nın askeri ve sıyasal sıkış
rrrmaları perde perde artarken, 11.meri· 
lca'nın gümüş para politikası başgöster .. 
di. Çin'deki gümüş Amerika'ya akma • 
ğa başladı. Ve buna muvazi olarak, za• 
ten bozuk olan Çin ökonomisi büsbütün 
sarsıldı. Çin'in para bulmak teşebbüs • 
leri meyva vermedi. lngilizler yançizi. 
Yor/ar, amerikalılar kulak misafiri ka· 
lıyorlardı. Bu şartlar karşısında Çankay

Jek, kendine sokulmak istiyen Japon • 
Ya'yı dinlemekten bqka çare balam• • 
mış olacak ki, aylardanberi devam eden 
Çin - Japon konuşmaları bugün bü • 
tün devletleri birden telaşa düşüren bir 
sonuca bağlanmış görünüyor. 

Bu konuşmalara göre, Çin, bütün 
uzmanlarını japonya'dan başka bir 
memleketten getirmiyecektir. Japonya 
ile bir pazar anlaşması yapacaktır Bü· 
tün istikraz/arının idaresini japon ser
mayesine bırakacak ve Çin maliyesini 
iapon sermayesi idare edecektir. 

Böylece, Uzakdoğu uzakdoğuluların 
olacak. 

l:ıin gerçeklik yüzn _,-ııdur k:, eğer 
Japonya büyük manevrasında muvaf • 
fak olursa, Uzakdoğu uzakdoğuluların 
değil ]aponyalıların olacaktır. 

BURHAN BELGE 

Dağıtılan belediye 
paraları 

Her üç ayda bir dağıtılma~!
.,ıan gümrük resmine eklenen yuz· 
de on belediye payının birinci, İ· 
kinci kanunlarla ıubat ayına aid 
Üçüncü üç aylık dağıtma listeleri 
hazırlanmıştır. Bu dağıtmalarda 
günırüklere dağıtılacak para ye
kunu 742614,60 liradır. İstanbul· 
da belediye payı 139,973, Ankara 
heled:ye pa)ı 14,956, Seyhan (A· 
dana) beleuiye payı 14,350, İzmir 
b~lediye pc..) ı 3J,'i69, Bursa bele
dıye payı 12,2~0, Konya beledi· 
Ye payı 9,45/, Balıkesir belediye 
P&yı 5033 liradır. 

Hazırlanan dağıtma liıtesi be
l~diyelere dağıtılmak üzere bele
dıyeler bankuma verilmittir. Be-
l~Jel.er bankaıı belediyelere ve-
11leo avans, belediyelerin 931, 
932, 933 yılları yüzde bet ittirak 
Paylarile ölçü normalleri bedeli 
borcları ve belediyelerin aldıkla· 
11 ödüne para taloitleri ile sigorta 
'borcb.rmı kestikten eonra kalan 
lllİktaı·ı belediyelere verecektir. 

Pamuk fiatları 
Adana, 26 (A.A.) - Pamuk ' 

~~ları kilosu 32 kututa kadar 
)tr.ü~tür. 

• 
1 ç D 

Verem mücadele cemiye
tinin yeni dispanseri 
İstanbul, 26 (Telefon) - lstanbul 

Verem Mücadele Cemiyeti tarafından 
Eyiip'te yeni dispanser binasının temel 
atılması iti bugün yapıldı . 

açılacaktır. 

Takas yolsuzluğu 
tahkikatı 

İstanbul, 26 (Telefon) - Hususı uır 
komisyon tarafından son ,jefa gözden 
geçirilmekte olan Takaı yolsuzluğu tab· 
kikat fezlekesi on bet güne kadar güm
rükler idaresine ve adliyeye veribnit 

olacaktır. 

Elektrik ve havagazı u -
mumi heyet toplantıları 
İstanbul, 26 (Telefon) - Bu

gün lstanbul ve Kadık.öy havaga
zi ıirketi umumi heyetı toplandı. 
Elektrik tirketi hissedarları umu· 
mi heyeti ekseriyet olmadığından 
batka güne kaldı. 

Adanada ikinci İnönü 
zaferi kutlanacak 

Adana, 26 (A.A.) - ikinci lnönü 
zafeinin 14 üncü yddönümü 31 martta 
prımızda merasimle kutlanacakbr. bu. 
nun için halkevimiz tarafından zengin 
bir prosram yapılmıtbr· 

Son zamanlarda halkevimizde eyi ça-
lıtmalar batlamııtır. Dil, tarih, edebi • 
yat ıubeıi Adana kurtuluı savaıı belce. 
lerini topbyarak bu ıavaıın tarihini yap 

mayı kararlattırmııtır. 
Bunun için de iki bin defter hazırlan

mıttır. Bunlan savatla bulunanlara ela -
ğıtacak ve onlardan malumat alacaktır. 

Halkevi müze ve ıergi komitesi de 

Adll•anm deferli v• tarihi ... lriai top. 
byarak mükemmel bir albüm yapaçalıtır. 

B. De Martel 
Ankara da 

(Başı 1 inci sayıfada) 

bütün bakanlar, Kamutay bafkan 
vekili, franıız Büyük Elçisi, Dıta· 
rı itler Encümeni Baıkanı, C. H. 
Parti Grupu Baıkan vekli, Riyue
ticümhur Genel Katibi, Baıyaveri 
ve Hususi Kalem Müdürü, Muha
fız Alayı Kumandanı, ~ı~rı İtl~r 
Bakanlığı ve framız Buyük Elçı-
liği erkanı hazır bu:lunmutla~d_ır. 

Ziyafeti bütün elçıler heyetının, 
bakanlıklar erkanının hazır bulun
duğu bir kabul resmi takib etmit· 
tir. 

F evkalide Komiserin Ankara· 
da bulunması dolayııiyle Dıtarı 
İtler Bakanlığı, Ankarapalas bu 
gece elektrikle donatılmıf bulunu· 
yordu. 

Son Yun an şilebi de gitti. 
lıtanbul, 26 (Telefon) - Yunan hü 

kUınetinin İta" üzerine alakonulan yunan 

tileplerinden sonuncusu da bugün Pi • 

re'ye gitti. 

Hususi öğle ziyafeti 
DıfUI itler Bakam Tevfik Rüıtü 

Aru bagiin öğle üstü Anadolu kulü • 

bünde Bay De Martel terefine huaulİ 
bir öğle ziyafeti vermİftİr. Bu ziyafette 

Dıf&" itler Bakanlıiı ve Fransa Büyük 

elçiliği erk~niyle Bay De Martel'in re

fakatindeki zevat hazır brlunmuılardır. 

Bugün Reisicümhur Ata -
türk De Martel'i kabul 

edecek 
fransa'nın Suriye fevkalade komi • 

seri Bay De Martel yarın (bugün) sa • 
at 17 de Reiaicümhur Atatürk tarafın • 
dan kabul buyurulacaktır.-

ULUS 

u y u K L A R 
Okurlarımız 

Adana da 
Adana, 26 (A.A.) - iki gündür ta· 

rımızda bulunan ve tetkikler yapan An
kara Yüksek Ziraat Enstitüıü okurlan 
bu ıabah Mersin yoluyla lzmire gitmek 
üzere prnnızdan aynlmı9lardrr. 

Viyana tezyini sanatlar . . . . 
sergısı ıçın 

lstanbul, 26 (Telefon) - 1936 da 
Viyana'da açılacak olan uluslararası 
tezyini sanatlar sergisine Türkiye'nin 
iştiraki için bir prolfl'&m hazırlanması 

Kültür Bakanlığından Güzel Sanatlar 
Akademisine bildirmiıtir. Akademi 
programı yapmıt Bakanlığa göndermit
tir. Pavyonlann masrafı için yirmi üç 
bin liraya ihtiyac gösterilmiştir. 

İlk tedrisat muallimleri 
için kurs 

lstanbul, 2 (Telefon) - tik tedri. 
ıat muallimlerinin meıleki bilgilerini 
ni arbnnak üzere yaz tatilinde bir kurs 

Gündelik 

DÜZENSiZ AVRUPA 
(Başı 1. inci sayıfada) 

sa, bu geçim itinin yasası ancak 
gücolur. 

Almanya'da son harekette 
herıeyden ösce gücüne ve eonra 
da bugünkü düzene pek bağlı ol
mıyan bqka devletlerin yardımı
na güvenmittir. Almanya hele si
lahlanma bakımından nuıl oldu
ğu henüz anlaıılmıyan ve bunun 
için de kuıku ve korku uyandıran 
bir devlettir. Nesi var, nesi yok, 
depolarda, fabrikalarda neler 
saklı, alman telmiii, alman kim • 
yası neler bulmuf, ne yenilikler 
yaratmıı, bunları her ulua biribi • 
rine soruyor. Fakat kandırıc1 bir 
karıılık alamıyor. Bilinen bir ıey 
varsa, o da Almanya'nın bundan 
sonra da açık olarak silahlanmak· 
ta ileri gitmek istemesidir. Bu bü
yük istek neden? 

Almanya bunun bir onur ve 
biraz da bir barıt iti olduğunu 
söylüyor, fakat turası da gerçek· 
tir ki ıili.h kendi batına bir değer 
değildir. O korunmak veya saldır
mak için kullanıldığına göre de
ğerini güttüğü amaçtan alır. Barı
tın korunması için silahlanmak 
dütüncesi pek eskidir. 1914 den 
önceki barıt da böyle silahla ko • 
runmak istenilen bir barıfta. Bu • 
nun sonunu bilmeyen var mı? An
latılıyor ki ulusların bant üzerin
de dütünceleri de ayrıdır.. Eğer 

Almanya çok silahlanmak kara
rını vermit ise, bu onun bqka bir 
barıf ve böylelikle de bqka bir 
düzen istemesinden ileri gelmek· 
tedir. Şimdiki düzen barıt yolun -
dan gidilerek değittirilemezıe, 
onu birıün silahla değiıtirmek 
dütüncesidir ki uluslardan kimi • 
ni korunmak, kimini de saldırmak 
için güçlü olmağa çağırma1'.tadır. 

İnsanlığın yüluelit öl~üsüoü 
A vrupa'nm bu kez tutacağı yol • 
dan anlıyacağız. Şimdiye kadar 
olduğu gibi yeni düzen de ancak 
bir savat ile mi kurulacakbr. Yok
sa, uluılar savattan batka bir yol 
ile de anlatmak kolaylığını bulabi
lecekler midir 1 Bugünün en bü • 
yük sorumu budur •• Artık A vru • 
pa'nm -i düzeninin çok düttü
ğü ve yerine yenisinin konulma11 
gerekli olduğu bütün acunca bel
lidir. Avrupa anarıi içindedir. Ba
rıt istek ve güclerinin kötü ve yıkı
cı süçleri yenerek genel bir UZ• 

laıma ile bu anarıiye ıon vermesi 
insanlıiı kurt&racak tek yol olsa 
gerektir. 

Zeki Mesud ALSAN 

Trabzon umumi meclisi 
açıldı 

Trabzon, 26 (A.A.) - Vilayet 
umumi meclisi dün açıldı. Vali aç
ma nutkunda bu toplantıya Bayan 
üyelerin de katılmasından duydu
ğu kıvancı bildirdi. Bayan üyeler 
mecliste ıapkalarını çıkarmıt hat
ları açık olarak bulunuyorlardı. 

Bir haftalık kardan ve soğuk
tan sonra tekrar ılık biı bahar ha
vası baıladı. Son karın yaptığı 

şiddetli soğuklardan fındık mah
sulü biraz ziyan görmüttür. 

