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ELEN ULUSAL BA VRMU 

-------------------------
Atatürk, dost ulus 
başkanını kutladı 

Ankara, 27 (A.A.) -
Yunan uluaal bayramı münaae -

betile Cumur reisi Atatürk ile Ya· 
ilan Cumur reisi B. Aleksandr Zai. 
llliı araııında aıaiıdaki telyazıları 
~lmittir. 

Bay Aleksandr Zaimiı Cumur 
reisi, Atina. 

Atina 

Yunan uluıal bayramı dolayııiy· 
le Zatı devletlerine en dostça ve en 

"hararetli tebriklerimi arza titab ve 
tahıi aaadetinizle doıt Yunan ulu • 
•unua refahı hakkındaki dilelderinü 
hbuı buyurmanızı rica ederim. 

Kamal Atatürk 

Cumur reiıi Kamil Atatürk 
Ankara 

Uhasal bayram dolayııil• Zati 
DnletJerinin vaki tebriklerinden, 
fevkalade mütehaaaiı olduğum bal • 

•e en hararetli teıekkürleri.min \'8 

talııi aaadetinizle uil Türk uluıu -
... D refahı haJdmıclaki aamimİ dilek
lerimin kabulünü rica ederim. 

Aleluandr Zaimiı 

Bulgar elçisi 

Bay Pavlof Cumurreisi
mize itimadnamesinl 

takdim etti 

:4(1ımız, andımızdır. 

28. :\JAR1 l 935 PERŞE !HE 

!jmıgluı~. 27 ( A.A.) - } arıg-ı e'nirı ıa~· 
ınasırıdmı iile11lnin miktarı on bin ile elli 
bin arasındadır. Sular 200 köy ve birç<>k 
şclıirleri lıamb etmiştir. 

• t ~ . .. l't' . . 

Her yerde 5 kuruş 

Atatürk B. De Marteli kabul etti 
Cumur Reiıi Kamil Atatürk 

dün Fran1a'nm Suriye ve Lübnan 
F evkalide Komiseri Kont De Mar
tel'i ve Franu'nın Büyük Elçiıi 
Bay Kammereri kabul buyurmut-
lardır. 

Dııarı İtler Bakanı Bay Tevfik 
Rüttü Aru'ın da hazır-bulundu· 
ğu bu görüıme bir 1&&tten fazla 
sürmüftür. 

M İsa/irimiz bugün gidiyor. 
Franaa'nm Suriye ve Lüb~an 

Fevkalade Komiseri Bay De Mar
tel'in bugün onu kırk geçe Adana 
treniyle ıebrimizden hareket ede
ceo" \ah@ altnmıştJT. 

lf.. Elf;iliğindeki -:;,iya/et. 
frama'run Suriye ve Lübnan 

F evkalide Komiseri Kont De Mar
tel'in Ankarayı ziyareti miinaaebe
tiyle Fransa Büyük Elçiıi dün 
bir huıuıi öğle ziyafeti vermiıtir. 

u ziyafette Dııarı itler Bakanı 
>. Tevfik Rüttü Araa, Polonya 
Büyük Elçisi ve Bayan Potoka, 
ltalya Büyük Elçiıi ve Bayan Gal .. 
li, Japonya Büyük Elçisi, Belçika 
Maslahatgüzarı ve Bayan Motde 
Bay ve Bayan Cevad Açıkahn, B. 

j 
f 
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Fransanrn Surlyı ve LUbnaa f•vlralade lromlHri dUn çanhyaya gel/rken 

Doğru değil 
.ı5an lt/ma41Wllfılnl tıkdlm edın bulg 

ılçisl B. Pavlol b~balcanlılctıa 
çıkarken 

1 Dandinen de Natie, Bay ve Bayan 
Alf ant hazır bu!unmutlardır. F • 
ransız Büyük Elçisi Bay Kamerer 
gene aynı münasebetle Anadolu 
Kulübünde bir akşam ziyafeti ver
mittir. Bu ziyafette Batbakan ı ... 
met İnönü, Dıprı ve lçeri İtler 
Bakanları, İran, lngiltere ve Sov
yet Ruıya Büyük Elçileri, Kamu-

tay Batkan Vekili, Mısır ve Yu
ıoılavya elçileri, Riyaseti Cümhur 
Katibi Umumisi ve Bafyaveri, Ka
mutay Dııarı itler Encümeni Bat· 
kanı ile Dıtr. rı itler Bakanlığı ile
ri gelenleri, F evakalade komise
rin refakatlerindeki zevat, Fransa 
Büyük Elçiliği ileri gelenleri ve 
Bay Dö Peyrekal, Bay Norman ve 
Bay Alfant hazır bulunmuılardır. 

miseri Kont De Martel, Türkiye 
Baıbakanı, Dışarı İşler, içeri lıler, 
Adliye, Ökonomi ve Gümrük ve 
İnhisarlar Bakanlariyle iki mem
leketi alakadar eden meselelı:r 
hakkında görüşmüttür. Fransa'• 
nın Türkiye•deki Büyük Elçiai de 
bu görüımelere İftirak etmittir. 

Atağıdaki meıeleler, tetkik 
mevzuunu teıkil eylemiıtir: 

1. - Hududlar ve hudud mü-

Universiteye yabancı bir rektör 
getirileceği şayiası yalandır 
Oni.erıite rektörlüğüne bir yabancı. 

nQl getirileceği hakkındaki duyufun 
(Sonu S inci sayıf ada) 

Bulgar elçi.i Bay Pavlof dün 
Reiıicumur Kamil Atatürk tara
fından kabul buyurulmuf ve mu· 
tat meraıimle itimadnamesini tak
dim etmittir. 

Resmi tebliğ 
Fransa'mn Büyük Elçi payesini 

haiz ve Fransa cümhuriyetinin 
Suriye ve Lübnan F evkalide Ko-

nasebetleri. 
2. - Oemiryolu münakalatı. 
3. - Ticari mübadeleler. 
4. - Türkiye' de Suriyelilere ••ı 

(Sonu Sinci sayrfada) 

Osmanlıcadan 1 ürkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. 4 
l _ Ö~ tür~ köklerden gelen sözlerin kar~ısına (T. Kö.) beldeği (alameti) ko nnıuşwr. il unların her biri hal.: landa 11ıra ııı ile uzmwılarımızın ( müıehtuıu) 

yazılarını gazetelere vereceği~. 
2 

_ y • konan karıılıklann iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, /ran11:scalan ya~lnııı, ayrıca örnekler de kon ulmuııur. 

3 
_ K:;~ türkçe olan lulimelerin bugünkii iılenmiı ve kullanılan ıekilleri alınmııtır: A.ılı ak olan hak, a1elı i.igüm olan lıiikiim. tiirlu:e "çek,. kökünden ge-

len şekil gibi. 

Bid::.:: Yel 

~=Yelken 

B 

il.ele• =. den sonra = (Fr.) Apreı 
Ôrnek: Bade/mevt = Ölümden sonra 

8-clebu == Sonra = (Fr.) Puiı, et puiı 
fte41i :::: Sebeb ('!'. Kö.) 

Badire = Koran, zorıeçit (Bak: akabe) 
Ôtuek: Bu badireden de turtcıldulc = Bu lco-

raacJaa da kurtulduk. 

ladin ::: Çöl = (Fr.) I>esert 

8-c.a ..... Koltuk 
Ôrnek: Ziri bağalde = Koltuk altındı 

8-iteten = An11zın 
llit• L _ 1 (Bak: Asi) = Azıyan c::::ı (Fr.) Revoltc, re· 
ucllc 

Ornck: Bagiler derdest edilerek cezalarını gör
dü/er = Aı:ıyanlar yakalanarak cezalarını gör
dilfer, 

B- ( teh ve t) = Köıne = (Fr.) Lascivite, erotia-
ll'le 

B.ıı. ==Paha 

~ == Güzellik 

Bahar =- Bahar (1) = (Fr.) Printempı 
ilahi:::: Köınel - (Fr.) Erotique, pornographique. 

Örnek: Bahi eserler ad§bı umumiyeye muhalıf-
tir == Kösne/ izerler utsa/ tarüye uymaz. 

0..1ta - c· · - ınarı 

1lahir (Bak: ayan) = Açık, apaçık, belli, besi>el~i 
Örnek: Okuyup yazmanın taammümü terakkı -
nin allıuetı" bahiresidir = Okuyup yazmanın ya

Yılnıas, ilerlemenin apaçrk bt?ldeğidir. 

(I) (Burhanı Katı) bu sözü Çin'de bir putgedin 
1.'e Türkistan'da bi; ateşgedin adı dıye gös

t"riyor: kelime Türfkaynağından gef~dit. 

Bahis tutuımak, bahse ıiriımek 
(Fr.) Parler 

örnek: At yarıılarında bahis cutuşanlac - At 

yarı~larında oceşenler 

Baht· - Deniz 

Babrecı _ Denizden, deniz yollyle 

Bahri ı= Deniuel :::::: (Fr.) Maritimc 

örne-k: Barhti vesaiti nakliye == 
:pt sraçlarr 

Denizsel ta-

Bahri muhit """" Ok.an c:2 (Fr.) Ocean 

Babı c Ayıt ""'" (Fr.) Propos, question 

Babı (tutuşulan bahis anlamına) = Ckeı 

Bahsetmek - Ayıtmak = (Fr.) Parlcr, traiter 
örnek: Son Kamutay seçimlt:rinden ayıtan ga
zeteler = Les J ournaux qui parlent des nou· 

velles elections. 

Bahıetmek = Bai'ıetmek == (Fr.) Faire don 

• baht Veren 
örnek: Fayda veren =- Faidebahş 

• bahti = Veren 
Ornck : Sevinç veren = Mesuretbahşi 

Babtit 

Baht 

Bahtiyaı· 

reux 

Bağıit - ( Fr.) Pourboire 

Bahıt (T. Kö.) 

Bahtiyar (Bahtı yar) = (Fr.) Heu-

Bahuıw Hele, yalnız = (Fr.) Surtout, parti· 

culierement 
örnek: Biitün me:)e/elerde, bahusus iktısat me-

selelerinde ıızami itina lazımdır. Bütün sa -

rumlarda, hele ökoııomi ::.orumlarmda coğay <>

zen gerektir. 

Baid Uzak, ırak 

Bais = Sebeb 

Bik = Korku 

Baka Kalım = (Fr.) Perpetui~ 

Bakaya - Kalıntılar (Fr.) Les rcstes, ı;oluc 

Baki (Bak: Layemut) Kalız (Fr.) Immortcl 

Baki Geri, geriye - (Fr.) Reste 

Örncl : l - Bakisi düru.ğu binihayet Gerisi 
bir sürü yalan.2 - Beşten üç çıkarsa baki iki 
kalır - Beşten iiç çıkarsa geriye iki kala. 

Baki (Büka'dan) = Ağlıyan 

Baki kalmak = Artamak - (Fr.) Survivre 
Örnek: Gemi battıktan sonra --!ayanlar ara. 
11nda buldular = Apres le nau., ,;e on /'a ırou· 
ve parmi !es stırvivants. 

Bikir ltlenmerniı, el değmemit, balta girme-
miı = (Fr.) Vierge 

Örnek: l§lenmemiş topr.ak ~ Terrain nan la
boure (nan cultive). 

El değmemiş koı1u (mevzu) c:= Un sujet vierge. 
Balta girmemiş orman = Foret vierge. 

Bakire - Kız, ku:oğlankız - (Fr.) 
celle 

Vierge, pu-

Bakiye Artık, kalıntı - ( Fr.) Solde, reste 

Bal = Gönül 

Kanad 

Bala = Yüce, üat, yukarı = (Fr.) 
sus 

Haut, au des-

Örnek: Yiice boy Kaddi bala Haute rai/Je. 

Ba§rntn üstünde dola~iln Bfı/ayi setinde do-

laşan == Au dessu::. de sa tete. 

Kiğıdrn yukarısı (balisı) = Le haut du papit!r. 

Balapervaz Şişken, yüksekten atan -

Fanfaron, presomptuem:, 

Örnek: 1 - O ne balapcrvaz bir adamdu 

ne ~i~ken bir adamdır. 

2 - Öyle balfıpcrvazlara kulak asmamalı 

le yüksekten atanlara kulak asmamalı. 

Baliğ (Retid• = Ergin = (Fr.) Mur 

(Fr.) 

o 

Oy· 

1 

Baliğ olmak - Ermek, eritmek, varmak = (Fr.J 
Attcindre, mQrir 

Örnek: 1 - Sinni yirmi beşe bılii oldııh. -
Ya§ı yirmibeşe erdilrte. 

2 - Mesaiye baılıyalr beri geçen aımıa ilci •Y• 
baliğ oldu - Çalışmaya ba~Jıyalı fft~ftl sl.IDIJI 

iki aya var<dı 

Balin = Yastık 
Belit = Yüz yastığı 

Bam = Dam, çata 

Bini Kuran, kurucu, yapan = (Fr.) Bitlueur 

Örnek: 1 - Türkiye Cümhuriy~tlnia blald, 

A tatürk'tür = Ti1rkiy• 

A tatürk"tür. 

cumurlatunu · .hır .. 

2 - Süleymaniyenin binisi Koc• Siaaodır =
Süleymaniyeyi yapan Koca Sinandır. 

Banliyö - Yöre = (Fr.) Banlieue 

Örnek : istaııbulun banl."yösü pek ıazeı k6§1ler. 

le müzeyyendir == lstanhulun yöresi pelc gllztl 

köşklerle sÜ!>lenmiştir.. 

Bap K."\pı 

Bap = Bölüm = (Fr.) Chapitre 
Örnek : Bu eserde dört bap vardır, her biri dlo 

gerine/en mühimdir Bu izerde dört bölüm vır-

<ltr, her biri ötekinden önemlidir. 

Bap (Husus) ı,, yol, konu, sorum, ıekil, yön, 
bakım, için, üzerine = (Fr.) Cas, affaire, manf~re, 
sujet, propos 

Örnek: Bu bapta ne düşünüyorsunuz? = Bu i~ 
tc (ycindc, konuda, sorumda) ne düşüni1yorsıı

nuz? Bunun için (üzerine, bu iş için) ne dU. 
şunuyor unuz? = Qu'est-cc qMe VOUS pensez a Ctl 

sujeı (a ce propos). 

2 - Size ne (hususta) yardım edebilirim? 
Size ne yolda (ne şekilde, nasıl bir işte) yar
dım edebilirim! -= De quelle manıcre puis-je 
vous etre utile dans cette affaire? 
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:ŞARDAN GELEN SON DUYUKLA R 
ALMA~\' A'DA 

Saymen Londra'ya 
döndü 

Berlin, 27 (A.A.) - B. Saymcn bu· 
.ıün saat 10 da tayyare ile Londray 
h rcket etmiştir, Bakan, hareketi aıra· 
sında Fon Noyrat tarafmdan uğurlan. 
mı ve muhafız kıtalan tarafından ıc-
1amlanmı§tır. 

B. Eden Varşova' dan 
geçti, 

Varşov , 27 (A.A.) - B. Eden, Sov· 
~t Rusyanm Londra elçisi B. May l 
beraberinde oldu •u halde bugU~ Var. 
ova'd n ge~miş tir, istasyonda Polonya 
Dı n ı ter Bakanının mUmca illeriyle 
İngiltere el~iliğl memurları tarafından 

selamlanmıştır. Aynı trende 1'.oıkova

ya gitmekte olan ingiliz matbuat gnı.. 
pu da vardır. 

B. Hi tler, B. Saymen'in 
... aygısını kazanmış 

Londra, 27 (A.A.) - Vard Prjce, 
Deyli Meyi gazetesinde çıkan bir yazı· 
sında diyor ki: 

"Hitlerin Berlin konuşmaları aır m. 
da aldığı ciddi bir mubatab durumu do
Jayısiyle Saymenin tam saygısını ka
:rımmıs olduğu katiyetle söylene'biJir. 

Yolculuğun sonucu 
Bcrlin, 27 (A.A.) - Royter ajanaı 

bildiriyor: İki giln konuşmadan sonra 
elc;le edilen duygunun özü §Udur: Bay 
Sayman ve B. Eden Bcrlinden* burayı 
ziyarette haklı olduklarına her zaman. 
lcin..ıe., fa la inanarak aynlmaktadırlar. 

i'aymis'in bir duyuğu 
Londra, 27 (A.A.) - Taymis gazete

si BcrlJnden alarak yudığı bir yazıda, 
Tuna ve doğu andl"fDlaları meselelerin
den bahsederek diyor ki: 

Bar - Yük 

Salı gUnU bu hususta ya,pılan gijrUı
m.eler ııraamda Alınan1a taraf ındaıı 
Tuna andlaşmaaına kar§ı yapılan ltira· 
un pek ziyade Jiddetli oldu~u, doiu 
andlaşması arıcı bir hal tarzı bulunma. 
ıı ise, imkanıı.ı denilemezse de çok ıor 
olacaktır. 

B. Saymen elçilerle 
konuştu 

Bedin, 27 (A.A.) - Alman iatihba. 
rat bürosundan: DUn akşam B. Hitler 
tarafından Slr Con Saymen'e verilen 
veda ziy f etinden aonra, Sir Con Say· 
men İngiltere cfaretinde, fransız, Bel .. 
5ika ve İtalya el~Ucrini kabul etmiştir. 
Bu toplantı hakkında dışarıya hiç bir 
duyuk ızmamıştır. 

Durumda değişiklik yok 
Bertin, 27 (A.A.) - Hav ı ajansı c;.. 

zel bUclinneninden : İngiliz murahhas 
heyeti mehafilinden toplannn duyuklar, 
bu Unkü durumun ıekiz gün öncekinin 
tamamile yni olduğu merkezindedir. 
Mesul mahfillerin inkisarı açıktır. 

Evelki gün, Tuna ve doğu andlaş • 
maları hakkında yapılan mUnaka alar, 
ba.ıı umutlar uyandırmıştır. Dün, asker
lik mese1esine temas edilince durum ka· 
rarouştır. 

B. Hitler, alman silfilılarunasırun ıı • 
rursız bir kerteye varmasının Almanya 
lçJn dirik meseled olduğunu anlatmı§ ve 
biricik dil§ünü ünUn, bundan sonra Sir 
Con Saymen tarafından Tre konfe • 
ranımda anlab1mak Uzere, alman tezi
ni açıkça izah olduğunu 11öylemi§tir. 

