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lsta11bul, 14 ( A.A.) - Diin havanın yagış-
1ı olmasına rCLğmen kalabalık bir seyirci 
kiiılesi (;nünde J iya1Uı' nın Libl'rtas talcı
mile Ate§ - Giineş tcı1amı <lrasmda yapılan 
maç 2-2 beraberlihle bitnıi§tir. 

Her }erde 5 kuruş 

Gündelik 

GENCLlGlN ROLÜ 
. Gençliğin rolü demek gelece • f ın Yaşayış biçimine göre hazır • 
anınak demektir. Yarının hayat 

tekli ne olacaktır? Bunu önceden 
İPa~ık kestirmek kolay olmasa bi-

Stresa konferansı bitti 
Resmi hildiriğler çık.arıldı · Delegeler 

Cenevreye gittiler 

Sovyet artistleri d ·· n 
Ankara'ya geldiler 

e bir takım beldeklere göre az 
Çok sezınek de güç değildir. Ya • 
tının birçok oluş etkeleri bugün • fen rollerine başlamıştır. İnsan • 

Stresa, ı 4 ( A.A.) - haf yan ve 
İngiliz hükumetlerinin. müşte~ek 
bildiriğinde şöyle denılmektedır: 

yan ve fransız hükumetlerinin 
şimdiki sorumlar önünde kuvvet
li birliğini pekiştirmektedir. 

Yurdumuzda birkaç müzik fes
tival verecek olan Sovyet Rusya
nın büyük artistleri dün sabah A
nadolu ekspresiyle Ankara'ya gel
mişlerdir. 

Bakanı B. Abidin Özmen'i zıya
ret etmiştir. 

Ondan sonra Musiki Muallim 
okulasına ve Halkevine gitmiştir. 

Balet artistleri de ayrıca Halk
evine giderek evi ve sahneyi gör
müşlerdir. ık tarihinde sıçrama yoktur. Ge • 

leceği hazırlıyan çocuk bugünün 
Yeti~tinnesidir. Böylelikle bugün 
\te Yarın arasında sıkı bağlar var· 
dır. Onun için biri üzerinde du • 
turken, ötekini de gözönünde tut· 
lllak ve araştırmalarımızı ona gÖ· 
re Yapmak gerektir. 

Lokarno andlaşmasım hazırla
mış olan ltalya ile lngilt~renin_~~
messilleri, bu ülkelere .d~şen. butun 
ödevleri resmen pekıştırmış ve 
bunları gerekince sadıkça ya~m~
ya karar vermiş olduklarını bıldı-

Doğu andlaşmasr hak
kındaki alman notası 
Bertin, 14 (A.A.) - Dış Baka

nı B. Fon Noyrat, doğu andlaş
ması hakkmda dün Sir Saymen' e 

(Sonu J üncü sayı/ada) 

Sanatkarlar durakta Kültür Ba
kanlığı, Halkevi, aovyet büyük el
çisi ve elçilik ileri gelenleri ile ga
zeteciler tar.af ından karşılanmış 
ve kadın artistlere buketler veril
miştir. 

Öğrendiğimize göre Sovyet ru .. 
yalı sayın misafirlerimiz türk mü
zikçileri için birçok opera nota
ları ile geçenlerde Moıkova' da 
açılan tiyatro ıergiainin 300 ka
dar resmini getirmitlerdir. Bu re
simler münasib bir yerde ve bir 

rirler.,, d 
Konferansın son bildirisin e 

Misafirler Ankara Palaı'a İn· 
mişlerdir. 

Bir rolün tekli ve değeri onun 
konusuna göre değişir .. Gençliğin 
r~Iü derken daha çok onun yarın
~1 rolünü anlıyoruz. Bu rol verim
lı Ve başarımlı olabilmek için, ya
rınxn hayat gerekenlerine uygun 
bulunmalıdır. Gelecek yılların ar· 
sculusal geçim bakımından daha 
kötüleşmesi düşüncesi gençliğin 
0 na göre hazırlanması işini ilk 
Plana çıkarmıştır. Bugün uluslar· 
arasında gizli ve sinsi bir şekilde 
devam eden uğraşın yarın daha 
ıor}u bir biçim alması gerçek gö· 
tülü yor.. Bir taraftan teknik gü
ci.iniin artması, diğer taraftan sı • 
l'asal ve ökonomik düzenin her 
&i.in biraz daha bozulması genç • 
Jikten her devirden çok bilgi ve 
enerji istemektedir . 

şöyle deniliyor: 
"Sıyasaları barışın, U !u~l~.r Der

neği çerçevesi içinde elbırhgıle ko· 
runması olan üç devlet, andlaşma· 
ların Avrupa' da barışı tehlikeye 
koyacak bir surette bir taraflı bo· 
zulmasına gereken bütün vasıta
larla karsı koymak için aralarında 
tam bir a~nlaşma olduğunu görmüş 
ve tesbit eylemişlerdi~. B.u ~J. ~e.v
let sıkı ve samimi bir ışbırlıgı ıçın· 
de hareket edeceklerdir.,, 

-·-----·-------
Fı~ansanııı l{onseye 

verdiği andıç 

Sanatkarlar heyetinin başkanı 
~- Arkanof, öğleden evel Kültür (Sonu 3 üncü sayrfada) 

Bildiriğin esasları 
Stresa, 14 (A.A.) --: Havas a· 

jansmm özel bildirmenmden: 
Bildiriğ iki kısımdır: 
1 _ Üç devletin genel sıyasası-

nı tesbit eden bir bildiriğ . . 
2 - Konferansta gözden geçırı-

Cenevre, 14 (A.A) - Fransanın U~ 
)uslar Derneğine verdiği andıç metni 
bugün çıkanlmıştır. Andıçta deniliyor 
ki: 

1 - Alman başbakanı Avrupa dev· 
}etlerinin Berlindcki mümessillerini ~a 
ğrrarak Almanyada genel askerliği ye-

niden kuran ve ordunun 12 kolordu ve 
36 fırka olmak üzere yeni bir kurum

Jandırmaya tabi tutan kanunu haber 

vermiştir. Bu kanun, aynı tarihte me. 
riyete girmiştir. Alman süel hava kuv· 

vetlerinin yeniden tensiki hakkındaki 

resmi bildiriğ daha 9 martta çıkarıl .. 
mıştı. Onun için banş andlaşmasının 

hükümleri başlıca maddelerinden iki Faşizmin gençliği yetiştirme ve 
J.ıazırlama üzerinde yaptığı şeyler 

<Sonu 2. ci !<ayıfada) 

len ceşidli sorumlar hakkında kı· 
,a bÜdiriğler serisi. 

Genel bildiriğde, İngiliz, ital-
(Sonu 6 rncı sayıfada) Misal/rlerlmlz Ankara durağında 

Osmanlıcadan 1ürkçeye Karşılıklar H ılavu zu N.22 
.. le . ka na (T Kö ) beldeği ( allimeti) kQ nmUflur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzmanlarımızın ( müıeluuaa) 

l - Öz ıiirk{;e köklerden gelen soz rın r§ın • • 
yazılarını gazetelere vereceğiz. .. . 

d d·ı · · · eğine göre fransızcaları yazılmış, ayrıca ornekler de konulmuştur. 
2 - f . k nan kar§ılıkların iyi ayır e ı mesı ıçın, ger , 

enı 0 
• • b .. k' . . lenmiııı ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, riirkçe "çek,, kökün'den ,,,,. 

· 3 - Kökü ıür~e olan kelımelerırı u gun r.ı lf ~ 

len şekil gibi. 
laıaı etmek = Yoldan çıkarmak, azdırmak . , 

Örnek: 1 - Henüz bülfJğa ermemiş bir gencı ı'd
laı etfhek, cürümdür = Henüz erginliğe varma· 

fııış bir genci yoldan çıkarmak, su~wr. 
2 - Bir takım müfsidlerin idlal etmesi üzerine 
kıyam edenler ;, Bir takım bozutçularrn azdır· 
ıııasr üzerine ayaklananlar. 

İdınan = İdman (T. Kö.) 

idrak ::::: An, anlama (Bak: Derk) 

İdrak etmek = Anlamak (Bak: Derketmek, feh· 
nıettnek) 

ifa etrnek <= Yapmak, yerine getirmek 
Örnek: ı _ Uhdesine te:ettüp eden vazifeyi ifa 
etmek, namuslu bir adamın borcudur == Üstüne 
dii§en ödevi yerine getirmek namuslu bir adamın 
borcudur. 

: .- Bana karşı yapmağı deruhte ettiğiniz iyilı
gı İfa etmediniz = Bana karşı yapmağı üstünü

ze aldığınız iyiliği yapmadımz. 
lfade - o· Ö - ıyem, anlabm . . . _ 

rnek: 1 - Polis üç maznunun ıfadesınz aldr -
Polis ü d. . . !d ç sanıtın ıyemını a ı. 
2 -· ifadenizden anlaşıldığına göre = Anlatı • 
lılınrzdan anlaşıldığına göre. 

ifade 
Ö etmek = Demek, anlatmak 

rnek: 1 - Bu, şunu ifade eder == Bu, şu de
ll'lektir. 
2- ifade etmek istediifiniz hakikati çoktan bi
liyorum = Anlatmak i;tcdiğiniz gerçeği çoktan 
biliyorum 

lfakat ($' • E . 1 k 
Ö .ıfa, afiyet) bulmak = yı oma . 

rnek: Miibtela olduğu d;ıı devanapezirden ıfa· 
katyab olamadı = Uğradığı onulmaz hastalık • 
tan ıyi olamadı. 

llti)' 

Jfate etmek = Kaçırmak, geçirmek, kaybetmek 

iffet = Temizlik, sililik . _ 

Ö k . Bir insanın illeti en kıymetlı varlu:ı • rne . • 
dır - Bir insanın temizliği (siliJiği) en deger-

Ji varlrğıdır. 

tfham etmek = Anlatmak (B~k: f~~~~ .. 
örnek: Bana ilham etmek ıstedıgınız mııta'.e~-
nm faidesi nedir ? = Bana anlatmak istediğınız 

oyun faydası nedı't? 

iflah olmak = Kurtulmak, onmak 
Örnek: 1 - Ebeveyninin lanetine uğrayanlar 
·ıı·h olmaz = Ana baba ilenci alanlar onmaz. 
ı a 1 d -
2 - Bu perisanlıktan bir türlü iflah o ama ı -

Bu darmadağrnıklıktan bir tiirlü kurtulamadı. 

Was ::: Batkı . . .. .. d be 
Örnek. lf Jas namuslu bir insan ıçın olıım en • 

· · · ·rmden 
terdir = Batla namuslu bir adam ıçın o u 

daha {enadır. 

iflas etmek Batmak . . 
· k nda ıflas et-örnek: Borç/arrnın kesretı arşısı k 

mekten ba.~ka çare bulamadı = Borçlarrnrn ço • 
Juğu karşısrnda batmaktan başka çare bulamadı. 

ifna etmek == Tüketmek, yok etmek • -
Örnek: ı _ Bütün varrnı kumarda ifna etil -

Bütün varını kumarda tüketti. 
· · b ·ı "f edercesine 2 _ Kendi mevcudiyetım ı e ı na 

• b ·ı k edercesine çalıtştr = Keııdi varlrgınr ı e yo 

çalıştı. 

ifrağ etmek = Çevirmek .. 
Örnek: Bu evi yeni bir şekle ifrağ etmek :çı~ 

· ~ d' - Bu evi yenı hır 
hazırlanan proıeyı begen ım - ~ . 
şekle çevirmek için hazırlanan tasarı begendım. 

Ö atn hulınak = Onulmak 
rnek: Harpte aldıg-ı ceriha iltiyam buldu - T · ) 

ifrat = Aşırı (Bak: Fart) 

İfraz etmek = Ayırmak, bölmek 
Örnek: 1 - Bu toprağı dört şerik arasrnda if • 
raz ederek her kısmına bir bina yaptıracaklar = 
Bu toprağı dört ortak arasında bölerek her kıs-
mrna bir yapı yaptıracaklar. 

2 - Bunlar arasrndan ifraz edeceğiniz bir ta -
nesi = Bunlar arasından ayıracağrnrz bir tanesi 

İfsad etmek (Nifak anlamına) = Ara bozmak 

(Bak: Fesad) 

İfsad etmek (Fitne anlamma) 
Fesad) 

ifşaat = Gizaçı (Bak: Faş) 

Bozutınak (Bak: 

İfşa etmek -= Dile vermek (Bak: Faşetmek) 

iftihar etmek = Kıvanmak (Bak: Fahr) 

İftira = Karaç (Bak: Bühtan) 

iftirak = Ayrılmak (Bak: Firak) 

İf tir as = Yırtıcılık 
Örnek: Onda bir kaplan iftirası ı·ar = Onda bir 
kaplan yırtıcrlrğı var. 

Müfteris Yırtıcı 

Örnek: Kan kokusu almış m11tteris bir kaplan 

gibi üzerine atıldı = Kan kokusu almış yırtıcı 
bir kaplan gibi üzerine atlldı, 

lftitnh = Başlama, başlantı 
Örnek: Biıyük Millet Meclisinin bu seneld me
saisinin iftitahmda = Kamutayın bu yılki çalış
malarrnrn başlantrsında. 

Nutku iftitahi = Açım öylevi 

Örnek: Tiirk Dili Kurultayrnarı irad etı 
nutku iftitahl = Tiirk Dili Kurultayında yaptı· 
ğrnız açım söylevi. 

İğdab etmek (İğzab etmek) = Kızdırmak 
Örnek: Kimseyi igzab etmemek lazımdır = Kim-
seyi kızdırmamalıdır. 

İğbirar = Gücen, gücenme 

Örnek: Bana karşı duyduğuau• llblrarıa ,,. • 
bebi nedir = Bana karşı duydu;wıu• ıacınia 
( gıicenmenin) sebebi nedir/ 

Muğber = Gücenik 

Örnek: Yalnız sana değil, bütün insanlara mujı 
berim = Yalnız sana değil, bütiin insanlara gO-
ceniğim. 

Muğber olmak ;;:: Gücenmek 

Örnek: Muğber olmanızı hiç istemedilim bal • 
de iğbirarrnızı celbettiğime üzülüyorum = aa .. 
cenmenizi hiç istemediğim halde sizi gUcendir.. 
diğime üzülüyorum. 

İğfal etmek = Aldatmak, kandırmak, ayartmak 

Örnek: 1 - Türlü yalaıılarla insanları iğfal e

denleri affetmek mümkün değildir = Türlü ya-

/anlarla insanları aldatanların suçunu bağı~la· 

mak olamaz. 

2 -"13ir genç kızı evleneceğim diyerek iğfal et-

mek bir cürümdür = Bir genç kızı evleneceğim 

diyerek kandırmak bir suçtur. 

3 - Bfaim hizmetçiyi iğfal ile kaçırdılar = Bi-

zim hizmetçiyi ayartarak kaçırdılar 

JğJak etmek = Çapraştırmak 
Örnek: Mütalaanızı bir çok lüzumsuz teferru
atla iğlak etmek muvafık değildir = Oyunu

zu bir çok gereksiz ayrrntılarla çapraştırnıak 

uygun değildir 

Muğltık = Çapraşık 
Örnek: Bir sürıi muJlak ifadeler arasında ne de-

mek istediğinizi anlıyamadım Bir sürü çap -

raşık anlatımlar ara.sında ne demek istediğini • 

zi anlıyamadım. 
Sava ifraz etmek = Salmak ( erun 

t on~l~d=u~·--~-~-------------------~--------------------~----~------------~----------~--------~---------~------------~------~---------



'GIJndelik 

J;ENCLIC.tN ROLtl 
(Ba:ı l ltJci sayıl da) 

tiellidir. ltalyada devlet gençliii 
hemen dört yaşında iken yakala· 
nı ktadır ve bir do.ha brrakmamak 
üzere onu ülkülerinin gerçekle§me· 
ıine en çok yardım edecek ekilde 
hazırlamağa çalışmaktadır. Hit • 
ler Almanyası da bir vakitlenberi 
ltalya'yı bu yolda kovnlamağa 
başlamıştır. 