Trabzonda fındık satışı 
Trabzon, 26 (A.A.) - Borsa

da fındık içi top Trabzon 47 ku
ruıdan muamele görmekte kabuk
lu tombul yüzde elli garanti 23 
kuruıtan satılmaktadır. Mahsu
lün çok az kalması yüzünden alı
cılar istellli iselerde aabcılar fiat
ların yükselmesine intizaren mal
larını tutmaktadırlar. 

Bu hafta içinde yumurta ihraca
tına baılanmıttır. 

Sıvas genel meclisi 
Sıvaı, 26 (A.A.) - Vilayet 

genel meclisi açılmıttır. 35 üye • 
den yedisi vilayetin seçilmiı ka • 
dınlarındandır. Vali 8. Süleyman 
Kepenq meclisi açarken türk ka
dınının bu müsa viliğini ıüzel bir 
söylevle kutlamıf, bütün dinle • 
yenleri eyi tesirler altında bırak • 
mıttır. 

Eczane ve depoların 
teftişi 

Sıhhat Bakanlıfı aıhhat müdür
lüklerine bir tamim yaparak ecza. 
hanelerle ecza depoları ve bakte
riyoloji laboratuvarlarının sıhhat 
müf ettitleriyle Ökonomi Bakanlı
ğı müf ettitleri tarafından müıte
reken yapılmuını bildirmittir. 

Denizli def ter darı 
Ankara milli emlak müdürü B. 

Muhiddin Denizli defterdarlığına 
tayin edilmiıtir. 

Turfanda sebzeler 
Adana, 26 ( A.A.) - Şanmızda tur· 

fanda kabak, salatalık, domates ve yeni 
dünya çıkmıf, kabağın kiolsu 100, ıala
talığm tanesi 10, domatesin kiloıu 200, 
yeni dünyanın kiloıu da 40 kuruıtan 

aatılınııtır. 

Ölüm 
Gazetemizin ilk kuruluıunC:la 

idare memurluğunu yapmıı olan 
Perlepeli Sülçeyazıcı oğullarından 
Bay Mahmud'un tedavi edilmek
te olduğu fransız hastahanesinde 
öldüğünü teessürle öğreıtdik. Bu 
eski ve emektar arkadatın ailesi
nin acılarım paylatırız. 

-·-·-
Ankat"a r,ıdyo u 

Bugünkü radyo programı: 
19.30 - Tayyarecinin saati 
19.40 - Musiki: 
Beethoven Sonate ( Clair ve 
Lune) 
Ferhunde Ulvi (Piano) 
20. - Ökonomi Bakanlığı 

saati 
20.10 - Danı musikisi 
20.25 - Musiki: 
Thomc Confeuion 
Gourevitch Suite Orientale 
Kreiıler Liebesleid 
Donald Sax Blueı 
Nihat Esensin: Saluofon 
Ulvi Cemal: Piyano. 
20.45 - Haberler. 

SAYIFA l 

{Beyaz kitah lıakkın • 
ela B. l\lah:clonaldın 

cevabı 
14 mart 935 tarihli Deyli Herald'· 

den: 
Başbakan B. Makdonald, Nevı letter 

isimli gazetede kendi silahlanma sıya
sasını müdafaa ederek şu makaleyi yaz• 
mıştır: 

"Boyaz kuab, kullandıgı dil iti.bariy
le her ne kadar iyi lakırdılarla barıt 

sıyasasını karıştırmakta olanlara bir 
darbe gibi geliyorsa da furasmı açık 

olarak ortaya koymaktadır ki bizim ıı· 
yasamız barı'ı korurnaık olmakla bera
ber, ülkemizi korumak için gereken 
tedbirleri almakta kusur etmcmekligi· 
miz de lüzumlu bir hakikattir. 

Hükumet, aylarca süren bir zaman 
zarfında enine boyuna araştırmalar ve 
konuşmalar yaptıktan, barış bakımından 

meseleyi adamakıllı yokladıktan sonra 
beyaz kitabı neşretmek kararını ver· 
miştir. 

Bu, eğer bir barış belgesi olmasaydı, 
ben onun neşredilmesine asla muvafa
kat etmezdim. Onun başlığı barış, sonu
cu barış ve bütün dilcgi barıştır. 

Silahsızlanma konferansında ve 
bundan başka yapılan son fikirler alıp 
vermelerde şurası gerçek görülmüştiır 
ki silahlarda eksiltme yapılması varid 
değildir. 

Barışın ve Uluslar Derneginin men· 
faati namına bizim müdafaamızı ihmal 
edişimiz belki eyi bir şey olurdu; fa· 
kat yalnız onlara güvenmemeliıyiz. Ben 
bir militarist olarak değil, bir barıı 
askeri ııfatiyle savaşın herhangi bir ul· 

.kenin sıyasası aleyhinde kullanılma· 

sına imkin bulunduğuna göre kadınla-

rı, çocukları ve bütün bir uluıu mub· 
temel bir aaldırıı karııaında müdafaa

sız ve silahsız bırakmağı vazifemi ye
rine getirmemek uyarım. Şuna kaııiiııı 

ki bizim almakta olduğumuz bu ted· 
biri öğrenmek Cenevreye yardım ede
cektir. Barış uğrunda ve militarizm a· 
leyhinde Uluslar Derneği ile beraber 
çalışmamız yurdumuzun ve ulusumuzun 
korunmaaı için aacarl tedbirlere .... 
vurmayı ve müdafaayı ayıflatarak ber. 
hangi bir ulusu aleyhimisde aava~
ğa teşvik etmeyi icabcttit'emezdi. Bu 
nokta, beyaz kitabın haklı olduğunu 

gayet açık olarak gösterir. 

Barışçıların bütün dünya ailahlan
ması karşısında arkadan arkaya lalrayıd 

kalışları~ ve bu memleketin teraiti 
karşısınaa memnun oluıları üzerimde 
derin intibalar bırakmıştır. 

Bir mütacavizi bizim aleyhimize hil· 
cuma davet edecek surette boş je.tler

den ibaret kaldığı ve ameli bir tesiri 
görülmediği takdirde barıı. bir sıyasa 
değil, bir ıboş lakırdı olur." 

Başbakan, beyaz kıtabı ıenlcıd yollu 
yazı yazanlara hitaben yukarıya Jcopye 

ettiğımız mektubu gondermıştir. Bay 
Makdonald, buna şu söıleri de ilave et• 
mektedir: 

"HükGmet tahıl temaslar ve sair me• 
todlarla Almanyanın Uluılar Derneli· 
ne ve ıilahsızlanma konferansına dön· 
meıini temin etmeğe uğraşmaktadır . ., 

İstanbul filmcilerinın 
müracaati 

İstanbul sinemacılarının güm· 
rüklerce sinema filimlerinden alı· 
nan muamele vergisi hakkındaki 
tikiyetleri üzerine gümrük ve in
hisarlar bakanlığı lıtanbul ıüın· 
rük baımüdürlüğüne bundan eon· 
ra da gümrüklere gelecek ıinema 
filimlerinin muam~le versiıin;n 
mente ıehadetnameıi Ye faturada 
yazılı kıymetler üzorinden tabak· 
kuk ettirilmesi lüzumunu bildir· 
mittir. 

Yardını sandığı 
Adana, 26 (A.A.) - Borsa ve aca

ret odası memurlan a:u-s nda bir ,aı· • 
dım sanclıiı kurulmuştur. 

Çağrılı§ 
Büdce encümeni bqün 27-3-935 

çarf&lllba saat 15 de toplanaca· 
jmdan sayın encümen üyelerinin 
selmeleri. 
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iııgiltere ve İtalya 
19 mart 1935 tarihli Noyc Zürher 

Saytung gazetesi Roma muhabirinden 
aldığı bir mektubta diyor ki: 

Habeşistan meselesi ingiliz - ital· 

yan münasebetleri arasına adeta bir ka
ma gibi girmiş ve Roma ile Londra a

l'asındaki ananevi dostluğu, az da olsa, 

bulandrraca.k bir mahiyet almıştır. Bir• 
'denbire Eritre ve Somaliye alabildiği· 

JlC asker ve cebhane gönderilmeğe bat· 
layıp da Şap denizi kenarlarındaki 

ltalyan milstemlekelerinin tahkim ve 
.Uviyesi meRlesinl Muaolininin cid-

di bir biçime aoktuğunu İngiltere an· 
layınca Britanya matbuatı dostça ta • 

vırlarını birdenbire değiştirerek !tal • 
yan sokulmasına karşı acı acı aöylen • 

meğe başladı. İngilizlerin uzun za • 
a:nandanberi tatbik etmiş oldukları 

müstemlekecilik metodlarına rağmen, 

bazı ingiliz gazeteleri, aıyasada çok teh· 

liıkeli bir &aha olan manevi tezahürler 
üzerine dikkati celbetmekle kalmıya • 

rak ı;ırf italyanların genişleıyip yayıl· 

mak maksadiyle yaptıkları bir işin ao • 

nunda afrikalıların beyaz ıoya karşı 

genel bir harekete geçmeleri ihtimali· 

ni ileri sürmekte ve ingilizlerin de Af
rikadaki yerlerini korumaları için bü· 

yük masraflara girerek tahkimat yap 
mağa kalkmalarının ingiliz menfaatle-

rine hiç de uy~11 olamıyacağını eöy .. 
Jemektedirler. İngiliz matbuatının Ha-

beşistan etrafında yaptığı polemiğin 

ikinci safhasında, italyanlar eğer Ha • 

beşistandaki durumlarını sağlamlaştı· 

racak olurlarsa günün birinde bu ge • 

nişlemek ve yayılmak hareketlerini Su .. 
dana ve hatta Mısıra doğru da ileti 

aUrmelcri ihtimalinin bile bulunduğu 

münakaşa edilmeğe başlandı. Bu, böy· 

le olmakla beraber Britanya aıyaaası .. 
nın asıl k~su ortaya atılmadr. Bri-

tanya deniz kuvvetleri Hindistan yolu· 
nu kati surette aerbeat bulundurmak 

arzusunda olduğundan, ingiHz dışarı 
işler bakanlığı italyanlarm Şapdenizi 

kıyılarında büyüyüp genişlemelerini 

istememektedir. 

İngiliz matbuatı hakiki 1ebeb ve en
gelleri ileri ıürecek yerde. Habeşis • 

tan ile Avusturya araaında bir mu.ka • 
yese yapmak gibi bir ,aka yapnıağa 

kalktılar. Habeşistan imparatorluğu • 
nun istiklali Avusturya cumurluğu gi. 

&i İngiltere, Fransa vo İtalya tarafın· 
dan garanti altına abnmı9 imig; bu du 

rum karşıBJnda eğer İtalya, Habeşistan 
haıkkmda 1906 da yapılDU§ olan garan

ti misakına riayet etmiyecek oluru, A· 
vusturyaya kartı herhangi bir ulusal 
aosyalist Uerl hareketi takdirinde de 
mantık ical:iı olarak, lngiltcrcnin de 
IXSyle bir harekete mani olmamuı la· 
zım gelirmit 1 

Bitlerin hareketine 
tarihte bir örnek 

19 mart tarihli Deyli Meyi ga~tesi 
"nota ve cevab,, başlığı altında yazmış 
olduğu bir başyazıda Almanyanzn ingi· 
Jiz notasrna vermi~ olduğu cevabtan 
memnuniyet bildirdikten ve bunun 
müsbet bir cevab olduğunu yazdıktan 

ve B. Hitlerin Deyli Meyi bildirmeni
ne söyledı'ği !özlerden bahsettikten 
sonra diyor ki: 

''Bugünkü durum, 1871 yılında Rus. 
yanın Karadenizdeki deniz silahlarım 
tahdid eden Paris muahedesindeki ka
yıdlara tahammül edemiyeceğinl bil • 
dirdiği zamana benziyor. Bu muahede 
1856 da imzalanmı~ ve on beş yıl müd· 
cktle meriyette kalmıştı. Rusların o za. 

manki bu hareketleri yalnız hafif bir 
ingiliz protestosu ile karşılaşmıştı. Bu-

nunla beraber btitün Avrupada şartla
rın değiştiği anlaşılmış ve muahede hU· 
kürnsüz bırakılmıştı. 