Bu sözlerin yar tbğı durum, İngilte
renin lmantezirıin avukatı yapılm k is. 
tenildiği merkezindedir. 

İngiliz murahhaslan, bundan fena 
halde sıkı1mışlardır. 

Görüşlerdeki fikir 
ayrılığı 

Bertin, 27 (A.A.) - Alman - lngiliz 
konuşmaları sırasında fikir aynlıkları a-

mııınıı mnnı mımııunıum ~ ııııııtıl!m111111ı1E 

Dış duyuklarm özü 
- İngiliz bakanlanndan alınan 

duyuklarda Almanyaya kar~ı olan 
durumun sekiz gün öncesinin ayni 
olduğu bildirilmektedir, Askerlik 
me elcsi bu vaı:iyeti doğurmuştur. 

- Alman ve ingiliz sıyasal mah. 
filleri aradaki aynhkların açıktan a• 
çığa ortaya atılmasından memnuu 
görünüyorlar. 

- Bay Çcnıberlayn orta Avrupa· 
run güveni için Rusyarun andlaşma
lara girmesini gerekli görmekte • 
dir. 

- Bay Noyratın çekileceği tek· 
zib edilmektedir. 

- Bay Eden M0&kovaya git -
~ miştir. 

~ - Bir duyuğa göre Almanyanın 
Habc§istan elçisi bir anlaşmazlık 

halinde Almanyanın Habef tarafını 
tutacağını ve gerekince tayyare "e 
miltehaııs11 göndereceğini söylemiş

tir. 
- İngiliz gazteleri Berlin göruş

meleri etrafmda pek az tefsirlerde 
bulunmaktadır. Almanyaca teklif e
dildiği söylenen Rusyaya knrıı bir 
blok kurulmasına Londrarun muha. 
lif olduğu kaydolunmaktadır 

- Deyli Meyl bay Hitlerin ciddi 
bir muhatab olma11 dolayııile bay 
Saymenin aaygımnı kazandıftn.ı yaz. 
maktadır. 

- Gaıeta Polska Tuna ve doğu 
andlaşmaları için en büyük zorlu • 
ğun Almanyanın hukuk birliği lıte
ği oldui;unu yıwnaktndır. 

- Royter, Bay Eden ve Seyme- 1 
nin Berlini ziyaretlerinden h kh ol
duklanna her zamankinden fa:r:la i· ı 
nanarak ynldıklarını yıuıyor. 

- Bay Saymen tayyare ile Lon· 

draya p8nmüştlir. J 
- Yunanistanda seçim iki ay 

aonra yapılacak ve ftyan kaldırıla -
caktır. 

......,.,,n____ ıı.•wıımıımıunıtaıınııuuııııııı:ımı -

çıkça gö · ib. akat, doğrudan doğ. 
ruya komıımaJann, bu cibl aynhklan a. 
çıkça göstermesi balamından istenilen 
bir ıe1 olduiu söylenilmektedir. 

B. Eden'in, Moskova, Val'Jova ve 
Prag yolculukları ayni ekilde, yani du. 
yuş olmak fçln birer %lyaret mahiyetin
de görülmektedir. 

Avrupa duruınumuı, Stresa konfe. 
ransından 8nce tamamen aydmlanmıya. 
ett~ı takdir edilmektedir. 

Alman sıyasal ileri gelenleri ingiliı 
mehafiJinin Javanc.ına iştirak etmekte • 
dir. 

B. Noyrat çekilmiyor 
Berlin, 27 (A.A.) - Dışan i§lCTi 

bakanı B. Von Noyrat, ile müsteşar Von 
Bülov'un çekildiklerine dair olan riva • 
yetler, yan resnıf mebafiJ tarafından tek. 
ztb edilmektedir. 

B. Eden Moskova'ya gitti 
Beılin, 27 (A.A.) - B. Antoni Eden 

dün ak§am, beraberlerinde Rusya'nın 
Londra elçisi B. Maisky olduğu halde 
Londraya hareket etmi§tir • 

Sonuçlar eyi görülüyor 
Londra, 27 (A.A.) - Sir Con Say -

men bu sabah tayyare ile Berlinden ha· 
rekct etmiştir. Öğleden sonra Londraya 
cclecektir. B. Eden de Moskovaya ha -
rcket etmiştir. Sir Saymcn Londraya 
geldikten sonra kabinede f%abat vere • 
cektir. 

Londada, Berlinde elde edilen so .. 
nuclar iyf g8rWmektcdir. 

B. Eden Moskova, Va"!ova ve Prağ
dan döndükten sonra çok alAkadar dev
letlerin bütün göriitlcri elde edilmi~ o • 
lacaktır. Böylece de Streaada B. Muso -
lini, Sir Sayınen ve B. Laval arasında 

yapılacak konu malar için gereken bU
tün unsurlar elde cdilmi§ olacaktır. Ber
lin konuşmalarında herhangi bir anleı
ma için bir ~şebbüs yapılrnı~ de~ild\r. 
Genel bir Avrupa anlaşmaıı sözü ortayn 
sıkalıdanberi, ingiliz bakanlannın dü -

b' in' güncelerinde doğrudan doğruya ır li 
giliz •alman anlaşmaıı mevz:uubah! 0 

mam11tır. 

Sir Saymenin yolculuğu 
ve alman gazeteleri 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman istihba 
1 

rat büroaundan: Alman • ingilız göıiiŞ
meleri hakkında yazllar yazan atına~ 
gazeteleri, g8rüşmc1er hakkında uıııurıı" 
yetle eyi düşünceler beyan etmekte• 
dirler. 

Fölkişer Beobabter, iki taraf ıçiıl 
de faydalı olan bn görüşmelerin, istiltı 
bal için mesud bir başlangıç olduğul111 

yazıyor. 

Doyçc Algemayne Saytung, "bU' 
susi bir anlaşmanın tahakkuku genel 
bir anlaşmanın tahakkuku için çok fe· 

na olacağını, bunun müstakbel görur 

meler için bir direktif olarak kalrl1•5
' 

gerektiğini,, ıöylüyor. 

Berliner Tngeblatt, Sir Con Sa)'' 
menin Atmanyaya, Fransa ve 1talyan111 

bir mutemedi olarak geldiğini bildir• 

mektedir. 
Gcrmania ise ingiliz bakanlarınll1t 

Almanyanm Avrupa kombinezonundSi 
faal bir uzuv telakki edilmesinin yal• 
nız tedbirli değil, gerek'i bir harelcet 
olduğuna inandıklarını yazmaktadır. . 
Orta Avrupanın güvenı 

Londra, 27 (A.A.) - B. Osten Çeıtl' 
berlayn, "Pravda,, gazetesinin Londra• 
bildirmenine a8yledilderinde: 

"Herhangi bir Avrupa güveni siste• 
minde, Sovyetlerle elbirliği yapıJınllSS 
gerekliğine hiçbir kuşku yoktur,, dernif 
tir. 

B. Çemberlayn doğu ve orta AvrııP8 

güveninin batı Avrupa güveninden cıatta 
az ehemmiyetli olmadığını ve B. Litl/i' 
norun, ''ban§ taksim kabul etmez,. şe~ 
linde söylediği sözün, uluslar derneğiniıt 
esas fikri olduğunu ilave etmiştir. 
(Duyuklarımızm sonu .S inci sayıfads) 

Örn k: Bu barı girana tahammül için ... Bu a
ğır yüke dayanmak irin .. 

Basit (Sade anlamına) = Basit (T. Kö.) = (Fr.) 
Simple 

Baıit (Gayri mürekkeb anlamına) c:: Yalr~ = 
(Fr.) Simple 

Bayi= Satan, ıatıcı = (Fr.) Vendeur, marchand 
Örnek: Alınlarla satanlar anlaştılar = Les ven
deurs et lu acheteurs se sont entenduı. 

Bedel = Karıılık ...., (Fr.) Contrevalcur sif 
Örnek: Senfrı verdifiin ata knrşılık (bedel} 

bir iılı~ veriyorum. 

b.~r = Yağdıran, saçan, serpen 

Örnek ı Bolluk $a9lftı - Fey2bAı 

Barnn = Yağmur 

Barid 

Berd, bürudet Soğukluk 

Örnek: 1 - Aramızda büf6det hasıl oldu = Ara
mıza soğukl11k girdi. 

2 - Havadaki bür6det tezayüt ediy(lr = Hava. 
mn soğukluğu artıyor, 

Mübenicl c:o: Soiqtmaç 

Orn~\t: H "imiş koyunıuıo ~tle1loi m Muid • 
de muhafaza ederler - KesilmJf 1.opunların et
lerini soğutmaçta saklarlar, 

T ebrid etmek Soğutmak 

Barid:..ne - Soğukça, ıoğuk 

Orn k: Nirin b.wa böyl barld•n mua fde 
bulu11uyQısu.~? :;:; Niçin booa Myl~ .ta .uı (sa. 
"11kça) davranıyorsunrız? 

Bariz, ınüteb&riz = Belirgin 

Örne\[: Bu işin böyle olduğu beUrgiodir (ba~ 
rizdfr). 

Tebarüz =:ıı Belirgi 

T rüz ettirm-..k = Belirtmek 

Tebarüz etmek= Beünn k 

Bas Gönd:ırme 

Biıa (Basil baddmevt onl mma) - Diri =:ı 

( r.) Resıırrtction 

Basar Göz, görme = (Fr.) -= Oeil, vue 

BU.ra = Gorem = (Fr.) La vuc 

Ornek: IJ.wra bava~1 bawseaia en mühimle • 
rindcn biridir = Görem, be§ duyuaua e.Q öne11> 
/ilerinden biridir. 

~t = Ongörü - (Fr.) Prhoyante 
Örnek: Basiret, devl~ adamlarına çok J zum -
luduı = Ôagörti devlet adamlarına ro.t g rek
l'J'dir. 

daaitetkar P.'! Ongöreu, öngöriilii 
Omek: Siyası il aı4o b.Wrofkb oJ k lfizım

İlır = Sıyasal acuada öngörür olmak ın~lıtir. 

Orm:k: Ba~t ve müıelleb cisimler ... Y•lmç 
ve ltatınç cisimler 

Baılnımandan ;:;; Baıbuğ c (Fr.) GeneraliWıne 
Ornelr: Tiirk ordulıtınıo Bışkumandılll, Atı
türktür = Türk ordularının Başbuğu Atatürk
tür. 

BaşlıUımandan ı= &ıkomutan = (Fr.) Cornman· 
dant en chef 

Örnek: Şarktaki oıdulvıa Başkumandam _. 

Doğudali orduların Ba,.tomutanı. 

Kumandan =- Komutan 

Kumanda etmek = Komubnak 

Bataet = Ağırlı1'. yava~lık = (Fr.) Lcnteur 
ÖrMk: Bu İ§ bu Jcadu bataet/e yürümez :::: 
Bu ı"ş bu kadar yav811ıkla (ağırlıkla) yürü-

mez. • 
Batacl aöatermek cm Y Hqnnalc, ağn-lrk göatermelı 
c::a (Fr.) Montrer de la lenteur 

Örlle : işlerinizde bataet ıöstermeyiniı ::: iş
lerinizde yavaşı mayınız ( atırlılr K4'st~rmeyiniz J 

Bati = Ağır, yavaı - (Fr.) Lent 

Batıl = Çürük, boş =- (Fr.) Faux, absurde, vide 

iptal etmek = Çürütmek 
Örnek: O adam, benim hakkımı iptal etti.,,,. O 
adam, benim hakkımı çürüttil. 

Bu arzuhalin pulunu iptal edini:ı ... Bu diJ~Jr~ 
<;enin pulunu çüriitünüz. 

Batıl itikad = Botinan = (Fr.) Fausse croyance 
Örnek: Batıl ltikadlara saplanıp ka/an13ra a
cımalıdrr = Bo§inanJsra saplanrp kalanlara 
acrm:ılrdır. 

Batın = Göbek, ku~ 

Örnek: Dördüncü batında ded~Jerimlz birle§i· 
yor = Dördüncü göbekte (kuşakta) dedeleri. 

miz birle~iyor. 

Batın :::: Karın s:::ı (Fr.) Ventre 

Batın = lçyüz = (Fr.) Interne , interieur 

Örnek: lşin zahirine değil, batımna bakmah -
lşin dq yüzüne değil, iç yihüne bakmalı. 

Batıni == Gizdcm = (Fr.) Eaotfrique 

Bazan """' Arasıra, arada, kimi vakit -= (Fr.) Quel
quefol (parioia) 

Bazı r::::: Kimi, birazı, bir takım, bir kmm = (Fr.) 
Quelque (s) 

Bitz.ice Oyuncak ==> (Fr.) Joujou, jouet 

Bazu :::: Pazı :::; (Fr.) Bicepı, bras 

Buubend = Pazıbai-= (Fr.) Amulcttc attacM au 
bras, brassard · 

Beca = Y erindt. 

Nibeca (Nabcmahal) = Yersiz 

Becayiı = Almaf ..,. (Fr.) Peımutation 
Omek: lki memurııa becayişi ıasvib edild! ._ 
lki işmenin almaşı onandı. 

Bed - Kötü, çirkin 

Bed'endit - Kötülük dütünen = (Fr.) MalvciJ. 
lant 

Bedahet = Beabellı'k =- (Fr.) Evidence 

Örnek: Bu bedahet muvacehesinde dıyecck sö. 
züm ltalmadı = Bu besbellilt 6nilnde diyecek 

sözüm kalmadı. 

Bedaheten (Bak: bilbedahe) = Tasanız, hazırlan. 

madan 

Bedihi = Beıbelli == (Fr.) Evident 

Bedasıl - Soyıu:ı =ı (Fr.) De basu origine 

Bedavet = Cötebelik = (Fr.) Vie de nomade 

Betbaht - Bahıtsız, kötübahıt = (Fr.) Malbeu
reux 

Bedbin = Karamsar = (Fr.) Pessimiste 

Örnek: Btıdbin olanlar, her ~yi bran/ılı: ıörür. 
ler = Karam!klr olanlar, hfr ~eyi karanlık görür

ler 

Bedbini ..... Karamsarlık = (Fr.) Pessimisme 
Örnek: Hiç bir işte bedbiniye düşmemelidir -= 
Hiç bir işte karamsarlığa dü§memelidir. 

Beddua= llenç -: (Fr.) Malediction, AnathCme 
Örnek: Ana baba bedduası almaktan ı"çtinap et
meli = Ana baba ilencine uğramaktaa korun • 
malı. 

Bedel (Eıman anlamına) = Tut11r 

Mubadil ... Deiipnen 

Mübadele - Deiit 
Örnek: Mübadele, beyneJmileJ Jlrtısadi rabıt' 
/arın başl~calarmdan bJridir = Deği§, arsı~ 
sal (1) ökonomik bağlarrn başlıcalarıod 
biridir 

Tebdil etmek = Deği,tinnek 

Tebeddül etmek .- Değiım<:lı 

Tebeddül c: DeğifDV' 

Tebdil -== Deiiştirme 

Mütebeddil """' Değiıken 
Örnek: Bugün hava müte~dil z Bugan 1"' 
deği§l:tn. 

Tebadül """' Değiıki 

Örnek: (B) ile CP) har/iNİ arasında her vJ 
de~işki olabilir. 

Bedel olarak = Yerine = (Fr.) A la pla<:c deı d 
remplacement de 

Beden = Beden (T. Kö.) =- (Fr.) Gorps 

(1) Fransızca "inter., önekinia dilimızdc ~ 
şılığı ollln bu ''arsı,, önekı' hakkında da ayrı" 
yazılacaktır. 

DOZELTME 
Kılavuzun birinci sayısında ilk ~yıld' 

nın dördüncü sütununda 19 uncu ıatırdd' 
ki (Adli) sözünün karşJığı olan (Tüzel} 
den sonra lranaızca olarak (judiciaire) Y' 
zılactıktır. 

Hukuk terimlerinden yazı dilinde het 
zaman kullanılması gerekli olanlar içill 
H harfinde (ha/1) ve (h:ıkuk) kelimeli' 
rinde toplu har§ılıhl r gösterilecektir. 

\:-'f* 

Kalavuz.un ~iincü yı ncla, birinci 14' 
yılanın dördüncü sütununda li ve 19 ııtt: 
cu satırlarda (asli) ue ( asliyet) wzler' 
ktırf1sındaki türkçe hrutılıklaT ( ö~n) "' 
(özgünlük) olacak ik~ yanlışlıkla (oı· 
gül) ve (özgüllük) J:Ulm" tir. 

lars. 
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Sonu gelmiyen 
konferanslardan sonra .. 
. Savaşsonrasının özelliklerinden bi· 

rı. eyi b 1 . aş ıyan işleri, durum çetinle-
§ınce s- ·· 
l 

• uruncemede bırakmaktır. Hatır-
arsak ·ı ' sı ahsızlanma konferans/arı bu-

nlln en göze bat .. ki . . . an orne erını verır. 

ille ·ı sı ahsızlanma konferansları, 
Yıllarca ·· 
1 

ıuren hazırlıklardan sonra ateş· 
ı bır ha · · va ıçınde başlamış fakat bunun 
arkasınd . . 
h 

an, daha ılerıye atıla atıla, ni· 
ayer re k .· n sız toplantılardan ibaret kal-

ll'ıısrır B · . tn · · ır ışın sıirüncemcde bırakıl· 
S!>tnın h• b" . _ ıç ır §eyı yoluna koyamıya· 

cagını ·1 . • sı ahsızlanma konferanslarmdan 
ey, ne . b 
d 

ıs ac eder? Silahsızlanma diye 
ıye b .. 

1 
• ugun, açık bir silahlanma yarışı 

ı e kar I rn .şı 8fmış bulunuyoruz. Ökono-
•· 'k konferans/ar için de böyledir. !ster 
tamirat k " onferanslarrnı ister para 

ve ric · . . _ . . aret ışlerıne dokunan dıgerlerını 
Coz ôn- . . . . 
"T unc getırelım, Sonuç hep bırdır. 

<ımirat 'd b l' . -d . d •• o ene ı ır mı o enemez mı 
ıye diy •• e, tamirat,, ortadan kalkmış· 

tır. Para v,,. . . . d'' 1 k cıcaret ışlerını uze tme 
gerek· . 