Ulusal aosyali:L.m alman okut· 
ma sisteminde yapmakta olduğu 
yenilikler ile alman gençliğini es· 
ki Isparta yöndem'inde hazırla· 
mak arzusundadır. Bu yenilikle • 
rin başlıcası gencin kafası yanın
da beden gücüne ve karakter sağ· 
lamlığına verilen yüksek değerde 
görülmektedir. 

Şimdiye kadar hemen her ta
rafta okul'ların seçim ölçüsü bil
.ği idi. Türlü şeyler bilmek ve ıöy
lemek hayat basamaklarında rıiv· 
rilmek için yeter sanılıyordu. Ya
faYIŞ mekanizmasının iç ve dış 
gerekenleri bakımından nomal 
olarak işlediği devirlerde bundan 
bir zarar görünmiyordu. Başka el
ler, bilgili kafalar için çalışa bili
yordu. Fakat uluslar arasında 
var veya yok olmak teklinde bü
yük bir yarış başladıktan sonra 
her yurddaşın başlı başına bir 
enerji kaynağı olması gerekmiıtir. 
Bu kaynağın asıl daman d k rak· 
ter bütünlügündedir. Sinir daya· 
nıldığı yeni devirlerin b tlıca (Ü· 
cü ve parolasıdır. 

Yaraç ve makine insanı beden 
gücünden kurtarmak §Öyle dur • 
sun ona daha büyük bir değer 
vermiştir. Teknik alanında kafa 
kadar beden gücü de rol oynar •• 
Bundan başka ağlam bir kafa • 
nm sağlam bir karakterin sağlam 
bir bedende bulunduğu hakikati 
ötedenheri bellidir. Ulusl rm ye
ni korunma sistemine göre yaşı 
ne olursa olsun her yurddaşın bir 

Jğınazı ayn Gözyumu 

f ç D 
Dün gelen kadın 

murahhaslar 
lat nbul, 14 (Telefon) - Bu

gün de lstanbul'a fransız, yunan, 
hollanda, romen ve İsviçre kadın 
murahha ları geldiler. Romen ku
rulunun başkanı Prenses Kanta
küzen' dir. Prenses türk kadınlığı· 
nm yeni hakları hakkında: "Ata
türk türk kadınına. dünya kadınla
rı arasında en eyi, en büyük say· 
gı yprini verdi, biz buraya türk 
kadınlığına hayranlığımlzı bildir· 
meğe geldik,, dedi. Gelen murah
haslar arasında birçok tanınmı 
kadınlar vardır. Yarın arsıulusal 
kadınlar birliği b şkanı Perapa • 
lns'ta fstanbul sazetecilerin bir 
çay \'erecektir. 

İstanbul tramvay idaresi kadın
lar kongresine gelen murahhasfa. 
ra paso \'ermitlir. Aynca Tepeba
şr • Yıldız arasında kongre günle
ri otobüsler çalışacaktır. 

Garsonlar tescil ediliyor 
tstanbul, 14 (Telefon) - 1 tan· 

bul belediyesi garsonların tescili· 
ne karar verdi. Tescil edilmiyen 
garsonlar çalıştırılmıyacaktır. 

Tıbbi ve sıhhi kitab . . 
sergısı 

latanbuJ, 14 (Telefon) - latan· 
bul ehbb odası 19 nisand tıbbi 
ve aıhhi kitablar sergisi çacaktır. 
Kadınlar kongresinin çalışbğı za
man içinde ergi açık bulunacak
tll'. 
E 

sker rolü vardır. Birçok ulusla • 
rm gençliği yetiştirme sisteminde 
bu rol ilk plana alınmış ve ona 
göre hazırlıklar yapılmakta hu • 
lunmuştur. Zeki Mesud ALSAN 

1hnta = Sarma, çe"irmc, gcnbili 

y u K L A R 
Başbakanımız 

ugün geliyor 
latanbul, 14 (A.A.) - Batba

kan general ismet İnönü ve yanın· 
dakiler, Anadolu ekspresine bağ. 
lanan özel vagonla 19.30 da An· 
kara'ya gitmiştir. Durakta Vali, 
Emniyet Müdürü, Merkez Komu
tanı, harb akademisi başkanı ve 
daha birçok zevat tarafından U· 

ğurlanmışlardır. 

Fransız profesörünün 
konferansı 

lstanbul, 14 (Telefon) - Aka
demi F ransez' den ve Sorbon üni
ver itesi profesörlerinden Jarj 
Düma bu ak9am lstanbul'a geldi. 
Çarpmba günü üniversitede "lıe· 
yecan psikolojisi,, konulu ~ir kon
ferans \•erecektir. 

B. Yansen Adana'da 
Ad , 14 (A.A) - Oü dört gün -

dür şehrimizde tetkikler ynpan ıehir uz 

manı profesör Yansen bugün Mersine 

gİtmİ§tİr. Yarın Tarsusa da uğraya • 

caktıT. Profuör şehrimizin her yerini 

gezmiş ve ıchirdlik, onarma bakımın -
dan Adananın gelişmeye çok uygun 
bir durumda oldugunu ve tetkiklerin • 
den memnun kaldığmı söylemİ§tir. 

Karaağaç buzhanesi 
genişletiliyor 

la nbul, 14 (Telefon) - Bele· 
diye Karaağaç huzhanesini genit
letmeğe karar \•ermiştir. Belediye 
bu k rarı geçen yıl soğUk hava 
mnhzenleri kiralarında yapılan 
vurgunculuğun önüne geçmek için 
vermiştir. 

Mühmel = Snvuk 

Çocuk bayramı programı 
hazırlandı 

İstanbul, 14 (Telefon) - 23 ni
san çocuk bayramı için lstanbul 
Halkevi bir program hazırladı. Bu 
programa göre gürbüz çocuk mü· 
sabakaaı yapılacak, çocuk bakımı 
hakkında konferanslar verilecek
tir. Şehir yatı okulalanndaki ök
süz çocuklar ziyaret edilerek ken
dilerine armağanlar verilecektir. 

Yugoslavyalı okulalılar 
İstanbul, 14 (Telefon) - Pas

kalya tatilini geçirmek üzere Yu
goslavya yüksek pedagoji okula· 
sından yirmi beş kişilik okulalı ka· 
filesi bugün lstanbul'a geldi. Oku. 
lalılardan kızlar mualli mokulası
na, erkekler erkek muallim oku
lsama misafir edildiler. 

Dikkate değer bir 
istatistik 

lstanbul, 14 (Telefon) - lstlm
bul umumi hapisevine 1934 yılın-
da girenlerin bir istati tiği çıkarıl
mıştır. Bu istatistiğe göre: 1934 
yılında hapisevine 2052 si erkek 
olmak üzere 2338 mahkum gir· 
miştir. Bunların 865 i 25 yaımdan 
küçüktür. Mahkumlardan l 18 i 
öldürme, 62 si yaralama, 627 ıi 
hırsızlık, 18 i fili şeni ve izalei bi
kir, 2 si komünist 21 i şekavet, 150 
si uyuşturucu maddeler kaçakçısı 
ı 29 u adi kaçakçıdır. Çocuk koğu
şunda 39 kişi vardır. 

Türk-Yunan mahkemesi 
İstanbul, 14 (Telefon) - B zı 

§ahidleri dinlemek için türk • yu. 
nan mahkemesi yanndan sonra 
batı Trakyasına gidecektir. 

l{ooperatif ortai\.1
3" 

rının toplantı ı 
Öğrendiğimize göre Ankar& 

Memurlar Kooperatifi ş1rketinİ1' 
senelik ortaklar umumi toplantısı 
19 nisana rastlayan önümüzdeki 
cuma günü Belediye dairesindeki 
toplantı salonunda yapılacaktır· 

Bu toplantının Çocuk sarayında 
yapılacağı evelce bildirilmiş ise 
de Çocuk haftası dolayısiyle o ısa· 
lonun boş olmamasından koopera· 
tif toplantısının aynı gün beledi· 
ye salonunda yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Mimari resim sergisinin 
kapanına saati uzatıldı 

Sergi Evinde B. mimar Sedad 
Çetintaş'ın i:zerlerinin gösterildiği 
mimari resim sergisine halkınııs 

derin bil ilgi göstermektedir. Ser• 
gi, her gün, yüzlerce ki~inin uğra· 
ğı olmu§tur. Akpm Üzerleri ve 
cuma günleri pek kalabalık ol· 
maktadır. Halkımız ve memurla· 
rımız tarafından yapılan müracaal 
üzerine serginin akşam kapanma 
vakti yarım aaat daha uzatılarak 
saat on sekize kadar açık bulun· 
durulması kararlaıtırılmıştır. 
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Otuzuncu kılavuz-

a aylık aboneleri· 
ıniz doluyor. Gazete 
gönderilebilmesi 
çin şimdiden yeni· 

• 
İ" 

lenmesi. 

Örnek: Cürümlerinde suuniyct sahibi olmayan
ları iğmazrayn ile lcarşılamalıdır = Su~lsrında 
kötücül olmıyanlarr gözyumu ile kar§ılamall • 
dır. 

Örnek: 1 - Bu adamın siyasi m seleleıde iha. 
tası var = Bu adamın sıyasal sorumlardıı gen
bilisi var. 
2 - Duşman ordusunu ihata çenbcri içine dü
ürdü - Düşman ordusunu sarma çenberi içine 

dıişürdu. 

Örnek: Mühmel bir giyiniş = Sııvuk bir giyi
niş. 

lhmirar = Kızartı, kızıllık 
lhnak etmek = Boğmak 

ihtilaç = Çarpınmn, acyinne 

ihtilaf = Uymazlık 
Örnek: Düşünoelerlmlz arasında lhtll§f var 
DDşüncelcrimla arasrndı uym3zlık var. 

!!mazı aynetmek = Gözyummak 

Örnek: Bazen bir cürme karşı iğmazı aynet· 
mek mücrimi tekrar cürme teşci etmek olur ı::::ıı 

Kimi kere bir suça karşı gözyuınmak su,luyu 
bir claha suç işlemeye yilreklendirme'k olur. 

Müsamaha = Hotsörü 

Örnok: Müsamaha, alicetJap ruhların bir bas
•asıdır = Ho1giirü, alu yDteklerin bir iizgüsD
dür. 

Müsrunnha etmek = Hoşgönnclc 
Ornek: Her cürme karşı müs:ımaha etmek mu
vafık olmaz -. Her suça karşı boşgörmek uy
gun olmaz. 

IJna etmek = Doyurmak 

lira etmek c:: Hırılandırmak, kı§lıurtmak 
Örnek: Zenginliğe, para kazalllllağa iğra et· 

mel:le, fenalığa iğra etmek bir değildir = Zen
ıinllğe, para lcazanmağa bııslandırmslrJa, lena
Irta kışkırtmak bir değildir. 

litiıaı = Karaaıahk 
Omek: Zuhur eden lğti~aş ıııüvacehesindc bir 
ın b/le §aşalamıyarak - Çıkan kargaşalık 6-
ıJümle bir an bile ~:ışalamıyarak. 

liva etmek = Azdırmalı, baştan çıkarmak 
Örnek: 1 - Gençleri tariki müstakimden Jnbi
raftJ iğva edt>nler = Gençleri doğru yoldan s2-
pıtmağa azdıran/ar 

2 - Bir geaç kızı iğva ederek sonra izdivas:ran 
imtina etmek curümdür == Bir genç ltnı baştan 
~ıkararak sonra evlenmeden geri durmak sur· 
tur. 

ihale etmek = Korkutmak 

Örnek: Beni ihale etmek mi istiyorsunuz } ~ 
Beni korkutmak mı istiyorsunuz? 

ihanet = Haymlık 
11.aale = Osterme (Bak: Emanet) 

lhaio etmek c:. Oatcrmek (Ba : Emanet)" 

Jhaleten = O eterleme (Bak: Emanet) 

3 - Ordumuzun :fapuğı buyuk ihata hareketi 
Ordumuzun yaptığı buyuk çevirme hareketi 

ihata etmek == Sarmak, çevirmek, almn~ kaVl'n· 
mak - (Fr.) Cerner, encercler. conccvoir 

Örnek: 1 - Ordumuz düşman kuvvetlerini iha
ta etti == Ordumuz dü~man 'kuvvetlerini sardı. 
2 - Bahçe drvsrla ihata edilmiştir ı::: Bahçe 
dıvarla çeı,·rilmi~ir. 

3 - Gözün ihata edebildiği y rJ ı = Gözün ala
bildiği yerler. 
4 - Aldım bunu ib ta tde.medi = Aklım bu • 
nu lrav1ayamad1 • 

lhat • nazar = Gengörü 
Örnek: Onun ihatai nazarına ıtlmt1.d Merlm ı= 
Onun gengörüsüne güvenirim. 

İhbar etmek -== Bildirmek, du)·durmak, habo ver. 
mck = (F.r.) Avertir, aviscr 

Örnek: Hastalığını ihbar etmedi = Hutalığı· 
111 bildirmedi (haber vermedi). 

ihbariye =- Bildirge 

ihdas etmek = Çıkarmak 
Örnek: Mesele ihdas etmek =- Mesele ~ılfır. 

mal:. 

lhfa etmek = Gizlemek 
Örnek: Duygular mı ihıs euneye çalı§ryordu = 
D11ygula11nı gizlemeye ~alrşryordu. 

lhk .. k etmek = Haklandırmak, hakkım ıemıek 

ihlal etmek Bozmak sakatlamak 
Örnek: Rahatımı ihlal etti = Rahatımı bozdu 

ihmal Sa\•sa 
Örnek: ihmalden dogaZJ yaZJlışlıklar -=- Savsa· 
dan doğan yanlı§lılı.lar. 

ihmal etmek = Savsamak, bo lamak, bakmamnk 
Örnek: l - Vszil~siai ihmal tti = Odevini 
savsadı. 

2 - Verilen iŞleri ihmal etti = V ril a J~J ıi 
boşladı, verilen işlere bakmadı. 

ihmalci = Sav&aa 

Örnek: O, ihmal inin biridir 
biridir. 

sacııun 

Örnek: Osmanlı tarihinde padışahlarrn ihnak 
ettiği sdnmlar ı::::ıı Osmnnlı tarihinde padi~abla
rm boğduğu adamlar. 

lhrak =Yakım, yakma 

lhrak etmek = Yakmak 

lhtirak = Yanım 

ibraz etmek = Kazanmak, almalı 
Örnek: Aranızda ibrazı mev... Memedl c: 

Aranrzda yer alamadı. 
Bu şerefi canı pahasına ibraz etti = Bu §ereli 
canı pahasrna kazandı. 

lbaa etmek = Saymak 
Örnek: Adedini ihsa etmek Jktldarnndan lıa
rlçtir = Sayısını saymak erlcimdea dlJUıdıt. 

lbsa etmek = Burmak (Terim) 

lhaaiy t = lıtatiıtik 

Ihsan (LQtuf) ..... Kayra 
Örnek: lhsanlarınzn bolluğu sehaszm göst<!rlr. 
= Kayrslarznın bolluğu cömerdliğiai giisterir. 

lhau etmek = Sezdirmek 
Örnek: Doğru hareket etmediğini ib.slıs ettJ = 
Doğru hareket etmediğini sezdirdi. 

ihtar etmek = Hatırlatmak (Bak: Hatır) 

lhticaç etmek = Belıclemek 

Jhtida etmek = Din değiştinnek, dönmek (Bak: 
Hidayet) 

Jbtila tmek = Gizlenmeh 

Örnek: Yakalanacağını anlayınca lhtila etti c: 

Yakalanacağını anlayınca gizleadi. 

ihtifal = Alay, tören (Merasim anlamına) 

ihtikar c::::s Vurgunculuk 
Örnek: HükOmet ihtikarın anane ıeçmek irin 
~ok çalı§ıyor = Hükü.met vurgunculuğun önüne 
geçmek için çok çalı§lyor. 