Versay muahedesine de on altı yıl 
meriyetten sonra B. Hitler bu gözle 
6'akmaktadır. Doğru dilşünen hiç bir 
münakkid, ortada bir takım tadillerin 
gerektiğini inkar edemez. Hele büyük 
bir ulus, vaktiyle mağlQb da olmuş ol. 
ıa bu kadar sıkı b~ğlarla bağlı bir hal
de tutulamaz .. 

l l_ abancı gaze elerd ok 
.. 

ANDLASl\ıJALARIUNLA SiLiNECEl{1'iR! 
' 

16. 3. 35 tarihli "]ournal de Moscou,, 
dan: 

Nasyonal sosyalistler birçok .§eyler
den dolayı muaha~c edilebilir; fakat on.. 
Jau, duygularını gizlemek ve samimi 
olmamakla itham etmek, sarih bir hak • 
sızlık olur. §üphesi:ı üçüncü Rayhın !jel· 
Jeri ekseriya, sıyasalarının harici fütu
hat yolundaki hakiki bedellerini barıi· 
çı cümleler ve jestlerle riyak8ıca ört • 
meğc çalışrm§lar, bununla beraber utan
mazca ve kaba doğruluklarından da vaı:
geçmemişlerdir. Alman sıyasuuun bü. 
tün tecavüzkar hedefleri, üçüncü Raylı 
~ellerinin beyanatlarında, bir aynada ol
duğu gibi, aksetmektedir. 

Onun için sözü nazilere bırakacağız. 
Hitle:r, "'Mein Kamp!,, adlı kitabında 

Almanyanın dı~ sıyasa prensiplerini t•· 
1ı'f etmi§tir. Diyor ki: 

Yüksek ırkların dü§kün ulusları e· 
tareti altına alarak onları kendi isteği. 
ne tabi tuttuğu yerlerde teşekkül ede • 
bilmiş olması sırf bir tesadtif eseri de· 
ğlldir. Bu uluslar sonradan yeni kültü
rün teknik Aletleri haline giriyorlardı. 
İşte ari'lerin takib etmeleri gereken yo. 
Ju gösteren bu keyfiyettir. Ariler fatih 
oldukları için aşağx insanları emirleri 
altına alıyorlar, sonradan da bunların 

umumi çalışmalarını diledikleri gibi tan 
ıim ediyorlardı. Böylecede bu insanlar, 
eski hUrriyctlerine göre daha iyi bir ha· 
le girlyorlardr. 

Bu "felsefi,, hedeftir. Fakat Hı'tler, 
"sapııa §eyler., dı'ye tavsif ettiği .. öko • 
nomik fütuhat,, mevzııubahs olmadığım 
tasrih ediyor: 

Nasyonal sosyalizm nüfusumuzun sa
yısiyle toprağımızın kaynakları, tarihi 
mazimizle bugnkü aczimiz arasındaki 

nlsbetsizlikleri ortadan kaldınnağa ça • 
lışmalıdır .. 

Yeni topraklar alınmadıkça ''iç ko • 
lonizaııyon,, hiç bi.r zaman ulusun istik
balini temin edemiyeccıktir. Almanya 
için, zirai aıyasasını tahakkuk ettirmek 
bakımından biricik çare, Avrupada ye· 
ni topraklar almaktır. İ&tikbaldeki he. 
defiıniı, alman ııapanınm yılmaz bir ça· 
bşmasındadır. Alman kılıcı da ona top
rak verecektir. 

Hı'tleriıı genel sıyasa hakkrndaki dü
fiinceleri şunlardır: 

Avnıpada hiç bir aaman Ud büyük 
devletin teşekkülünU müsamaha Ue gör. 
mezsiniz. Almanyanm 11nırında askeri 
bir devlet kurmak teşebbüsünü. Alman· 
yaya yapılmış bir •uikasd telakki edi • 
nlı. Böyle bir devletin teşekkülüne, her 
çareye, icabında silaha da baş vurarak. 
mani o1unu:r. Böyle bir devlet varsa o
nu yıkmayı vazife biliniz. 

Ve Bitler şu a~ticeye varıyor: 
Alman dış sıyasasınm en büyük he. 

defi. ulusumuzun en büyük düşmanı o· 
lan Fransayı yalnız bırakmaktır. Fran· 
ta bizi merhametsizce tazyik ederek 
kuvvetsiz bıraktığı için, Avrupada fran
ıız hegemonyasını ortadan k<ıldırmak 

U.zere bütün fedak~rlıklara katlanma • 
hyız. Fransız hakimiyetine katlanamı • 
yan her devlet bizim müttefiıkimizdir ve 
en büyük düşmanımızı ezmek için o 
devlete yakınla§malıyız. 

Adolf Bitler kitabında, Almanyamn 
ba§lrca hedefinin Fransayı ayırmak ve 
yalnız bırakmak olduğuna bilhassa işa
ret ediyor: 

Irk sayısı bakımından tedricen u • 
f almakta olan Fransa, dünyadaki rolU. 
nU anr.ak Almanyayı ezerek muhafaza 
edebilir. Fransa ile olan ebedi anlaş • 
mazhğımız yalnı.ı kendimizi korumak· 
la hallolunabilir. Almanya Fransa ile 
kati bir savaş yapılması gerektiğini an
ladığı gün, bu ebedi ve verimsfa çar • 
pışmaya nihayet verecektir 

Buna göre, Fransanrn "yok edllmt
si,, Hitlerin açıkça anlattığı başka mak. 
sadların tahakkuku için bı'rinci §arttın 

coğrafi mantık bakımından da makul 
değildiler. Bu smrrlar düşünülüp tartı
larak yapılmı§ sıyasal bir hare ketin 
mahsulü değil, bitirilmemiş bır sıya • 
sal çarpı§manın iğreti sınırları idi. 

Onun için Bitler, eski sınırların ye. 
niden elde edilmesi le de iktifa etmiyor: 

Dış sıyasamızın gelecekteki hedefi 
ne doğuya, ne de batıya doğru dönmek
te değil, alman ulusu için yeni toprak. 
lar fethetmek üzere bir doğu sıyasası 
yapmaktadır. 

Yeni topraklardan bahsederken Hit
Ier sarih oimağa itina etmektedir: 

Biz nasyonaL:;osyalistler, dış stya· 
ia bakımından aava§tan önce alman is
tikametin altına bir çizgi çekiyoruz ve 
altı asır önce durduğumuz yerden baş
lıyoruz. Almanların, Avrupanrn cenub 
ve batısına doğru olan ebedi hareket
lerini durdurarak gözlerimizi doğuda. 
ki topraklara çeviriyoruz. Savaştan ön· 
ceki müstemleke ve ticaret sıyasasını 

kapıyarak gelecekteki müstemleke sı • 

yasasına geçiyoruz. Şimdi yeni toprak-. 
lardan bahsetti~imiz zaman en önce 
Rusya ile onun hükmü altındaki devlet. 
leri de düşünüyoruz. 

Üçüncü Rayhın progranıwda Sov • 
yetl~r Birliği için dü~ünülen hedefler 
bunlardır. 

"XX inci asrın efsanesi,, adlı kita • 
bında, Rozerıberg şoyle diyor: 

Eskiden almanJar toprak ve ekmek 
meselesini kılıciyle hallederlerdi. On· 
Jar kılıcı sapanın önünde ta§ııyorlardı. 

Bugün ancak doğuda bulunan toprak. 
ları ele geçirmek azmi bizi kurtarabi· 
lir. Bu temayül, lehliJerle çeklere kar· 
şı öldürücü bir kin gütmeyi gerekleş 
tirir. Alman ulusunun yaşaması ve hür 
olması için yapılan bu büyük sanşta 
Lehistan ve Çekoslovakya gibi adz ve 
düşük değerli uluslar hesaba katıla • 
maz. 

Bunlar, alman dı~ sryasasınrn, in • 
gilterenin yardımma dayanarak elde 
etmeyi düşündüğü hedeflerdir, 

Rozenberg umutlarım şöyle anlatı • 
yor: 

Alman ulusu için hücum eilecek yer
ler istikametinde topraklar elde edilin· 
ceye kadar, imkan nisbetindt auJhen 
hal çareleri elde etme·k. 

lngiJtereye güvenmekle beraber na. 
ziJer daha açık konu~maktan da geri 
durmamaktadırlar. Bu cümleden olarak 
profesör OsvaJd Bunse, ••Kunst der Na· 
tionalen Yerteı'digung,, adlı kitabmda 
~öyle diyor ı 

İngiltere ve İrlanda kryıları çok ıbU· 
l)l'Uktür. Fakat bir ihrac hareketine el· 

verişli ancak iki nokta vardır: Nor • 
folk • Suffolk yanmadasiyle Kent • 
Sussex. Bu •onuncu noktaya yapılacak 
bir ihraç hareketi Londra için daha teh 
Hkelidir. Tabi! bu ameliyenin muvaf 
fakiyetl, kıyılan sevkulceyşi üs vazi
fesini görecek olan Holanda lJe Belçi. 
kanın önceden işgal edilmesine bağlı .. 
dır. Genel aavaştaki en bilylik yanlışı
mı.z, Holandayı itgal etmemek oJmu§ • 
tur. 

Öte yandan Franz Hermann müstear 
ad ıaltında bir ııyasal adam tarafından 
1933 de çıkarılıp 1934 de yeniden bası. 
lan ve Göringe ithaf eilen "dtinya a • 
!evler içinde,, adlı bir nevi hayali ro
manda, Almanyanın gelecek yıllardaki 
D"apacağı fütuhat anlatılmaktadır Bu .. 
na göre yalnız Ukranya değil, Hindis. 
tan ve Mısır da fethedilecektfr. 

Üçüncü Rayhm dı§ sıyasa balumın
dan güttüğü gayeler !bunlardır ve onun 
bütün gayretleri, aon iki yıl içinde, bu 
esas üzerinde cereyan etmiştir. 

Fakat ayrıca mühim olan bir hadi· 
se de, temmuz 1933 de Hugenberg tara· 
fından Londraya verilen muhtıra ile ay 
nr yılın mayıırı.ayında Rosenberg ta. 
rafından İngi!te·reye yapdan yolculuk· 
tur. Lehistandan yana, ~akmlaşma sı· 
yasası üçüncü Rayhın hedeflerini hiç ,. .. 
bir suretle ortadan kaldırmamaktadır. 

1914 deki sınırların yeniden elde e· 
dilmesini fstemek, cinayet derecesine 
varan saçma bir şeydir. 1914 deki sı • 
nırlar, alman ulusuna mensub ~damla 
rm gruplanması bakımından memnunl· 
yel verici olmadıktan başka, askeri vı 1 

Baltık Ulkelerl için de Der Ring mec 
muasının 8 ilkkanun 1933 tarihli aayroo 
ıında çıkmış olan ,bfr makaleyi dkret. 

ar ız/ 
-- - --- - _ J 

Sir C. Saymen ne umutla 
Berlin'e gidiyor? 