ıyor dıye diye, ortada ne "para 
esilsı ne d .. " e serbest tıcaret,, kalmış· 
tır. 

ı - Bunun bir taktik olduğu kuşku gö· 
u~nıez. Şu var ki bu taktik, iradeden 
mı g 1 e 1YOr ıradesizlikten mi, ıorulup 
cevabıa d . . . n ırrlmas1 epıyce yenndedır. 

Tıpkı o konferanslar gibi, konfe· 
ransla d . . r an bır şey ~;ıkmıyor dıye orta-
ya konu/an yeni "konuşma yöntemleri,, :c, yaşı benzemesin, konferanslara 

enzemektedir. 

. Yeni ''konuşma yöntemleri,.ndcn bi· 
rı, Yola müzakereciler çıkarmaktrr. Bu 
'Şe ılk amerı'kalılar başladr. Norman 
Dav;~ amcrikalrlarrn, bütün Avrupa iş· 
!erine mem11r "gezginci elçi,,si gibi 
bir şeydı. 

~imdi aynı rolde, lngiliz Dışarıişler 
8akanı Sır ]ohn Simon'u görüyoruz. 
Roma gorüşnıelerinden sonra Londra'
da J,ararla~an noktalar, bir itin eyi tU· 

tıımıa sonuna ıletıleceğini müjdeliyor
du. O giın bugün, lngiliz diplomasisi 
hala yoldadır. Moskova, Varşova ve 
Prag ile de görüştükten sonra Streza'· 

da ,ı;özde, bir karar verilecek. 
Görünüşe ve Berlin'de alınan so· 

nuçfara bakılırsa, "konferanslar,, gibi 

"konuşmalar., da, ışleri sürüncemede 
bırakmaktan başka bir işe yaramıya
cak. 

Sebeb? 
Vakit kazanmak. 
1 ngıltere biliyor ki "knock-out'', 

hem olmamalıdır hem de bugünkü du

ruma göre. bir hayli güçtür. Onun için 
Puan hesabı ile işleri bitirmek istiyor. 

Sürüncemede bırakılmak yüzünden, ,, . 
sılahsızlanma., ''silahlanma,, oldu. Sa· 
kın, gene bıı yüzden "barış,. tam kat· 

şısmı doğurmasın?! 

BURHAN BELGE 

Raymakamlar arasında 
değişiklikler 

İçeri itler Bakanlığı ikinci şu· 
be nıüdürlüğüne Foça kaymaka· 
ın~ Hilmi, Bahçe kaymakamlığına 
kılis kaymakamı Nuri, Kilis kay· 
hıakamlığma Bursa hukuk işleri 
hıüdürü Necmettin, lslahiye kay
hıakanılığma Eski lznık kaymaka
~1 Vehib, Darende kaymakamlı
~ına Hekimhan kaymakamı Mem· 
d u~, Foça kaymakamlığına Ak
B agınadeni kaymakamı Nusret, 
ulancık kaymakamlığına Kandi

ra kayınakamı Mehmed Ali, Ger· 
ke kayınakamlığma Vartu kayma
k aını Bedri, Hüseyinabit kayma
V~lığına Vize kaymakamı Sırrı, 

ıze kaymakamlığına Trakya U
:~~i müfettitlik yazı işleri mü· 
~ izzettin, Mihaliççık kayma· 
k" lığına Kavaklı kaymakamı 
~ aznn, Kavaklı kaymakamlığına 

~
ey~an vilayeti eski emniyet mü
\U'ü Memduh, Ayvacık kayma• 

J(. ınlığına Eceabid kaymakamı 
hetrıal, Biga kaymakamlığına Ay
bi cık kaymakamı Hikmet, Ecea· 

d kaymakamlığına Biga kay· 
~akaını Ali Rıza nakil ve tayin 
=~ilnıişler ve görülen lüzum üze
ıne Bulancık kaymakamı Hay

l'e• • r n "':\K" ıılık emrine alınmıştır. 

• 
1 ç o 
C. H. P. vilayet idare 

heyetinin balosu 
Cümhuriyet Halk Partisi Anka· 

ra vilayet idare heyetinin senelik 
balosu bu akşam Ankarapalas sa· 
}onlarında verilecektir. 
· Salon fırka bayraklariyle süs· 
lenmiştir. Balo senenin en büyük 
ve neşeli balosu olacak ve burada 
Ankaranın en seçme Bayan ve 
Bayları bulunacaklardır. 

Baloda davetlileri eğlendirecek 
tenevvular ve eğlenceler vardır. 
Herhalde Ankaralıların çok güzel 
bir gece geçireceklerine eminiz. 

Norveç elçisi Atina'ya 
gitti 

Norveç Elçisi B. Bentzon, Ba
yaniyle birlikte Atina'ya gitmi~ 
tir. Ankara'ya dönünceye kadar 
elçilik işleri, elçilik katibi B. Fin
ne - Grönn tarafından çevrilecek· 
tir. 

Polonya türkleri hakkın

da bir konferans 
Dün akşam saat onda Lehistan 

radyosunda Polonya türkleri hak· 
kında bir konferans verilmittir. 
Bu konferansı dinliyenlerin bir di
yecekleri varsa Lehistan elçiliği
ne müracaat edebileceklerdir. 

Makbetin temsili 
"Makbet,, piyesi dün aktam ka

labalık bir seyirci önünde Halk
evinde temsil edildi ve batlangı· 
cından sonuna kadar aksayan bir 
taraf görülmedi. Piyeste rolleri bu· 
lunan geneler azami muvaffak ol
dular. Günlerdenberi sıkı bir su
rette çalıtıldığı, bir eksiklik olma
ması için azami gayret sarf edildi· 
ği belliydi. Dekor ve ziya tertibatı 
mükemmeldi. "Makbet,, rolünde 
yüksek kabiliyetini gösteren Ercü
mend Behzad, aynı zamanda eyi 
bir rejisör olduğunu da anlatb. 

Halkevi temsil tubesi idarecile
rini ve piyeste rolleri bulunan 
gencleri tebrik ederiz. 

Muğla g~nel meclisi 
toplan tılan 

Muğla, 27 (A.A.) - Vilayet ge· 
nel meclisi toplantılarına sık sık 
devam etmektedir. Kabul edilen 
varidat büdcesi 440.085 liradır. 
Masraf büdcesi de: ziraat büdce
si 5.534, baytar 7.434, bayındırlık 
adi masraf 21.896, fevkalade mas· 
raf 103.179 lira olarak 125.075 li· 
ra kabul edilmiılerdir. Fevkalade 
masraf 100.179 lira olmak üzere 
125.075 olarak kabul edilmitler· 
dir. Maarif, sıhhiye idare ve müş· 
terek masraflara aid büdcede bir 
at koıusu masrafı ile damızlık bo
ğa, teke, koç celbi için masraf pa
rası vardır. Nafıa tahsisatı arasın
da da yeni yollar ve esaslı tamir
ler için gereki kadar tahsisat ka· 
bul edilmiştir. Maarif büdc.esinde 
muhtelif kazalara yeni okullar ya
pılması ve idare büdcesinin de ha· 
len ticaret ihtiyaclarının kolaylaş· 
tırılmak için Gökovada bir depo 
yapılması ve sinemanın sesliye 
çevrilmesi teklif edilmittir. 

Muğla'da muhtar 
seçimleri 

Muğla, 27 (A.A.) - Vilayete 
geçen yıl yaptırılan bet yıllık köy 
çalışma programlarının iki.nci yı· 
Jına aid olan kısımları tatbıke ge
çilmiştir. Bütün vilayette köy muh· 
tar seçimleri bitmit yeni muhtar- , 
lar işe başlamışlardır. Bu yıl muh· 
tar heyetlerinde birer de kadın 
vardır. 

Siird'in ağaclandırılması 
Siird, 27 (A.A.) - Siirdin •· 

ğaçlandırılmasına batlanmııtır • 
Üç bin ağaç dikilmittir. 

u y u 
Ülkeye sokulacak eşya 

hakkında 
Kontenjan karanamesi hüküm

lerine göre Ökonomi Bakanlığı
nın müsadesiyle memlekete soku
lacak eşyaya aid muamelelerin ça
buk yapılabilmesi ve fazla sorgu
lara mahal kalmaması için alaka
darlar aşağıdaki hususları ehem
miyetle göz önünde tutmalıdırlar: 

1. - Kararname ile ithali Ba
kanlığın müsaadesine bağlı bulu
nan eşya için siparişten önce izin 
alınması gerektir. 

2. - Siparit izni verilen eşya· 
nın bu izinde gösterilen müddet 
içinde memlekete getirilmesi ge
rektir. 

3. - Herhangi bir madde hak· 
kında yapılacak müracaatlarda, 
varsa önceki muhaberenin tarih, 
numara ve dairesi, ithali istenilen 
efyanın mahiyeti, mikdarı, kıyme· 
ti, menıei, tarife numarası ve han· 
gi gumrüğe ve ne zaman gelece· 
ğinin açık olarak yazılması ve bir 
orijinal fatura ile bir örnek ve iki 
tasdikli tercümesinin gönderilme
si lazımdır. 

4. - Reklam eşyası için yukar
da yazılı hususata ilaveten birer 
nümunenin de gönderilmesi gere
kir. Müşterilere parasız dağıtıl
mak üzere dışardan parasız ola
rak gönderilen, Üzerlerinde rek
lam olduğuna dair f abrikasınm a
çık itaretleri bulunan, para muka
bilinde dağıtılacak olmıyan ve yer
li tedariki gayrikabil veya mütkül 
olan reklam ef yanın ithaline izin 
verilecektir. Alınan örnekler ya 
tasdik edilip gümrüğe gönderile
cek veya sahibine iade olunacak
tır. 

5. - Kontenjan döviz ve mem· 
leket anlaşmalarına aid hüküm· 
ler hakkında alakadarların önce 
mahalli türkofia ıubelerine veya 
ticaret odalarına veya gümrükle
re girerek izahat istemeleri ve te
reddüde dütülen ahvalde Ökono
mi Bakanlığına müracaat etmeleri 
işlerini kısaltma bakımından fay
dalıdır. 

6. - Bakanlığa gelen yazılara 
24 saat içinde cevab verilmekte, 
tetkikine muhtaç olan itlerde ise 
bu husus derhal sahibine bildiril· 
mektedir. 

Yurdda grip durwnu 
Sıhhat ve Soysal Yardım Bakan

lığından bildirilmiştir: 
11 mart tarihinden 25 mart 935 

tarihine kadar yurdumuzun grıp 
hastalığı durumu §Öyledir: 

ikinci bildiride hastalığın sal· 
gm teklini muhafaza ettiği ve ye. 
niden salgın halini aldığı bildiri· 
len vilayetlerimizden Aydın, Bur· 
sa, Çanakkale, Denizli, Isparta, 
İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Kır· 
tehir, Kütahya, Mardin, Tekirdağ, 
T okad vilayetlerinde salgın dur. 
mut hastalık buralarda hemen tek. 
tük vakalar halini almıttır. 

Balıkesir, Çorum, Burdur, Ma
latya, Manisa, Niğde, Ordu, Sam
sun, Seyhan, Sıvas, Sinob, Van vi· 
(ayetlerinde pek hafif bir tekilde 
olmak üzere devam etmektedir: 

Amasya, Kayseri, Muğla vila
yetlerinde hastalık salgın §eklini 
almıttır. 

Çankırı, Erzurum, Gazianteb, 
Gümüşhane vilayetlerinde !İmdi
ye kadar hastalık görülmemittir. 
Ankara' da hastalık salgın halini 
almamakla beraber bu son hafta 
içinde biraz artmııtır. Diğer vila
yetlerde hastalık tektük vakalar 
halinde görülmektedir. Bursa ve 
Diyarbekirde konulan ihbar mec
buriyeti kaldırılmıştır. 

BU GECE NÖBETÇi ECZAEVLERI 

SEBAT 
VE 

YENİŞEHiR 
ECZAEVLERIDlk 

K L A R 
Mübadele edilecek 

bulgar köylüleri 
İstanbul, 27 (Tele fon) - Siliv

ri' de "Turhal,, köyündeki bu)gar
larm mübadele işi bitmek üzere· 
dir. Bunların miktarını Silivri kay
makamı vilayete bildirmiştir. Şark 
şimendiferler idaresince hazırla
nacak bir katar bunları Bulgaris
tane götürecektir. Ancak Tur hallı 
köyünde yazılı olupta İstanbul 
şehri içinde ticaret yapanlar var
dır. Bunların vaziyetini vilayet f. 
çeri lıler Bakanlığından sormuş
tur. 

Yabancı ve hususi ekalli-
yet mekteblerinin 

durumu 
İstanbul, 27 (Telefon) - Hu

susi ve yabancı mekteblerin birer 
ticaret müessesesi olup olmadığı 
Maliye Bakanlığınca tetkik edil
mekte idi. Bugün İstanbul maarif 
müdürlüğüne bildirildiğine göre 
yabancı ve hususi ekalliyet mek· 
teblerinin birer ticaret müessesesi 
olmayıp hayır müessesesi oldukla
rı kabul edilmektedir. 

Milli türk talebe birliği
nin gezintisi 

İstanbul, 27 (Telefon) - Milli 
türk talebe birliği yaz tatilinde 
Antalyaı Sıvas, Samsun'a kadar 
bir tetkik seyahati yapmağa ka· 
rar vermiştir. 

Tünel şirketi zarar 
ediyormuş 

İstanbul, 27 (Telefon) - Tü
nel tirketi hissedarları umumi he
yeti toplandı. idare heyeti raporu 
tasdik edildikten aonra eski idare 
heyeti ile murakipler yeniden ae
çildiler. Şirket bu sene kir etme. 
diğinden hissedarlara temettü ve ... 
miyecektir. Tünel tirketinin zarar 
ettiği haber verilmektedir. Son za
manlarda tünel yolcularının mik· 
tarı azalmıt ve günde on iki bine 
kadar inmittir. 

Vapurculuk şirketinin 
senelik toplantısı 

İstanbul, 27 (T elefoo) - Va
purculuk tirketi senelik toplantı· 
sını yarın yapacaktır, 

Urfa onarılıyor 
Urfa, 27 (A.A.) - Urfada ona

rılma itlerinde yeni canlılık var
dır. yeni hükumet konağı bitiril
mif, önündeki vali İzzet caddesi
nin. modern bir biçimde yapılıtı 
ilerlemittir. 

Mallarımız için ucuz 
tarife 

Urfa, 27 (A.A.) - Cenub de
miryolları müdürlüğü Çobanbey • 
Nusaybin hattı üzerinde bir kısım 
türk malları için tenzilatlı tarife 
tatbikine başlamıttır. 

Urf a'nın kurtuluş 
bayramı 

Urfa, 27 (A.A.) - 11 nisan Ur
fa kurtulut bayramının yıldönüınü 
için belediye ve Halkevi tarafın
dan büyük hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Çağrılış 
23-3-1935 perıembe günü He· 

yeti Umumiyeden sonra Milli Mü. 
daf aa Encümeni toplanacaktır. 

• ~of* 

. Gümrük ve İnhisarlar encüme
na 28 • ili· 1925 perıembe günü 
ıaat (1 O) da toplanacaktır. 

Bir bilgin clalıa ()Jdii 
Pastınszki adlı çok nıutevall bir 

macar bılgwi avm 011 yed111cı günıı 

ebediyet arnnuna göç etti. 71 yaşında 

iken ölen bu macaı bılgiui tıırklugü 

candan seven \'e bu ugurda her turliJ 

fcdakflrlrğı yapmaktan sakınmıyan çok 
miıtevazı bir türkoloğdu. Mscaristanda 
ilk defa olarak Macarca - Türkçe sôz

lüğü çıkaran ve Türkçe - Macarca 

sözlüğü çrkarabılmek için de birkaç 
.sene eve/ Birııt'tı kadar seyahat eden 
ve bu bitigini çıkaramadan goçen za

ı·allı Pastinszki birçok bakımlardan da 
gene bilginlere modl'I olabilect>k has
/erleri tıı§ımııkta idı. 

Pastim.,,kı" çnn dnrcc mütevazıdı. 

Aşırı tcvR7.11umlıı11 dolayı kitabında a<lı

m dalıi yazmıy:ın cskı" doğu bilgrn!eri 

gıbi Paı:tinsLkİ de son derrce nıahvi

yetkıu lıır Iıayar gr.çırir; mnasinıden, 

konfera11stım. rılnyışten lıoşlanmaı.: keıı· 

eli ko~esinıle çalışır tlıırurdu. Burun 
hayarrnz hu iki hitiği /ı;,nr/ıunaga vaki 

etnıışti. 

E~·ehe bırııok mckıcblcrde hocalık 

etmış, daha sonra bu ticaret mektebi 
mudürlüğünu uzcrine almış ve kendısi
nin bilgisım \"e dürüstlüğünü çckemi
ye11lerin dcdıkodusu uzerine de ıeka
üdlüğıinü ıstemi:j ve ıam maaşla rckaüd 
olnıu~tu. B11rula11 sonra bütün hayatım 

asla yorulr111ık hılmeclen hu iki sozlügu 
Jıazırlamağa vakfetmişti. Brr söz ıçin 
günlerce uğrnş1111, ç11lışa11, scıran vt' so

ruşturan Ps~r111szki kendi yıyccef!.İn

den .giyt•t·eğirıdl"n ve meskt!ninden 1'1-
:ıabildiği para ile kirabmm Macarca -

Türk!ieden bahsederı bırınci cildim bıi· 
yiilı fedak§rlıklarla çıkarabilmiş: on
dan sonra ikinci cildin hazırlanmssma 
başlaau~ ve ü~·. dört yıl önce de bunu 
tamamile hazrrlanırştı. 

Pastinszki tam bir ülkülü insandı. 

Bu ülküsü için d• her türlil fedakarlı

ğı gözüne almıştı. Tam maaşi/e müte

kafd olduğu için bu parı ile Budapeş

ted• müreffehen geçinmesine imk§n 
olduğu halde kitabım çılcarmd ve il· 

mi çalr1malarına devam etmelc için yi
yeceğinden keserdi,• bins.ruleyh ea 
fena ve en ucuz bir lokantada bir çorba 
ve bir hamur işi yemek/• iktifa .derdi. 