Muhtekir = Vurguncu 
Örnek: Muhtekirlere göz açtırmayız = Vur
gunculara göz açtırmayız. 

lhtiL~ .c: Devrim (İnkıl:ip anlamına), Azı (lay4. 
anlamına) 

JhtiliJci = Devrimci (ln.kıllpçı), UIJM (iaJ) 

lhtilaı = A§ın, aşırma 
Örnek: lhtilasımn sebebini anlıyamadrlar. ... 
Aşırımrnın Mbebinl anlryamadılar. 

ihtilat etmek = KarmaımaJ., söriilmck = (l'r• 
Se mettre en relation, ae metti• en contact, 
compliquer 

Örnek: Su ilt: ftker Jbtlllı eder Su ll• pbf 
karmqır. 

Kötü adamlarla ihtiljt •tmemeli = KlStO ad&llM 
/arla görDşmerMll. 

ihtimal = lktimal 

ihtimam = Kayıt, özen 

örnek: lhtimaırısız bit salqma =Xaynszs ili 
çalışma. 

... • etmek = Kayıtı.n.n.lr, henmek 
Omek: GiyjmDesia• pt mtimam «l•t :::ı Olt 
yinmesine ~ok l:ayıtlaaır. 

ihtira (Bak: lcad) 

ÖNERGELER 
Kılavuz •özleri üzerine, laer lutenin 

(ULUS) ta çıktığından bcqlamak iizeN 
bir ay içinde, üteyenler yeni bir öne,.. 
ge ileri riirebilirler. Bunlar T. D. T. C. G .. 
nel Katibliğine fa ıekil altında gönden• 
lecektir: 
r 
Osmanlıca •• , •••• kelimesine Kıla· 
vuzda • • • • • • karşılığmx uygun (ya· 
hut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) •••• , , •• ı •• 
•••••••••••••• I' 

••••••••••••••• 
Önergem şudur:. , , , , (1) 

İmza 

1 
(1) Burada bir önerge gösterilmiyeD yazılar 

1 üzerine bir şey yapllamıyacaktır. 



ltonıan ve realizm 
~OllJand llltlirar an bahsedilirken realizm ve 

ltriıun ız~ tabirlerinin ekseriya biribir· 
dıiJ rııuteradili imiş gibi kullanrl· 

arına h. ili şa ıd oluyoruz. Halbuki bu 
roma '1rıJıt n tarzı arasında esaslı bir 

fiıd;, vardır. Realizm bir mekteb ~-

d 
•roman t 'h· . • . '" 

6 
arı ının en eskı devrın -., il .. 

tı ı--~une kadar, zaman zaman, haya-
--uen · fq ııb; . ınceye tetkik etmeye, oldu -
~r gorrneye ve gördüklerini aynen 
cıı11 et?1eye çalışmış realist roman -
'ldı.!etışmıştir. En büyük roman üs -

'""' araJ 'GıJJan arından çıkmış olan realist 
cılar bu s -11 . • b. llıttt ' anat temayu erını, ır 

ı~ eb dokt · · -.ci(j d rınıne değil, daha çok özel 
• larrna ''tıa 6o ve ronıanr anlayış tarzla -

rçludurlar. 
8ir 8 ~ alzac, bir Flaubert, bir Ma.u • 

rı oı ' ayrı ayrr devirlerin romancıla
tı1q; lDalarrna rağmen ekol ve doktrin 
.. Yetinde k . . vq

111 
be n uza kalmış realıstlerdır. 

fioı §rlık natüralizm, edebiyatı bir 
2oıa' ~rçevesinden girmiştir. Emile 
to

11 
1110 başkanlığı altındı geçen aırrn 

,,_ 11l'ısında I d . . ... 6ii . ransız e ebıyatı üzerın-foi: ı~l•r. bırakmış ve Jcendiaden 
rt ._, ıettırmış olan bu ekol reılitelı· 
ttı,. ık kalmak kaydı yanrnda bir ua-

dıba pre . _ _, . . . t11,,_ ıwp C'Utn11JJftı: Hayatın 
lirij falcin %avallı ve hatta Hfil vı 
tıı ı';, t'!!a~larııu tasvir etmek ve yal • 
ltrt.a ~k ınsaııların, iıçilerin, Hyll • 
'""t 11fayıılariyle meıguJ olmak. Bu, 
~ ınanada dı olsa, romaadı •ııat 
1
11 
ı:1adan bariç bqb mecburiyet • 

,.
0
,,,_ DJak demekti. ilk defa olarak s.: tez giriyordu. 

6;u
1 

1$z, salonlara, entelektüel mu • 
llJ. re ve bitme. tükenme. aşk eatri· 

flına " ıı,11 munba.sır kalmıı olan roma • 
ltc1 lfağı insan tabakalarına lcırıı bu 
t., ar •llkasızlık göstermi§ olm11na 
~ b~r reaksiyon halinde bqlıyın 
>erı ~ı~mi realizmden ayıran hususi -
~ ~o~uldüğiJ gibi, o edebi elco/Un ro-

ıçın b" . h. o/illa ır ın ısarcılık ve tez tanımr§ 
"tııae Ildır. Onun içindir Jci meseli Jlı· 
ı;... Bovray gibi realist fakat natiJr•· 

•• OllJJI ıı,11 yan roman/arra yamada Zola-
tl~ bur romanları gibi natüralist ol • 
Cet arı halde pek de realist denemiye-

•~rler vardır. 

.. 
li " ,, 

ırıa., ,.turalizm mektebinin ortaya gık· 
>ıı ndan sonra romanda tez fikri ya • 
te ~Ya ve reze verilen saba 
tarllifd lteilrneye ve hatti bazan ifratı 

ırrJın iııa. aya başlandı. Yalnız muayyen 
~ n tabakalarınrn hayatlarınr anlat • 
6rı IWensipini güden natüralizm'ia, 

tez 1 "°' an ayışı sanatkarın görÜf saba • 
ı~; Pek az daraltmıı ve bu prensipler "G: büyüle ölçüde realist eserl11ria 
"1ıtt e getirilmesi imkinı kaybolma • u;./· llalbulci daha sonralarr, bazı ide-
~~ aanatlcirlır yalnrz tez için roıaın 
~ "-1a ve romana davaya hizmet alı· 
"• t Gd~ değer vermeye kadar vardılar 
11,, ~ın bu kadar ifratla kullını/mııı. 
'•ıı rat gibi, sanatın zararına olıad • 
le.: feri kalmadı. Bilhassa bazı devriıa-

••ıı ·ı "-.U 1 k yıllarıada tez romanına ço.t 
da

11 
•rız. Sovyet edebiyatı bu balcım • 

~Oi t~tkik edilebilir. Realist edebiyıtıa 
'iırı ıuzeı 6rnelclerini vermiş olan Jld· 
d• :~rlıi meseli "Ana,, adlı romanın-
tGr. B ıdealizm ifratı batısına dü.ftDDf
l._, u romanda tasvir edilen i1cil1t o •r ide l" · d 6rı . a ısttırler ve roman o Jca ar 
11ı11'1'aenlarıa yalnız idealist tarafları • 
tiee tie~abiJrlerine hasredilmiftir ki ne-

tıba · t•ıa rıyle gerçek hissi kaybolmılc· 
IJ'.ı,.L ı-e olcurun eure lcarp itimadı azal
--ctan g · L l> erı aılamıyor. 

fıld· Gnyada idealist insanlar yok de • 
''"El llıa11 Unların hayatlarr da peklli ro-

a;,IJI OJevzuu olabilir. Fakat bu ayar ia-
arın h 2t ..,._ ayatında ideal, hiç bir zaman, 

.. -..r olr · -"• lifle ı:Usunü doldurmaz. Onlarrn 
latıa ları, ana - baba, oğul • kızlık şef 
,., " rı, para hırslarr kinleri kavgala • 

e 1c~ . • • 
rollıaıJ uçuk taraflarr vardır. Rea)ist 
"IJ.tur on/arrn hayatrnda rol oynryan 
a. ların n· b . . . uılen ıs etini muhafaza etmesım 
de oı romandır. liratlarrn dava lehine 
"'1> 

0
3; sanata zarar verdiği ve bir ese· 

deter·ıınması için en mühim şey sanat 
''lcıırıı olduğu ergeç anlaşılacalctı. Ne• 
6;, d 1~ovyet edebiyatrnda da bunun 
ı~ •ılın· c~ 1 görüyoruz. Orada da reı • 
L cerey •otlıor anr, yeniden ~Jamıştır. Şo-'7 un eserleri bunun en güzel iJrne· 

Sovyet artistleri dün 
Ankaraya geldiler 

(Başı 1. inci sayrfada) 

sergi halinde halka gösterilecek· 
tir. 

Sovyet artistleri bu akıam Sov· 
yet Büyük Elçiliğinde bir müzik· 
sel ıuvare verecekler, asıl müaame· 
reler ayın on yedinci çarıamba ak· 
pmından itibaren Halkevinde 
baılıyacak ve programları da ay· 
rıca bildirilecektir. 

Filormonik orkestramızla bera· 
ber çalı§makta olan 8. Steinberg 
her gün Musiki Muallim okulasın· 
da iki prova yapmaktadır. 

Vartova'daki müsabakada ikin· 
ciliği kazanmıf olan viyolonist 
Oystrah, dün Mo&kova' dan çık· 
mııtır, Ankara'ya relere~ arka
datlarına kablacaktır. 

Dün yurdumuz hakkındaki İn· 
tibalarım öğrenmek üzere kendi· 
ıine bafvuran bir arkadatımıza 
misafirlerimizin bqkanı 8. Arka· 
nof: "- Doıt Türkiyeye geldiği· 
mizden ve gördüğümüz eyi kartı· 
lanmadan derin bir kıvanc duy
duk. Türk dostlarımızın yolculu· 
ğumuz hakkında göıtermit olduk· 
lan eyiliği ti Moıkova' dan batla· 
1D1f ve büyük elçi 8. Vaııf Çınar 
Moakova iatuiyonuna kadar ıele
rek bizi uturlamıftıı' .,, 

Dost Türkiyenin sanat ve mü· 
sik devrimi batladıiı aırada yur· 
dunuza aovyet sanatım temsil et· 
mek üzere ıelnıit bulundujuınuz· 
dan dolayı ayrıca aerinmekteyiz.,, 

"Seı artiıtlerimizin aovyet ve 
yabancı müzik eıerlerini, ıizleri 
tatmin edeceğini umdupmuz bir 
,ekilde, aöyleyip bqaracaklarını 

sanmaktaJIZ·•• 
"Ancak 26 yatında olduğu hal· 

de eserleriyle Avrupa ve Ameri· 
ka' da büyük bir ilıi uyandırmıt 
olan kompozitör ,ŞO.takoviç eıer· 
lerini çalacak, geçenlerde Varto
va' da yapılan Şopen müaabaka· 
ımda birinciliii almıt olan Lef 
Oborin, ,asel telmifiyle timcliki 
müzik özelliklerini ıöaterecektir. 

"Balet artiıtlerimizden ancak 
ikiıi gelebilnıiılerdir. Bunlar en 
eyi gene balet artiatlerindendir. 
Bizim klaaik ve modem bale sa· 
natmuz hakkında size eyi bir fikir 
vereceklerini umarız.,, 

"Bizden önce Ankara'ya varan 
arkadqımız Steinberg flarmonik 
orkestranızla birlikte çalıımakta· 
dır. Bu münasebetle ipret ederim 
ki vereceğimiz temıiller türk or· 
kestraaıyle elbirliği edilerek baıa· 
rılacağından dolayı sevincimiz iki 
kattır ve bu çok doıtça bir elbirli· 

iidir.,, 
"Çok ileri doıt olan Türkiyeyi 

görmekle kendimizi ne kadar 
bahtlı saydıpmızı aöylemeğe lü· 
zum var mı?,, demiftir. 

O değil 

Ankara futbol heyeti bafkanı 
B. Orhan Şeref'ten aldığımız bir 
mektubta " Spor PC>lt&lı,, mecmu· 
aımda Efe imzuiyle çıkan yazıla· 
nn kendiıine aid olmadığı bildi· 

rilmektedir. 

ğidir. Bu muharririn bütün bir Kazak 
köyiJnün büyük harbla ibtilil yıllarrn
daki hayatım anlatan ''Sılcin Don,, 
isimli romanında bir Jc67 ele ılıallJlf ve 
bize bu köyde yqıyan insanlar, ıyi ve 
kötü tara/lariyle, gündelik bayatları • 
nrn bütün küçük ve büyiJlc hıdi-leri • 
le, oldukları gibi ve tamamen objektif 

kalarak anlatılıazştr. 
Romanın mulcıdderıtınr Balzac, 

Tolstoy, oosıuyevslci vı Flaubert gibi 
klasikler eurleriyle çizmiıler ve ger • 
çele değerin nerede olduğunu g68ter • 
miılerdir. Oalırrn önrekleri bugün için 
de muteberdir. Ve dilniln olduğa ıibl 
yarınrn da bQyük romanı reılist romaa 

olacaktır. 
YAŞAR NABl NAYIR 

23 Nisan, çocall 

Stresa konferansı bitti 
(Başı ı. inci sayılada) 

verilen notanın bir suretini, Po
lonya elçiıi B. Lipıki'ye vermİf· 
tir. Aynı zamanda, bakan alman 
görütü hakkında elçiye tamamla· 
yıcı izahat vermitlir. 

Uç devletin bildiriği 
Stresa, 14 (A.A) - Üfiler konferan· 

sının bugün saat 12.30 da bitmesinden 
sonra ( Stresa konferansının müşterek 
kararı) başlığı altında asagıdaki resmi 
bildiriğ çrkarılmıştır: 

İtalya, Fransa ve Büyük Britanva 
hükumetleri delegeleri, son haftalar 
içinde geçen görüşlerin sonuçlarnı. al. 
man hükumetinin 16 mart tarihınde 
vermiş olduğu karar ve en son, ingiliı: 
bakanlannın değişik Avrupa hükOmet 
merkezlerinden son geçişleri sırasında 
elde etmiş oldukları malumatı göz ö . 
nünde bulundurarak Avrupanın genel 
durumunu Stresada gözden geçirmiş • 
lerdir. 

Roma ve Londra anlaşmalarında ta· 
yin edilen sıyasa üzerinde bu durumun 
yaptıgı tesirleri göz önünde tutan üç 
devlet bakanları görüşülen değifik so. 
rumlar üzerinde eyice anlaşmışlardır. 

1 - Fransanm Uluslar Derneğı 

konseyine gönderdiği muhtıranın konu 
ıulması 11rasında güdülmek üzere müt 
terek bir gidit için uyuımutlardır. 

2 - Doğu Avrupaamda güvenlik 
içbı dilenilen inkişaf hususunda konut 
maların devam etmesi gerekeceği oy 
lannda üç revlet murahhasları elde et 
tikleri haberlerle teyid edilmiperdir. 

3 - Uç hükumet delegeleri Avus 
turyanın durumunu yeniden gözden ge 
çirmişlerdir. 

Bu delegeler 17 şubta ve 27 eylfıl 

1934 ta~ihli Fransız - İtalyan - İn
giliz bildirif lerini teyid etmiflcrdir. 
Bu bildiriğlerde üç bükCımet ilerideki 
11yasalarının da mütterek ve Avustur
ya erkinliğinin Avusturya bütünlügil
nUn korunması gerekliklerinden mül
hem olacagını bildinniılerdir. 