19 mart tarihli Deyli Telgraf gaze. 
tesi, alman durumu hakkrnda yudığı 

bir ba:ımakaJede İngiliz cevabrnrn Ber
Jine gönderildiğinden, bıında nazik, fa. 
kat kati bir dil kullanıldığından, 1 ngil
terenin her şeye rağmen fransız - İn

giliz anlaşması esaslarını gerçekleştir
mek hususundaki çalı~malarrna devam 
edeceğinden, Sir Con Saymenin Bay 
Edenle birlikte BerJine gıdeceklerinden 
bahsettikt~n sonra diyor ki: 

"Almanyanm tngiltereye verdiği ce. 
val>a genel bir bakışla bakılırsa bun -
dan bütün konuşma yollarının kapan • 
madrğı, alman kararrn Almanyanın a
zami dileği olduğu, bununla beraber ö. 
nümüzdcki hafta içinde anlaşrJmış bir 
esas dahilinde silahlarını seyrekleştir
me mevzuu üzerinde dostça konuşma • 
nın imkin içinde bulunduğu anlaşıl • 
maktadır. 

Eğer çıkarılan bu mana dogru ise, 
dışarr işler bakanımızın Berline yapa • 
cağı seyahatin ingili.z - fransız anlaş

masının esaslariyle Almanyanrn çağı· 
rılmasındaki raison d'etre'i gerçekleş

tireceği umulabilir. 
Fakat eğer almanlarm son söyli,ye. 

cekleri söz, B. Hitlerin alman ulusuna 
hitaben çıkardığı bildiride söyledikleri 
ise Bertin konuşmalarından pek bir şey 
çıkacağı umulamaz. 

.. Ümit edelim ki bu kılıç çekme jes
ti, diktatörlerin ekseriya tebaalarına 

yapmak itiyadında oldukları kahraman· 
vari jestlerden biriai olsun. 

Lakin, bu kı1ıç. B. Bitlerin bildiri • 
sinde söylediği şekilde kesecek bir 
raddeye varırsa o zaman i!Jin iiniine ai. 
lahsızlanma projeleriyle deği!, silahlan
mayı menedecek anlaşmalarla geçilebi· 
lecektir . 

Bu hareket, ulusların teker teker 

silahlarunalarınr artrrmağa ve sonunda 
kuvvetlerin muvazenesi dediğimiz gü 
vensiz sisteme varacaktır. Böyle bir 
sonuca varmamayı temin etmek Avru • 
pada her ülkenin amacı olmak gerektir. 

İngiltere hilkfuneti, her türlü çare. 
tere baş vurarak bu köhne ıistemin ye
rine yeni emniyet telakkisini hakinı 
kılmak azmindedir. Fon Noyratın ingi· 
Uz notasına verdiği cevaıb, Sir Con 
Saymenin aon günlerde biraz tanılmıf 
olan umutlarını tueleıniJ vo yeni ko • 
nu§m~ya elan bir zemin bulunduiu ka. 
naatini vermi§tir. 

mek gerektir. Bu makalede "bir tek 
bıristiyanlık itikadları ve bir tık aıya· 
ıd alın yuısiyle birle§mig merkezi 
bir Avrupa kurmak,. teklif olunmakta • 

dır. Bu Avrupa yalnız Lehistan. Le· 
tonya ve Litvanyayı değil, Çekoılovaık. 
yayı da içine almaktadır. Volk und 
Reich mecmuası ikinciteşrin 1933 sayı. 
smda Baltık devletlerine, onlar için hl· 
ricik çarenin "orta Avrupa ulusları bil· 
yük dilşüncesine,. yardım etmek oldu. 
ğunu anlatmaktadır. 

Nasyonal • sosyalist/erin en son ola
rak yaptıkları beyanat da alman dı~ sı 
yasasrmn tecavüz.kir mahiyetini anl•t • 
maktadır. 

14 şubat 1935 tarihli Fölldşer Beo • 
bahter'de şunlar okunmaktadır: 

Bugün doğuda olup bitenler, Baltık 
deniziyle Karadeniz arasında olan top. 

raklardaki durumu kökünden değiştire
cek olan bir inkişafın başlangıcından 

başka bir gey değildir. 
Doyçe Algemayne Saytung da diyor 

ki: 
Litvanya gibi küçük bir ülkenin Me

mel çevresinde hakimiyetini muhafaza 
edemiyeceğini tasdik hususunda biz de 
tamamen mutabıkız. 

ıs sonkanun 1935 de Sar'da çıkarı .. 
lan Doyçe Front gazetesi de şunla11 

yazmaktad11: 
Sarda kazandan muvaffakiyet, al ~ 

man topraklarının yağma edilmesinden 
dolayı verilecek olan cezanın başlangı
cından başka bir §~ değildir • 

Bundan sonra da bu gazete Alman• 
' yanın dUzeltiJmiş bir haritasını yapı • 

yordu. Buna göre, AJsas • Loren, Oy • 

Alman silahlanma:ıının 
" bütün dünyada bıraktıgı 

intıba 
Almanyanın mecburi askerlik flan 

etmesi ve ordusunu artırmağa kara• 
vermesi hakkında bir takım rnütalea " 
lar çıkmıştn. Deyli Meyl gazetesirıfll 
18 mart tarihli sa.yısında hulasa edlltiı 
bu mütaelaları tercilme ediyoruz: 

Amerika Birleşik Devlcılerindı 
Amerika, bu kararla alakadaı oıına» 

la beraber, meselenin daha fazla A"I • 
rupa tarafmdan halli lazun geldiği ın<Jo 
taleasında bulunmağa meyil gl:ssterıneli
tedir. 

Nevyorkta ıtöylcndiğine gine Amo• 
rika, bu münasebetle bir protestoda bU
lunmaktan çckine~ek, faıkilt Amerika • 

nın büyük &avaştaki muttcflklen 11nıt 
edecek olurlarsa o um n meı;elenin bir 
yuvarlak masa konferantında konuşul• 
ma~ıına nz& g8sterccektlr. 

Ncvyork Taymıs dıyor ki : 

"'Hitlerin meydan okuması bütUn 
dünyada yeni bir ~erginlik, tela~ ve be• 

yecan uyaııdıarcaktır., 

lttılya'da. 

Ortada Versay muahedesinin, oldu• 
ğu gibi, devam ettrilmet>i meselesi v;ır• 

dır. Bu da lnçiltere, Fransa ve 1tal· 
yadan yapacağı bir iş olduğundan l " 
talyada yakınd yapılac:.cık isti:,;arelet 
bUyUk bir merakla beklenmektedir. 

Ceoovredu. 
Cenevrede hakim olan duşünce ,u· 

dur: Sir Con Saymenin BerJini ziyaret 
arefesinde bu karar bir blöf olarak or " 
taya atılmıştır. Almanya, bu sayedo 
istediklerini daha fada koparmak isti. 

yecektir. 

Y 1tgo11lavyud(ı. 
Yugoslavyad.:ı Almanyanın bu su • 

retle hareketi Hitler sıyasasının tabil 

bir neticesi olarak telakki edilmekte, 

hatta mütan:keden on yedi sene sonra 

bu auretle verilen bir ııilnh1anma kara• 

rı takdirle bile karışıJanmaktadır. 

Belgrad'da: "Biz de aynı şeyi ya • 

pacağız 1,, söaü bir~ok konllşmalarda 

duyulmaktadır. 

Belçikadcı 

Belçikada, umumiyetle, Her Hitler• 
ln beyannameııinin rahat kaçırıcı bir 

şey olduğu kabul edilmekte ve bu su~ 
retle Uç yıtdanbed A1manyanın ıilah. 

landığı iddiasının doğruluğundan şUp• 

he etmeğe artık yer kalmadığı ileri sil• 
rliJmektedir. 

Çekoslovakyadtı. 

Lido Novini gaıeteı;i diyor ki: " Heı: 

Hitler, bu kararlyle 1933 yılında Ulus. 

lar Derneğini bırakmak hususunda ver• 

diği karardan daha cüretkarane bir iş 

yapmı~ oldu. BUtün dünya, cı;asen ge• 

neral Göringin DeyH Meyl bildirmeni• 

ne Almanyanın silahlanmak kararını 

verdiğine dair •öylemi~ olduğu sôt.ler. 
den. lüzumu kadar heyccanlanını~ bu • 
lunuyordu.,, 

Jlacari3Uında. 

Macar gazeteleri, AJmanyanın mcc• 

buri askerlik ve ordunun artırılması 

kaı:arı hakkında açlktan açığa tefsir vo 
mütalealarda bulunmamak için kendi 

hükumetlerinden emiı almı!lardır. 
Peşter Loyd gazeteı;i, lıu kararl!l 

Almany._ya aid bir meııele olduğunu v~ 
Macaristanm Triyanon muahedesi ya. 

pıldığı gtindenıberi, bunun yeniden tet .. 
kikini arzu etmekte bulunduğunu yaz
ma-ktadrr. 

2!41 

pen .. Malmedi, şimali Şlezvıg, Memel, 
Dantzig, Lehistan koridoru, yukarı Si• 
lezya, alman Bohemyası ve cenubi Ti• 
rol Almanyaya eklenmektedir. 

Ve nihayet biazat Fürer 1 mart H3~ 
de Sarbrük'de verdiği bir söylevde ŞÖY! 
le demişti: 

Netice itibariyle kan, kağıd belgele!\. 
den daha kuvvetlidir. Mürekkeble. ~a•1 
zılan §Oyler gUnün birinde kanla sılı illi 
necektir. 

Kan ve ~ılıç, ü~üncil Rayhın dış sı~ 
yasasının sembolleridı'r. 
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Yurd Postası 
- ---
Muğlada umumi meclis ve spor 

lıtuila U • ·ıa ı· . lantr - ınumı vı yet mec ısı top-
lan devam edi:ror. Puar ve çar • 

.... cunluı centl toplantı yapılarak 

Vilf,.t UIDUml lffCllıl l1fl1111JC1•1' 

Bayın Jlıkbul• 

'-iınende J•pılan ifler ~ktı 
::~lfft bUdce ve itler onaylanmakta .. 

ı.t Bu Yıl umumi vilAyet mecllttmUclt 
de bayan vardır. BıJlllllardan Ptt .. 

..,. Alıer Mutlıdın, llübulı de ~fl· 

..,.'den ç ıtlarcur. HH lldıl de UJ• 
aa11 9• Çllıtkan bayanlardlr. Her top • 

lantıya ve encümen toplantılarına mun
t11aıman dnom etmektedirler. 

Muğla - Aydın maçı 
Bayram'da Muğlayı .Aydın ıpor ku· 

Uibü ulumı &eldi. Mutlı Yaylaıpor il• 
bir mas yaptı. ilaçtı çok kalabalık vır· 
dı Her Ud taraf 01unculan da mGkem-

l cıpMlllr. Sonda llulla Yayla spo-
ru 1 - a ile yeadi. 

A7dualalar llulladua tok derin ve 
caadaa duJplarla qnlmıtlar ft llui· 
lalılar tanfman b8,Uk anıt" ..,ıı. 
arlı DrtılaDIDıflardsr· 

VlllJft _,., aH1lal e,.ıırlll4ın .,.,.,q. 

Titüleskonun beyanatı 
( 8Gf1 2 inci sayı/atla) 

Yugoslavya Batbakanı B. Yev· 
tiç ile yapmıt olduğum noktai na
zar teatileri sonucunda bir kere da
ha gördüm ki timdiki ahval ve te
rait altında noktai nazarlarıauz 
arasındaki ayniyet bir teselliden 
çok daha büyüktür: bir kuvvet· 
tir.,. 