Giyeceğinden keserdi; binaea.leyb H

nelerdenberi glydili biricik elbisesi 

çok yıpranmıı, yakası yıl bağlamış, 

haldeydi. Meskeninden keserdi; üg 

d6rt odalı eyi dö~enmiş bir odada otu
rabileceği yerde çok fakir bir otelin 
kUçük bir odasında otururdu. KDçücüJı 

Odısrnın mobilyesJ bir telı yatak, bir 
krrılc iskemle, bir de kDçülc masadan 

ibaretti. Duvarları bembeyaz olan bu 

basık odanrn biricik süsa masanın üs
tüne doğru asılmış bir türk bayrağı idi. 
Bütün bu yaşayış tarzile biriktirebil-

diği parasını fakir talebelerin yiyece· 

ğine, giyeceğine hasreder, bir kısmmt 
ela çıkaracağı kitabı için saklardı. Pas
tinszki ıinirli ve titizdi. Fakat kendi
sini çekemiyenlcrle mücadele etmcğl 

asla aklına getirmez, kendi aleyhınd• 

bulunanları sukut ile mukabelt1 eder, 
battı hakkında yapılan ilmi iftiraları 
da omuz silkerdi. 

Pastinszlci'nin hayatı, ilme ciddi biı 
surette hayatını vakfeden türle ge11cle

ri için de birçok ibretlerle doludur. O; 

ülküsüne bağlı olarak öldü ve bu ül· 

küden hiç bir ıaman fedakarlıkta bu· 

lunnıadı. Temiz ahlakı, yüksek karak

teri, doğru sözile kendi aleyhinde bu· 

lunanlara da bir ibret ve nümune dersi 

vererek gözlerini ebediyete kapamıı 

olan zavallı Pastinszki son samanlarda 

biricik amacrna kavuFmak için çalış· 

maktaydı. Fakat gözleri açık gitti: 

çünkü bu biricik amacı olan kitabının 

ikinci cildini çıkarmağa muvaffak ola· 
madı. 

Faziletin ve Fedakarlığın timsali o
lan bu buyük adamrn biricik amacını 
ilim nanıma yerine getirmek için ma· 
car akademisinm çalışmasını bekle
mekteyiz. Hiç olmazsa ona ıağlığmdı 
yapılan hakçızlıklar bu suretle telafi 

edilmis olacaktır. 
Hüseyin Namık Orkun 



ı,AYlıt'A 4 

Almanyaya bir sorgu 
ı11 JDUt wwı Tıymiı ııueesi 

"Al..,,yqa bir aorııı,. bllflılı altıada 
yudılı bllfYMldı d•mdt-1ir ld: 

B. Wtlorla AJmlınyada mecburi u
lıılrJlli diril-.k ameti)'J. Yll'DÜf oldu. 
.. Anı, Jllr • kader Jaerkeı tarafm .. 
1-ıı llekltaııllll l&lA birM debpıindısı 
........ ayıllbWne de, prü Al • 
_,., ı-* Dtılkl Amıpa tıktlırl 
.... pü .... •lyetlldlr-

aaece, .tlıDlayuu.a bayii uma.a • 
..... " ılldld4ılıatlu, mi1saYl w 
tdlbl olmayı lnıııtla ıW•lt""n. in • 
tllls a.,.. J:ltüı, ,.,.,..,. alıulli 

Jdtldıtlalıı aatı1ııtaı ~ Hltl•r/11 IH
'J8111WMılad•a babsntlk.n ıonra 41 • 
,,,,, lıl: 

lqilblede kaııauJarm verdilderl 
Jıiuar ulualuanaı taabbldlere ve mua .. 
1"delere muhalif delildi. Almanlann 
Jenl kararı ile hem bir IDUllhede7'1 lh • 
lal etmtkte, hem de ıJmanlana Berlfıı 
~ mnmnbettyte llılıbu1 «tWm. 
81 lıılldirdilded ....ıua "1Wnwktıed ... 

Bayle bir lunket Dk defa ..ıd oJ. 
nwmakla beraber, bir mUahedema iN 
lllU'Ctle ihJal edUmif oım.aı dkatla ıe· 
pPirilebilecek bir Ud:ite 1a7Jlamu~ 
Bedaalde bu ~ket. o muabede7l im• 
~ Wr pı-otelto fınatı verae 
pektir. 

lubatta pbn alman - frlDIU tel>
Jllüıde muahedelerin Ws bir maddetl. 
111\1 lıJa1 edUa:lfııneal fruıaular ve in. 
slJkler tarafmdan çlrça bfldldlm'fıı 
!taı,a da ba ...._ lttlrak etmlftL Al· 
.-ıya blltlln ba llU1m w edertk 
llomıtm•la brar ~ hl~u. 

Tayıala, 6rı .,. .. lramıslarıa ulıt.r
ıa mlltldf'tial ordııya .,.,,,.. ltlıı ,,._ 
p, h yıll .. .,;it.dan el~ 
.... dlJle anııdık1anııı .a7Wilda 
w ......... 7fllmatl• d.,.,. .. 
m aulmlf olımmda Deri ıeidllJa • 
••• bab~ll .... ~ klı 

Pna,.am cla1aa • Dlfua1a lJe fük 
.. ....,_.. lnalammia delil cSt, mL 
ini Wr ftllJette IMıl.....P uiraltıp 
ldr uıada Almanyanlll orduamıu GOO 
... klfl7.e •• , .......... 'DrıllllDr 
illa fala offe••1+lyetlf blr meaelecUr. 
Slc Fnma blltiln ..arlik 1aflllda 
tiahananlan eoplala ve MlrıerUll ele AH 
pi m8clcletle yaptıra pne bu m&Man 
llaıwa. Bamı a1maa trktnıhad>t:red 
.. pek ili bilir. 

Buadan ..... Alln!ar, R.,aclan 
.-rn biç bir A•rupa l1ketlnde ..... 
.-.uun iMi W. ~o-.,.... 
im da blllder. 

... llalcle Almm,a. • .,. Jaldtt 1-

- Amapa 6ntederiM ....... delil. 
1leıı llDI Wk lıir ordu IMl10r tllmüdr. 

Marqal .._ neDd ah. Almalı
,._ Avrupa IHrint daJml bir U98f 
telaclicU umak " blltikı aq1111mı bu 
munra Useriae oturtmak latedillal 
llylerken hüuabk mı eımitti? 

Almall71t bk taraftan da clolu tara· 
fmdlıkl umrzaa bl1tlln Ilı- AmıpaJı 
ı.o~ ıeldlkniae 1rarfl koJıiııiımlJe 
1a da mtUıellef oldaıw-a lddla etmekte 
dlr. Bu iddiaya karp denllebJHr ki. 
'*'8ll Ruıyada emniyetin lrorunmaa 
w dofadı bir mdlaPN JIPıJmur, mi
...._. ..... dlUalııDllİll lgla ..... 
lıunetlerint ._...,i• prenltpleri da. 
.INtlncte Aıman1a lradar istekle •fer. 
ller edebilir. Fakat bU iti yapmala or
W. S..lr .......... ktedlr. 

Almuaya, ıtaa. yılmdıa.beri hava f1. 
loJarı 1apmala ve bltlbı uluı11 bir ıL 
llWı uluı ballne koymak dilelVS. 
JllDDl8lrtacbr. Peki, bunda makuıdı nt
cUt1 

itte bu bir IOl'IUdm 1d •k ft • 
111 bit Cifti> iner. 

B. Hitlerlaa medJurt aakerlik .lraran, 
.Pranadald ukerlijin Ud fda pkarıl· 
.... branna beueadyerek Mlt6n te. 
illllıttr w dmayltlerte brplandı. 

il mart cini. 'lr brtuıuı. bir hltr
d,et ı Alman,.mm Otül taluelar an • 
.... JÜlpk ..... yeri ..... 1 CUDi .. 
lataJs llu edildi. BUtilD almaalar, uıa 
8111Wlaanberi, &teki alullardan geri 
h•nm hlcab ve ntınbı altında bu • 
.ımJtlardı; 1nlaltnG prmlanmıı kur· 
taldulU bir &la olarak kutladılar. 

1tle't B. 1lltttrin 1Mı hareketi, • • 
tece, alman ahmmun etek! ıdullarla 
~ .......... ~ .. 
k'ltıflllllll"411;4'it o ilıılWf•ttıda'llııılıılt 
~;•illltil"WlhiP-Wf ura 9 n ı•lt 

·~· "rt!ftre ,., 'J' .......... ,. ı. 

t) L US 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımızl 
' J 

Almanyanın Versaya 
meydan okuması 
'18 mart tarihli D•yll Tilıral ıaze. 

t.ıiııla "biti.o dOn7aya iarp Alman • 
yaza Veray muab«leslw a,ıktaıı .,,. 
p OWJJlaa okum&11. bqlıiı altında yaz 
tblı bh bafyaıdıa qağu:ldl parçaları 
elqoruı 

... Bundan birkaç hafta evel, nul 
ttflerlnin ıilahaa oldutunu iddia et • 
tikleri Almanya, pek yakın bir plecelr. 
te orta •e batı Avrupaaınm en kuvvet. 
il Olldusuııa malik olacaktır ve yahut 
buıtınden o bale gelmiftir. 

.. Alman hUkOmeti, iıı&iliı ziyaret• 
tilerini, ftniden ıilahlanmaaı, elbirliğl 
ile Avrupa emniyetinin konınmuı vo 
bndilinin uluılar denıejine d6nmeal 
meııelelerlnl konupnak için çağırmıı • 
tr. Hallntlııl IOll .ıamanlarda aJmıt oJ. 
clala bu oıa lallmak " tilahlanmak 
lllnn bitin bat Jı-.-ıann temelini 
,.....tır. 

Bu haber, btitlıı Anopa metlrule. 
rinde bir dolu andlqmaır yapmak eu. 
retlyle A'ttUpa barztmm konmmau, 
8llalwılaıımQ ve ortalrtm yatıftırll• 
mur mnutlanm NJ'llDJf bulunmakta • 
cbr. 

Bunun için, ıllNNarm kendi elle• 
riyle y~ eıki konutma eauı ye • 
dne ~ı ...aıu ko,....ıannclan &lce Al 
1m11pya lnaiU. bakanlarını ıöndumek 
clotru bir it olamu. 

.. la.iilıb JallkGmetlnin bu muahede • 
yl tannnamak hareketine karp, bh' tecl
Wr aJmaıı gerelr:tir. Neden btldln imza 
edenlerin karphklı kabul ettikleri ve 
Jııorumalaıı lum plta bir muhede7l 
B. Bitler, bir kama vurarak yntrver • 
lln? 

Bu uıauım lDdUUmif bir darbe ml 
dit. fokla usun boylu, enine boyuna 
ı .. ıoılWllır'ııell..... ......... lılt it 
midir? 

Eier heaabb, kltablı bir hareket IH, 
ba, Ahnanyamn dofu andlapıauna sa
lmJmuı lıtfmallne brp mı yopılauf. 
tir? Yollla ba, 8 ... ttlıld franus -
-.WS WlflDM!D' l1lJA dlflkmek •• 
JacUteftJi A9111p& ll)'Mllllla Jrq • 
melrt,an a,n tutmü isin midir 1 
Alwn1ır, lncütere mUeteaa olma1i 

ibere, milttefiJderden his blrilinhı ıl • 
Jablarmın uaJtmadü:larmı IJerl ıUre-

IÜ dnamı ytlrlltlfor. Pabt taruı • 
m unutmamak luım plir ki Venay. 
c1aJd alman murablıaalarmm ıkabu1 ~t· 
tikleri , ... kaJICI•, fll'faıs bir IUl'et
tl lilahlamıdaA IO)'\IDIDÜtr. 

Bay Hltlerfıı iktidarı eline alm11111 
daberi Almanyanm hulı ve ıUrekll 
bir ıurett.e ,_.._ lllaJtlempalı lidı 
tll1 bUimDH il& m- ieltWlr. Onun 
için cumarteal gilnU çıkardan melodra
matik beyanname, btıyUk bir hayret ıı 
,.ndırmı,ar. 

Belçika krizi 
(Nevs Kronilıle, 20 mart, 19J5) 
DUn Belçika kabinesinin düpıesi 

fngili.ılerin olduğu kadar avrupalıların 
bakıpundan da ehemmiyetle kargılana. 
cak bir me1eledir . 

Bi.ıi en ziyade alakadar eden cihet 
B· Tönia ile arkadqlarının istifaları • 
nın, Belçi.kaııın altuı ölçüsünde kal • 
mak için uzun zamandanberl ciriıtiii 
me .. kkatli mücadeleden vazgeçmeıine 
ıebeb olacaiıdır. 

Sterlin ile Nit. bazı paraların düt
meainden Belçika sanayiinin pek çok 
zarar gördüiü herkesin bildiği teY • 
dir. Belçikada altın ölçüıünde durmak 
uyuaaına karfı memnuniyetıi.ılik gün 
den güne artnuıtır; ve nihayet bugün, 
kendili iktidar mevkiinde buJundııkça 
Belçika franpwı dütüriilmiyec:eiinl 
temin eden B. Töniı çekilmit bulunu• 
ıyor. 

Bu 4uruua herine Belçika frangı • 
mn pok yakın bir saman içinde diltü • 
rWmni kunetli bir ihtimal lçinltdir. 

Belcika franpun t.ı tekilde kıy • 
metten dUtlrtUmeıinln altın blolmau 
tamamen parplayrp parplmuyaoalı " 
muhtelif memleketler aruında parala. 
nn .ıa,mttlerint dtlfünnek yolunda bir 
yarıp Mllebiyet verip ftl'IDlyeoeil, BıL 
çibnm devalUl70Ddan IODra parumı 
diler paralara ve bilballa aterlfııa kı· 
yun banai MViyede lltfkrar ettirecc
llne balhcbr. 

Bfer Btlçlb, parumı lngtttıerellln 
altın 8lçlıthıden aynJmadan ıvelkl 

eterllne ol8ll atlbetl kadar indirecek 
oluna, bu yu Bel9'1cad1 geçlrllece.Jc 
tatiller p ucus olacaktır J fakat peır 
bot alımyacak bir teY de Belçika mal • 
larnmı fnclliJ: " lak memleketler pa 
Ht'larmda dehıetll bir rebbett clrfte• 
ceiidlr. 

Onun isin çok ttmtnnl edem ki 
Belçlb panum dlfllrdtllU takıcHNI, 
ancak unayl1nfn '11ierT11ôeil ru;m 
hlflfletmele yardım ecltcek 41treced• 
mutedil bir .aukut 7ap1m. Bu itte tn • 
ailtere bttkemetfııln hlneeine gok lfl. 
lalr bir meaull1et dltmektedlr. Bter 
Belganm usun ıaman için oldukp ı .. 
tlkrarh blmuı latenlyorea Belçikaye 
ticaret lmklnları verilmelidir· Hah • 
ld anı bu ıua&a tnglıt.re hlktmetinln 
Bgte lldtl Belçlkadan •• Llksemburg
tan &elen clemlr •• ~lf.k IAalatmdan 
alman gltmrttk retmlnf yt.te ıs ı.s 
ten yttzde elUye çıkarmaya karar ver. 
mesl pek çok endite1I mueib olmakta. 
dır. 

Bter lngilttre htlk8metf, htt tir • 
Kl yeni tedbirlere ltılras eden •• badi 
himayeleri için dalma )"Blraek tarifeler 
talebinde bulunan lnglllı aanayllnln 
velvelelerine kendini bptrraealr olur
sa bu batuı ileride diler memle&thrl 
para dtlftlnne yanıma glrlpele mec
bur ettllf aman lııabahat tamamlyle 
Mslm htlkamethnlsde olacaktır. 

tngiltere'nin Avrupadaki rolü 
il mart tatJblJ Nıv11 Kroıılkl ıuı· 

tııl "lngiltert1ala Avrupaclail roll,, 
bqlığı altıada ~ oldufıı bir 6q7a
sıtl• Berlill ııi,.miacl•a, laıllhl llO • 

ıaı.r ve almu HVabıJJdın bab#ttiitıa 

-·· 4'7w il: Bis• tu ._ıateyü ki lMa W. lfla. 
de ırramanm lqilis polldkau al.,.._ 
de yapmıı olduğu tenkidler tamamiyJe 
hakaıs4ır. 

Franaa, Almanyayı Vıraay muabc
delini bozmak latedfllnden dolayı ,an 
derdilt fl'OttltO noe.ada bir tok.._ 
lllltr ba'-1 olup ..,.... o11blllr B. 

aa gire Bedia .dJaretl yapdmab4ır. !n
gilis ııyaUll bir haftadan 6teki hafta· 
ya deiiıemu. Bu 11JU1D1ft temelft 
Avrupada kollekdf ltir emniyet llate
mi vücuda getirmektir ve ortada lbnid 
balunclu~ ba ,olcla pbpnalrtan aerl 
~ 

Vallat 'B. Hlt1adea tonllmbdır, a• • 
calNl aertek ......... o1uak ws,ıe bit 
~ ....... p..ıı ... .,..., .. 

*'o ............... ~ 
lmtdU ...... lllllrl 

ı.vaı. bwıları ltw1 polltiıkuı bUımm 
dan pek alalhca MJltr •ylbiUr. 

AlmanyaJı bblllat11 pkaraaM pek 
lcolay bir ittir. 

Fakat bitin bu kanuni hart1ııetlerle 
bant itin pek a hilmet rapılmakta • 
cm. Htlrı Awupa c!evletlerlnde hal· 
km htllri\methriaden latedili ite u .ı. 

llbllnma ve tok emnl:ret tıe iyi bir dl· 
sen vermeleridir. 

fncittere bWı:Gmetlnin de vulfeal 
Berlln k4nur.ısını 1aı>maık auretlylt 
bu alanda kalmı§ olan a veya sok ll • 
mitleri prçekltttlrmektir. 