Oç hükfunet delegeleri Avusturya· 
ıun bütünlük ve erkinliği tehlikeye gi· 

rince alınacak tedbirler hakkında arala-
rmda istifarede bulunmak kararını teyid 
eden yedi ikincikinun 1935 F.ranllZ -
İtalyan protokolunu ve 3 şubat 1935 ta
rihli Fraıwu - İngiliz bildiriğini göz

önünde bulundurarak Roma protoko· 
tunda adları geçen bütün hükOmet de
legelerinin en kısa bir zaman içinde 
toplanmaları ve Ortaavrupa sınırında 
e&zleımeler yapılmalı önergesinde bu

lunmayı kararlaıtımuılardır. 

larına sılahl.mn tahdidi vasıtasiyle ar
sıulusal anlaşmayı kolaylaıtırabılecek 

bütun ameli çahımıya iştirak için sa
mımı gayretlerde bulunmaya devam •· 
dece klerini bildirirler. 

6 - Oç devlet delegeleri silah du
rumları Sen Jermen, Triyanon ve Nöy· 
yi barış andlaşmalarıyle tesbit edilmiş 
olan devletler tarafından bu durumun 
d.~giş.~irilm~si yolunda arzuyu da gö· 
ru muşlerdır. Ve keyfiyeti diplomatik 
yo larla öbür ılgili devletlere bildırme
yi kararlaştırmışlardır. 

Üç hiıkfımet delegeleri bu sorumu 
g.enel ve mıntakavi giıvenlik garantile
n çerçevesi içinde kar ılıklı anlaşma
l~rı kotarmak üzere tetkikini diger il
gılı devletlere tavsiye etmek kararını 
vermişlerdir. 

Uluslar derneğinde 
C~nevre, 1 ~ ( A.A.) _ Sovyet 

dıt ııler komııeri 8. Litvinof B 
Titüleıko, Danimarka dıt bakan; 
8. Munch, Y':lgoılavya murahha
sı.~: Fotiç buraya gelmitlerdir. 8. 
Tıtuleıko aktam üzeri 8. Beneı 
tarafından kabul edilmiıtir. 

.. 8. -~enet ile B. Litvinof da gö
ruımutler ve herhalde, Streaa koa
feranıı aonuclan ile SoyYet • ç .. 
koılOYakya arumdaki ıü•enlik 
andlapnuı üzerine kon11f1Dut tar
dır. 

Sir Con Saymen, B. Laval ve 
baron Aloisi bu aktam geliyorlar. 

Küçük anlaşma ve MacaritJtanın 
silahlanması 

Stre·ııa,· 13. (A. A.) - Royter ajaa
aının bıldırdıgıne &öre, ıngilb mahffJ. 
leri konferans sonuçlarından çok se
vine duymaktadırlar. Ve üç devlet ara
sında tam bir anlapa olJuiu inanı 

vardır. 

B. Lwal de İngiltere ile kuvvetli 
bir birlik bulunduğunu söylemiştir. 

Tuna konferansına girip girmiyece

ği Almanyadan sorulmuştur. Küçük an· 
lıamanrn Macaristan hakkındaki dü-

9Unccleri öğleden 10nraki konuflllalarm 
belli bB.§lı konusu olnıuftur. Dçtik aıı
lqma Macariıtanın yeniden allah18D
maıı için bir takım prtlar lrofmalrta· 
dır. Bu prtlar mac:ar hükOmetine bil· 
dirilecektir. 

Macaristan, A vustUr) a ve Bul
garistanm silahlanması 

Stresa, 14 (A.A.) - Ortaavrupa 
devletlerinin silahlanması sorumunu 
ltalyan salkuru konferansa anlatınıt ve 
Almanyanm silahlanması karıısrnda 

Avusturya için dotan tehlikeyi ve Al
manyayı komşu olan devletleri doğru
dan doiruya ıilahaız bırakmanın köttl
lUğünU anlatmıştır. 

Cev.:ıu olarak fr nsız ııalkuru acele 

ile almaca' tedbirlerın - bu tcdbu ne.. 
kadar dogru olursa ol!iun - tehlikt e
rini &östermiş ve kuçük anlaşma n 
kendi komşuları olan Avusturya, Ma
caristan ve Bulgariuanın silahlanma
larını k9ygısızca kar,ılıyacaklarını 

söylemiştir 

Uç dt•\ lt•l ara"mda lıın a 
aııdlaşması 

Stresa, 14 (A.A) - Londra bllt'i
rigile teklif edilmiş olan bava and at· 
ması hakkında diın ogleden sonraki ko 
nuşınalar sırasında, fransu murahba
ları üç de" Jet arasında hemen böyle 
bir andlaşma yapılmasını iatemiflene 

d~, -~n&iliz mur8bbaelan bildiri .. ld 
butun maddelerin birden çöule.-1 
(halledilmesi) düıünceıinde bulUlmlllf" 
]ardır. 

Bunun üzerine fran ... lar, üç tu· 
batta Londrada konuşulan projeler lla
zırlanır hazırlanmaz öbür ilgili de.Jet

lerin de girebileceği bir biçimde, it 
devlet arasında bir .andı.- yapıı....

sını ileri sürmütlerdir. 

7 maddeli bir belge lumrlaadı. 

Stıeaa, 14 (A.A.) - Semldıima &6-
re bir bild~ğ zen.c:irlemlll balinde ,.. 

di maddeli bir belgt buw~ 

Hava andl8fmau, Ortaanupa mrıdJlto 
ması, doğu andilpnası, Alman,_. 
uluslar derneğine d8nmlli w L-a. 
uzlaımumın dıpu!a kalaa it 1ııoea .. 
belgede yazılı bulunmaldMR. 

Doğu andlaşma. ve 
Çekoslovakya 

Pnha, 14 (A.A.) - WIMptll 

mahflller, Almanyaının dolu andı.na· 
ıına prmesini Anupada banfın 4-

luğu yolunda ciddi bir ada sa~ 

dırlar. Bunlar, A1ılmnyanm fUdr ~ 

tiritlnl eyice öl~p biçebllmM lçta a.. 
ha yet.cek kadm aydmlllnrıdıld.-

18y Ul7cıdar. 

a... aynı ..wtu... .... "•~·-· 
ya, Frm.anın ..,etlerle olaa it ....,. 
tini daha sıkJAfbnlCallDI ,ısremc. ... 
rumunu değiftirmiftir. Bu ırnnus -
Sovyet it birlijf, Çekoalon*ya m. 
fından Avrupada barıJ için bir ı.nel 
prt •yılmaktads. PolOAymJD da do
ğu anıdl8f1D88ı0ıl girmek ,olunda lüt 
bir it.lruda bulunmıyacalı urubJw. 
Fakat öte yandan. ıovyetlerk Baltık 
devletleri arMinda yapılac* mcUıııt
mıya Litvanyanm pnnelial Almlnya
nın ltlras edip etmlyecel( dOfOalle
cek bir nokta eayılımalrtads. 

4 - Garb Avrupıı bava andlafması· 

na gelince, Uç devlet delegeleri 3 ,ubat 
Londra bildiriğinde göz önünde tutu

lan prensipleri teyit etmişler ve Lon
dra bildiriğinde sözi1 geçen bet devlet 
paktını yapmak üzere sorumun itçen· 

likle gözden geçirilmesine devam et· 

mek kararını vermitlerdir. 
5 - Uç devlet bakanları ıilahsız· 

Janma .orumu üzerindeki görüpıelerl· 

ne getdilderl zaman, ıuraaını 16rmü1-

lerdir ki, Londra .a.lqmesi Veruy 
andlaJmmQm bcflnd b81UmU .b.DıkUm· 
terinin yerine g,p,k üzere Almanya 
ile serbestçe konUfUlacak bir anlqma• 

yı gCSzönünde tutuyordu. Aynı zaman· 
da atman hük&Detiııin hareketlerini ve 

Türk Maarif Cemiyeti balosu 

Sir Con Sa,aıenin bu hususta alman 
ba§bkanı ile yapmıt olduiu kODUflD&• 
lar bakkmd&ki t5ylediklerinl sak dik
katli bir konUfm&fa tabi tutmUflardır. 

Uç btJkOınet deleaeleri ıilabsulanma 
sorumu baJaktnda açıkça konuıulmuf bir 
anlaşma elde edilmek için tedbirler a· 

tındığı bir sırada atman bükOmetinin 
ba§vurduğu bir taraflı bozma itinin 
güvenliğe ve barıı düzenine olan ıe· 
nel güvenini kökUnden baltalımıt ol• 
duğunu tee11iifle görmüşlerdir. Tatbik 
edilmekte olan genit niıbetli alman a1 
Jahlanma programının ailabaızlanmayı 
gözeten gayretlerin pndiye bdar ku· 
rulu bulunduğu aayı tahminlerinin kıy· 
metini de ualtlDll olduğu ve bu alan
dı.Jd wnudları aaratmf oldutu ıörill· 
mektedlr. 

Bununla beraber, Uç devlet deleı•· 
leri güvenlik duygulU uyandırmak •• 
retile wıtı devam ettirme umimt &r• 

.s:uJannı poJdıtlrlrler ve kendi heub-

18. Nisan. pe11embe IÜJıÜ ak· 
f&IDI Halkevi salonlarında veril• 
cek olaa balonun mille-el ol
muı için çalııılmaktadır. latiha
rabn eb.nmiyetli bir kıımı biı...if 
bulunmaktadır. 

Duydaldanmıa ıön taık aa
aatıklrlarlle tan•fl"Ü tlwe ıel
miı olan SoYyet artiatl..ı de ı. 

3 

llaltasıaıa 

baloya sanatlarile iıtink edecek· 
lerdir. 

Ehemmiyetli bir kums da;ılmıı 
olan biletler latanbul ecan•it• 
Türk Maarif c..iyeti WWW1ml mer· 
kezinde buhmmaktads. 

Afaiıdald ...... cliD, tertib h• 
JetİlllD Y•Plllll olduia 80D toplan
lanbda bulunanları p.termekte-
dir. 

.... 
ııcıdır 
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Barış ve İngiltere'nin 
silahlanması 

9 nisan 1935 tarihli Noyes Viner 
jurnal gazetesi Britanya'nrn eski müs
temleke bakanr ve mubaf s.zak§r parti -
ııin önderlerinden Lcopold Stenel Ame
ri'nin parlamentoda verdiği bir söyle
yini ne§retmektedir. Ameri bu söyle • 
vinde diyor ki: 

İngiltere, 1914 de olduğu gibi müt • 
tefikle.rinin menfaatleri için hiç bir 
Avrupa harbına katılnuyacaktır. Ne 
Lehistan koridoru ve ne de Memel bü

yllk Britanya için silahlı bir müdaha -
leyi veyahud da harb hareketlerine gi • 

ri itmesini icab ettirecek bir sebeb ola
maz. Biz ancak can damarımıza doku -
nulduğu zaman, mesela, Süveyş Kanalı 

yeya Singapur tehdid edilince hareke
te geçebiliriz. Zaten bu yerlerdeki men
faatlerimizi korumaik için silahlanıyo-

ruz, yoksa ne Fransanın orta Avrupa • 
daki menfaatlerini ve ne de Lehista • 
wn şarktaki arzularını yerine getirmek 
için silhalanmıyoruz. Silahlanmamıza 

devam edeçegiz Öteki Avrupa devlet
lerinin, hatta Rusya, Japonya ve A.mc • 
rika da dahil olduğu halde, bizim, bu-

güne kadar olduğu gibi karşılarında 

kuzu gibi ağzımızı açarak kendilerinin 
silahlanmalarına seyirci kalamıyaca -

ğmuzı anlıyacakları günhkadar, iste • .. 
miye istemiye buna devam edeceğiz. 

Dostlarımız, hava kuvvetlerine kata • 
cakları bir tayyareye karşı iki tayyare 

ısmarlamak azminde olduğumuzu kav • 
rayıncaya kadar yeni toplar dökeceğiz, 

yeni zırhlılar yapacağız. Uluslararası 

silahlanma yarışı hiç de yeni bir illet 

değildır. Bu yüzyılın başlangıcında bu 
illet belli başlı bir dereceyi bulmuştu. 

Fransa ile Rusya, Britanya'ya sessiz 
sadasız harb ilan etmekten ise, onunla 

bir dostluk birleşmesi yapmanın daha 

hayırlı olduğunu anladıkları güne ka
dar bize karşı silahlandılar. 

Bırakınız Almanya silahlansın. Hit

ler hiıkıimeti keneli hakkını gene kendi 

aldı ve barış andlaşmasını parçalama'k

la buzu da kırdı, Şimdi bütün dünya 

hangi durumda olduğunu anlamış ol • 

du. Öyle anlaşılıyor ki bunun yapmış 

oldugu aksülamel çok büyük olmamış· 

tır. Dünya matbuatı bir parça protesto· 

da bulundu; hükümetlerin biri veya ö • 

bürü, bu harekete kar'ı kızdılar. Bütün 

bunlar, Almanyanın resmen silahlan • 

masına devam etmesi için hiç bir engel 

teıkiJ edemez. Ancak, bu durum,bir ati 

cıvaşının tehlikesi etrafında çevrilecek 

olan çemberin daha ziyade darlaştml • 

ınası ve kuvvetlendirilmesine de bir en

gel olamaz. Dediklerim yanlış anl~ıl 

masın: ben bu söylediklerim ile Al -

ma.nya'ya karşı bir abloka sıyasası gU

dlllsün, düşüncesini taşnnayorum. Bu

günkü durum, bundan yirmi bir yıl ön

cekinden bambaşkadır. O zamana göre 

bugün, daha iyi hazırlanmış ve daha 

çok tecrübeye sahib bulunuyoruz. Stre
sa Avrupa cephesini kapayacak ve Al-

manyada, ya derhal Avrupanın mlişte -

re'k duşüncesindc birlikte çalışmak, ya

hud da kapakları Cenevreye veya Stre

saya açık duran fare kapanı içinde mü

temadiyen kalmak şıklarından birini 

çmek mecburiyetinde olacaktır. 

Britanya, Avrupanın münasebet po

lisidir. O. uluslararasındaki nizamı ko

rumak için, onun da her polis gibi mu

lcnbele bilmisil vasıtaları vardır. Farz 

dolim ki Avrupa yollarının herhangi 

birisi tıkanmıştır. Britanya bu bozuklu· 

ğun bulunduğu yere bir elçi göndere -

:ı:ek .kendisine icab eden salahiyetleri 

verebilir. Britanya elçiliğinin işe ka -

~ışmış olması ile bu bozukluk ortadan 

kaldırılabilir. Bugünkü Avrupa'yı Ed 

kudretli cephe arasında bulunan bir 

yer olarak görüyorum: Batıda Britan

ya impaartorluğu, Doğuda da dış sıya

sasında bir Avrupa gücil olan Sovyet -

Ie.r Birliğidir. Bu iki devlet muvazene-

yi tutacak ve Eden'in seyahatinden 

eonra belli olduğu gibi ona göre anla- 1 
tacak olurlarsa Avrupanın bar11ı sar • 
aılcunnz. 

™'"" 

a ancıg z r 
Arsıulusal andlaşmalar hava hücumlarının önüne geçemez 

Le Maten, Parıs - 6. 4. 9J5 
1§te hem acıklı, hem yabansı bir ha

dise: bir taraftan arsıulusal ahlaksız -
lik, öte taraftan fen, biribirlerine mu • 
vazi olarak ve ~abuklukla ilerlemekte -
dirler. 

Haı'k saygısı her gün biraz daha ek
ailiyor; andlaşmalar artık birer k!ğıd 
parçasından başka bir teY değil. Sanki 
dört yıllık &avaşın birlbiri Ustüne yı~ -
dığı ölüler kana olan susamışlığımızı 

durdurmağa yetmiyormuş gibi, bütün 
ülkelerin gazeteleri hemen her gün 
korkmadan çekinmeden, yakında pat -
lryacak bir hatbtan bahsediyorlar. 