B. Y evtiç ve B. Titülesko 
konuşmaları 

Belırad, 2 8(A.A.) - 8. Yn· 
tiç ile B. Tituleako uumcla ppd· 
makta olan dünkü konuflll&lar ıe· 
ce ıeç vakte kadar ıilrmüttür. Ko
•ut .. lu iN eahala yeniden '-tla
Dllfbr. 

B. Laval son görüşmeler 
hakkında kabineye 

malômat verdi 

rua yakmlqrnuıadan bahaeder
ken ihtiyat tavıiye etmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
''Tam manuiJI• bir birlik de

mek olan bir anlatma Japdmui
le İJİ bir teJ yap1hp yapdmaclıiı 
10rulma)a deier. Aakerlik balu
mmclan Sovyet aüclerinia ha.kiki 
deleri hakkmdaki fikir n cloti
nütler pek bqka bqkadar. S11a· 
sal bakmadan İM, ula bir &ama. 
aovyet itbirliiinia inailla • &u.m 
münuebetleri illııl• ,., • .,., 
.. ..., .... ,.... ..... tlbı ..... 
reldJOI" •. 

B. Fldanderıin bir söylevi 
Paria, 26 (A.A.) - Veman be

lediye claireainia açalmuı clolaJU
ıiyle Batbek•a FlanclU., mun bir 
.aln •ermittir: Baada, fıwa u
lusunu yeniden •• marla blrlite 
davet eden Batbebn d-nittir kh 

··- Ulaalan teladid eda tehli
keleri •JIP dikecek delilim, çin
ldl nikbin bir ad••un. Km.U n.. 
•etimi• pYennwliJia. 

Parit, 26 (A.A.) - Bu aabahki Ulmal ko.,._ ........ 11 JUi. 
DUP'lar mecliai, hemen hemen clanbericlir ....__ ~ 
münhasıran B. Laval'm cumartesi botuna silmit clelllcllr. y...._: 
,U.8 üç de•let ricali arumcla ,.. ••lilr, ....... nlamcla lrlldepni1-
pıl•lf olan mükilemelere dair tir. bd .... ola,or ki, B. Mmolini. 
vermit olduju izahabn dinlenil· 1935 ile 1938 Dm, barq için utırab 
meıine huredilmittir. Salahiyet· •erici Jdlar ollıcaiıaı ..a-1-:...z 
tar mahfiller, 11 niaancla G.&....-.--'. Sisler, ..... ~__, ... ~ L!- !-l- m&nla 
ela yapılacak toplanbcla elde edi- ...,. , ........ lwiDde Ptlnna claa-
lecek nihai neticelere intizaren bu mtif taJf alara beaamaemeliJis. 81-
görütmeler lwlckmcla ketum dav· li1orum ki, hUlall .. ....._ a.u... 
ranmaktadırlar. Bakanlar meclisi, ket eden buı Meiha-dar llU ... 
Sovyet Ruıya tarafmclan yapılan minin hilab6tila ...... ........ 
claTeti kabul etmit olduiunclan B. ileri lilri,orlar. Ben ......._ 
Laval, 15 nisanda toplanacak olan teminat ftl"lllelı ı.e.1m. .. iv 
uluslar demeği konseyinin toplan- aopa clüfküni .mir ha••ı.nm: 
bll biter bitmu pek müaaicl ah- Ve günün birinde bunlara kartı 
va1 ve -ait i~inde •e -•~__. ·-- sopa kullanmak icab edene, kul· 

r- ~ --r-• .,,.,.. lanmakta bV. terecldüd eblli1-.._ 
nuclar elde etmek imkinına aahib ·I --

olduiu halde Rusya'ya gidecektir. ~~~~-~~-hlrri.!~1 
Mumaileyhin hareketi tarihi 20 ni- ...,.._......... -ı 

DACINIK DUYUKLAR 

Avusturyada reisicümhur 
değişmiyecek 

V'11ana, • (A.A) - .... 
cimin.ar Mildu'• pklleceli .. 
..... Ştarlama ....... ia - ......... . 
torlük ................ dair 
.... ..,...., ....... tMftb •• 
•hıldMlr. 

llabet sırunnda yeni bir 

sana do,ğru olacaktır. ""c ı-r ~üdafaa edecetimı evet, lmrum-........... ~ ... 
Fransız kabinesinin 

istediği kredi 

Macaristan uluslar deme
iine baı wracak. 

•ufla, Aydın ıporculırı bir arada 

Berlin, 26 (A.A.) - Pariı'te 
çıkan Populer sueteainin cluyuk
lanm sön. busb toplanacak o
lan bek•nlar •ıclW cleYlet ban
kuı tarafııadaa hiikamete biiJQk 
bir kredi açılunuı meael•İllİ laalJe.. 
decektir. Gazete, 8. Flanden'in 
ukerl nıuraflarm çoialtdmaaı 
için iatedfli bu kredinin iyi bir 
malibnat alan nıehafile sin üç 
milpra varclıjum .. illeliP hazi
ne tahmleri çıkanlmumda kartı· 
lafılu muvaffalu1etawijin bir 
aonucu olclutunu yazıyor. 

,.., • (A.A) - Bir ~ • 
.... topluıblaMla ... .., •• 
.......... • ..... Glmllle. .... 
mittir ldı 

Ad.anada gürültü Malatyada bir yangm •• - MmcarİltaD, Uı..lar O.. 
neline müracaatla hukuk birliJj 
iatiyecektir. ltalJU cloetlumuzm ile savaşma 

......... zt(A.A.) - Beleııliremiz 
t.cia ... ıiiriltülerle ....... ,. *• lıtit. v.u. .......... ..... ... -..... ... .-aa• _.. .. ::-- ..... ........... ..... ,... 

Maltar, 26 (AA.) - Dün , .. 
ce ıinema çemlirken filim tutut
•Uf ve 30 Wa lira defsindeki 1-
sel idare,. Ut bina tamamen JU· 
llllfbr· .......... Wr bdm lralb 
............ ...... lnaanca 
bqb ölU yoktur. 

Lö Jurnalin dikkate 
değer bir yazısı 

Berlin, 29 (A.A.) - Pariı'te 
çıba U Jurnal pzetal, framm-

sayelerinde bu nU...!! • • wauye enpMJI U• 

IDUJ'OftllD. AYl'apll ....... hal • 
li, "'1a matleb ........ mor ile ...... ................... . 
rumlum cllaJti•tn'•I ıenktir • 
mekteclir.,, 

ıae.lmr. 

Michele!nin kitabı 
r ... , Abll MVN1' 
nlripJ9 ,nltta: Nuvbi BAYDAR 

~alma, bir cumartesi geceai, mezarlık ya
~ d!*iilecek bir gUmüı mermi onu oldil· 

.. 
0

di. Çünku Uldra'lar onu koruyorlardı. 
re ldra•ıar mı? 

)ar '~I Ben üldralarm pc olduğunu bilmi
tGlc ~11 ıdim? Toprak altında Jaııyan ~iıçü • 
~ lllaanıan? KıflJl ayı uyudufu zaman ili : 
Sçn; • . ona geceleyin yiyecek taprlardı. Tun, 
feıı ~ın gulerek: .. hiç bir hayvan yiyip ıçme
~ ~kış uyuyamaz" dıyordu. Ayıhk ~·
~ 0 lla ınaan i>ldürmeyi yuak eder. O eger 
~dırış etmezse uldralar da yiyecek ge-

4 er ve o vakit, kıflll uyu>:~· .. 
'iüu~da on adamın .gücü ve bir kııınin kö--..u Yardır 
\le !;: •paçrk döğüıU sever. Bir adam gidip 
~ : "haydi döfüıelim, ıenden Jrıorkum 
~erae ayı onu devirir vt bir llıltilHDI • 
~· döner gide'r. Ayı bdma ~ laldur • 
~ ı-a lacak ıey ~dullll ana_..~ 

0 uğtınu cöst~iCHr. 

Uldralan hiç görüp gtirmediğlni Turi•ye 
sordum. Hayır, görmemltti. Kansı ıörmüt
tü, çocuklar ise sık ıık g8rürlerdi. Ancak, 
kendisi de onların teprak altında kaynquk
ıanm kulaklariyle işitmiıti. Uldralar ıec:cl .. 
ri dolqır •e aydınlıkta ıözleri ıörmeclili için 
gündüzleyln uyurlardı. Uponlar, çadırlan 
iıldralarm yaşadıklan yerin ta.n üzerin~ ku· 
racak olurlana üldralar çadmn batka bir ye
re ~ürülmeıi gerektiğini onlara bildirirler· 
di. Uıdfalar, kddi hAlltriiıe bırakılacak ol
duktan IOlll'a ldımefe bir kötülük etmezler-
di. Rebat91S edilecek olurlana toprala bı· 
raktıkJan bir tol realcri onar onar lldUrUr
dii. Hatıl. llir lapon çocutunu beıifinden 
abp götürerek yerine kendi çocuklarını bırak-
tıkları da olurdu. 

Uldra yavrularmm viicudlan kara kıllar 
içinde. qıdan ıivri uun diflerle dolu idi. 

Bir çok Jümteler derlerdi ki bunlın yuıar 
kaynı çubuklariyle döiecek olU1'181US, anaJa. 
n baiırtılanna dayanamıJarak, çaldılı ço • 
cujunu.ıu tiff ıetirlrltr. Bir tD1111 bafk•1

• 
rma a&'e de iilctr. yavı11leree kendi~ 
nm: gibi bakarUJm anuı, lisden ıintiiP 
iyiUp...,.. pc:tıl•- ıertptlnnekte gc-
cikm• .,.. ..... .,. 

zerinde konutuyor ve kU§kulu kUfkulu d&t 
yua bakarak çocuklannı bajll'IMma ._.. 
yorlardı. 

Kurt, laponun en ködl 4111,,.,. i1L O. 
geyik airüaüne Aldırmaktan korkardı. Ol • 
duju yerde durur, yelin kokusunu aüriiye a.. 
dar sötiinnesini beklerdi. Geyikler, kurdun 
kokuıunu alınca sağa sola dağılırlardı; o za
~ ~meydana çıkar ve onlan birer birer 
old~rm~!~ başlardı, bir gecede on iki geyik 
öldUrdugu olurdu. Tann b6t6n bayvanlan 
yaratnu§tı. Kurdu da feYtml yaratmqtı. Bir 
kimse bir bqkaamm kanile kendiliai htkele
dili aaman bu suçunu aöylemiyecek oluna 
Tanrı onu kurt kıbğına 10kardı. Kart, gece 
ı~leri bekliyen Japonlara. parlak pıeriai 
dilc~k u~~~i.~irdi. 1.ki puar günü kiliseye 
ceb~de goturup ıetırmedikçe kurdu baya· 
tı bir kurşunla öldtlremez<liniz. En iyisi onu 
yumll§ak ~da ~yağınızla yakalayıp zorla
mak ve elınızdeki sopa ile "8'nana YUl'Dlak· 
U. Hemen tepeıa:kla gelir ve ölürdü. TUJ'i. 
böylece kaç tane kurt öldlaaiitdil Bir kere 
;::' tutturammut ve kurt da onu baca· 

WUlliiU. Bmlan ..ı.tırkea o kor • nac ,_. ililıi bllla et. &öaterdl. Bir kurt, 11-

: ... Cl~: .. ~~ 
....... baluP yenmda. dtsm ... &nlit 
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Resimli Dlaya Dayakları 
Silahlanan Almanya 

Kıra~ın altın evlenmesi 
İngiltere kıral ve kıraliçeıi evlenme

lerinin ellinci yıldönümüne yaklatıyor• 

tar. Bu münaıebetle lngilterede bu al· 

tın evlenmeıi gününü kutlamak için ha.

a1rlaıuyor. Kıralın bu münasebetle Ley

di Hilton Yang tarafından bir büstü de 

yapılmı,tır. Bunun bir fotoğrafını ko

yuyoruz. 