• Bay Eden, BtrliA al,aıetiadell 
IODl'& Pariıto kaldllı A1D1A laailt.ıt• 
niA tıugUUO ıenel •IJ'l•mı i'nDla. 
,. bab etmek hnk'nıaı balıclldu 

Oene onun ~ 111Jerdea &mi-
11, lncilterenln vulfetl bu kadar buh· 
ruaıı bu ._.nda wl• bJr INıılhıtn 
llbl •nfl auntte 111..,,.ır delil, anı. 
CÜ miilbet olarak Berıtnde, lloüıcwa
da oldata ~ ıtaiJltt ve Jtomada da 
~.~ ........... 
pa _. r.MiVau tı.lliıilii • 
lacaktıt. 

Avrupadaki 
silahlı kuvvetler 

20 mart 19JS tarihli Noyes Viaer 
Jurnal ıazftesi, .Avrupanın silablı kuv· 
vetleri balrkında •ski Vlyaııa merkez 
kumandam ıemraJ Vlzlaıer'm biı 7a
:u11nı neıretmiftir. Bu yuıda d•nill. 
yor ki: 

Savaıtan galib çıkmıf olan devlet • 
]erin bugünkü liWı kuvvetleri yuvaı • 
lak rakam oluak fU durumdadır ı 

Franaanın bütün ordu k11neti 4.5 
milyon, 60,000 makineli tüfek, şooo top 
4500 tayyare •• bir o kadar da tank •e 
gayet bol gu ve ınotörlU nakliye 'ku • 
rumları vardır ; Fransa ordu ef raclmı 
Avrupa ve müstemlrkelerinden almak· 
tadır; Avrupada topladığı mükellef ef. 
rad ile .Ultemlekeler aruındakl nltbet 
7:3 dür. 

lngilte~enin 3 milyon askeri, ı~ 
tayyareaJ ıooo taılılrı cerı ~ aavq 
vurtalan Ptaı11anm bette biri niıbe
tindedir. İtalyanın 3,5 milyon askeri 
vardır· Oteki inalzemeılnin mikdarı la 
gilterenin aynidir. Lehistan, Çekbılo • 
vakya ve YugOllaYJanın ber lıirinirı 
1,3 milyon askeri ve gene ber birlntn 
malsemnl ltaJyanm malaeme mikdan.. 
nm yamı bclardır. lovıyetltr BirllfL 
rJn e milyon asked, 50,000 makinelltll
ftllı 9000 topu, 4000 tanrand nrclır. 

Son gtlnlerdekt bidf ııelere 16re ıl· 
lahlanma durumu henls etaba aon had· 
di bul'Dl"'ıf olduluna bakıJmca, ıllah 
!anmanın atide.ki inki .. fı lıaJalrmda da 
btt bir dlfUncteh buluamata lmkln 
yoktur. Nitekim, Mkert t8JJ8Ndll • 
llnl lmnımlmdırmuı m&webetlyle, 
Almanya da en liyedı telldkl lltmda 
l>ulunmaaı baknnmdaa alman aluıuıuua 
ll••nlııl koruyacak 8l5tlde tayyareye 
Nhfb olmau luJm geldfll 18ylend.i, 
ld bundan Atmanyadakl tayyare ıdedL 

aln, ..... ••P'• .. ·- , ........ ..... 
olan devletlerin ıa,,are mlcıdaruıa 

nrdmlacajı anlqılıyor· BC)'U kitab 
hakkında 11 martta yapılan ~let 
clolay.WyJe pli bbbıt toplaatrlarına 
GndtrWs tc1tD BalcMD de llWalamna. 

ya dair Wr rıutuk 18yledl, ,. ba nut

kunda lngiJiı laava clonanmumm n.. 
vetl lnciltıreyJ yakmclan tıehclld eden 
herhangi bir devletıln bava kuvvetleri 
&lçtlailnde ohıluı lamı pldllinf ileri 
.UrdU. 

Almanya IGJn yedJ piyade n ili * 
nrl fn'IJraııDdan mlnkkeb 100.000 ki. 
PJilr profesyonel bir ordu kuvveti ık 
&dinde buJundurl&lmUftu. Aabrlllı mft 

blJeflyetbrin tatik edllmellne ıeçl • 
lince Raybt orduıu. her Wrl ._. 1>47ade 
fıU.1mdan mflrekkeb iZ JrolorclQJa 

,uktelectktir· Bu otdunun Jauarl milr. 

dan belli olmanılda btrllter ı.ertWde 

500 "'1& eoo bin ldtlJI bahnan Bati .. 
mail vardır • 

Gtıek GMlllUf adroıu H .erekle 
D>alıcmt ~ ..... oı.n ..... 
tin tedbirlere ratmen ,...,..,_., or-

du da mallafua tdllmelr prii;rle, 11 

ker mtıkelleflyetlyle ordu kurumlan • 
dırılmuma ıesllmeli mUfktllataıs b1r it 
olmıyacajı aibi derlenip toplr .. nmca • 
,. kaclar .. ..,., ........ aepcektlr. 
Birden iki J11a lraılu "-• lltfmall 
olan bu mılWdet, mlldafaa ..,._ 1ia. 

laımndua da nHtbim aaft;v,t inletmekte. 

dir; ancak b\l nyıf cJhetler mUıdafaa 

cltlfüncelinln tnldpf etdrllmed ile tev• 

sin tdlleı.llmit oltclıktrı. 
Almaayanm atblı nn.111 ..._. 

na brtı utı devJttleriata takmdıkla. 
n tam' pntel.,._ aldllMı ...--.. 
Jar, &8rlpler, tebc!idler ,apıfdi, no. 

"lalar ahderlWI, .. nlıayet durum ..., • 

nen kabul edilcU. Bualüll "°n.lk 
w ııyaal .Surum karfııınaa lilahlı bJr 
m\\dahale llekle ...... llodena bir ... 

Kollektif sistem 
İngiltere~ 
önder1iği 

gazeıeıi lngiJı.ıem• tuttojll 
kında yı.clı;ı bir llafyuıd• ali 

V qlngtoa lıolll•ramnım 6'71• 

meli bulımdup lfia muvıllüi 

verdifini, Lobrııo pakuada • 

tahdidi balın ıMvaıı olmadığınd 

yli.rlidOiiJIJil ıöylediiıea aoaıa 

"Belki ,Unün birinde muvaf 
yet elverece'k olan ailahaulanma, 

hut genel silahlan tahdid mesel 

rıtm bir sebebi delil, bir neti~ 
ri olacaktır. Bunun böyle ot 
g6n Almanya mttsavhlkten pek 
bir ıurette ıllahlanır •e aitahsızl 
ihtimali ortadan kalkarken banı 
vam edebllmni~ sabittir. 

Bu ftziyetin bir sav&§& va 

ihtimal olmaması ortada bir kol 

emniyet ıisteıni bulunmasından 

Bu listemin sağlamlaşabilmeti 

11vqın bUıbUtün kaldınlmuı ıc 

tir; sira bu siıtem, diler bir çok 

temler pbi bugOn kifayetais bul 
IJOr. Şimdi bu ıiıtem, bblmJe .. ,,.. 

raunda bulunuyor. E~er bunu y 

mek iatiyoraak kuwetlendirmeU, 

lamlaftırma117u. 

•• Bu ıiatemin gittikçe kune 

müW oJdupna dair bir tok aı .... 
nrclır n laatd denilebilir iri A 

)'Ullft IOD hareketi 'bunu bir kat 

ufJımlqtnıDıJtır. 

Nihayet, Almanya iıtediii 

bvvetll bir devlet ollun. Avnı 

biricik bnetli clcvltti delildir. Al 

llllRJlt mibalalab ıarette anlatıld 
kadar cleiltetli delildir ve onun btlt 

•ran '*tı avq IÇIC8iı bir bul 
:yadan batka bir teY delildir. 

1914 yılmda Almanya tek b8§ 

dtiihll ve çok kuvvetli müttefikle 

•ardı. 

Kollektif liatcmiıı Almanyuıa lii• 

.. -- ldlayttll • ...,acais do 

mekle beraber, Almanye buna girme 

mekte ayak direyecek oluna itin 
tUJmeıQeal fliln aebeb yaırtur. 

• • Vaqovaya yapılacak bir .zi7arc 

tin de ~ sU• ıestikçe art 
maktadır. ~ IAbJatan llyUU 

idare edill marepl Pilludüt'nln Al 

manyaya brp betledlğl nefret, Rus 

ya bealedlll nefret ynmda ec:vgl 

1r4br. 
Mtliltaa. ......,.. .,raklannı tek 

rar tekrar parplantıf olan iki ilken 

ortaaında bulunu7or. Bir kolleitlf ı 

teme A•rupada Mt bir 4'v1et, Lehiı 
tul bdar malatlg dellJdlr. Fakat 

bu lft pnmden ewl itin Allmna ba 

Jamnurnı, 1r~ bir tehllılre ıe 
mealni llıtemclriecUr. 

Ba. palmn ı•rsNtc.-ıJmni i 
btiytlk hU dwJedn laderlik 1wm~ 
luandlr. Bu M.,.uı 4"1et de eotr 
duramu ft ittifaklara balla balunm 
itl>ariJlo BG,WS Brltanya olUUlr. 

nua lsfıı VarfO'IUJD bi)'ik biı inek 
B. Bden'I beklemekte olduim111 ih 
vuelıılliris. 

Bu hsalta lnpltetenln lnderD 
lftlyeıl .. bu auret1• lrOfttıktlf ... 

ıtrttldettct~ -- dcvt.tkrdaı 
rlaideY~. 

y~ ltalıaUe 

JdlariJuılllrl .. prcillUlf IOD 
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Yurd Postası 

Zonguldak'ta yeni kömür tesisatı kuruluyor 
Havzanın en faal mıntakası olan Ü. 

litllıne~·dc TUrkiş şirketinin vücuda ge
tirdiği tıir!iok ycnı tesisatlarla beraber 

\tçllenn vı amelenin en ufak ihtiya~
lariyle yakından alakalanması ve türk 

tadır. Bu yemekler ameleye çok ucuz 
olarak verilmektedir. Şirket bur2da bir 
tenis kordu, çocuk bahçesitesis etmiş, 
pansiyonlar ve bir de zarif sinema bi. 
nası yapmıştır. Memurlar işçiler vr • • 

Kolı luznlar kumr yapısı 

işçisinin bilgili olarak yetiştirilmesi u. 

lusa1 madenciliğimizin günden güne 

gelişmesine ve macien ülkümüze yakın-

da ulaşmamıza olan inanı kuvvetlendir

Jnekte ve herkesi sevindirmektedir. Şir. 

ketin komiır istihsalatı da her yıl mü

him mikdarda artmaktadır. Şirketin 
llıuhtclif satış şubeleri ameleyi her ba
kımdan korumakta çok büyük rol oyna. 

lbaktadır. Amele sabahleyin itlerine 
Eitınczden önce tablidotunda sıcacık 
Çorbasını içmekte ve öğle akşam ye • 
nıeklcrini de tam kalorili olarak almak-

aıeleler bulundukları yerde butün ihti· 
yaçlannı ve eğlentilerini daha ucuz bir 

fiatla temin etmektedirler. 
Ökonomi aavaşımu:ın mühimlerin • 

den olan kok faıbı"ikuının inşaatı gece· 
li ıündüzlil hararetli bir surette devam 
etmektedir. Alt kısmı bitmiş ve bazı 
makineler yerleştirilmiştir. 

Fabrikanın Atatürk'ün Zonguldaga 

ayak bastığı tş Bankasının ve bir çok 
müeaaueJerin açılma resimlerinin ya • 
pıldığı kutlu bir giln olan 26 ağustosta 
Büyük Başbakanımız tarafından açıla. 
cağı kuvvdle tahmin edilmektedir. 

Tire' de köy bayramı çok canlı oldu 

Tire, (Özel bildiricimizden) - 18 
mart İzmir vilayetinde köy bayramı ol
duğundan kazamızın yeni çifthk, eski 
oba, Boğaziçi, Göklen köylerinde bir 
tcrgi açılmıştır. Burada köylünün do. 
l.udugu her c;eşid el ürüniyle yetişti• 

--Bir köy okulunun sergı'si 

digi ürün ve hayvan gösterilmit ve çok 
canlı olmuştur. Valimiz General Kazını 
Dirik bu sergileri gezerek çok beğen. 
Dıi§ ve Ö•muştur. 

Bunlardan başka sergide, türk devri· 

ıninin verimli işlerine aid olmak üzere 

oncedcn hazırlanan kroki, resim, gra· 

fık, afiş gibi canlı ve istifadeli levha. 

lar asılarak köyliıye bilgiler veritmi,tir. 

Serginin a~ılış şenlikleri çok coıkun 
olnıu tur. Her köyde valimiz, tatlı .ÖZ• 

lcnyle köylü ile konuşmuş, köylünün 

yaptıgı ve yarattıgı işlere ve ökonomik 

alandaki kalkışmalarını anlatan söylev. 

leriyle köylilyü aydınlatmıştır. 

biye merkezlerinde, nahiye müdürünün 
baıkanhğı altında birer komite kurula. 
ralc sergi itlerinde düzenlik Ye hakem· 
lik ödevini yapmışlar, sergide birinci 
ve ikinci gelenlere hediyeler, armağan
lar vermi§lerdir. Sonra, binlerct köylü, 
sergi merasimlerini yaptıktan sonra 
cümhuriyet andaçlarına çelenkler koy. 
:JlU§, aynı zamanda şehid yavruları için 
yetiştirilen koruluklara giızelleştirmek 
için ağaçlar dikmişlerdir. 

Gökçen nahiye~indc bu kutlu gün 

lolayısiyle önceden dikilmesine karar 

verilen Mengü taşının temel atma me

rasimi yapılmıştır. Bu mengü taşı, kur. 

tuluş savatında büyük yararlıkları gö

rülen, Küçük Menderes çevresinde ile

riye duşmanın geçmemesi için çok ça. 

htan Gokçen Hüseyin Efe ve ıehid ar

ka<laşlaı ıııın adırıa dikilmi~tir. Gl:H.;en, 
~hid olmut ve bağatırlığı çevremize 
intan olmut bir .kahramanıi.r. Burada 
~ı yıl lh~!al yapılarak ıehidler anı. 

~rıldea bir köp 
Her köyde taklar kurularak ıenlik· 

ltr yapılmış ve koy gencleri sabahlara 

1 

lacaktır. Meokil tatını, beldenin san .. '" 
kadar gülmüı eğlenmit ulusal oyunlar· kir ıencleriDden UK• RıM ,.,..ata 
la b°' bir bayram geçirmiştir. Her ter- bqlamı,nr. Blr aya adar bitirilmesi· 
lide kuyün muhtarı 'l(t okutmanı ve na- ne çabtılmalıtadır. 

ULUS Sı\VIFA S 

~ &2 

1 DIŞARDAN GELEN DUYUKLAR 
FR !\. 'SA'DA 

GeJeeekten emin 
olmak için 

Fransız dışanişler bakanı 

B. Laval'in bir söylevi 
Bay Lava! ayan meclisinde Roma 

andlaşmasının konuşulması dolayısile 

§Unları soylemiştir: 

- İtalyan hiıkfimet başkanına olan 

minnettarlığımı yeniden soylemegi ge
rekli görüriım. O, uluslarımız araıında, 
yalnız özel menfaatlerin halli kafi ol

madıgmı, aynı zamanda acı çeken Av

rupada birlikçi iılkülerimizi barış için 
harcamanın gerek oldugunu anlamıştır. 

7 ikinci kanundanberi birçok yol

larla bu iş birligi sıyasasında devam 
edecegini bilfıil goı;termiştir; son de. 

fa, Yugoslavya hakkrıda yaklaşma ar
zusu göstermiştir ki, bu yaklaşma ol

madan orta A vrupada bir barış kurum

landırılması dilegi boş bir şey olur. 

Almanya.nın bugünkü durumu içinde 
İtalya gibi büyuk bir ülkenin uluslar 
arası birhk eserinde beraber olmaaı kı· 

vanç verici bir şeydir.,. 

Son Paris goriışmelerinde uç devle

tin tam birligini anlatan barışçı ulus
larla birlik olmazsa, durumunu nasıl 
haklı göstcrebilecegini, burada onun 

ne hukuk birliği, ne de Cenevreye p.r
b baglı dönüşü düşünülmediğini ıöy

lemiş ve Fransanın dostluklarını ço
galtmak ve pekiştirmek yolundaki iste
ğini işaret ederek "her şeyden önce 

Fransanm kendi korunmasını kendi eli 
ile hazırlamış olması gerektir. Gelecek

ten emin olmak için gıiçlü ve birlik o

lalım,. demiştir. 

Fransız meclisi B. Flan
den e güvenini bildirdi 
Pariı, 27 (A.A.) - B. Flanden, u. 

vaş silahları yapımı hakkında bir tahki
kat komisyonu kurulması için, sosy a -
listlerden biri tarafından yapılan teklife 
karşı gelerek parlamentonun, savaş ya. 
pımlannr kontrol etmekte olduğunu 

söylemiş ve: 
"Bu zamanda gerek Franaanın ve 

gerek müttefiklerinin ulusal korunma • 
larına aid kurumların böyle açıktan mU. 
nakaşa edilmesini kabul edemem.,, de. 
dikten sonra, güven meselesini ileri sUr. 

müştUr. 

Meclis, 210 reye karşı 374 reyle bil. 
kQmete güven etmi ir. 

Fransa - Amerika ticaret 
anlaşması 

Vaşington, 27 (A.A.) - Birleşik A
merika ticaret bakanlığı, Almanyanın 

yeniden silahlanınaaile dofan buhranın 
fiddeti gider gitmez Franıa ile karıı • 

lıklı bir ticaret anlapaaı yapılması için 
konuşmaya başlanacafını ve blrletik A· 

merikanın son defa yazılmıt olan buğ • 
day ve meyva anlatmaaından pek mem
nun olduğunu 9Öylemiştir. Bu umud, 
10n defa B. Flanden tarafından aöyle. 
nip uzun g8rUtlU bir ticaret aıyaauına 
clöntileceğinl gösteren aöylevinden dol· 

muştur._ 

İtalya ile İngiltere nezdinde de te • 

tebbüsler yapılmıştır. Fakat bunlarla 

ıeçen ilk konuşmalar Franga ile yapılan 
konuımalar kertesinde ilerlememi1tir. 