öte taraftan da tayyarecilik ve en 
çok &ü.el tayarecfük mikdar ve kalite 
baknnmdan her gün büyüyor. Daha 
bundan on be§ yıl önce gene bu gazete
de, gelecekteki ba.ııbın bir hava harbı 

olduğunu ıöylemittim. O zaman beni 
ancak birkaç kişi dinledi. Fak.at bugün 
askerler ve aiviller, aaylavlar ve gazetc
c:.iler de anlıyorlar ki gelecekteki harb
larda bqlıca rol tayyarccilerindir. 

Tayyareciliğin bu erki (kudreti) en 
çok bir yıkma erki olduğu için birkaç 
devlet hava harbını arsıulusal andlaş
malarla yasak etmeği düşünmüşlerdir. 

Harb ilan edildikten sonra artık es
kiden yapılmış anlaşmalar dinlenilmez. 
Her şeyden önce yenmek lazımdır, öte
sine aldırış edilmez. 

Bir ordunun komutanı beşinci silah 
olan tayyarenin kendisine düşmanı yen
mek yahud onun takibinden kurtulmak 
lmldinmı vereceğine inandı mı, düşma

nını yok ederek yurdunu kurtaracak 
olan bu korkunç aleti kullanma.1ctnn çe
k:inmiyecektir. 

Domdom kurşunu hakkındaki an·l
laşma gibi bazı yasak edici andlaşma • 
lar, hakikatte yasak edilen şey biç bir 
'ayda vermediği için saygı görmüş -
lerdir. Fakat harb tayareciliği için iş 

hiç de böyle değildir; bu tayyarecilik 
hangi tarafta daha kuvvetli 1se harbı 

da o taraf kazanacaktır. 
Eğer andlamşalar gereğince barış 

zamanında bir ordunun az sayıda tay • 
yaresi olsa bile, tecrübeli işçiler saye
sf nde birk~ saat içinde ticaret tayya
Teleri har~ tayyareleri haline aokula • 
cak ve oyun da oynanmış olacaktır. 

Hücum çok kol"kunç olabilir ve bek
ler.ilmiyen bir anda yapılabilir. BugUn 
her ulusWl, 2000 kilo bomba taşıyarak 
saatta 400 kilometre giden bombardı • 
man tayarcleri vardır. Bu bombaların 

ağırlığı çe§idlidir, 10 kilodan 500 kilo· 
ya kadar ağırlıkta olan bombalar var • 
dır. 

'lngiliz 1otm1Jlü: 
Wait 12nd see
Beklemek y_a glir,. 
melt. 

Buna gore birk ç daktka iç.inde yir· 
mi bombardıman tayaresinin yapacak
ları z rar anlaşılıyor mu' Böyle yirmi 
tayyare gece Kolonya veya Mayans· • 
dan kalkarak bir saat içinde Londra 
veya Paris üzerine, yahud da yarım sa
at içinde Brüksel ve Anvers üzerine 
varabilirler. 

Tayyare ile nişan almak da epey ko
lay olduğu iç.in bombaların yalnız yilz 
metre çevresi olan bir değre içine iste· 
nildiği gibi düşürülmesi mümkündür. 

Şu halde, tayyarelerin yUrilyilşleri -
ne bir engel çıkmazsa bunlar bombala
rını muhakıkak surette büyük bir payi
tahtın ortasına düşürebilirler. Bu da 
y:kıcı bir muvaffakiyetin tahakkuk et
mesi demektir. 

Bu hücumlara karşı koymak içın 

yerdeki topçular tarafından bava hü -
cumlarına karşı ıkorum yapıldığını bil
miyor değilir. Kuvvetli projektörler 
gökyüzünü aydınlatacakları için mües • 
lir korum acdleri gece bile çalışabilir. 
Fakat bombardıman tayyaresi 6000 
metre yükseklikte uçarsa pratik bakrm
dan ona zarar vennenin imkanı yoktur 
ve böyle bir tayyare sanki yere ç.ok ya
kınmış gibi, bombalarını hemen hemen 
biç şa§Illadan atabilir. Bombardıman 

tayyaresi daha çabuk, daha kullanış
lı ve belki de sayıca daha çok avcı tay· 
yareleri tarafmdan hücuma uğrıyabilir. 
Fakat bunun pek de önemi yoktur. Bu 
tayyarecilerin canlarını gözden çıkar -
dıklarını da düşünmek gerektir. HU -
cum eden 20 tayyareden 15 i yok edil • 
se, geri kalan 5 tanesi düşman devletin 
payitahtına ölüm saçmağa yeter. 

x x x 
Nasıl korunmalı? 

Zehirli gazlara karşı ma~eıer, sıgı
naklar ve kuvvetli vantilatörler var. 
Bununla beraber bu araçların pek de 
iyi olmadıklarını ve hatta. lüzumlu ted
birler vaktiyle alınsa bile ancak yetişe
bilecek bir halde olduklarını kendimiz· 
den saklamalıyım • 

Zaten, asıl !büyük tehlike gaz değil, 
yangın tehlikesidir. Sülfür dö Karbon· 
da eritilmiş alüminyum, manyezyom 
veya fosfor dolu bombalar vardu ki, 
bunların çtkardığı yangınlar, Arşi -
med'in suyun içinde yanan ateşi gibi, 
su ile söndürülemez. Eğer yüz kadar 
bomba bir payitahtın değişik yerlerine 
düşüp de yüz yanğın çıkarırsa, elgil ~ 
nün şaşkınlığı yardımın kurumlandı • 
rılmasma engel olacaktır. 

Hele düşman önceden, rakibinin tay• 
yarelerini azçok felce uğratmak için 
tayyare alanlarını bombardıman etmek 

gibi bir tedbir alırsa, hiç im ıeY. bu 
korkunc bombardımanın 6nUne ge~i
ycccktir. Büyük §ehirle.r ı§ııklarmı aön
dürseler bile bunları ı:ahmetslzce bul ~ 
mak kabil olacaktır. 

Böyle bir hücuma en tesirli cevab, 
buna benzer bir hücum yapmak tchdi 
dfdir. Filhakika dcğJJik Ulkeler t&YJ"G • 
r<:ciliğinde qağı yukarı aynı hücum 
araçları vardır. Onun için Londılı, Pa
r.is veya Roma şehirleri yaıkıhraa, bu 

gehirlerdc.ki tayyareler Ud saat aonra 
hemen hemen aynı muvaffakiyetle 
Hamburg, Kolonya veya Berlln'l bom-

bardıman edeceklerdir. 

Bu, pek parlak bir rkorum değilse de 

bundan daha eyisi de yoktur. 

Zaten aüel bakundan §Chirleıi yok 

etmenin faydası hakikiğ olmaktan Gok, 

peikolojiktir; böyle yapmakla ortalığa 

yıkım ve korku yayılacak, fakat ordu

lar oldukları gibi lralacaıklardn. 

:ır. x x 

Bu acıklı ve çok 'kısa yazıdan nasıl 

bir sonuç çıkarmalıdır? Her §eyden lSn

cc gerek olan siiel tayyarecWğimlzl 

malzeme ve adam bakımından bUyUt • 

mek, genişletmektir. Zaf e.ri temin O· 

decek olan, piyade askerlerinin aayıst 

değil tayyarelerin sayısı, tayynrecllerin 

ustalığı, malzemenin mUkemmelllği, 

tayare makinelerinin ~bu'kluğu, lramı 

ve iş görme çevresidir. 

Yarının harbı - tann bizi bundan 

korusun - eski zaman harblarmdan bUs

bütün başka olncaktır, Sadova harıbı ile 

1940 harbı arasındaki benzemezlik, Sa· 

dova ile Rokrua ha.rblnrı arnsmdakl 

benzemezlikten daha çok olacaktır. 

Medent Avrupanın her yurddaşı es· 

ki harblnrm, gelecektekilere g8re çocuk 

oyuncağı gibi bir teY olduğunu açıkça 

görüyor; Fransa, İngiltere ve İtalyada 

yaşıyanlar, bunu biliyorlar. Almanla • 

rın da bunu biraz blldLklerini sanryo • 

rum. Onlar, hava baxbiylc yenenler de· 

ğil, yalnız yenilenler olacağmı bllmlyc

cek kadar abdal değillerdir. 

Onun Jçin kendimizi koyu blr b .. 
ramsarlığa lkaptırmıyalım. Kimse korlt

masın. Blrka~ Xlşinln dUnya &orlnae 

hava harbı koparmaları lm1dlııattdır. 

Fakat, bu akmısarbğıma rağmen tay .. 
yare yapalmı " kıonıyucu maakclcr lia
zırlıyalım. 
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İngiltere hangi sıyas8 
gütmeliymiş? 

8 nisan tarihli Deyli Mevfdt 
Vard Praps, "sryssamız ne oımıl 
rektiri',, ba~lrğı altında yszdrğı b: 
arda diyor ki: 

Bütiln yaşayış dilemmalarında 
nuç vardır. Ya onlara karşı durur 
hud ondan korkarsınız. 

BirgUn Avrupa durumunda goıt 
pan en 8nemli hadisede Aınıan 
cald dilşkünlüğUnden silinerelc bl 
ı:ıruf gUçlU bir devlet olara.lca 0 

çıkmasıdır. 

İngiltere devleti Sir C. Sayn>'
0 

Bay Eden'i göndermek auretiyle bil 
dlaeyi yerinde aınadı. Bu, uzun 1 

danberi dışarı aıyasasında atılaP 
ların en alcıllıçalarından birisidil 

Fakat önümüzdeki çarşamba g 
Stresa'da toplanacak olanlar buııJ 
bir SJyasa güdecekler. Bu koııfc: 
İngiltere, Fransa ve İtalya <k"lt 
Almanyaya karşı tutacakları dil 
konu13caklar. 

Kuvvetli te irlcr, bu toplatl 
lk.or'.ku yüzilnden sticl bir birleptıC 
cuna varmasına engel olacak gibi f 
nüyor. W 

Bu toplantıdan aonra AvrupantO 
r·birfne dllpnan ilci grupa ayr' 
manifcstasyonuna aıra gelecek. 

Bu hafta içinde Fıransa hü ~ 
muahedeyi çiğnemiş bir devlet srfs 
almanlan uluslar derneğinde pr 
edecek. 

~ 
Bu teşebbüs, alınanları uluslar 

rumundan bir kat daha soğuuna~ 
tekrar o ikuruma girme tk.aranndafl 
geçirtmekten bafka bir sonuç ver<t
cektir. 

Alman~a'yı Türkiye, Meksika (t 
atemala murahhaslan önünde 6İ 
çekmek Fransarun durumunu ıkU\" 
lcndirmfyecek. Fransanın atmış old 
bu adım, her halde Fransa. RuSJ• 
Çekoslovakya arasında Almanya'11 

lditmek için yapacağı bir sUel birle 
ye bir grizg§h gibi bir §ey ola.eli 
Böyle bir birleşmeye İtalya ile tııg 
renin ım yardım değilse bile rızııl 
vermeleri istenecektir. 

Eğer iingilterc böyle bir grup 1' 

rtsinde yer alacak olursa o za.maD ~ 
rupada bir a~ 'kopması bayık bit 
alacaktır. 

Durumu iyi anlıyanlar, bunu il' 
günden kestlı:ml§ bulunuyorlar. a. 
hafta, Londra'dald elçilerin en nerı 
lenlerinden birisi demi ştl kd: 

" Bu yıl savaştan aonrakl yıll 
sonuncusu ve anvaştan 6nceki y 
ilkidir. Artık 8nümtızdeki savap 
tık devresine girmiş bulunuyo.ruı " 

Eğer bu aavaş hazırlığı, sil!bl 
yarqı devam .clecc'.k olurea bir paclf 

Pl8 ~nilme.d bir bal alacaktır· 
ulusu, aaldlnf'l girmeyi taa.ar~ 
ı. gUnUn blrind beklenmiyen bir 
ortaya lavılcnm fırlatıveıecektlr~..., 

F.ranaanm Almanyaya kar§ı ff""d"r1 

mak istecllğıi durum eavq tehlikcl 
tlddetiendirec:cktir. 

Eğer bU bir aa.~ alanına 
aak, neden Vü§ ~ın 1 

B8yle bir vaş olursa, Rusya ~ 
manyaya hllcum etmek l~in 500 
Lehistan topraklanru, İtalya A 
ya &aldırabilmek !~in AvusturyanJO 
taraflığını ç.lğnemeğe mecbur olatn rJ 

Almanyada mUttefik i.z mi ka}a 
Onun yanı başındaki komşular, aosa 
zaman içinde bu kadar kuvvetleneO 
gu devletler, peldlfi, onun yanı 
yer alablllrler. 

ln.giltere, böy~ panikleri artı 
andla?'§D18larda yer almamalıdır. 

Geçen savaşn lcatıpnayn gurur 
olmuştu ı HnUmUzdeki aav~ karı~ 
ğa ise korku yol açacaktır. 

Stresa'da bhe böyle bir ey yfll 
lenmek, böyle bir önerğede bul ' 
mak istenirse bile ingiliz ulusu, 
manlara karşı yapılacak bir harekeıf 
txşma.k dileğini duymaz. 

•••• Versay muahede&imn lını 
dan on beş yıl sonra Almanyanın b 
da istediği bazı tadilleri yapmak, b 
retle ona müstakil hır devlet 
rumu vermek bizım için ~iç de ıa 1 

göstermek demek dğeildir. 
••• Geçen ay Bay Hitlerin MU 

te bana vermiş olduğu teminata j 

ınuahedenin asıl ruhu olan sımrl ı 

rmnu, asla Almanya tarafından deı. 
rJlmek i tt>nmiyrcektir 
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.., .,, Dülır ....... 

tir. An1ana ..,. .. pi 1 ... 
kmda ~ ..ı1m1ıt wrmek " 
ç1l1duda ................... .. 
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DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
Fransamn konseye suretle hakikiğ doğruluk ve değerlerini ruma göre yüzde 42 ila 60 derecesin-

aımıı oluyor. de azaltılmıştır. 

Verdigı'-' • andıç 2 - Burada gösterilen teşebbüsler Denizaşırı ordu da önemli azaltma-
Veraay andlaşmasmm beşinci bölümü lara uğramıştır. Hava yapımı programı 

(BB§l 1. inci sayılads) hükümlerini kati surette bozduğu gibi da ancak çok mahdut bir derecede iler-
sonradan elçiler konferansı sırasında !emektedir. 

sinde kati olarak çığnenmiştir. Bu hal 
başlıca müttefik devletlerle Almanya Hiç kuşku yok ki, Cenevre konfe-

bUyUk bir ketumiyet içinde biteviye ya 
arasında bu andlaşmanm tatbikatına aid ransının muvaffakiyetine engel olan 

pılmış olan uzun hazırlıkların resmiye. 

Papulas ve arkadaşları
nın muhakemesi 

İstanbul, 14 (Telefon) - Atina 
dan bildiriliyor: Dün cumuriyeti ko
ruma dernekleri genel başkanı Papu
laı ile idare Üyelerinin ve şube başkan
larının muhakemelerine ba~landı. 

UAGINIK DU\'l KLAR 

Siit•I malzt·mc !-'Orumu hakkrnd• 
\erilen karar 

te konulmasından başka bir şey değil- yapılmış olan anlaşmaları da bozar. zorluklar çoğalmıştır. Fakat bu, alman 
dir. Bu, teşmili istenilen pHlnı göz önli· Uzun zamandanberi andlaşmanın bu hükumetini yükümlerinden beriliyemez. 

maddelerinin çiğnendikleri esasen kuş v dl be · · k 
Sakız adası azıyanlan 
lstanbul, 14 (Telefon) - Atinad:.n 

bildiriliyor: Sakız adası azııına knh 
lan sivillerin muhakemesine başlanrlı. 

Suçlular on bir subay ve otuz üç sivil
dir. Serez topçu subaylarının muhake 
melerini yapan harb divanı dün kara 
rını verdi. 20 subay müebbed, 4 ıub:ıy 
20, altı subay da beşten on yıla kadar 
küreğe mahkum oldular. Altı ıubay be 
rilenmiştir. 