Hicaz veliahdı 
Mekkede kibenin yanıbAfında bir ıui 

ka1d teıebbüıü olmuı fakat muvaffak 

ol~ıştı. Zeydiler Hicaz kırat ve veli
ahtını kamalamak iıtemi,lerdi. Bu ıu • 

kuttan kurtulanlardan Hicaz kıralı ve
liahdı Emir Saud'un bir re..Uni koyu • 
yoruz. 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Ankara şehrinde binalara numara levhalan takılmağa 

başlanmıştır. Numaralama talimatnamesinin 38 inci madde 
sinde yazıl<Jığı veçhile içinde bulundu.klan binalara numa· 
ra vazına nıuhalefet edenler, numaraları silenler, bozan • 
lar veya ıöküp kaldıranlar, konulan numaralan muhafaza 
etmiycnler, numarası ziyaa uğradığı halde yenisini tak • 
tırmıyanlarm vilayet tarafından sayım kanununun 6 ıncı 
maddesi hükmüne tevfikan cezalandınlacakları ilan olu • 
nur. (679) 1 -1166 

Kumluş ( J y A N 1 ~ Serveti fünun 
1 8 9 1 t..ıt verine. çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A K B A Ki· 
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

111R,.caezaıa• ..... 9aB'1aamır1 ...... •••••••••• ...... 

Av:rupada barışın pekıştırilmeai için 

bu kadar emek ve gayret harcanırken 

Almanyanın Versay muahedesinin bir 

faslını tanımıyarak ıilihlanmuı ve mec

buri askerlik usulünü yeniden didltme

ıl günün meseles.idir. 

Bu kararı bir taraftan Franaa pro • 

tato etmiJ, İngiltere de bir notıa ver • 

mlft ayni zamanda ingiliz bakanları ko

nu,mak Uzero Berlino gitmitlerdir. 

Almanlar, eilihlanma ve mecburi u

kerlik kararını verdikleri gilnll "kahra• 

manlar &UnU,, edını vererek kutladılar. 

Koyctutumuz iki resimden biri1 o gUn 

B. Hltler, blr tarafında Maretal Pon 

Mabnzen, bir tarafında Fon Blomberg, 

arkaıında general Fon Friç, Göring ile 

amiırıa1 Raeder olduğu halde giderken; 

biri de gene o gUn Bertin ıokaklarından 

-'lktrlır geçerken alırunııtır • 

............... l!!l!l ....... ~~!l!!B!!m!m--!l'l!!!ll!l!l!ml!!!!l!!!l!!!!ml!!! ........... 111!'!!!! ... ~~~~~~~oil!!l[lllJ~!!!if 

Seyhan Vilayeti Ankara dördüncü ı~ 
memurluiundan: 

daimi encümen inden: Bir borcun ödenmeıi için bao' 

ı - Adana istasyon binası Uzerinde inşa edilecek ilk mek· 
teb "otuz dokuz bin dokuz yüz elli,, lira keşif tutan ile ek· 
ıiltmeye konulmuştur. 

Bu işe aid ıartnameler ve evrak ıunlardır. 
A) Keşif hulasası, 
B) Proje resimleri, 
C) Hususi şartname 
D) Mukavelename 
lstiyenler bu şartname ve evrakı iki lira mukabilinde 

Seyhan Nafıa baş mühendisliğinden alabilirler. 
2- Eksiltme 935 senesi nisanının (21) inci pazar günü 

saat on birde vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (2996) lira 25 kuruş te
minat vermesi ve Nafıa baş mühendisliğinden tasdikli fen 
ni ehliyet vesikasile Ticaret odasının içinde bulunduğu • 
muz seneye aid vesikasını göstermesi lazımdır. 

5 - Teklif mektublan 3 üncü maddede yazılı saattan 
bir saat evel vilayet daimi encümeni reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektublar da nihayet 3 üncü mad
dede yazılı saat-. kadar gelmiş ve dış zarfın mühür mumu 
ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olan gecik-
meler kabul edilmez. (1464 - 680) 1-1167 

Nafıa Bakanlığından: 
Af yon • Antalya hattının Bozan ödü - Isparta arasında

ki 13.8 kilometrelik mükerrer 7 inci kısmının inşaat ve ra3 
ferşiyatı ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usulile 
eksiltmeğe çıkanlmıştır. 

Muhammen ihale bedeli (300,000) liradan ve muvakkat 
teminatı da 15750 liradan ibaret bulunan bu inıaat ve a • 
meliyatın eksiltmesi 10.4.1935 çarşamba günü öğleden son
ra saat on altıda Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında de
miryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılaca
ğından isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartna
mesinde yazılı diğer evrakı 10.4.1935 tarihinde öğleden 
sonra saat on beşe kadar inşaat reisliğine makbuz muka • 
bilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartııa • 
mesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az 
bir hafta evel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ederek 
alacaktan fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliş
tirmeleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesi ile mu
kavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
15 (xx) lira bedel mukabilinde Bakanlık malzeme müdür· 
lüğündan alabilecekleri ilan olunur. (635) 1-1151 

aedilip paraya çevrilmesine ka • 
rar verilen biriıi bet y41z litre" 
lik dığeri üç ym litrelik iki • 
det rakı kazanının 4-4-935 tari • 
hinde Ankara belediyeıı müsa1': 
de salonunda saat. 12 - 1J dl 
açık artırma ile paraya çevril""' 
ceğinden talihlerin yevmi aıe"' 
kfirda orada hazır bulunacak d' 
murumuza 935 - 947 doı,
numaraıı ile müracaatları iliJI 
olunur. 1-1164 

Kiralık ev 

~manpHarı İı;taııyon cadde • 
sinde eski Evkaf U. Müdürltl• 
ğü binası karşııında 102 No. 11 
evde miıstakil ve bir kat ü.ı:eriD
de 3 oda, mutfak, banyo, elek• 
trık ve suyu havi kısım devreO 
kiraya verilecektir. ilin Mcauı• 
rumu :>'.a müracaat. - - --------

Sc tı~ık Arsa 
Yenişehirde iş Bankası 

Şirketler Müdürü Bay Ha· 
mid'in evi yanında (665) 
metrelik bir arsa satılıktır. 
Telefon 1069 ı-ıııs 

TURK MAAR,f CEMiYETi nin ÇiÇEK BALOSU 18-Nisan-1935perşembe günü akşamı Ha~kevinde 



İmar müdürlüğünden: 
Bahriye caddesinde istimlak edilen 198 ada 6 parsel 

numaralı Bayan Kamileye ait haneden yola tesadüf eden 
kısmı kesilmek üzere 3. 4. 935 çarşamba günli saat on beş
de pazarlık ile artırmaya konulmuştur. Taliplerin İmar 
nıüdürlüğünde teşekkül eden komisyona müracaatları. 

(623) 1~1064 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma l(omisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun (22,000) çift yerli yün ço
rab 30. 3. 935 cumartesi saat (15) de açık eksiltme ile sa -
tın alınacaktır. Şartnamesi paras1z olarak komisyonu • 
muzdan verilir. Bir çift çorab için (30) kuruş fiat biçil -
nı!ştir. Eksiltmeye girmek istiyenler (495) lirahk ilk te -
lllınat makbuz veya banka mektubu ve 2490 sayılı kanun 
ve Şartnamesinde yazılı belgelerle eksiltme gün ve saa -
tında komisyona gelmeleri. (540) 1-970 

Ankara Valili.ronden: 
Bedeli muhammeni 1800 lira olan 60 ton kömür Zon

guldak blok maden kömürü a~ık eksiltme ile 28-3-935 per
ıembe günü saat 15 te satın alınacaktır. 

İsteklilerin 135 liralık muvakkat teminat makbuzu ve· 
Ya Banka mektubu ile aynı günde encümeni daimiye gel
meleri. Buna ait şartnameler Nafıa Başmühendisliğinden 
bedelsiz alınır. (602) 1-1055 

i n1;ı~ r ınüdüı-lüğün den: 

Kimden 
istimlak 
edildiği mahallesi sokağı Ada parsel 

takdir edilen 
muhammen 

bedel Lira 

Bayan 
Fehime 

No. No. 
Yenice Namazgah 211 5 250 

t 

Yukarda kaydı çıkarılan hanenin enkazı 3. 4. 935 çar-
Ş~mba günü saat on beşde bilmüzayede ~atılac~ğmdan t.~p 
lıplerin İmar müdürlüğündeki müteşekkıl komısyona mu-
racaattarı. (622) 1-1065 

Ankara Sıhhat J\'lüdiirlüğünden: 
45 kilo klor maiyeti kininin komprimesi eksiltmeye 

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

.___ -
.t\nkara V aliliğind en: 
Bedeli muhammeni 1517 lira 50 kuruş olan 6 çeşit yol 

Dlal2emesi açık eksiltme ile 28-3-935 perşembe günü saat 
15 te satın alınacaktır. İsteklilerin 114 liralık muvakkat 
terninat makbuzu veya banka mektubu ile aynı günde en-
türneni daimiye geJmeleri. 

Bıına ait şartnameler Nafıa Ba~mür - ndisliğinden be-
delsiz ahmr. (603) 1 " 6 v 

Gemlik llelediyesı 
ba~kanlığında n: 

Gemlik kasabası elektrik tenviratı mukavelesi on se· 
ne müddetle ve pazarlık suretiyle 1935 senesi nisan ayı
nın ikinci salı günü saat 15 de Gemlik Belediye dairesin
de Belediye encümeni huzuriyle yapılacaktır. 

A - Muhammen bedeli 33300 liradan ibarettir. 
. B - Şartname, ptan, ve diğer evrakın .s!1retlerini bele

dıye encümeninden istekliler kopya edebılırler. 
C - Pazarlık nisanın ikinci salı günü saat 15 de be

lediye encümenfode olacaktır. 
D - Teminat miktarı 5000 liradır. 
E - İstekliler bir şirket namına hareket ediyorlarsa 

~alabiyetlcrini gösterir vekaletname ve ticaret erbabından 
ıseler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-
tereceklerdir. ( 1380-624) 1-1068 

• 
lstanbul 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 ih.zar ~e~isatı, 
dezenf eksiyon, mutfak ve çamaşırhane malzemesmın ve 
~azanıann ve sairelerin tamir ve mon~ajları pazarlıkla ek
ailtmeye konulmuştur. İhalesi 31 mart 935 pazar gün~ sa
at. 15 de Cağaloğlunda Sıhhat Müd~lüğü bin~sındakı ko
nıısyonda yapılacaktır. Keşif bedelı: 96752 bra 6 kuruş
ttur. 