Doğru değil 
(Bışı l inci ayılad•) 

dofru olup olınadıiını IOl'aft bir JHICI• 

mıza Kültür Bakanı •f&lıdaki cıeval,,a 

Yft'IDİftİrı 
"- Jatanbul üniversitesi rektörünün 

bir Jahana olacaiı baklandaki fayİalar 
dofru deiiJdir. Hükimet biç bir turetı. 
iniverait• WaretİD.İn bir ,..a...a,a " • 
rilmesiai oaayamıu .. ı•ıreldi ele ...... 
~ 

E ..... bir rektörlük m11llıai 1oldur. 
Buıüüü rMtlriiD -•affalDretli tPf. ......... .a.-ı. ...... , ... ,. 

(A.A.) 

-1111 &_i 

Dış duyukların özü ~ 

- Yunan ulusal bayramı dolayı. 1 siyle büyüklerimiz tarafından gön . 1 
derilen kutlama telyazılan dost uı. 

1 
ke"e büyUk bir yankı uyandırmı1 • 
tır. 

- Belçika kabinesi parlimento. 

1 
nun güvenini kazanmıştır 

- Alman gazeteleri, son Berlin 
1 görüşmeleri hakkında iyi dü~Unce • 

l ler beyan etmektedirler. 
__ ., •••••••• _,. 1 J '1 

RELÇIKA'D \ 

Belçil{a kabinesi 
kuı·uldu 

1 

Brüksel, 26 (A.A.) - Yeni kabine
nin listesi şudur: 
Başbakan ve Dıtarıi ter bakanı: Ka. 

toliklerdcn Van Zeland 
Kabineye memur bakan: Sosyalistler· 

den Vanderveld 
Kabineye memur bakan: Liberaller • 

den Himans 
Kabineye memur bakan: Katolikler • 

den PulJet 
Miıdafaa bakam: Katoliklerden De • 

vez 
Maliye bakanı: Liberallerden Maks 

Lco Gerard, 
MU11temlekeler bakanı: Katoliklerden 

Rubbens 
Kültür bakanı: Liberallerden Boveı 

Ökonomi bakanı: Katoliklerden Van ı. 
sak er 

lçeriişler bakam: Katoliklerden Da 
Varnef, 

Adliye bakanı: Sosyalistlerden Sudan 
Munakalat ve P.T.T. bakanı: Sosya. 

listlerden Spaak 
Bayındırlık bakanı: Sosyalistlerden 

Eman 
İş Bakam: Sosyalistlerden Delotre 

Belçika parlamentosu 

kabineye güvenini 
bildirdi 

Brüksel, 27 (A.A.) - Sağ ve liberal 

fırkaları parlamento grupları, bilhassa 

Belçika frangı mC6elesinde tiddetli mu· 

kavemetlerden .anra, Van Zeland kabi

sine güvenini bildirmiftir. 

Bilhaua liberaller içinde, Belçika 

frangını bugünkü durumda muhafua et· 
nıek istiyen kuvveli bir azlık ıörUlmilf
tU. 

Liberaller, hükQmetin, frangın düt
meaine tamamile mani olabileceği dü • 
şüncesindcdirler. Fakat çokluk, bugiln 
ülkenin içinde bulwıduğu müateana şart
lardan dolayı Van Zelandı ökonomik kal
kınma tecrübesine &irişmck için ıerbest 
bırakmak gerektiği fikrindedir. 

Van Zeland, kabinenin bildirlaini cu.. 
ma gilnü okuyacaktır, 

Almanya Habeşistana 
yardım mi edecek? 

Parla, 27 (A.A.) - Havaı ajansı bil
dirmeni, apfıdald duyuğu lbtirad ka • 

yıtla yazmaktadır. 

''Eko dö Paria,, gazetellnin Londra 
bildirmeni şunları yazmaktadır: 

"İngiltcrenin Habe§istandaki elçisin. 
den gelen bir raporda, yeni alma elçi • 

9i doktör Kirschstinmesin, 18 martta 
Habeş imparatoruna itimadnemesini ver
diği ve ayni samanda ftalya ile Habcıiı. 
tan araıında bir anlatl'b&mUbk oldu • 
tunda Almanyanm, Habctfatan tarafım 
tutacağını aöyledili rivayeti vardır. 

Bundan başka, Almanyanın bir talim 
heyeti, askerlik mütchassıslan ve tayya.. 
re filoları göndermek ıuretile derhal yar
dım edeceiini bildirdiği rivayet edilmek· 

tedir. 

t 
Yazımızın çokluiu yüzün
den buaün San Michele'nin 
kitabı tefribmızı ko7ama· 
cltk. Okurlanmızdau baiıt 
clilerb. 

). t:NANl!STAN"DA 

Yunanistanda seçim 
Atina, 27 (AA.) - Meclia, hükftme. 

tin, zorbalara verilecek cezalarla çcııct.. 
li ıslahat hakkındaki programını ona. 
mak üzere perşembe günu toplanacak.. 
tır. 

Seçımler, ıki ay sonra yapılacaktıt. 
Yeni mechs te§killlt kanununun, esae 

•ına aid olmıyan Jrrsımlarını değiıtir. 
me, icra gücünün pekiştirilmesini on• 
yacak ve lyanı kaldıncalrtır. 

Bu mt'cliste, •so yerine 300 aaylat 
bulunacaktır. 

Büyüklerimizin kutlama 
telyazılarırun Yunanis

tan' daki yankılan 
Atina, 27 (AA.) - Bütün gazete. 

ler, Elen ulusal bayramı dolayııiylt 

Tüııkiye Batba1canı ile Dışarı İşler Ba. 
kanından hükUıoctc celen kutlama teı. 
yazılarının metinlerini yazıyorlar. 

Vradini gueteai diyor ki: 
"Bu kutlamalar, dünkil kahramaJt 

yağınlarmuı ve bugün sadık dostlar., 
mı.1 ve aynı zamanda phpna arkada .. 
larımıa olanlardan geldiği için elenle. 
rin kalbinde bilbaa&a ckrin bir yukl 
bulacaktır.,, 

B. Maksimos gene dışarı 
işler bakam 

Atina, 27 (A.A.) - Eeki dıpniflet 
bakanı B. lılakümol. yarııı tekrar eald 
va.ıifesi bafına d&ıecektir. B. Mov.rat 
miball de ~zaretab naıırhk dcrabtf 
edecektir. 

Resmi tebliğ 
(Bı§ı J. inci sayıiada) 

Suriye' de türklere aid emlak. .. - H.wa-... ..Ww.i .. 
eeleai. 

6. - Mail meaeleler. 

7. - Muhtelit Htaıyonlar. 
Frama ile Türkiye araaınac 

meTcud olan dostane münaaebe'9 
ler ve Türkiyenin tarkta franı~ 

llUlndaaı altında bulunan devlet. 
lerle idame etmekte olduğu eyi 
komıuluk münuebetleri dolay~ 
siyle bu noktai nazar teatileri tant 
bir teıriki meaai ve büyük bir doai 
luk havau içinde cereyan etmit
tir. Dlf&n itler Bakanlıiı türk ...,. 
kından olan aekenesi hususi biı 
statükoya tibi olmaları itibariyle! 
lskenderon mıntakasının idari ha. 
kundan hususi bir rejime aahib ole 
duğunu babrlatması üzerine M. 
De Martel, F ram.anın lskenderoQ 
sancağının muhtariyetini muhafa
za etmek ve bu huauı hakkında ild 
hükmnet araamda meftud olan t.. 
tilaflara riayeti temin eylemek ... 
minde olduiu hakkmda teminat 
vermiıtir. 

F evakalicle K0111iaer ile Dqan 
lıler Bakanı iki memleket ara11n
daki hududun 4okunulamaz ve ih-
lal edilemez olan mahiyetini yeni· 
den teyit huıuaunda mutabık kal
mıtlardır. 

Daimi hudud komiıyonunun ö
nümüzdeki içtima devresini 17 h .. 
ziran 1935 tarihinden itibaren 
Şam' da aktetmeai takarrür etmit· 
tir. 

Hudud mıntakalarının aaayİf •• 
huzurunu alikadar eden diier ka-
rarlar arasında bu mıntakalarda 
iılenen cürümlerin failleri ile ba 
mmtakaların haricinde iılenen ca. 
rümlerin failleri olup bu mıntaka
lara iltica etmit olan kimselerin 
iadei mücrimin merasimi yapıl

makswn miitekabilen iki h~ 
met memurlarma teslimi karar al
bna almmıtbl'. 

Bu 1öriif11191eriD mevsuunu tqr 
kil eden bütin meaelelerde tam 
bir no.ldai naaar ayn· yeli ı .~vcud 
olcluiu anlat1lmqtır. 
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l)ış sı~ asaya hir bakış 
Viy11nlıda çıkmakta. o/aı; JIJ mart ta. 

:ihli Rayhf&post gaztuui yuk.ırdaki 

bqlık altında yazdığı biı yazıda Al • 
maayanw askerlik mükel/eliyetini ıat
ı;ta brıı vermesi aıünasebetiyle bu · 
aua Avrupıd• yaptığı akisleri araştır· 
makta n d•mektedir ki: 

Alman hükumetinin 11lahlanmaya 
karar vermtıinin acunda yaptığı akis. 

terin iki bakımdan araştırılması lazım -
dır: llk önce, bu kararla yakından ala. 

hdıu olan devletlerin genel düşüncesi 
iizuin~ ı.aaıl bir tesir yaptığı, ikinci-

si de bu devletlerin resmi makamları 
tarafından ne gibi tedbirleı alınmakta 

olduğu meselesidir. Bu kararın genel 
düşünceye her yarıda yaptığı tesir, he

men hemen, birdenbire patlamış olan 

birbombanın ilk anda şaşkınlık uyan • 

dırması ve bundan az sonra da, uyan. 

dırdığı ilk halecanın geçmiş olması bi

çiminde izah edilebilir. 

Fransız matbuatında, her ~eyden 

önce durumun çok ciddi olduğuna işa • 

ret edilmekte, diğer yandan da eyice dü· 

şünmeden ve lüzumsuz isticale kapıla. 

rak teşebbüse geçilmemesi lazım geldi· 

ği söyleniyor· İtalya gazeteleri iııe, ha. 

diseyi uluslararası inkişafın zaruri bir 

s•mucu olarak göstermektedir. Londr.ı 

gazeteleri, her ne kadar almanların 

vermiş oldukları karar dolayısiyle mey. 

dana gelmiş olan durumun ciddi ma • 
hiyetini tebarüz ettiriyorlarsa da, da

ha ziyade, panik havasının estirilme

mesine çalışıyorlar. Bellibaşlı ve hatı· 

rı sayılır gazeteler ise, Berlinin bun • 

dan sonraki durumunu kati surette ve 

tam olarak tavzih etmesini, ve kabilse 
Almanyanın da iştirakiyle Avrupa mu. 

vazene siyasasına devam edilmesini il. 
tizam ediyorlar. Öyle görünüyor ki, in· 

giliz sıyasası da alman hükumetinin bu· 

günkü teşebbüsünü tanımadan istika • 

metini hemen buna yakın bir yola uy. 
durmak istiyor. 

Ana hatları Londrada ilan edilmiş 

ve düşünce danışıkhklarını bir anlaş -

ma ile bitirimş olan Paris ve Roma, 

B.ritanya kabinesinin resmen alacağı 

durumu beklemektedir. Hakikaten, bu 

üç dosttan hiç bıri de alınanların te • 

şebbüsü kar~ısında şaşkınlığa düşme

miş oldukları anlaşılıyor. Çünkü uzun 

zamandanberidir ki , her yanda alman 

silahlanmasına olanbiten bir hakikat 

göziyle bakılıyordu; Versay andlaşma

sının silahsızlanma hükümlerinin kal • 

dırılması keyfiyeti ise, zaten 3 şubat 

tarihli İngiliz - fransız teklifinde de 

derpiş edilmişti· Ancak, bu hükümlerin 

kaldırılması yapılacak olan güven mi. 

saklan sistemi çerçevesi içinde ola -

caktı. Devletlerin bugünkü temasla -

rında bahse mevzu olan cihet, hep bir
likte formel bir protestoda bulunulup 

bulunulmaması ve yahut da İngilizler 

Berlinde yalnız başlarına mı teşebbüse 
geçmeleri meselesidir. Bu teşebbüs • 
terden hangisinin yapılacağı, Londra 
da yapılacak olan bugünkü kabine top
lantısında kati surette anlaşılacaktır. 

Ankara radyosu 
Bugünkü rac.lyo programı şudur: 
19.30 - Musiki: 
Bach Conccrto 
Necdet Remzi: Keman: 
Ulvi Cemal : Piyano 
19.50 - Matbuat raporu 
20.20 - Musiki: 
Beethoven Romance ·soı majeur" 
Necdet Remzi: Keman: 
Ferhunde Ulvi: Piyano 
20.45 - Haberler. 

ULUS 

Kazanan numaralar 
Çocuk Esirgeme kurumunun Ulu

sal ökonomi kurumu ile ortak yarmış 
oldu&u yerli malı piyangosunda bir~· 
lira değerinde yerli malı eşyası kan • 
nan numaralar 

47 99 103 124 209 234 368 514 571 

, 685 132 740 881 895 9ıH> 9~a 

1293 1598 1620 1688 1735 1832 1883 

1934 19ı5 2011 2111 2148 2160 2323 

2347 2543 2608 2627 2648 2944 3191 

3207 3222 3252 3403 3465 3553 3625 

3669 4016 4027 4131 4150 4502 4521 

4572 4635 4717 4731 4937 5013 5082 

5220 5250 5263 5272 5293 5348 5401 

5407 5419 5478 5517 5605 5708 5756 

5822 5898 6024 6030 6746 6080 6090 

6110 6148 6199 6234 6257 6721 6747 

6806 7022 7028 7054 7100 7395 7406 

7460 7653 7782 7819 7960 8079 8527 

8588 8630 8710 8737 8859 8914 9035 

9055 9072 9151 9168 9441 9453 9658 

9684 9701 9702 9798 9868 10310 

10351 10404 10421 10475 10483 10544 

10608 10622 10770 10786 10937 10943 

11036 11049 11113 11202 11216 11257 

11312 11390 11843 11886 11943 11979 

12024 12083 12129 12287 12348 12429 

12458 12613 12668 12695 127 /U 1,042 

12959 13140 13161 13259 1331~ 13373 

13401 13443 13647 13710 13817 l38'i9 

13889 14591 14653 14774 14813 14901 

14986 15085 15147 15191 15264 15504 

15601 15616 15623 15768 15839 15964 

15990 16023 1Ci034 16477 16496 16501 

16512 16563 16564 16603 16620 16695 
16828 16955 17303 17395 17453 17546 

17572 17591 17737 17843 17965 18118 

18201 18212 18287 18466 18469 18627 

18657 18825 18912 19092 19343 19434 

19489 19558 19638 19681 19698 19728 

19732 19906 19930 19999 20018 20029 

2024 7 20308 20502 20698 20809 20845 

20983 21088 21194 21241 21346 21383 
21482 

Artist ve çalgıcıların 
kazanç vergisi 

Artistler, ıarkı söyliyen ve çal
gı çalanların, vergileri hakkında 
Maliye Bakanlığı alakadarlara fU 
tamimi yapmııtır: 

1 - Hizmet erbabının kazanç 
vergileri hakkındaki (6) numara
lı umumi tebliğde izah edildiği 
veçhile; bir defaya mahsus olsa 
dahi, yaptıkları sanat dolayısile 
artistlerle, ıarkı söyliyen ve çalgı 
çalanlar kanunun 27 inci madde
si mucibince hizmet erbabından 
addedilmit olduğundan bunlara 
verilen paralarla bunlardan kosi
len vergi mikdarlarının çalııtıkla
rı müessesenin müstahdemlerine 
aid bordrolara idhal edilmesi ve 
gündeliklerinin de mezkôr mad · 
dede gösterilen mikdarlardan a · 
pğı gösterilmemesi ve vergileri • 
nin istihkaklarının tediyesi sıra· 
sında müessese sahibleri tarafın • 
dan kesilmesi İcab eder. 

Yukarda yazılı umumi ebliğin 
3 üncü maddesinin 2 inci bendi • 
nin (Ç) fıkrasında da yazıldığı 
veçhile bu hüküm yerli veya Tür· 
kiyede ikametine müsaade edil • 
mit artistlere aid olup ecnebi ar
tist ve oyuncular hakkında kanu
nun 37, 54, 74 üncü maddelerinin 
tatbiki lazımdır. 

Kanunun, 27 inci maddesi hük
mü mutlak olduğundan, ister sey

yar, ister daimi olarak çalıısmlar 
artistlerle, aktör ve aktriıler ve 
ıarkı söyliyenlerle çalgı çalanlar 
hakkında, bunları iıtihdam eden 
müessesenin bordroya ti.bi baıka 
müstahdemi bulunmasa dahi 27 
inci madde hükmü tatbik oluna • 
caktır. 

2 - Seyyar kumpanyalar, mu· 
ayyen veya birkaç gün için ıazi • 
no veya sair binaları kiralıyarak 
çalııtıklan ve bina sahibine ve • 
ya müstecirine bir ücret verdikleri 

itiraz komisyonlarıJllll
kararlarının temyizi llİ' 
kında Maliye Bakanlıir 

nın bir tami~ -
Temyiz için kabul edılea , 

bet gün müddetin bazı ID~ 
murlarınca geçirilmesi ylis' u• 
temyiz taleplerinin redded 
anlatılmaktadır. iflll 

Temyiz hakkını iskata 1D _...lılıd 
olan bu ihmaller büyük z-:;. 
müeddi olabileceğinden, ~ ~ 
lehinde olmıyan itiraz koaıİIJ-, 
kararlarının müddeti içinde~ 
yizine itina edilerek bu h . lr 
katiyen ihmal gösterilmelD~W' 
zımdır. Temyiz müddetini ~~ 
rek hazine haklarının SUIPl.:;k, 
mahal veren malmemurlan 1-' 
kında kanuni takibat yapı ._ 
gibi ayrıca inzıbati ceza ta.tb:-. 
lunacağını bu tamimle bır 
daha hatırlatmııtır. 

_ L& :sn 

tikdirde bunları idare ede~ 
itııal edilen binanın ıayrı -~r; 
dı üzerinden ve çalııtıiı ID~~a,;I. 
nazarı itibara alınarak m~ 
len vergiye tabiiyeti ve )'~ 
çalııtırdığı aktör ve aktr•~~ 
veya çalıı çalan ve ıarkı aöyl~ 
lerin de keza 27 inci madd 
sarahati dairesinde çalııtır~ _!!, 
tarafından verilecek aylık DOT- · 

lara idhali ıuretile teklifi ı.-r 
·~ . 