Bükreş, 14 (A.A ) - Saylavlar mec· 

lis i, çetin münakaşalardan sonra süel 

malzemenin teslimi hakkında 1930 yı· 

lında Skoda ile yapılmış olan kontu • 
rato işi hakkında araştırmalar yapma -
ya memur komisyon raporunu onamış 
ve bakanların suçlarına dair olan kanun 
hi.ıkmünce eski sü bakanı general Ci • 
haski ile eski maliye bak:ını B. Popo • 
vici'nin temyiz hak yerince muhakeme 
edilmelerine karar vermiştir. 

ne almaksızın Almanyada yapılmış o - e rsay an a~asının şıncı ısmmın 
ku götürmüyordu. Ancak bu <'ig~ neme • b 1 · ı · ·ı lan silahlanmanın bir kanıtıdır. Ve ge. :. aş angıcına verı mek ıs tenı en anlam 

ne bu sıyasal beyanattan ibaret değil- ler elden geldiği kadar gizleniyordu. her ne olursa olsun - ki buna Fransa 
Bugün bu eyice belli olmuştur ve artık 

dir. şiddetle itiraz eder - Almanyanın tek-
tekzib edilmiyor. 

Bu sıyasa, bugün bir vakıa olmuş - rar silahlanmasını nazik bir sorum ha-
Bununla uğraşmak Uluslar Derneği 

tur. Bundan bir yıl önce Almanyarun line koyan digv er bir iş daha vardır 
nin ödevidir. Arsıulusal taahhüdlere 

1934 ve 35 yılları için süel bUdcede göz ki 0 da, devletlerin konferans konuc:-
saygı esasına dayanan ve başlangıcın • " 

önünde tutmuş olduğu fazlalıklar Avru ' malarınm devamınca arsıu!Lısal bı" r an-da 'uluslar arasındaki işbirliğini ıyı 
payı heyecana getirmiş ve fransız hU. 

geliştirmek istiyen devletlerin arala • laşma esasını aramaktan asla geri dur-
kftmeti bu artırmayı - ki sonradan 

rındaki münasebetlerde bütün andlaş - mamış bulunmalrıdır. 
çok daha fazlalaştırılmıştır - Alman-

~~ 

malardaki taahhüdleri tanımaları ge Frans·a h:"·u·metı" 1932 subatında 
yanın mUnasib gördüğü derecede ailah · u.ı. • • rektir,. diye yazılı bulunan bir paktın b Şimdi Almanya diğer hük(imetle-
lanmasma devam etmek iıteğinin bir ombardıman tayyarelerinin tahdidini rı·n kendı" u""lkelerı"nde aldıkları tedbı' r-

Bükreş, 14 (A.A) - Eaki maliye 
bakam B.Popovicinin Skoda işi dolayı
aiyle yüksek temyiz hak yerine çıkarıl
ması hakkında saylavlar meclisi tara -
fından verilen oylar; üçde ikiye varma 
dığından oklanmı~tır. Bununla beraber 
B. Popoviç mallarını ne su.retle V( "'°" 
reden elde etmiş olduğu bidayet ha 
yeri katında isbat etmee ylikilmünde • 
<lir. 

bekçisi olan Uluslar Derneği prensip • 
kanıtı olarak görmüştü. Alman orun • 1 . h" . ve bir güvenlik kurumuyla beraber u- lerı' bahane edecektı"r. 

erıne ıç uymayan bır sıyasa usulünün 
ları Fransanın bu görüşüne karşı pro • teyidi karşısında ilgisiz kalamaz. luslar kurumunun emrinde bir ars ıulu- Ancak şurasını unutmamak gerck-
testolarda bulunmujlardı. 

3 -- Almanya, Uluslar Derneğine sal kuvvetin kurulmasını teklif etmiş- tir ki, bu devletlerin silahlanmalarını 
Alman dışarı işler bakanı tarafndan 

11 
nisanda Berlindeki Büyük Britanya girerken asamble Alnıanyanın sayacağı tir. Yani aynı yı1ın 14 ikinciteşrinin- Almanyanın silahlanması haklı göste -

elçisine verilen bir notada rayşverin süel, denizsel ve havai durumu tesbit • de Fransa Avrupa için silahların azal- rir. Almanya Fransanın askerlik müd. 
kısa hizmetli bir milis kuvveti haline için Versay andlaşmasınm beşinci mad tılması ve arsıulusal işbirliği sistemi- detini uzatmış olmasını da bahane eder 

desine a<'ık<'a dayandırmıştır. Almanya nı·n konulmas teklı" fı"nde b 1 t fakat bu da, silahsızlanma hazırlık kon-

Yeni Danzig diyed 

sokulması için masrafların artırıldığı :s :s ı u unmuş ur. 
ve bunun bir hazırlık tedbiri olduğu bil ancllaşmalardan ve bunların eklerinden Fransa 11 birinci kanunda hukuk birli- feransnın beşyıl önce kabul ettiği gibi 
diriliyordu. Ve hava bak.anlığı bUd- doğan bütün taahhüdleri samimi olarak ğini bir güvenlik sistemine bağlı bu- harbın kura efradında lüzum göeterdiği 

Danzig, 14 (A.A.) - Dan.zlg nut 

teflerinin 7 nisan aeçiminin 90nucu o

lan ve 26 karşılı, 2 yana. aaylavı olan 

yeni diyet meclisini toplantıya çaiır

mıyacakları sanılmaktadır. 

cesinin bir silahlanma bUdcesi olabile· sayacağı yolunda fili teminat verdiği lundurduğunu bildirmişti. 1933 yılı bi- bir tedbirdir. Almanya, arsıuluaal bir 
ceği telakkisine karşı da protesto edi. hakkındaki bir bildiriği de kaydetmiştir. rlnciteşrininde arsıulusal durum karar- sorumu bir taraflı olarak kotarmak is-

Alman hükQmeti kendi süel duru- temiştir. Konuşmalar usulU yerine 
liyordu. maya başladığı vakit Fransa hük\ımeti, 

B
. k ·· 27 · d al munu tanzim eden hükümlerin boş ol- emri vakiler usulünü koymuştur. 
ır aç gun tonra, nısan a man diğer bütün hükumetlerlc anlaşarak 

d 
• 

1 
b k 1 ğ h k 1 l duğunu bildirmekle uluslar clerneğile Uluslar Derneği Almanyanm silah- İspanya, da cümlmrlyetfu 

yıldönünıii 
ışarı 1§ er a an ı ı ava uvvet er bir çalışma programı tesbit etmiştir. 

d d "dd' tt k k ı olan işbirliğinin dayandıgy ı etkelerden lanması üzerine ortaya çıkan durum 
urumun an cı ı sure e uş u anmış Bu program Cenevre konferansına fay- h k d 
l h kuvvet lerine birini bilerek tanımamıştır. ve bundan doğacak sonuçlar a kın a 

o masına şaşmış ve ava dalı iş görmek imkanını veriyordu. i · A b 
ı fi k h Ik ha a 4 - Bu hareketile alman hükümeti b r karar vermeyı ve vrupa arışını 

Madrld, 14 (A.A.) - İspanya bu

gün cumurlyet ilanının yıldönUmünü 

kutlamıttır. 

ayn an masra arın anca a 1 v Gerçekten alman hükUıneti, bu progr- korumağa dölenli olan devletlerin bu 
hücumlarına karşı korumağa yarıyaca- silahların azaltılması için arsıulusal ko. 

amı öğrendikten sonra Cenevreden ay- durum karşısında ne yapmaları gerek. 
ğmı ve sivil tayyareciliğin tensikinde nuşmalarııı sonuçlarını ciddi surette 

rılmak zorunu duydu ve uluslar derne- tiğini bildirmelidir. 
kullanılacağını bildirmiştir. tehlikeye düşürmüştür. Bu konu~mala· ğinden ayrıldı. Konferans başkanının 5 - Uluslar Derneğinin ortaya ata- Avusturya'da yiikfim9e} askerlik 

Hava bakanlığı daha 20 birincıki· ra uluslar derneğinin korumu altında cağı <'Ok o""nemlı" bı"r '""rum daha vardır. da gördüğü gibi Almanyanın bu kaba :s ev AA D 1 rnah 
nunda Almanyanın birkaç ailel sınama ve Cenevre paktının sekizinci maddesi Arsıulusal taahhüdlerin bir taraftı Viyana, 14 ( · ) - "et • 

hareketini hiç bir şey haklı göstere-
tayyaresinden başka bir kuvveti bulun- grı rğince başlanmıştır. olarak reddi yayılırsa konuşma usulü filleri Avuaturyada yenilenecek yU • 
duğunu reddetmiştir. O zamandanberi Devletler bu maddenin hükümleri- mezdi. Bununla beraber bu işten vaz ortadan kalkar ve yerine şiddet uyasa- kilmsel askerliğin biçimi etrafında 
Uç ay geçti ve alman başbakanı Alman- ne sa.yıgı hususundaki dölenlerinin bir geçilmedi. O yılın 3 ı;ubtaında Frnasa 81 geçer. Ve arsıulusal mUnaaebetlerde konuşulmaktadır. Anlajıl&ğma g~ • 
yanın havacılıkta İngiltere ile birliği çok kanıtlarını göstermişlerdir. Fransa ve ingiliı hUkOmetlerinin teşebbüsü bir andlaşma veya bir taahhUd fikrini re hilkQmet askerliği herkese yap • 
elde etmiş bulunduğunu bilyU!c britan- hilkfunetine gelince şunu hatırlatmak ile bir program yapıldı. Ve barışçı bü- ortadan kaldırmak ıerektir. Uluslar tırmak iıteğinde değildir • Ordu • 

ya bakanına bildirmiştir. ister ki, Fransa'da askerlik müddeti tün devletler tarafından bu program Derneği arsıulusal düzeni böyle bir ya ancak hükumete ııyasal bakımdaıa 
Şurasını müşahede etmek gerektir 1921 ila 1928 yıllarında Uç yıldan 12 a- lıUyUk bir ıevinçle karşılandı. Bu tehlike kar§ıaında bırakamaz. sadık genelerin almmaıı dUtUnUlmek • 

ki, böyle bir sonucu elde etmek için bir· ya indirilmiştir. Bunun için Avrupa program; alman hükumeti de kabul et- Fransız andıct yukarda ııö.terilen tedir. İlk 8nce yUktlmsel lt himıetl ko-
kaç haftalrk ve hatti birkaç aylık çalıJ- kıtasındaki franau: topraklarını koru- ti. Fakat 16 mart tarihli kararları bu- noktalar hakkında bir karar verileceği nacak ve bundan aonra orduya atkel' 

~ma!!'!"'!!lar~-y-et~m~e~z~·~T~e~k~z~ib~l~e~r~v~e~d~i~y~ev~l~e~r-b·u~'""'!"m~a~k""'!!lllU•z•er~e""'"'!!e~ld•e111111111b~ul•u•n~a-n __ k_uv_v_e~t~le~r"!!!'1d~u-,...~~n~u~b~üy~ü~·k"""!"b~i~r~t~eh~l~ik .... ey~e~ao~k~t=u~.~~~~~~d~il~e;ğ~iy~le~b-itın~e~k=t=e=dtt=·=·~~~~""""'!~"""!"~~alı""'!'""n-~ac __ a~ktir..!!..!!..!!.~""'!'"'~!l!!lll!!!!!!'!!!!!!!~!'!lll!!l!"!"'!!!!!!!!!!!!!m .. 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 11nisan1935 vaziyeti 
----·-------------------------] 

Aktif 1 Pasif 
KASA: 

Altın: safi kilogram 15.813,394 
Banknot 
Ufaklık 

DAHiLDEKi MUHABiRLER: 
Tilrk lirası 

HARiÇTEKi MUHABiRLER: 

Altın: Safi kilogram 3.806,986 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 

HAZlNE T AHVlLLERl: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
i ne tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

SENEDAT CÜZDANI: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZ. 
DANI: 

( Deruhte edilen evrakı nak
A- ( diyenın karşılığı esham ve 

( tahvılat (itıbari kıymetle) 
B ( Serbest esham ve tahvilat 

AVANSLA··: 

Altın ve döviz Uzerine 
Tahvilat Ü1'trine 

HTSSI '\R 

M UH l hLl.F 

Lira Lira 

22.242.850, 76 
11.111.727,-

667.155,70 34.021. 7 33,46 -
347.963,6(1 347.963,60 

5.354"842,10 

12.303.839,74 17 .658.681,84 

158.748.563,-

10.230.136,- 1 148.518.427,-
---· 1 

3.59u.ô4 i ,GtJ 

l.4ll2.114,lı ı 

30.383 30 "' 19 

4.861.6 ı 'l.i .'ı 

22.057.57 
699 . .J31',30 

\'~KUN 

4.998.761,80 

35 244 .925 9 l 

721.487,07 

4.500.000 -

10.306.788,9; 

156.318.771.54 

SERMAYE 

İHTİYAT AKÇESi 

TEDA V0LDEK1 BANKN OT. 
LAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele

rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 

ilaveten tedavüle vazedilen 

TÜR'7 LİRASI MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vad ·ti 

MUHTELİF 

Lira 

10.2 ' 136,-

148.518.427,-

10.000.000,-

16.050.832,05 

-,-

11.091.4 7 S,55 
834.229,54 

YEK ON 

Lira 

15.000.000,-

663.914,30 

158.5 t 8.427 .-

16.050.832,05 

11.925.705,09 

54.159.893,10 

256.318.771,54 

l. mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto 5 1/2 % - Altın üzerine avans 4 112 % 

\ Mektepler artırma 
eksiltme komisyonundan: 

1 - lsmetpaşa Kız Enstitüsü bahçesinde bir drvar .Y.a
pılacaktır. Şartname ve projeler mektebten parasız venlır. 

2 - Muhammen keşif 1006 lira 80 kuruştur. Muvakkat 
teminat akçesi 76 liradır. 

3 - İstekliler bu işi yapabileceklerine dair Maarif Ve
kaleti inşaat dairesinden alınmış vesika göstereceklerdir. 

4 - Açık eksiltme ve ihalesi 2 mayıs perşembe günü 
saat 15 te mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. (825) 

1-1436 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

16. nisan. 1935 salı günü saat 10 da Bankamızın idare 
merkezinde ikramiyeli yüzde beş faizli 1933 istikrazı tah
villerinin ikramiye ve amorti keşidesi Maliye Vekaleti 
ve Bankalar mümessilleri ile noter huzurunda icra edile -
cektir. 

Keşidede bulunmak arzu edenlerin bu saatte keşide sa-
lonuna girmeleri serbesttir. 

1-1434 

Bandırma Belediyesinden: 
Bandırma şehrinin numaralanması için keşfinde yazılı 

evsafta olmak üzere (3000) tane Emaye Kapı numarası 
(1432) tane çinko kapı numarası (120) tane Emaye sokak 
levhası ve (140) tane de Emaye isimli sokak levhası alı
nacaktır. 

Keşif bedeli (609) lira (60) kuruş olan bu numaraların 
alınması açık eksiltmeye on beş gün müddetle konulmuş
tur. 

Bu işe ait keşifname, şartname, ve fenni layiha suret 
leri bedelsiz olarak belediye dairesinden verilecektir. 

Eksiltme ihalesi işbu 935 senesi nisan aymm 20 inci 
cumartesi giliıü saat (16) da Bandırma Belediye dairesin
de yapılacaktır. 

İhaleye girmek istiyenler iştirak etme7.den eve) 45 lira 
72 kuruş muvakkat teminat parasını belediyeye yatıracak· 
lardır. 