Muvakkat teminat 6.87 lira 60 kuruştur. . 
İsteklilerin Cari seneye ait Ticaret odası vesıkasrnı 

göstennesi 7 5 bin lira kıymetinde buna mümasil tesisat 
(Tes_!ıinat,'yüksek tazyikli buhar ve ~ıhhi ~e~i;:ıt) yapm~ş 
?lduguna dair İstanbul Nafıa Başmuhendıslıgınce bu ış 
ıçin almış oldukları fotoğraflı ehliyet vesikasını da gös· 
termeleri şarttır. Bu işe ait proje, keşifnarne, hususi ve 
fenn.ı şartnameler (484) kuruş mukabilnide hastaneden 
alınabilir. Pazarlığa gireceklerin belli gün ve saattan evet 
nı!1Vakkat teminat makbuz veya banka mektuplarını ko
lnısyona vermeleri lazımdır. (1426-649) • 1-.1119' 

\J L U S 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
ı - Kırklareli birlikleri için aşağıda yazılı 7 kalem erzak kapalı 

:.ıarfla 8 nisan 1935 pazartesi günü saat 10 da KrrklareJi komiaiyo -

nunda ihalesi yapılacaktır. 
2 - Teklif mektupları ihale günü saat dokuza kadar Kırklareli 

komisyonuna verilmi olrr. "!SI ve taliplerin muayyen gün ve r.aatte 
kornisiyonda bulunmaları. (638) 

Cinsi Ton Tahmin fiatı ilk pey 

Arpa 3()6 

Un 178 

Bulgur 106 
Kuru fasulya 46 

Sığır eti 107,~ 

Nohut 50,800 ( ki1 o) 

Kuru ot 234,5 

Kuruş 

3,75 
12 

13 

13 
22 
11 

5 

Lira 
1029 
1602 

1033 
449 

1773 
419 

879 
1-1097 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
eksiltme ve pazarlık komisyo -
nundan: 

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

(611) 1~1059 

Jandarma Genel Komutanlığı 
[U .. K.] Ankara satınalına l\:o

misyonundan : 
Nlimune ve evsafına uygun (19,000) Tire Çorap 28-3-935 

perşembe günü saat (15) de açık eksiltme ile satıiı alına
caktır. Şartnamesi komisyonumuzdan parasız verilir. Bir 
çift Tire çorabı için (20) kuruş fiat biçilmiştir. Eksiltme
sine girmek istiyenler (285) liralık ilk teminat makbuz ve· 
ya banka mektubu ve 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde 
yazılı belgelerle eksiltme gün ve saatında komisyona gel-
meleri. (542) 1-951 

• 
inşaat usta mektebi 

Müdürlüğünden: 

Aşağıda müfredau yuılı inşaat malzemesi 27. mart 
1935 çarşamba günü saat 15 de Ankara Mektepler Muha
sebeciliğinde pazarlık suretiyle satın alınacağından şart
nameyi görmek istiyenlerin her gün mektep müdürlüğilne 
ve pazarlığa girmek istiyenlerin de teminattan ile mek
tepler muhasebcciliğindeki komisyona müracaatları. 

950 m/3 Toprak hafri 
79 aı/3 Taş 

54000 tane Tuğla 
70 Ton Çimento 
10,5 Ton Kireç 

265 m/3 Kum 
116 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) 
EJektrik malzemesi (müfredatı mektepte) 

(665) 1~1140 

Ankara şehri içme su 
komisyonundan: 

. Ankaracla Sarı~ışla .ci~a~ınd8: yapılacak olan (431.042) 
lira 60 kuruş bedelı keşıflı fıltre ıstasyonu binası 21. 3. 935 
tarihinden itibaren 10. 4. 935 tarihine kadar kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 10 nisan 935 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat 15 de Ankarada İş Hanı 4 üncü katında İçme Su ko
misyonu dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
(20.992) liradır. Münakasa Şartnamesi fenni şartname ve 
projeler 21 li;a 55 kuruş bedel .mukabilinde Ankara Şehri 
İçme su komısyonu mubasebesmden alınabilir. Teklif mek
tublan kanunun tarif ettiği şekilde 1 O. 4. 935 tarihine rast· 
lıyan çarşamba günU saat on dörde kadar İçme su icomis
yonu riyasetine makbuz mukabilind~ verilecektir. 

(631) 1-1083 

.. 
•• •• 

BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci tertibin 6 mcı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir. 

5AYIFA 7 

Büyük ikramiye2000001iradır 
A)rıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.0001 

5.,000 liralık ikrami)c1f•r ~e 50.000 liralık miiki
f at ,.·ardır. 

H a v a c ı j ı k v e s p o r'u n 
BEKLENİLEN TÜRK KUŞU SAYISI 

- İçindekiler -
Türk Kuşu 
Türk Kuşu Kurumunu Kutlarken 
Türk Kuşu 

Türk Kuşwıa uçucu tiye yazılanlar 
Türk Kuşu 

Romanyada mühim bir uçak yan§ı 

Behçet Kemal Çağlu 
Mahmud Beliğ 
Server Ziya Güreviıı 

Abidin Davcr 

Tayyare Cemiyetinin on yıh için düşünce1cr 
Sporcu1ar Tayyaresi Ziya Ateş 
Hava Hukuku Rifat Taşkın 
Acwı havacılığında yenilikler 
Türk ulusu ve Tayyare Cemiyeti 
• • • • • • • Ve Spor bahisleri 

Ankara Defterdar ığından 
Mük~llef~n İsmi Sanatı Ticaret yeri 
İsmaı~ oglu Sabri İçkili Lokanta Sanayi caddesi 
Şubesı Beyannamesi 
Kızılbey 18-7-931 - 20-8-931 

~ukar?a a~ı yazılı kazanç vergisi mükellefi beyanna
mesı tetkık edılmek için aranmış ise de bulunamamıştır. 

İlan tarihinden itibaren on gün zarfında defterlerinin va 
vesikalarının Kızılbey şubesinde hesap mütehassısına ib
raz etmesi aksi halde kazancının taktiri cihetine gidile-
ceği ilan olunur. (660) 1-1135 

Kapalı zarf \jsulile eksiltme ilanı 
Tokat Belediye Başkanl ığmdan: 

1 - Tokat şehrinin Hidro elektrik tesisatı Nafıa Ba .. 
kanlığmca musaddak projesi ve olbaptaki ıartname mud 
hince ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mezkur tesisat kanallar inşası, cebri tazyik boru
su 160 K. V. A. takatinde 2 turbin ve jeneratör grupu, 3 
transformatör yer altı yüksek tevettür kablosu ve havai 
alçak tevettür tevzii cereyan şebekesile santral ve trans
formatör binası ve sair teferrüatı ihtiva eder. 

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

4 - Bu işe aid şartnameler '"e evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni izahat ve şerait, 
D - Keşifnameler ve keşif hulasası 
E - İidrolik, makine ve elektrik işİerine aid ptanlar* 

profiller, maktalar ve projeler. 
İst~k.liler, bu şartnameleri ve evrakı 266 kuruş bedel 

muka~ıl~de ~okat belediye başkanlığından alabilirler. 
~edeh gonderılerek taahhüdlü mektubla yapılacak istek• 
lılere de gösterdikleri adrese posta ile derhal gönderilir. 

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

6 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin (3913) n .. 
ra .25 ~uruşl~k muvakkat teminat akçesi ve yahut kanun 
daıresınde bır ?ank t~U:at mektubu vermesi şarttır. Bun• 
dan maada talıpler şımdıye kadar bu gibi işleri nerelerda 
yaptıklarım ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini gösterir 
k_anuni ~ekil~e vesaik ibraz eylemeleri ve istekli bir şirke-o 
tı temsil edıyorsa musaddak vekaletname ibrazı ve mu • 
kayyed bulmıduğu ticaret oda veya mahkemesinden son 
tarihli bir vesika ibrazı lazımdır. 

7 - Teklif mektublan yukarda 5 inci maddede yazılı 
ıaattkan ~ saat evel belediye dairesine getirilerek eksilt-
me omısyon · ı· ~ · . . u reıa ıgıne makbuz mukabilinde verilecek• 
tir. Posta ile gö?derilecel( mektublann nihayet mezkft• 
~~te kadar gelınış olması ve dıt zarfın mühür mmnu ild 
ıyıce kapatılnuş olması lazımdır Postada 1 ak "km . • o ac gecı • 
ler kabul edılmez. ı 162 • 550) 1 _ 927 

Ankara inhisarlar 

Başmüdürlüğünden' 
Muhaı;ımen bedeli keşfi yedi bin yedi yüz lira yirmi ü 

kuruştan ıbaret Orman Çiftliğinde yapılacak bir idare b .. 
n~~nnm açrk eksiltme ile ihalesi 11 rliSan 935 perşembe gü 
nu saat on beşte Ankara İnhisarlar ~müdürlük daires · 
de·aı~. a.ıtnn .komisyonunda yapılacaktır. Şeraiti anla 
mak ıatıyenlenn komisyona müracaatları. (670) 1-11 
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Satılık arsa 
Çankm caddesinde Asekerlik 

,ubcsi yakınında 20 metrelik cad
de üzerinde köşe başında (İmar
ca tanz im edilmiş) 302 metre. 
Ankara Eczanesine müracaat. 

1-1132 

Kiralık oda 
aranıyor 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\Iüdiirlüğü Satmalma 

Komisyonu llanlan 

200 METRE MİKABI 
ÇAM TAHTASI 

Tahmini bedeli 6400 li
ra olan yukarda mikdarı ya
zılı çam tahtası askeri fab -
r"kalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 7 
nisan 1935 tarihinde pazar İki nüfuslu bir aile ıyi 

konforu havi bir hane.:e 
möLleli ve yahut möblesiz 
bir oda aramaktadır. Böyle 
bir odası olanların idaı emi
zc H. E. rı .mzuna yazma!a-

ı günü saat 15 de kapalı zarf
la satın almacaktır. 

n. 1---115) 
:ll!l!ll!lllllım:wıı1111ı:ıııııı ur n ııı n mıınnııı mııınııL'llll :ımıın 

Resmi Ruhsatı Haiz 
DAKTİLOGRAFİ 

KURSU 
Kınacı Han Telefon 3714 

1-1153 

ZAYl 
Nafıa Bakanlığı imtiyazlı şir 

ketlec umum müdUrlüğünden al 
dığım No. 148 ve 14- 4- 1934 ta -
rihli elektrikçi ehliyetnamemi . 
kaybettim. Yenisini alacağını -
dan eskisinin hükmü yoktur. l 

Elektrikçi Hasan oğlu 
1-1161 Ali Haydar 

z 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 25 kuruştur. 

100 
40 

ı - Hayır işlerine ve yeni ~ 
çıkan kitablara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılrr. 

2 - Zayi ilan bedelleri mak. 
tu yüz otuz kuru§tur. 

i S - Tebrik, te~ekkilr, evlen
me vefat ve katı alaka Uinla -

~ nndan maktuan ~lira alınır. 

ABONE ŞAR11LARI 
Müddet Dahilie Hariçte 

Seneliği 17 LiN 30 Lira 
6 Aylığı 9 .. 16 ,, 
3 Aylıfı & 

" 9 İl 

Poıta ücreti g8nderilmiyen 
melrtublara cevab verilmez. 

Ankara Asliye birinci 
· hukuk mahkemesinden ı 

Dava edilen: Anlııaranm Atıf 
Bey mahallesinden Bıahçuvan Ha
Hn eviade Ahmed oğlu Muı• a. 
fa}·&: 

Davacı : Karınız Ankaranın 

OIOl&t\ mahallesinde Taceddin 
~ka~ında ( 45) numaralı hane 
de ŞükrU kızı Me&ude tarafın • 
dan kendisinin haneıini terkct· 
tlğiniı:den mahkemeye müraca • 
atla bir ay zarfında k~lık va. 
ı:ifeıini ifa etmek üzere evinize 
c:Wnmeniz için sin gazete ile 
tebliğat yapılmışt1. 

Evine avdet etmetliğiniz gi· 
bl l>ir cevab da vemıediğinizden 
tahkikat günü olarak (13-4-935) 
cumartesi günil tayin edilmiş ol 
duğundan mezkftr gün ve saat 
('4) de Ankara asliye birinci hu. 
kuk mahkemesinde hazır bulun
manız veya tarafınızdan bir ve
kil gönd\:rmeniz akıi takdirde 
gıyaben tahkikata devam edile • 
ceği ilanen tebliğ olunur. 