3 - Bu kabil mükellef.--
kazanç vergisi noktasından bil • 
met erbabı gibi mükellefiyet ~ 
line tabi tutulmalarına göre .,.... 
ların istihkakları, 1890 ve ~ 
numaralı kanunların birinci 
deleri tümulü clahilinde bul.-: 
jundan bu kanunların umunıl 
kümleri dairesinde buhran ~· !f" 
vazene Yergilerine de tlbi tUPP • 

maları icab eder. 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma ' 

Komisyonu ilanları 

!LAN 
İstanbul komutanlığı emrindeki kıtaat ihtiyacı için 200 

ton un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 30 
mart 935 cumartesi günü saat 15 dedir. Muvakkat temi
nat 1650 liradır. Beher kilosunun tahmin edilen fiatı 11 
kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenler her gün eksilt-

. meye girecekler belli gün ve saatında teklif mektublarmı 
İstanbul komutanlığı Sa. Al. Ko. na vermiş bulunmaları. 

(584) 1- 988 

ELEKTRİK TESİSAT İLANI 
Zir poligonunda yapılacak tenvir tesisatı açık eksilt

meye konmuştur. Keşif bedeli 2878 lira 26 kuruştur. Ke
şif şartname ve şebekesi bedeline karşı fen sanat dördün
cü şubesinden verilecektir. İhalesi 30. 111. 935 cumartesi 
günü saat on birde komisyonumuzda yapılacaktır. Muvak
kat teminatı 216 liradır. Eksiltmeye girecekler 2490 No. h 
kanunla şartnamede istenen belgeleri birlikte getirecek-
lerdir. (582) 1-1008 

İLAI\ İLAN 
1 - Yerli fabri~9-lar ma- Müteahhid nam ve hesa-

mulatından ve beher kilosu- hına 330 adet keten yuma-
nun tahmin edilen /iatı 188 ğı ile 1550 adet muhtelif 
kuruş olan 15.000 kilo pa - renkte makara pazarlıkla a-
muk ipliği kapalı zarfla ek- lınacaktır. Tahmin edilen 
ailtmeye konulmuştur. bedel 1.150 liradır. Şartna -

2 - İhalesi 14 .4. 935 pa· mesini görmek istiyenlerin 
zı-..r günü saat 11 dedir. her gün pazarlığına iştirak 

3 - Muvakkat teminat edeceklerin 2490 numaralı 
2115 liradır. kanunun 2, 3 üncü maddele-

4 - Şartnamesini 141 ku- rindeki vesaik ile 86 lira 25 
ruşa almak ve örneklerin! kuruş teminat mektubu ile 
görmek istiyenler her gün hirlikte 6. 4. 935 cumartesi 
komisyona uğrayabilirler. günü saat 11 de M.M. V. sa-

5 - Eksiltmeye gire • tın alma komisyonuna gel· 
cekler muvakkat banka te- meleri. (672) 1- 1172 
minat mektub veya maliye- 1 L A N 
ye yatırılmış teminat mak. 3125 kilo 712 C. vakom 
buzlariyle artırma eksiltme yağı ihalesi gününde talip 
kanununun 2 ve 3 üncü mad- zuhur etmemiştir. Bu defa 
delerinde yazılı vesikalarla pazarlığı S. 4. 935 cumarte-
birlikte teklif mektublannı si günü saat 14 de icra edi-
lhale saatından en az bir sa- lecektir. Beher kilosunun fi-
at eve! M.M.V. satın alma atı 32 kuruştur. istekliler 
Ko. na vermı-1 ··\_ (673) evsaf ve ıartnamesini gör-

1 - 1173 mek ve almak üzere bedel· 

siz olarak M. M. V. satın 
alma komisyonundan veri • 
lecektir. Pazarlığa girecek -
lerin belli gün ve saatında 
2490 No. h kanunda göste
rilen vesikalar ve 75 liralık 
maliye veznesine yatırıl -
mış makbuziyle birlikte M. 
M. V. satın alma komisyo -
nuna gelmeleri. ( 628) 

1-1080 
İLAN 

1 - İstanbul kıtaatı hay
vanatı için 300.000 kilo arpa 
ve yulafdan hangisi ucuz 
teklif edilirse ucuzu alına -
caktır. 

2 - İhalesi 6.4.1935 cu • 
martcsi günü saat 15 dedir. 

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

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

1-1033 
İLAN 

1 - Tahmin edilen fiatı 
3774 lira olan 22 kalem def· 
ter ve cedvel açık eksiltme 
ile tabettirilecektir. 
çarşamba günü saat 11 de • 

2 - Eksiltmesi 3.4.1935 
Jir. 

3 - Muvakkat teminat 
283 lira S kuruştur. 

4 - Şartnamesini para • 
sız almak örneklerini gör • 
nıek istiyenler her gün ög • 
leden sonra komiıyona gc • 
le bilirler. 

5-Eksiltmeye girecek· 
ler muvakkat banka teminat 
111tktub veya makbuzlariyle 
kanunun 2 ve 3 maddelerin
de yazılı vesikalarla birlikte 
ilıa}e günü ve saatinde M. 
M. V. satmalma komisyo • 
nuna gelmeleri. (608) 1034 

İLAN 
1 - Bir kilosunun tah -

min edilen fiatı 700 kuruş 
olan 1800 kilo keten ipliği 
eksiltmesine istekli çıkma -
dığından kapalı zarfla ek -
siltmesi 8.4. 1935 pazartesi 
günü saat 11 de yapılacak -
tır. 

2 - Şartnamesini para -
&ız almak örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona gelebilir -
ler. 

3 - Eksiltmeye girecek
ler 945 liralık muvakkat te -
minat mektub veya maliye
ye yatırılmış teminat karşı
lığı alacaklan makbuzlarla 
kanunun 2 ve 3 üncü mad • 
delerinde }'azılı vesikalarla 
birlikte teklif mektupları -
nı ihale saatinden enaz bir 
saat evel M. M. V. satın al
ma Ko. na vermeleri (645) 

1-1101 

İLAN 
1 - Beher tanesinin tah

min edilen fiatı 70 lira olan 
500 tane mahruti çadıra iha
le günü talip çıkmadığın

dan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 14. 4. 935 pa· 
zar günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
2625 liradır. 

4 - Şartnamesini 17 5 
kuruşa almak ve örneğini 
görmek istiycnlerin her gün 
eksiltmeye gireceklerin de 
muvakkat banka teminat 
mektub veya maliyeye ya • 
tınlmış teminat makbuzla
riyle kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesika-
larla birlikte teklif mektub
lannı ihale saatmdan en az 
bir saat evci M. M. V. Satın 
alına komisyonuna vermiş 
bulunmaları. (685) 1 -1182 

• 

-DARA· 
BiRiKTiRE:ı" 
RA~T ~Dbrl 

------------------------~-------------""' Ankara Valiliğinden: 
Sanatlar okulasının tamiri yapılacağından yapınak i~ 

tiyenlerin şartname görmek ve almak üzere her gün sad• 
natlar okulasına ve 15. 4. 935 pazartesi günü saat 15 • 
yapılacak eksiltmeye girmek için 48 lira 70 kuruşluk t~ • 
minat makbuziyle beraber encümeni vilayete müracao 
lan. (686) ı- 1186_..,...... 

Satılık ev Satı : ık ars'-1 " ',, 
Hacıbayramda sofular soka· Çankırı ca·lclesin le As- • 

'' " ğında Ogüst mabedi civarında ~ubesi yakınında 20 nı · trt1ı · r" 

12 No. 6 oda 1 mutbah ve iki de uzerinôc kiısı: baş ı.Ja (İ C• , .. tı 
bahçeli ev satılıktır. isteklilerin ca tanzim ed ilmiş) 3vZ " 1•· 
içinde oturanlara baı vurmaları. Ankara Be ·:.ıııesirıl! rr.ı r 
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Ankara Belediyesi 
Başkanlığından: 

Ankara belediyesi su i§lcri müdiirlüiü için 3 takım 
VOlbnan kombine su sayıCJll ve vana ve borular puarbkla 
.ımacaktır. Oranlanmış değerleri dim tutan 816,82 lira ve 
tireti teminat 61 26 l!pdll'. İstekliler prtnameaini beledi· 
Ye ıu ~şleri müdfu.lüğünde görebilirler. Paz~lık A~da 
Beledıye su işleri müdürlüğü artırma - ekaıltme ve ihale 
komisyonunda 15.4.1935 günlemeci pazartesi günü saat 15 
!e Yapılacaktır. (643) 1-1098 

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

- İçindekiler -
T~rk KWşu Behçet K~ Çağlar 
Turk Kuşu Kurumunu 'Kutlarken Mahmud Behğ 
TUrk Kuşu Server Ziya Gürevin 

Türk Kuşuna uçucu üye yazılanlar 
Türk Kuşu Abidin Daver 

Romanyada mühim bir uçak yanşı 
Tayyare Cemiyetinin on yılı için düşünceler 
Sporcular Tayyaresi Ziya Ateş 
lfava Hukuku Rifat Taşkııı 

A~un havacılığında yenilikler 
Turk ulusu ve Tayyare Cemiyeti 
· · • • •.. Ve Spor bahisleri 

Ankara tnhisar1ar 
Başmüdürlüğünden: 

Muhammen bedeli keşfi yedi bin yedi yüz lira yirmi üç 
kuruştan ibaret Orman Çiftliğinde yapılacak bir idare bi· 
nasının açık eksiltme ile ihalesi 11 nisan 935 perşembe gü
nü saat on beşte Ankara İnhisarlar başmüdürlük dairesin
de alım satım komisyonunda yapılacaktır. Şeraiti anla -
nıak istiyenlerin komisyona müracaattan. (670) 1-1158 

ltAKI •c..~n~K ıs l'fo~HS...:Nll 
UOi\tO!\JTI KAKISINI 

fER• ., '' s;'.1l1Nf7, 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Un1umi ı\1üdürlii(';iinden: 

Beher M• ı 7 lira tahnıin edilen 1000 M• çam tanın* . 
'J nisan 1935 pazar günü saat 15.30 da Ankarada idare bi· 
nasında Malzeme dairesinde kapah .zarf usulü ile ıatm •· 

lmacaktrr. 
Bu iş~ girmek istiyenlerin 1275 liralık muvakkat temi-

natla kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmeğe manileri bulunmadığına 
dair beyanname ve tekliflerinin aynı gün saat 14,30 • . ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Ankarada malzeme dairesinde, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve ~i· 
Şehirde Eskişehir mağazasında parasız olarak dagrtd -
~ktadır. (688) 1 - 1179 

Jandarma Genel Komutanhğı 
( U. K. ] J\nkarasatınalmako-
misyonundan: . 

Nümune ve eVsafma uygun yerli mab olmak ~ıy~.e 
(23,000) metre yataklık Jl!lıf bezi ıs. 4. 935 paurtesı gu· 
nü aaat ( 15) de kapalı zarf eksiltmesiyle ~tın almacakt~
lstekliler nümune ve evsafı her gün komısyonumuzda go-
rebilirler. Şartnamesi parasızd!r. Bez~ bir metresi için 
( 40) kuruş fiat biçilmiştir. Eksıltmeye gırecekler. 2490 ~a
nun ve şartnamesindeki belgeleri havi ve (690) lıralık ılk 
teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarım muh
tevj teklif mektublarmı eksiltme günü saat (14) e kadar 
Ankarada komisyona vermeleri. (675) 1- 1175 

Elektrik mühendisi B. Refik'in 
Ameli ft mufaual Elektrik, Makina kitapları. Deposu : Pos· 

ur. u ~ 
a 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonu ilanları 

i 1 an . 
1 - Fırka birlikleri ihtiyacı için yüz altmış altı bin ki

lo sığır etinin kapah zarf usuliyle eksiltmesi Selimiye sa
tın alma komisyonunda 13 nisan 935 cumartesi günü saat 
onbeşte yapılacaktır. 

2 - İstekliler usulüne göre yazılacak teklif mektupla
rını muayyen saatten bir saat evci komisyona vermiş ola
caklardır. 

3 - Eksiltmeye iştir:ık edecek şirketlerin 2490 numa-
ralı kanunun 3. üncü ma.:idesine göre vesikalarını komis
yona göstermeleri mecburidir. 

4 - İşbu sığır etinin tahmin bedeli altmış hin üç yüz 
doksan lira seksen kuruştur. Teminatı muvakkatesi dört 
bin iki yüz altmış dokuz lira elJi beş kuru~tur. Bu teminat 
ihaleden iki saat evci Selimiyede fırka muhasebeciliği 
veznesine yatırılmış olacaktır. Diğer mal sandıklarına 
yatırılmış olanlar usulen teklif mektuplan ile makbuzları
nı komisyona verebilirler. 

5 - Şartnameler komisyonda her gün görülebilir. Şart
namelerin musaddak suretini almak istiycnler kanunun 
beşinci maddesine göre muhammen bedelin yüz binde be
şi nisbctinde bir bedel mukabilinde komisyondan alabile-
cekleri ilan olunur. (692) 1-1191 

İLAN 

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

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

3 - Teklif mektuplarının ihale günü saat 15 e kadar 
Kırklareli ıatınalma komisyon reisliğine verilmesi ve ta
liplerin belli gün, aaatlerde komisyonda bulunmaları. 

(617) 1~1060 

•• •• BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci tertibin 6 ıncı ~ekişi 
1 1 Nisan 1935 tedir. 

SAYIFA 7 

Büyük ikramiye2000001iradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 

5,000 liralık ikramJyeler ve 50.000 liralık müki
f at vardır. 

Sandıklı C. Müddei 
Umumiliğindenı 

Hak bakanlığİ sandıklı daireleri için aşağıda cinsi ve 
adedi yazılı eşya açık eksiltme ile satqn alınacaktır. 

İhalesi: 6-4-935 cumartesi günü saat 16 da sandıklı htl· 
kumet konağında komisyon tarafından yapılacaktır. 

Taliplerin elli iki buçuk lira teminat akçesile birlikte 
o gün komisyona gelmeleri satın alınacak e§yalann nü
munelerini görmek ve eksiltme prtlanm öğrenmek iıti
yenlerin her gün sandıklı C. Müddei U. Jiğine müracaat 
edebilecekleri ilan olunur. (642) 

Cinsi 
Gazi fotoğrafı 
Yazı masası 
Camekanlı evrak dolabı 
Yazı takmıı 
Soba maa boru ve tahtası 
Kilim .. zili 
Damasko perde1ik 

Adedi 
6 
6 
8 
5 
7 
7 

20 
J-1095 

Devlet DemiryoUarı ve Liman- Ad M·r _. · 
1 · ı t U M .. d .. ı··.,, ·· d ana ı fı Mensucat Fabrıkası 
arı ış e me • u ur ugun en: • • 

Bedeli muhammeni 7500 lira olan 15 milyon kırmızı 
boş bilet kartonu 10 nisan 1935 Ç&IJCllllba günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankara'da İdare binasında aatm 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 562,50 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanun 
un dördüncü maddesi mucit;incc !§c ginncğe manii kanu
ni balunmadığma dair ~ ,,. teldffl•le birlikte 
iki tane nümuneyi aynı gün ... t 14,30 a kadar komlaycm 
reilliğine vermeleri lizmıdır. 

Bu İ§e ait şartnameler parasız olarak Ankara'da malze
me dairesinden, Haydarpaşada Teaellüm Miiciürlüğünden 
ve lzmirde İzmir mağuaımdan tedarik edilebilir, (630) 

1-1112 

Aydın Nafıa 
Başın ühendislığinden: 

ı - (20758.18) lira keşif bedelli Aydın. Tire yolunun 
17+455-19+233 arumda 9 menfu iııpatl eblltmeıine 
istekli çıkmadığmdan yeniden ve bir ay müddetle pazarlık 
eksiltmesine konulmuştur. 

2 - İsteklilerin 661 numaralı ekılltme kanununa göre 
hazırhyacaldan vesikalarla % 7,5 nisbetinde teminat ak· 
çasiyle 11-4-935 perıembe günü aaat 15 de Yilayet encüm• 
nine gelmeleri. 

3 - Eksiltmeye girecekler ehliyeti fenniye veaikala· 
nnı başmühendiıliğe müracaatla almalan. 

4 - Fazla izahat almak keşif evrakım görmek iatiyen
lerin İzmir ve Aydın Nafıa Baımühendialiğine müracaat-
tan. (613) 1-1109 

YAVRUM 
Jules Clarette'in eserinden 

ışcı arıyor 
Aşağıdaki şartlar dairesinde mezk6r fabrikaya Müra

caat olunması, 
FabrikamIZIIl yeni tesis edilen gerek iplik makiİlalan 

gerekse dokuma tezgihlannda çahşnıak üzere aıu yiil 
işçiye ihtiyac vardır. 

. l - Eaki iplik p!•~0•1annda ç•hun lMr ifçi on bir g. 
atlik mesaisine I!o-200 kUl'Uf kaamD'. 

2 - Dokumada ild teaglh lmlJanm"Wyi bir ifÇi ile gene 
onblr saat mesaisinde beı top çıkanr ve beher top için kırlı 
kurut Ucret aldığma nazaran 200 kW'Uf kazanır. 

Yeni tesis edilen makinalamnız IOll aiıtem olduğu için 
bu makinalarda eyi bir ıurette çabfUI amelenin daha fas
la kazanabileceği kuvvetle muhtemeldir. 

J - Fabrikanın işçileri için kendi aralannda tesis edt. 
len istihlak kooperatifinden bütün ihtiyaçları piyasadan 
daha çok ucuz bir ıekilde temin ve tedarik edilir. Bekir a
meleler her aman kooperatifin lokantumda 11cak ve neffl 
ymıekler balabllir. 

4 - Fabrikanm huausl hutabaıleai ve daimi doktoru 
oldatundan her huta amelenin tedaviıi fabrika tarafm• 
dan temin edilir. 