Keyfiyet istekli olanlarca malum olma'< r ·"re i 1:n c 'u-
nur. (781) 1-1~41 



ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SA'l1Ş MEMURLU~UNDANı 
~~ı olup satılmasına karar verilen ata ğıda cins ve enaf ı yazılı ıayn JDenlnıl açık 

'ıle satılmak üzere sahta çılcarılmıştır. . 
Evsaf ve mü9temılatı 

rvı;afı tapu tapu mevkii mikdarr Hisse muhammen 

~ra tarihi No. döniım mikdarı Jnymeti 

s 927 43/102 Alaca altı 5000 mad hisses1 4000 

maa çakırlar bet bJue ıu -
çiftliği barik bir bi.-c.I 

1560 ,. 43/103 800 .. 
" \000 .. 43/104 3000 " ,, 

ıso 
43/105 5 ,, 

Ahşap ft bir Jrsttan " soo 
43/106 2 ,. ., 

ıbaıet bir oda b r mut-
bah vardır. 

2 500 Bır ta§Jı ve halı foall-.. 4.1 107 " yette su değirmeni . 

J 900 trıli ufaklı bin kad r 
43/108 " ., • kavak vardır • 

:S 
80 İki yuz kadar o gut 

43/109 
,. ,, n v rdır. 

I Ytr· 10 1 
" 43 ı 10 " 2 .. 

3 " S S .h e müsad H pazar gunu ~aat 14 - Hı ya 
t atış peşın para ile olmak uzcre 19 • 5 • 93 tan ın 
cra d • 1 gundan yapılacaktır. 

4 aıresi gayri menkul satı§ memur u L t' h' n speti uı.cnndcn yu:zde 
- 'I'ar . . . daki muha.mmen aıyıne ın ısse 

1 ,,; ı._ ıpler takdır edılmı§ ol an yukar • kt b 'le kanunen t~minat olarak 
"••~t· d • ba kanın temınat me u u ı . ın e pey akçesi veya milli bır n 

~ 'dilen hazine tahvilleri gcti receklcrdir. d 75 . · bulduktan , c uç defa nıda et-
ı....- Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymet-in yüz e . mı. ak 
.,.~ten . ok artıran talibı ne ıhale olunac tır. 
' IOnra mezkur günün 16 ıncı .aatındc en ç . d 75 inı bulmadıgı tak-
- ılbu . bed 1 muhammen kıy metın yuz e 

~ 3 _ tarihteki artırmada tekJif edıle~ .. ~. 
14 

_ 16 ·a kadar yapılacak i incı a tır 
L 6 - 935 tarihine müaa dif puartesı gunu ıaat . ~ k talıb'ne ıh le oluna 
·~ • be • • bulmak prtile en ço artıran 

\it b ~hammcn kıymetin yü zde yetımf ıını ahka mrna tevfikan borç be§ s ne müd 
u 01sbeti bulmadığı takdirde iıe 2280 No. hı kanun 

tecile t~b. 
7 • a. ı tutulacaktır. . . al . miıteaki verilmedıği takdirde uzerıne ıhaJc 
._ Bır • 'k' . 1 d ıhale bedelı ıh eyı p • • . d' .. 
. ıncı ve ı ıncı artırma ar a r .hal . t sl'mi vezne cylemesı ıçın ye ı gun 
11 

talebile ihale tarihinden itibaren keocliaine bede ~ 1 eylı ed ~ takdirde ihale bozulacak ve bu 
lrlthil . t r da ihale bcdelı yatın ma ıgr 

vcnlcccktir. fbu müddet zar ın . . . Jma razı olup olmadığı sorulduktan sonra 
· ~ tveı en yıikaek teklifte bulunan talibe tek.1ıfı ~eçhılc ~ •

1 
gad'l ek üzere bu talibe ihale edilecek-

. 'l' L"~çhilc almağa razı iae ihale farkı birinci ta lıpt~n t sı bee 
1 

m lük ikınci artırmaya ç karılara'k 
'•lıf• · enkul ovenıden on Ş gun Solc: 1 Veçhile almağa razı olmazsa gayn ın v 

8 lıtıran talibine ihale edilecektir. d'ld'k t pu harcı ıle dellaJiye resmi mu te· 
- 'b • • • -'--1 t lib·ıne ihale e ı ı te a 

l"'JCl" ıkı artırmada gayrı meıu;u a · t' 
\tc ih • i ve resim ise borçluya aıt ır. 

9 ale tarihine kadar olan mliterakım vcrg . k 
1 

ü erindeki haklarını ve hu usıyle 
.. ._ Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayrı men ~ • dze daı'remize blldimıeleri lazımdır. 

At •t .. · ı ·yıe 20 gun ıçın 
~i ~ trıasrafa dair olan iddialarını evrakı muspıte erı b d 

1
• • laştırılmasmdan hariç tutu! cak-

'-tdıt ldirde hakları tapu aiciUiyle aabit olmadıkça aatrş e e mı pay 

ıo ~ . . 158 numara ile dairemizdeki yerınde herkese 
~' h >artırmaya i§tirak edeccıklcr 1-5-935 tarıhındc 934- ı-143S 
~uruıan şartnamemizi okuyabilirler. 

~İf(i !\)•• .1 ( \1 k!:.I • 

~ malzeme memleket dahilin
de mevcud malzemeden o -
lacaktır. Tahmin edilen u
mum bedeli (11255) lira 50 
kuruştur. şartnamesi bedel
ıiz olarak komisyonumuzdan 
verilecektir. İhalesi: 17. IV. 
935 çarşamba günü saat on 
birde komisyonumuzda Y~ 
pılacakur. Muvakkat temı -
natı: 844 lira 16 kuruştur. 
Eksiltmeye gire~ekler 2490 
No. h kanunla şartn?mede 
istenen belgeleri tekhf m~k
tublariylc birlikte en IOll 1 • 
hale günU saat ona ka~ar 
komisyon reisliğine verıl M 

miş bulunacaktır. (703) 

S Uua aa e aıeU 

atınaJnıu Komi vonu ~ 
llanlan • 

1 B1LİT 
dile lier birinin tahmin e
~rı ederi 800 kuruş olan 
~tfJ tane battaniye kapalı 
\ıır. a eksiltmeye konulmuş-

.. 2 - ~-~~~ ~ . . • 
•ıl aı ~csını para -
~it .rn?k örneklerini gör • 
lederı'ltiyenler her gün öğ • 
"-)•bi~·onra komisyona uğ· 

3 ırler. 

,-. İhalesi 27. 4. 935 cu
i Clı günü saat 11 dedir. 
~ r Muvakkat teminat 

s lladır. 
ltr ..::... Eksil tmcye gireceks ~a eksiltme kanu • 
~ 2 ve 3 üncü madde • 
~e Yazılı vesikalarla 
\;~ı teminat mektub 
~liflllakbu2lariyle birlikte 
~cı:ektublarını ihale sa
'r: l.t enaz bir saat evci 
)Oıt~ 'V. satın alma komis-

a Venneleri. {806) 
'1397 

l İLAN 
Slft ~ 2_7~ çift dahili ve 213 
' il rıcı fotin açık eksilt
~~ e satın alınacaktır. U· 
cleıi ~un tahmin edilen be-
~._ 3 liradır. 

' ~k~~tmesi 21-4-935 
3 ..... gunu saat 11 dedir. 

~S ı· Mtıvakkat teminat 

1- 1242 
tLA N 

ı _ Yalmz teclid veba· 
almalan için tahmin edilen 
fiatı 4181 lira olan fiç ka • 
lem defter açık eksiltme ile 
beıdmlacak ve teclid etti • 
rilecektir. . . 

2 _ Şartnamesını para-
uz almak ve örneklerini 
görmek için istiyenler ~er 
gün öğleden sonra komıs -
yona uğrayabilirler. . 

3 _ Eksiltmeye gırecek-
Jer 313 lira 58 kuruşluk mu
vakkat teminatlariyle artır· 
ma eksiltme kanununan 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte 22.4.935 
pazartesi günü saat 11 ?e 
M. M. V. satın alma lrOIDJ5-
yonunda bulunmaları (772) 

J-1330 • ll'a 23 kurugtur. 
~ aı' &rtnamesini para- İLAN 
'be~ .llı~k ve örneklerini gör- 20 Adet yedekleme ipi 
':

1Yenler her gün öğle- 2500 ,, Çomak bağ ipi 
~tltJ ra ve eksiltmeye gi- 400 ., Gergi ha!atı 
ı .. ~ er rnuvakkat banka te- 15 ,, Uzun de.'Ttir .halat 
~le lllektup veya makbuz- Yukarda cins ve mıkda· 
;'lllll!ı lrtrrrna eksiltme ka- rı yazılı dört ~c~ ip ve 
~ittin Un 2 ve 3 üncü mad- halat yerli mamulatı ola • 
~liltted·e Yazılı vesikalarla rak satm aımmak üzere açık 

teminatı 225 liradır. Eksilt· 
meye girecekler 2490 nu • 
maralı kanunla şartnamede 
istenen belgeleri beraber 
getireceklerdir. (830) 

1-1438 
İLAN 

1 - Tahmin edilen ede
ri 27,000 lira olan 200,000 
kilo una iştekli çıkmadığın
dan Erzincanda yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. . 

2 _ Muvakkat temınat 
2025 liradır. 

3 _ İhalesi 4 mayıs 93~ 
cumartesi günü saat ıs te • 
dir. İstekliler tekli~ oıck. • 
tublannı ihale saatı1ndan ~ır 
saat evel Erzincan da Tu • 
men (Fırka) satınalma ko • 
misyonuna venneleri. (829) 

1-1437 

,,\Skeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komi yonu ilanları 

41 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda mikdarı yazılı 
ve tahmini bedeli 3000 lira 
olan e1ektrik malzemesi As
keri Fabrikalar satın alma 
komisyonunca mütea~hid 
nam ve hesabına 30 nısan 
935 tarihinde sah günü saat 
15 de açık eksiltme ile aatın 
alınacaktır. Şartname be • 
delsiz olarak komisyondan 
ven1ir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 225 lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaiki~ 
mezkur gün ve saatta komıs 
yona müracaatleri. (816) 

1- 1415 

Ankara Belediye Reisliği 1 
banlnn 

İLAN 

l - SOO adet bahçe ka
napesi yaptırılacaktır. Ke
şif bedeli (6405,5) liradır. 

2 - Şartname ve keşif
namesi gönilmek üzere Fen 
kalemine gelinecektir. 

3 - İhale 22.4.1935 tari
hine rastlayan pazartesi gü
nü saat 15 de Fen Mudıirlü
ğü odasında kapalı zarfla · 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 
481 liradır. (792) 

l-1357 

Arsa aranıyor 

Koca.tepe vey ... cıvarında ve

ya Yenıs hırde satılık ..rGa a

ranı) o • Telefon: 3666 

ZAYİ 

Nufus cuzdanımı 
yenisinı alaca mdan 
hiıkmü yoktur. 

)ı ybettim 
e kı ınin 

Zuaat Bankasında Kcnm 
1-1447 

ANKARA BİRİNCİ SULH HU

KUK MAHKEMES1NDEN · 

lst nbul eaki Ahpap Molla 

ahavcyın cami sokağınd mu • 

lum Hatice ve Hak.kı'y : 

An arada ktcrıyoloJi ev! 

Utıhi Hıdayet tarafınd n aley--. 

hınizc çılan a acak davasından 

dolayı ıtanen ıyap kararı teb • 

Jiği euretılc yapılan duru§llla 

son n muddeabih ?3 J ranın 

maama af tahsılinc 9 • 4 - 935 

gi.ınundc k rar verılmış oldu • 

ğund n u ulu huKukiye muci " 

hince 6 kı.z gun iç..ınde muraca

at etmcdığın .z t dırdc hilk • 

mun katilefCcegini nauk b şkf· 

tabet ıhbama:mcsıle keyf yet bil· 

dirilir. 1-1442 

ZAYİ 

Arabamm 642 numarasını kay

~ttim yenitıni alacağımdan Nld· 

ıinin bukm'..ı yok.tur. 

Arabacı~ Zcycıı:n 1 
J-1444 -· 

Kiralık ev 
YenişehJrde Paplar tepesin· 

de Şdıf d Sadık B. ıokağına men 
yol llzcrinde binba§ı Bay Şaha
ba aid u~ oda bir holü, ıu .. 

elektrik ft banyo tcafAtıaı ila
n evin birinci katı kiralıktır. 

Görmek fçfa içindekilere, iı:lıa
ıı için kOIJlfU&u z. Bankau K&
fettişi Bay Abdurrahim·c mi • 
racaatlan. 1-1274 

ZAYİ 

SAl'lfA 7 

1--~k;;; Levazım Amirliği Satın f\lma Komisyonu ilanları 
- İLAN 

Kırıkkale askeri sanat mektebi atölyesi için aşağıda 
cins ve miktarı yazılı yedi kalem malzeme 29 nisan pazar
tesi günü saat; 14: 17 ye kadar pazarlıkla satın alınacaktıl\ 
İstekli olanlar muhammen fiatı olan 165 liraya mukabil 
12 lira 38 kuruş teminatı evveliyesini Kırıkkale askeri fab
rikalar muhasebeciliğine yatırarak pazarlık günü vaktin
de mektep satın alma komisyonuna müracaatları (197) 

Cinsi Uzunluk genişlik 

Tezgah avara 
kayışı 

metre 
20 
36 
64 
l Kğ 

santim 
5 
6 
7 

Yumuşak ince pi· 
rinç kaynağı 
Boraks 
Kalay 
Demirci potası 

1 Kğ 
l Kf 
2Kğ 1-1373 

İLAN 

l - Ankaradakı kıtaat 
içın müteahhit nam hesa
bına 45,000 kilo sabun 16 
nisan 935 tarihine müsadif 
salı güniı saat l 1 de pazar
lıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen fiata na
zaran bedeli 14,850 liradır. 

temınatı muvakkatcsi 1113 
lira 75 kuruştur. 

3 - Şartnamesini görmeli 
istiyenlerin her gün talip• 
lerin de belli saatte Anka .. 
ra Levazım amirliği satırı 

alma komisyonuna temina1 
makbuzları ile birlikte mü .. 
racaatları. (730) 1-1259 

Ankara ticaret ve sanayi odası 
siciJli ticaret Bürosundan~ 

Sici11i Ticaretin 208, 209 numaralarında müseccel bulu
nan Ankara Elektrik ve Hava Gazi Türk Anonim Şirketle
rinin idare meclisi üyeleriyle Müdürlerinin tatbik imzala
rını havi 10. Nisan. 935 tarihli sirkülerinin 14.4.935 tarl· 
hinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1446 

•ıuııaıııııu !MiM &JMIR-.ıııınn11•mtımı ________ '11 

SOKAK ÇtÇEGt 
Franziıb Caal - Hanı Jaray 
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• 
lstanbul Belediyesinden: 

Çubuklu &az depolannda yaptmlacak üç tano iJd yüa 
ellişer tonluk tank yaptırılması kapalı zarfla eksiltmeye\ 
konulmuştur. Tanklarm ketif bedeli 15500 liradır. Keşill 
evrak.mı görmek için Levazım Mildürlilğüne müracaat et-• 
melidir. Şartname ve proje 78 kurut mukabilinde al~j 
Bu işe istekli olanlar 1162 buçuk liralık muvakkat temiııaf 
ve 2490 No. lu kanunda yazılı vesikalarla beraber tekli( 
mektublamıı eksiltme gUnil olan 27-4-935 cwnartest gilntf 
saat 15 e kadar Daimf encümene vermelidir. (1880) - 1-1451 ... 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
Unaım Müdürlüğü ilanları 

İLAN 

Beherinin muhammen bedell 5 lira olan ı 100 tane ball4' 
daj çene torna kalemleri 25 mayıs 1935 cumartesi gilntl 

ıaat 15.30 da kapalı sarf usulü ile Ankarada idare bl.naam
da satm almacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 412,50 liralık muvakkat ~ 
mlnat ile kanunun taybı ettiti veaikalan, kanunun 4. cA 
maddesi mucibince ite girmefe manil Jwımılleri bul~ 
madıtma dair beyanname w tekliDerlnl ayni gUo ıut 
14.30 a kadar komisyon reiılifine vennelerl Jlmnc:br. 