En büyük teknik 
lugati 

Hiç kullanrlmamıJ, 10 cilt • 
Hk (Luegers Lexikon der ge • 
samten Technik) SO liraya ace
le satılıktır. Tarık Edib kitabe-
v.i.oe müracaat. 1 -1162 

Ankara İcra İfla me-
morluğundan: 

Ankarada Yenişehirde Me • 
nekşe sokağında mukim tüccar 
ve nıüteahhid Gazi Aymatph 
Ahmet Dainin Ankaca ticaret 
mahkeme&ince ifta.ına karar 
nrilmiş olduğu ilan olunur: 

Taliplerin muvakkat te· 
minat olan 480 lirayı havi 
kapalı zarflarını ayni günde 
saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 
ihale saatinde 2490 numa • 
ralı kanunun 2 ve 3 madde • 
!erindeki vesaikle komisyo
na gelmeleri. ( 64 7) 

1-1099 

~Milli nliitlafaa Vekaleti ~: --,., 
~ Satınnlma Komisyonu ~~ 

lliinlan d 
İLAN 

18 kalem eczayı baytari· 
ye kapalı zarf usuliyle sa· 
tın alınacaktır. İlıalesi 6. 4. 
935 pazar günü saat 14 de 
icra edilecektir. Tahmin be· 
deli (9000) liradır. İstekli • 
lerin evsaf ve şartnamesini 
almak ve görmek üzere be
delsiz olarak M. M. V. sa
tın alma komisyonundan 
verilecektir. Teminatı mu -
vakkatesi 675 liradır. Eksilt
meye gireceklerin 2490 No. 
h kanunda gösterilen vesi
kalarla belli gün ve saatın· 
dan enaz bir saat evel tek
lif ve banka mektubları ve 
yahut maliyeye yatırılmış 

teminatlar mukabilinde alı
nacak makbuzlarla birlikte 
satınalma komisyonuna gel-
meleri. (627) 1---1081 

İLAN 

1 - Bir tanesinin tahmin 
edilen fiatı 125 kuruş olan 
200.000 tane yerli veya Av
rupa mamulatından olmak 

1zere çıplak aleminyum mata 
ra kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 --- İhalesi 3().3-935 cu
martesi günü saat 15 dedir. 

3 --- Muvakkat teminat 
13750 liradır. 

4 - Şartnamesini 12,5 li
raya almak ve örneğini gör
mek için istiyenler her gün 
öğleden sonra komisyona 
uğnyabilirler. 

5 --- İsteklilerin eksiltme
ye girebilmek için kanunun 
tarifatı dairesinde muvakkat 
teminat ve artırma eksilt· 
me kanununun 3 ncü madde
sindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarının ihale 
saatından en az bir saat ev
vel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermiş bulunmaları. (299) 

1---522 

1 LAN 

Beher metresinin tahmin 
edilen fiatı 54 kuruş olan ve 
23. 3. 935 günü talip çıkını· 
yan 1900 metre haki boz pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 
Pfizarlığı 10. 4. 935 çarşam -
ha günü saat 11 de yapıla -
caktır. Muvakkat teminat 76 
lira 95 kuruştur. Şartname -
sini parasız almak örneğini 
görmek için her gün ve pa· 
zarlığa girmek için teminat 
mektup veya makbuzlariyle 
kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarla bir· 
likte M. M. V. satın alma 
Ko: na pazarlık günü gelme-
leri. (671) 1- 1163 

ULUS 

.... ' 
... 't ·,. ........ :,~ .. ._...,_, ~ 

Gripten koru u uz 
Pastil Antiseptik Kanzuk 

Kanzuk pastilleri: Te
neffüs yolu ile geçen 
hastalıkların koruyu-
cusudur. Grip, nezle 
ve öksürüğü önler, te
neffüsü kolaylaştırır 

ve temizler. 
Kanzuk pastilJeri : 

Yolculukta kalabalık 

ve tozlu muhitlerde 
q;~~ı.-~ kışın kapalı yerlerde 

bulunmakdan gelen 
bulaşık hastalıkların 

önüne geçer. Ses kısıkhklarrnda ve boğaz hastalıklarında 

kat'i tesir lidir. Her eczanede oulunur. 

KANZUK KOMOJEN SAÇ EKSİRİ SAÇLARIN 
DÖKÜLMESİNE MANİ OLUR. 

Ankara İcra Dairesi Gayrimenkul Satış Memurluğundan 

ı - İzaleyi şüyudan dolayı satılmasına karar veri!en tapu ve 
kadastronun kütük 61, pafta 99, ada 591, parsel 11 numarasında ıka
y1dlx ve Nazımiye mahallesinin Mescid sokağında maa harem ve 
ıelamlık ev ve tapunun 11. 2. 339 tarih ve Z6-18 nwnarasında ka· 
yıdlı ve Kayaş köyünde Taşköprü mevkiinde vaki bir tarla aşağı. 
daki yazılı şartlar dairesinde satılacaktır. , 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Ev çok büyük ve harabtır. Tarlanın 
dört tarafı ağaçlıktır. 4591 M.sahayı işgal etmektedir. Eve 6000 ve 
tarlaya 4000 lira kıymet takdir olunmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 28. 4. 935 tarihine mlisadif 
pazar günü saat 14 • 16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen ıkıymt
tin yüzde 7 ,5 ğu nisbetinde pev akçesi veya milli bir bankanın te. 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artımla bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini kulduktan ve üç defa nida ettirdikten sonra mezkftr gilnUn 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 -İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmadığ1 takdirde 13. 5. 935 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 - 16 ya .kadar yapılacak ikinci artırmada en 

çok artıran talibine ihale olunacaktır. (Keza muhammen kıymetin yilz· 
de 75 ini bulmak tartiyle en çok artıran talibine ihale oh.nacak ve 
bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numaralı kanun ahkamına 
tevfikan borç beı sene müddetle tecile tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakib 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta 

rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün &adar mehil verile<:ektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihden evel 
en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veç.hile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan ıonra teklifi veçhile almay~ razı i1t lhal• 
farkı birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek 
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayrimenkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibin• lha 
lt edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihalt tdlldilrtt 
tapu harciyle dellaliye reaml müşteriye ve ihale tarihine kadar o 
lan müterakim vergi ve resim ise borçluya alttf r. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarl.:mn bu ıayrimenkul 
lizerindekl haklarını ve hususiyle fa.iz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize blldl.nnelerl la
zımdır. Akıl taJcdirde hakları tapu aicilliyle ubit olmadıkça ıatıt 
bedelinin paylaştmlma11ndan hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 15. 4. 1935 tarihinde 9!3 - 00 
numara ile dairemizdeki yerinde herkete açtk bulundurulan tart • 
na.rneri okuya.bilirler. 1- 1156 

Nafıa Bakanlığınd an: 
Bakanlık binası kütüphane odasına yaptırılacak 1530 

lira muhammen bedeli kütüphane ve mobilyalar kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 11. 4. 1935 tarihine rasthyan perşembe günU 
saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 
(114,75) liralık muvakkat teminatlarının Malsandığına 
yatırıldığıııa dair olan makbuz veya nümunesine uygun 
banka teminat mektubu ile birlikte 11. 4. 1935 perşembe 
günü saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etme
leri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

{663) 1 --- 1157 

27 MART ı ~35 Ç.\R~ Al\~ 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin lfli~~»-,,,___,,._ 
üzerinde hal isliğin timsali 

olan ffi markasını arayınız. 

~-----------------------------~ 
Türkiye Cümhuriyet 
MerkezBankasındaO 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası İdare ~.ec~ 
hissedarlar umumi heyetini 28 nisan 1935 pazar günU Srde 
14 de Ankarada Bankada İdare Merkezinde fevkala ğ' 
içtimaa ve onu müteakib alelade içtimaa davet .etıtl~te 
karar vermiştir. Hissedarların bankadan gönderılt1'1 ·el 
olan davet varakalarını alarak o gün içtima saatınd':11 e~j' 
bankaya gelmeleri veya dav.et varaklrı arkasmdakı ve 
letname ile bir mümessil tayin etmeleri rica olunur. 

•• 
Fevkalade Umumi Heyetin ınıı' 
zakere ruznamesi : 

1---Nizamnamei esasinin 13 üncü maddesinin muzef 
yel son fıkrasının şu suretle tadili: , 

"32 inci maddenin (e) frl<rası mucibince verilecek dl 
vanslar mukabilinde yapılabilecek emisyon II incimad cJ' 
mucibince hazine borcuna mahsub edilmiş mebaliği te 
vüz edemez.,, ti' 

2 - Nizamnamei esasinin 21 incl maddesinin şöyle 
dil olunması: fr 

"Madde 21 - Yukarrki madde mucibince devir ve 
rağ olunan ve yahut intikal eden hisse senedlerinin ~ 
larma keyfiyeti ferağ veya intikal ile yeni sahibinin ı ğı 
yazılarak salahiyettar imzalar atılır. Bir senedin fera 1'' 
fazla tekerrür ederek arkasında yer kalmazsa aşağrdki fı 
raya göre yeni bir senedle tebdil olunabilir. 8' 

Yanan. çalınan veya sair suretle harab veya zayl ol , 
hisse senedleri yerine sahihlerinin müracaatı üzerin~ >'Ü 
pılacak tetkik neticesinde aynı sınıftan en aon verı!tJ1 it 
hisse senedinin numarasını takib eden numarayı havı b 1 
hisse senedi verilir. Bu sened eski senedin munarasnıı V'ıa' 
onun yerine kaim olduğunu gösterir bir damga ile darng 

lam3r.,. N' · · · 32 · · dd · · do~ - ızaınnameı esasının ıncı ma esının mua 
( e) fıkrasmm birinci cümlesinden sonra aşağıdaki cüırıl" 
nin ilavesi: 

"Banka yukarda zikri geçen tahvillerle hazine bonot•· 
n mukabilinde vadesi ve faiz nisbeti hazine ile Banka i?~ 
re meclisi arasında takarrür ettrilmek ve 1934 ıenC6i nıh d 
yetine kadar itfa edilen yüzde bir faizli hazine bonola~ 

1 
yüzde sekseni nisbetinde olmak üzere Maliye Hazinesııı 
avans verebilir.,. 

Alelade Umumi Heyetin müza
kere ruznamesi : 

1 --- Bankanın 1934 yılı İdare Meclisi raporunun tetkile~ 
2 --- Mürakabe komisyonu raporu üzerine bilançonun ıs 

diki ve temettüatın teklif veçhile tevziinin tasvibi, 
3 --- İdare Meclisinin ibrası, 
4 - Müddetleri biten mürakiblerden 

I --- B ve C sınıfı hisselerine sahih bankalar ne şl'' 
ketler tarafından bir mürakib intihabı, 

il-- D sınıfı hisselerine sahih hissedarlar tarafıl1' 
dan bir mürakib intihabı. 1-1~ 

lmtiyu sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Naıuhl 
BAYDAR 

SİNEMALAR 1 

Çankltl cıddtsi clvırrndı 
Uluı Basımıvlnd• buı/flırf· 

l t,,,.. 

1 
1'ela1r.1ti edilen emir mucibince sine mal ar seans aralarrnda tamamen havalandırı lacaktıt 

BU GECE 

Sinema aleminde şöhretini hiç kay • 
betmiyen ilahi ıyıldız Marlene Dietri ı 

ch'in en son filmi 
KIZIL ÇARİÇE 

Franıııca sözlü, tariht bir pheser. 

BUGÜN BU GECE 
Şimdiye kadar çevrilen macera ve: _,. 
güzeşst filmlerinin en müthişi ve en 

fevkaladesi 
ÇlN ESRARI 

Aşk - heyecan - aergüzeıt 