.s - Fabrikamuda çalıflDAk ar&Ulunu ubar eden anı .. 
lenın '!~Y~ kadar tren veya vapur masraftan fabrik .. 
ca temm edilir. Şu kadar ld bir işçinin en apğı bir ıe~ 
fabrikada çalqmağı teahhüt eylemesi prttır. Bir seneden 
evet itini terkeden amele için yapılan muraf iltihkakm• 
dan tevkif edilir. 

6 - Toplu surette amele geldifi takdirde bunlarm , .. 
~ bllanalan için fabrilwım mnele merindea altı ftçiye 
bar oda tahaia edilir. 

'1 - Umumi hıfauıbha lwıuno mucibince ifçinfn ıa 
Y8§Dldan qağı 0Jmama11 ve 12 yqmdan 16 yapna kadaf 
olanların ise ya1nıs gtindk mnailainde bulunan alablle. 
celderi cihede fabrilauımda çal1§8cak amelenin en ziya
de JC5 yaşmdan yukan olanlan kabul ve tercih edilir 

Fabrikanın tel ve mektup adresi: TeL Memucat 
0

Sey. 
han, Mektup • Millt Memucat Fabrikaa Seyhan Poata 
kutu No. (50) 1 1-1108 

talıane arkasında Basiret hanı kahvecisi. 1-1124 

Dahiliye Vekaletinden~ 
• Vilayetlerevi için alınac~ hal~~ ~üaakaeuı 11 Ni-

san 935 tarihine kadar temdıd edilmi§tir. 
Karacabey harası 

Müdürlüğünden ı 
Nasır 

Dr. CElHS'in 

En eeki nasırlan bi

le pe• kı• bir aman
da aamamen ye kö

künden pkanr. 
Umumi depoeu: fn. 

,pliz K•nwk eezane· 

•I. her eaanede bu

lunur. Ciddi •e mü-

e88İr bir nasır IJieJ. 
dır. 

urubu: öksürüğü kati şekı1de durdu-

Şartnamede tadilat yap~dığmdan yeni prtnameyl gör
mek iizere taliplerin Dahilıye V eldleti Ekailtme komia • 
yonuna müracaat etmeleri v~. ~ünakasaya İ§tirak etmek 
istiyenlerin de 11 nisan 935 gunu saat 14,30 a kadar teklif 
mektublanm komisyona vermeleri ilan olunur. (677) 

1-1177 

Ankara Valiliğinden: 
Sanatlar okulası tale~ için .~kuladaki nümune veç. 

hile yüz takım elbise ve ıkişer yuz don ve fanila gömlek 
ve 300 adet yatak çarşafı ve 360 adet yastık yüzü alınmak 
üzere açık eksiltmeye konulmuş •e ihalesinin ıs. 4. 935 pa
zutesi gtinü yapılması onaylanmıştır. Şartnameyi görmek 
ve almak iatiyCnlere her F. ıanatlar okulası müdüriyeti
ne ve eksiltmeye girmek ıçın muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğu derecesinde t~t veya esham ve tahTilat 
makbmu mubuebci hususıyeden alınarak ihale günü en-
cümene gelmeleri. (688) 1- 1184 

1 

Karacabey harası Merinol yetiftlrme çiftliğinde yenidcli 
yaptınlacak 5g73 lira 7 kurUf bedeli kqifli bir adet ko~ 
banyosu açık eksiltme usuliyle 2 niaaıı 935 tarihinde ..ıt 
günü saat on dörtte ihale edilecektir. Şartname, proje v•! 
keşiflerini görmek iftiyenlerin İstanbul, Bursa nafıa ı.,.I 
mühendislikleriyle Hara Müdürlüğüne ve UWe ıünil dt1f 
"448,, lira muvakkat teminatlariyle birlikte Bursa NafUIJ 
bqmtlhendialiğine mUracaatlan ilan Olunur. (1401.a50) 

1-1118 

~w:1:'ı· UYAN 1 Ş =:: 
44 HDeClir Clm11Nli11n çılanakta ola ba baftabk 

reaimti guetenln Ankara'da aatJf ,eri AK B A Ki
tapmdir. Senelik abone ıo Ura. Saym 20 kurut. 
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•• , .. , • a h.thrikalar limum 

1 
... 

l\J i.iıHirJiiğii Satmalma 
Komisyonu llanları 

BRİNEL ALETİ 

Tahmini bedeli 1000 lira 
olan bir adet Brinel aleti as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunca 11 nisan 935 
tarihinde per§embe günü sa
at 14 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartname bedelsiz
dir. Ve komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 750 lira ve 2490 
nltlllaralı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta ko -
misyona gelmeleri. (684) 

1-1180 

BİR ADET MOTÖR POMP 

Tahmini bedeli 650 lira 
olan bir adet motör pomp 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunca 11 nisan 935 
tarihinde perşembe günü sa
at 15 de pazarlıkla satın a
lınacaktır. Şartnamede de -
ğişiklik yapılmıştır. Ve be
delıiz olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvak • 
kat teminat olan 48 lira 75 
kuruş ve 2490 numaralı ka
nwıun 2 ve 3 maddelerinde
ki vesaikle mezkfu- gün ve 
saatta komisyona gelmele • 
ri. (683) 1 - 1181 

Kiralık ev 
Samanpazarı İstasyon carlde • 

ıiode eski Evkaf U. Müdürlü
ğü binası karşısında 102 No. h 
evde mlistakil ve bir kat üzerin
de J oda, mutfak, banyo, elek • 
trik ve suyu havi kısım devren 
kiraya verilecektir. İlin Memu
rumuza müracaat. 

--------~,--------
ZAYİ 

Ankara belediyesinden aldı· 

ğun 570/ 431 ehliyet ve 148 sicil 
numaralı toför ebliyetnamemi 
kaybettim yenisini alacağımdan 
eak.Ulııln hükmü yoktur. 

Şoför Seyit oğlu Osman 
1-1190 

Kiralık 
Y ~ehir inkdap sokak 

No. 24 ev. gezmek için altın· 
daki eve. 1-1192 

1 Aabra Belediye Reisliği 
hanlan 

İLAN 
935 yılı sayımı 1 nisan 

035 tarihinde başlıyacak ıs 
nisan 935 akşamı saat 17 de 
bitecektir. Hayvan sahible
riııiıı bu günlerde belediye 
muhtarlık işleri müdürlüğü
ne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (626) 1-1078 

İLAN 

1 - Otobüs garajının et
rafiyle garaj içi parke döşe
necektir. Keşif bedeli 9189.28 
liradır. 

2 - Keşif ve şartnamesi
ni görmek için fen kalemi • 
ne ıelinecektir. 

3 - İhale ı ı. 4. 93S ta
rihitıe rastlıyan perşembe 
günü saat 11 de fen işleri 
müdürlüğü odasında açık 
ekalltme ile yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 
691 liradır. (676) 1 -1176 

Kiralık oda 
aranıyor 

Bayan eyi aile nezdinde 
oda kiralamak istiyor. 

Gazete idaresinde "S,, na
muzwıa bildirmeleri. 

l-1193 

Sc,. tıhk Arsa 
Y enişehirde İş Bankası 

Şirketler Müdürü Bay Ha
mid'in evi yanında {665} 
metrelik bir arsa satılıktır. 
Telefon 1069 1-1115 

- --- --------
ANKARA ACIR CEZA 

MAHKEMESİNDEN: 

OTOMOBİL KAROSERİ YAPIM YERİ 
Her çesit Saç ve Ağaç Karoseri Mütehassısı 

İştvan Arnovski ve Ortağı 
Akköprü caddesi Sebat fabrikası bitişiğinde 

Telefon ]'Jo. 1831 e Müracaat 

~acarıstandan Altın Madalya ve dört.ltincü İstanbul Mllli Sanayi 
Birliginin Galatasaray sergisinde yaptıkları be~enilerek 

taltif e<lılmiştir. 

Kendi planları üzerine her türlü amerikan ve avrupa karoserleri v• 
OTOBÜS imal eder, ve t~ra için şasesiz olarak karo.eri sipariş ve 

çamurluk yapılır. v~ derhal gönderilir. 1-1169 

Yağma maddeı.inclen suçlu as
len Pirizneli olup 1zmirde hü
kOmet karşısında Hacı Beyin 
kırathancsinde mukım olduğu 

bildirilen Veli oğlu Rıza hak. 
kındaki cari duruşmada: suçlu 
Rızanın zabıta vastıasiyle aran
masına raı;men bulunamadığı ci
hetle mahkemece gazete ile ila. 

nen ihtarat icrasına karar veril· 
mış olduğundan duruşma günii 
olan 27-4.935 cumartesi saat 14 

de Ankara ağır ceza mahkemesi. Sebze ve Meyvacılar 
ne gelmnsi ve yahut ikametgahı-

nı bildirmesi aksi takdirde hak. cemiyetinden: 
kında kanuni muamele tatbik e-
dileceği ilan olunur. c678) Nizamname mucibince mart içinde heyeti idare intiha-

1_1178 batı yapılacağından 30.3.935 cumartesi günü saat 14 dece-
miyete mensup arkadaşların sulu hana gelmelerini dile-

IRl!!lmHllRllllllllRUtlllll!L'lllllmliBlllPll'dllllllTilll!ll'lllB!D • 1 118 7 
m 1 r~ -
ğ Resmi Ruhsatı Haiz ------·------------------· 
i DAKTİLOGRAifURSU 1 
i Kınacı Han Telefoıı 37ı4 g 
1 1-1153 & 
~ııııım.mı• PmlllllWd 

ZAYİ 

Sıvas vilayetinin ;;;arkışla 

kazasının Rüştüye mektebinin 
328.329 senelerinde almış oldu
ğum şehadetnam\.:mi zayi ettim 
yenisini alacağ11Ddan eskisinin 
hükmü yok+ur. 

Ankara arpacı o~lu apartuna.. 
nında Salih oğlu Bekir 

1-1170 

i 1 an 
Dabakhane caddesinde Nuri 

ile müştereken icrayı ticaret et
mekte olduğumuz mahrukat dil. 
kkanınm bütün hak ve vecibe. 
leri bana ait olmak üzere şirke
te nihayet vermiı olduğumuzdan 
mahrukat bedelinden borçları o· 
lanların badema Nuriye tediyat 
yapmamaları ilan olunur. 

Dabaldıane caddesinde mah. 
rukat tUccarı Hulusi. 

1-1171 

Nafıa Balra~ffı.nd an: 
Çerkeş kazasının Ağaçdağı veya Dümenlik ormanla • , 

rından kesilmek ve Sumucak istasyonunda vagon içinde 
teslim edilmek şartiyle muhammen bedeli 6750 lira olan 
1500 adet çıralı çam ttlgraf direği kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13 nisan 1935 tarihine rastlıyan cumartesi 
günii saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlü • 
ğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 506,25 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı· 
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka ke
falet mektubu ile birlikte 13. 4. ı935 cumartesi günü saat 
14 e kadar Malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri laznndır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankarada Ba
kanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. (674) 1-1174 

Ankara Valiliğinden: 
Bendderesinde Sakalar değirmenine giden yol üzerin

deki taş ocağı şartnamesi veçhile bir sene müddetle istek
lisine açık artırma ile ihale edilecektir. İhale 11. 4. 93S per· 
§embe günü saat 15 de yapılacaktır. Muvakkat teminat 7S 
liradır. Bunu ihaleden evet hususi muhasebeye vererek 
makbuz alınması ve artınnaya gireceklerin encümene ver
meleri lazımdır. Şeraiti anlamak için her gün muhasebel 
hususiye müdürlüğü kalemine müracaatları. (687) ı-ı185 

ıa@'d ! 

Richard Raupach 
Maschinenfabrik Görlitz - G. r\11. B. fi. 

g~' Komple Tuğla v~ 
---~-...---

malathaneleri 

Muhtelif Tuğla ~ 
mit makineleri 

Buhar makineleri 

Toprak işleri için~ 
va törler -imalinde zamanırnızlll 

büyük ve en milt~ 
bir fabrikasıdır. 

Türkiyenin en mühim Tuğla fabrikaları makineıertııl 
R a u p a c h tan almışlardır. , 

Türkiye vekili: Hans Frank ve Şeriki 
Galata Voyvoda caddesi, Agopyan ~ 
Posta kutusu: ı420 ·İstanbul 
Telefon: 4 • 4038 

1-1088 
n 

T aşcı, duvarcı, betonarmecilel' 
ce~iyetinden: . 

Cemiyete mensup olan azanın cüzdanları deği~-~ 
cek ve olmayanlara yeniden cüzdan verilecektir. ~~ 
olmayan hiç bir işçinin çalışmasına müsaade edıle~:ır 
ceğinden her işçinin cüzdanlarını bir ay zarfında YCIP" 
meleri ilan olunur. 1-1110 / 

Kocaeli C. Müddei 
Umumiliğinde~ 

2636 lira 91 kuruş bedel keşif ile Kocaeli hapishan~~iıl' 
de yaptırılacak olan tamirat açık eksiltme usuliyle ınun:; 
kasaya konulmuştur. İhalesi 9 nisan 93S ıalı günü ,. 
(IS) de Müddei Umumilik makamında yapılacaktır. tr 
teklilerin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat makb~ 
veya banka mektuplariyle birlikte o gün ve ıaatta al' 
bulunmaları şartnamesini görmek ve fazla malftmat 
mak istiyenlerin hapishane çevirgenliğine müracaatl-
lüzumu ilan olunur. _(664) 1-1139 

Satılık arsa Ankara Delterdarlltuadaa: 
Yenişehir Havuz başında 

Karanfil sokatı; üzerinde 
(554) ve ( 486) metre mu
rabbaı iki arsa satılıktır. Mü
racaat yeri, ordu evi karşı
sında Bay Hadi apartımanm
da 7 numaraya. 

1-1189 

İLAN ŞAR'ILUU 
Beh• Beher 

Sa)'lfa Santimi SaJlfa Santimi 

---------
a 300 3 200 
4 150 1 100 
8 80 7 40 
8 zs kuruıtur. 

1 - Hayır itlerine vo yeni 
çıkan kitablara aid ilinlardan 
% 15 tenzilit yapılır. 

2 - Zayi ilin bedelleri malı.. 
tu yils otm kuruıtul'. 

3 - Tebrik, tefekkür, evlen- ı 
me vefat ve katı alika illnta • 1 

1 
nndan maktuan bet Ura alınır. ı -- ~ 

' 

Kıymeti 
Lira K. Cinsi 
18300 00 Ahşab otel 

SOOOO 00 Kirgir apartman 
ve gazın<> 

3600 00 Ahşab ev 

600 00 ,, ,. 

400 00 ,, ,, 

22400 00 Kirgir fırın ve l
latı smaiye 

10000 00 Ahşab ev 

3000 00 Kargir ev 

ı200 00 " H 

29893 60 Bağ 
48000 00 Apartman ve ma • 

ğaza 

Mevkii ve hududu 
Misakı milli M. topçular 
So. 1 numaralı 
Tuluce M. hükQmet Cd. 
30.l NO LU 
Mukaddem M. dede başı 

sokak 26 No. 
Börekçiler M. börekçiler 
yokuşu 8 No. 
Kızıl elma M. pazar yoku
şu ı12 No. 
Leblebici M. yeni şar No 43 
ve ıs 
Hacıbayram M. şehit Beh
cet bey sokağı S N o. 
Arif B. baba harman 370/ı 
No. 

" " .. .. 
Cebeci 
Tahtakakale halaç mahmut 

Sahibi 
Hacı Minnet o kız Behif.• 

Şiıkozade Mustafa 

Şakir kızı Gülser 

HKı Hamla O. Eat 

Mustafa O. Ahmet 

Mehmet O. Hüseyin 

Hacı Zehra ve Satı• 

Çeltik Mde t. Hakılu 

,, " 
reşrikli Mehmet 
Lokantacı Abdullah 

• 

izahat 
3001 liraya lpoteK 

SO bin liraya ipotek 

400 liraya ipotek 

600 liraya lp<*lll 

17 / 24 hlue 1atdacü ı8'1 
liraya ipotek 
1300 liraya ipotek 

3000 liraya ipotek: 

Y anu aatılacali 

İpotek olup yaruı nUJ"' 
43300 liraya ipotek 

5000 00 Kargir ev Aşağı ayrancı Mimar Yahya Ahmet 16500 liraya ipotell 
15729 00 Bağ maa ev Ayrancı Şakir Fevri 3S60 liraya ipotek 

Sahiplerinin vergi borcundan dolayı mahcuz olan yuli arda yazılı gayri menkullerin 20 mart 93S çarpmb& ~ 
yapılan birinci artırmasında istekli çıkmamış olduğundan 1 nisan pazartesi günü ikinci artırmasının yapılmasına ki' 
rar verilmiştir. İsteklilerin o gün saat ıs de vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. (6S7) 1-1188 ABONE ŞARTLARI ~ 

Müddet Dahilde Hariçte I ------------~----~~----------------------------------------------:: 
i 

Seael.iii 17 Lira 30 Lira 1 i 
6 Ariıiı 9 • 18 " , e!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
3 A:ylıiı 5 ,, 9 ,, 1 imtiyaz sahibi ve Baş.mu 

Posta ücreti g8nderilmiyen 1 harriri Falih Rıfkı ATAY 
mektublara cevab verilmez. f' Umumi neşriyatı idare eden 

• Vazı lıteri MUdilrU Naauhl 
BAYDAR 

ZAYİ 
59 aral>a numarasını kaybettim 

yeni.sini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Arabacı 

1- 1181 Halit Saban 

Çankırı cıddtsl dvıundı 

L
l//uı Buımıvindı basılmış· 

1 . tll:. 

1 
1 SiNEMALAR ' YENi 1 (KULÜP) 
Tela l!.11.İ edilen emir mucibince sinemalar seans aralarrnda tamamen ba ... ·alandırılacaktıt. 

BUGÜN BUGECE 

Sinema ileminde şöhretini hiç kay • 
llıetmiyen i lahi ryıld •z Marlene Dietri -

ch'in en son filmi 
KIZIL ÇARİÇE 

Pnnıızca sözHl, tarih! bir faheser. 

BUGÜN BU GECE 
Şimdiye kadar çevrilen macera ve &el' 

güzeıst filmlerinin en müthiti ve en 
fevlalideal 

ÇİN ESRARI 
A,k - heyecan - MrgUıett 