Bu işe ald ıartnameler P8l'JSU olarak Ankarada Mal· 
seme dairulnde ve Haydarpapda TaeUUm ve Sevk Mil4 
dilrJQilnde dağıtılmaktadır. (779) 1-1352 

285 No. la araba plalumı ..,ı 
ettim. Ycnfsfnl alacağımdan • 
ld plakanın hükmü olmadğmu 

ilan cd rim. 

Ankara Nümune Hastahanesi 
Baştabib liğinden: 

Sanayi caddesinde Halid 
Çı~llı yanında M~tat. 

1-445 

Memur aranıyor 
Hadyo makinesinden az 

çok anlryan hevesli bir me
mura ihtiyaç ,. ardır. İstek • 
lilerin tercümei hallerini 75 
numaralı posta kutusuna 
bildirmeleri. 1-1441 

Teminath 

1 -Ankara Nilmune hastahanesinin te§fihi marazi la• 
boratuvan lçba ahşap dolap ve etajerler açık eksiltme ile 
yaptmlaca.kur. Bunlarm tahmin edilen bedeli 3888 lira 44 
kuru§tur. 

2 - Fenni ve ldad prtname ile plan, model her gün 
hastane baıtababetinde göriilebilir. 

S - Eksiltme 29. Nisan. 935 pazartesi günü ıaat onda 
Ankara NümUDe hutaneeinde teşekkül eden komiayoaca 
yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat mikdarı 292 liradır. (814) 
1-1439 

• ~ .\haıc ıaatmda M .M. eksiltmeye konulmuştur • 
ı. Ko. na gelmeleri. Tahmin edilen umum bede-
(765) 1-1319 li (3000) liradır. Şartn~e-

!mtiyu sahibi ve Ba§JTJU 
harrirl Falih RıfJcr ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yaıı l§Icri. MUdilrU Nıııuhi Memur aranıyor 

Türkiye Tiftik Cemiyeti 
Başkanlığından: 

Türkiye Tiftik Cemiyetinin Lalahan istasyonu civa • 
1Uldaki çiftliğinde asgari kutru 30 santim ve boyu 3 metre. 
lik olmamak üzere 89 adet keailmi§ söğilt ağacı bedeli ar ' 
tınna ve pazarlık ıure · e atılacaktır. Almaya talip olan• 
lann Cemiyetbı Bcndderesindekl merkezi umumisine gel· 

i5 ~~LZEME !LANI si bedelsiz olarak komısy~ 
~es~lern muhabere mal- numuzdan almacaktD'. İba· 

""t}'c ~tnak üzere eksilt • at on birde komisyonumuz. 

BAYDAR Mensucat fabrikası (YU-
Ça1Jkm cadd~sJ cirırındı ni§) kantıni için bir memur 

Uluı BıJJmnjrıft baılm11· J aranıyor. İsteklilerin fahri-
!! ,,,. ka idares"ne muracaatları. 

~(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıi .... iiii..,~ 1-1440 pıeleri ilin olunur, 1-1443 
~ttrı ~ı~~apalı zarf usuliyle ! lesi 30. 4. 935 ıalı günü sa -

ıtonın M 1 da yapılacaktır. Muvakkat 
------~~.....:.:~u~uil~---===a.:o=.:u._-=--~....:..-=--~----~----~~--~~----~~--~~----~------~------~--~------~----------~------~----------~------~--------_J 



SAYIFA 8 

Sıhhat ve içtimai j 
muavenet Vekaletinden: 

Trahom hastane ve dispanserleri için satın alınacak 
{68) kalem cerrahi alat ve edevat şartname ve listesi mu
cibinc.:e açık eksiltme usulile eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli (1460) liradır. 

20. 4. 935 cumartesi günü saat 15 de Ankarada Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Bakanlığı hıfzıssıhha işleri umum 
müdürlüğü artırma ve eksiltme ve ihale komisyonunca 
ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminat (109) lira (50) ku 
ruştur. Şartname ve listeyi görmek istiyenlerin İstanbul
da sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne, Ankar~da 
hıfzıssıhha işleri umum müdürlüğüne müracaatları ve ıs -
teklilerin yukarda bildirilen gün ve saatta komisyona mü 
racaatları ilan olunur. (774) 1-1327 

Jandarma Genel Komutanlığı 
[ j. U. K. ] Satınalma 

Komisyonundan : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı saraç malzemesi Ü· 

zerlerinde yazılı gün ve saatta satın alınacaktır. 
2 - Parasız olan şartname ve icabeden izahat her gün 

komisyondan alınacaktır. 
3 - İstekliler pazarlıkla alınacaklar için pazarlık gün 

ve saatmda, açık eksiltmeye girmek istiyenler de eksiltme 
saatmdan bir saat evel teminatlarını komisyona vermiş ol
maları. (753) 

Ayrı ayrı pazarlıkla alınacak: 
Muhammen 
Bedeli İlk teminat Pazarııgı 

Cinsi Miktarı Kuruş Kuruş Gün saat 
Pazar 

1 - Kolanltk şerid 500 metre 12500 938 21.4.935 10 
2 - Balmumu 50 kilo 3500 263 21-4-935 11 
3 - Keçi kıh 500 ,, 20000 1500 214-935 14 
·4 - (17) kalem • Toka) ) 82820 6300 21.4-935 15 
Özenği, gem demirleri ) 
ve saire 

Toptan açık eksiltme ile ahnacak: 
Sarı sabunlu kösele 400 kilo 120,000 9000 ) 22-4-935 tıcıcıt 

" .. .. ince 400 
" 

120,000 9000 ) Pazartesi ıs 

Siyah vakete 400 
" 

80,000 6000 ) 
Zahmatık kayış 150 .. 45,000 3275 ) 

-
27375 1-1318 

Maarif Bakanlığından: 
ANKARADA YENIDEN YAPILACAK ORTA OKU

LA BİNASI EKSİLTMESİ: 
1 - Ankarada 1 tfaiye meydanı arkasındaki ayrılan 

arsaya hazırlanan projeler, şartnameler ve lahikasına uy
gun olarak yaptırılacak okula binası kapalı azrf usulü ile 
ekıHtmeye konulmuştur. 

2 - Bu yapının keşif bedeli 165.925,13 liradır. 
3 - Bu işlere aid evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Projeler ve detaylar) yapı kalöriter, sıhhi tesisat 
c) Fenni şartnameler ) elektrik, gaz) 
İstekliler bu proje ve evrakı 8.30 lira karşılığında Ba-

kanlık inşaat dairesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 20 nisan 1935 tarihine gelen cumartesi 

günü saat 16 da Ankarada Maarif Bakanlığı inşaat daire
sinde toplanacak artırma ve eksiltme komisyonunda ola
caktır. · 

5 - Eksiltmeye gire:ıitmek için: 
a) 2490 No. Iı artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 

17 inci maddesine uygun 9547 lira 60 kuruşlu!< muvakkat 
teminat vermeleri, 

b) Ticaret Odasına kayıdh bulunması 
c) Maarif Bakanlığı inşaat dairesi müdürlüğünden eh

liyet vesikası alan diplomalı mimar veya inşaat mühen
disi olması. 

6 - Teklif mektubları ihale günü saat 15 de kadar ko
misyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektublarm nihayet saat 15 e kadar komis-
yona gelmiş olmasr Jazımdrr. (751) 1- 1317 

Musiki fv .. uaUim ~ektebi 
1\1 ii dii rliiğünden: 

Kuzu eti 750 - 1500 
Koyun ,, 300 - 500 
le bezelve 200 - 500 
Ta7e 200 - 500 

,, 8.ıkla 200 - 500 
Semı 'Otu 200 - 500 
Kabak 200 - 500 
Dereotu 500 - 1000 demet 
Eng-inar 1500 - 3006 
Nane 100 - 200 demet 
Yukarda yazılı erzakrn nisan 30 salı günü saat 15 de 

acık eksiltme ile ihalesi yapılacağından talihlerin mektep· 
ler muhasebeciliğinde mi.inakit komiiyona, şartnamesini 
görmek istiyenlerin de mektebe müracaatları. (835) 

1-1449 

ULUS 

Dahiliye Vekaletinden: 
Adet 

50 Karyola 
100 Battaniye 
100 Yastık 
200 Yastık yüzü 
100 Çarşaf 
100 Yorgan kılıfı 
50 Dolap 
50 Yatak 

Müstahdemler için nümune, evsat ve eşkali şartname -
sinde yazılı bulunan ve muhammen bedeli 2500 iki bin beş 
yüz lira olan yukarda cinsi ve mikdan yazılı eşya kapah 
.zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29. 4. 935 pazartesi günü saat 15,30 da Dahi
liye Vekaleti binasında toplanacak eksiltme komisyonun· 
da yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı 187,5 liradır. 
İstiyenler bu husustaki şartnameleri almak ve nümu

neleri görmek için her gün eksiltme komisyonuna müra
ca;ı.t edebilirler. 

Taliplerin 29. 4. 935 pazartesi günü saat 14,30 a kadar 
icab eden belgelerle birlikte teklif mektublarım Dahiliye 
Vekaleti eksiltme komisyonuna vermiş olmaları lazım-
dır. (786) 1- 1396 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - İzmir Çamaltı tuzlası için fenni şartnamesi muci
bince (18000) lira muhammen bedelle iki adet gazojen ka
palı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler Cibalide levazım ve mübayaat şube
sinden alınacaktır. 

3 - Münakasa 24. 4. 935 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de Cibalide levazım ve mübayaa şubesinde 
icra kılınacaktır. 

4 - Münakasa ehliyeti f enniyesi mücerrep fabrikalar 
arasında yapılacağından fiatsız proje ve tekliflerin heyeti 
fenniyemizce tetkiki için münakasa gününden Iaakal bir 
hafta evel tevdii lazımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarda 
tayin olunan gün ve saatta kanuna uygun olmak üzere fi. 
atlı teklifname ile 1350 lira yüzde 7 ,5 muvakkat teminat 
parasını komisyona tevdi etmeleri. ( 1282 • 595) 1-1043 

P~T.T. Binalar ve levazım 
Müdürlüğünden : 

Muhtelif boyda - 1647 - tane pamuk bezi koli ve posta 
çantası yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18 nisan 935 tarihine müsadif perşembe günil 
saat 14 de Ankarada P. T. T. U. Müdürlüğü binasında sa· 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 4172 liradan ibaret olan muhammen bede
lin % 7,5 ğu olan • 313 - lira muvakkat teminatın idaremiz 
veznesine yatırıldığına dair makbuzu hamilen komisyona 
müracaat eylemeleri. 

Şartnameler Ankarada B. levazım müdürlüğünden ve 
Beyoğlunda P. T. Binasında Ayniyat muavinliğinden pa-
rasız olarak alınır. (755) 1-1291 

KAR 
Yurdumuzun en nefis 

Zeytin yağı 
Markasıdır 

Edremitte Karagöz oğlu Ali Rıza Be
yin en modern fabrikası müstahsala 
tından olan 

KAR 
Yağları muhtelif boy şişe ve tenekeler içindeı 

satılır. Ankarada toptan ve perakende satış merkezi; 

Ankara Memurlar Kooperatif Şti. 
1 - 1332 1 • .,.. 

Daima genç daima güzel 
KANZUK 

Ba samin Kremi 
El!i senelik bır maziye 

malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanmış güzel
lik kremidir. Cildiniz in gü
zellik ve tazeliğini daima 
muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin ki • 
bar mehafilinde rağbet t:ör
müş ciddi bir kremdir. Çil
leri ve buruşukları izale e
derek tene fevkalade bir ca
zibe bahşeder. Ruhnüvaz ko· 
kusu ile ayrıca şöhret ka • 
zanmıştır. Balsamin kremi 
katiyen kurumaz teninizin ~"'?:-'iılİlllilmiil .. ") 
latif tazeliğini, cildinizin 
cazib taravetini ancak krem Balsamin ile meydana çıkarabl 
Bir defa Balsamin kullanan başka krem kullanamaz. Tanııaolf 
yat mağazaları ile büyük eczanelerde bulunur. 

Kayseri belediye başkanlığın 
1 - Kayseri belediyesi için muktazi beher adedi ız 

ruş bedeli muhammenli (11597) adet beyzi şekildeedi 
kutru 8 büyük nısıf kutru 12 ebadında ve beher ad 
kuruş bedeli muhammenli 717 adet üzerinde A, B, 
harflerini muhtevi küçük nısıf kutru 10 büyük rus~ 
12 olmak üzere ceman 12314 adet kırmızı zemin 
beyaz yazılı emaye 

2 -·İki büyük dıh 30 küçük dılı 20 olmak üzere.~ 
ruş bedeli muhammenli 233 adet sokak ve cadde 
rini havi levhalardan üçer adet emaye yapılması 28. S. 
tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla ihale 
ceğinden taliplerin belediye encümenine müracaatlaı1o 

( 796) 1 - 1380 

İmar müdürlüğünden: 
Daire için 980 lira bedeli muhammeneli bir adet ( 

OFİL) makinası şartnamesine göre 18. 4. 935 pe il 
günü saat on beşte pazarlık suretiyle alınacağın~~ 
liplerin şartnamesini görmek üzere İmar müdürlug 
ki komisyona müracaatları. (815) 1 -1414 

Ankara Belediyesinden: 
ı - 1 tfaiye meydanında Haymana oteli önünde (1' 

M2 yer açık artırma ile kiraya verilecektir. 
2 - İhale 6-5-935 pazartesi günü saat on beşte bel 

muhasebesinde artırma ve eksiltme komisyonunda 
caktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün 
beye gelmelidirler. 

4 - Muvakkat teminat (18) liradır. 
S - Muhammen senelik kira bedeli (240) liradıf. 

(838) 1-1450 ~ 

Harita umum müdürlüğündeO: 
1 - Muhammen bedel ( 494) lira kıta hayvanatı 

aşağıda yazılı (11) kalem mubatabiyenin ekıiltın . 
fiat gali görüldüğünden işbu mutabiyenin ekıiltnı.,S 
Nisan 935 perşembe günü saat (2) dedir. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her ~ 
eksiltmeye gireceklerin de (37) lira (10) kuruş muv 
teminat makbuzlariyle vaktinde Cebecide Harita 11 
Müdürlüğü satın alma komisyonuna ~elmeleri, (833) 

Adet C 1 N S t 
100 Zincir yular sapı 
100 Kıl yem torbası 
100 ,, Gebre 
100 ,, Kolan 
60 Keçeli kıl belleme 
50 Kıl çul 
15 (Giyim) ester nah 

200 ( ,, ) Beygir nalr 
80 (paket) Alafranga mıh (7, 8 No.) 
8 Araba urganı 

30 Mekkari ,, 
l-1448 

TERZİ CEMAL BÜRÜN 18 nisan perşembe günün den itibaren Ankara Pa las't3 
ilkbahar ve yaz modelle rini teşhir edeceğini sayın müşterilerine bildirir. 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEf IASSISI 

Tabakhane caddesi başında 

Altıntaş sokak No: 5 j 
Hastalarını her gün 9~13 

ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

1 

• 
SINEMAL R I~ YENi 1 

rlUGON BUGECE 

HAYAT KURBANLARI 
Hissi ve müessir bir şaheser 

1 • .lebi umumi Üzerine HAYAT KUR
BANLARI imtidadınca yalnız (4,45) ıe
anslannda MOSKOVA GECELERi göı
terilecektir. 

1 KULO~ 
BU GECE 

Bilmediğimiz bir dünya, göremiyeccğimiz 
bir hayat, buzlu iklimler halkının ateşli 
aşkları. 

ESKiMO 
Şimdiye kadar çevrilen en büyük macera 
n heyecan filmi. 


