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Giindelik 

GlL'fERENh"i ROLO 

ı·· ~sal aıyasa bakonmdaa tür• 
ıle.letlec-in durumu az çok bel· >'• • Bu llyasada büyük rol oynı
Rate de~letleri güddükleri amaca 
~ ~_1!.~ ayırabiliriz. Birinci ta· 
llllll -agunkü düzenin ve statüko· 
~evannnı isteyenlerdir. lkinıi 
led.~ da onların bozularak yer• 
da,,..e kendileri için daha f aydah 

11 
uygun bir düzenin kurulma· 

.: ~~ edenlerdir. işte ar.srulu
te~tün uğraşlar bu iki çeşid is
lı çatışmasından doğmaktadır. 
ri~z bu kadarla kalsaydı, bi
t~e aykırı bu iki ist.eğin çe~
t' de topladıkları guclere go
~t&yie böyle bir hüküm verile
d~l, Hiç kuşkusuz hangi taraf 
" güclü ise onun dediği olur, 
~~~61lel durum ıimdiki gibi çok 
İ~azdı. Fakat büyük devlet-
1- biri vardH" ki, hangi taraf· 
dJİ .aldığı çok açık olarak belli 
IUQ dır. Onu o bu kararsız duru
il~' lçüncü bir isteğin ıonucudur. 
;-- diğer iki istekten hangisine 
~le._ oldufu eyice anlaııla01adı· 

1~a.n karışıklık da devam edip 
ektedir. 

i .~alarma göre kararsızlık 
l~~e olan ve fakat bu kararsız
ol eadiıine göre bir karar demek 
t ._ ~evlet, anlatıldığı gibi, fagil· 
öet't4ır. İngiltere büyük harbtan 
t 11~ olduğu gibi tekrar bu aracı 
l\01'tle bütün gözleri kendi üzeri
de Çerimıittir. İngiliz deYlet a· 
l'fnları, yukarda bildirdiğimiz iki 

(Sonu 3. üncü sayı/ada) 

llm11z. anamıızaır. 

Varşova görüşmeleri 
iki dışarıişler bakam iki söylev verdiler 
Bir hildiriğ çıkarıldı· B. Eden Prağa gitti 

Vartova, 3 (A.A.) - Royter 
bildirmeninden ı Mareıal Pilıudı· 
ki dün B. Eden ile 50 dakika ıü· 
ren bir görüıme yapmııtır. Görüt· 
ane Belveder sarayında olmuıtur • 
B. Bek, bu görüımede hazır bu
lunmuf ve konuımalar franaızca 
yapılmııtır. 

Mareşal Pilsudski sabahleyin 
B. Bek'in B. Eden'le yapmış oldu
ğu görüşmede bildirmiş olduğu şe
kilde görüşülen sorumlar ve he-' . . .. . 
le doğu andlaşınaaı proJesı uzer~n· 
de Polonyanın görünüşünü bıl-
dirmiştir. 

Bu görüımede yeni hiç bir ka
rar alınmamış, ancak iki taraf bi
ribirlerine bazı malumat vermiş
lerdir. Görünüşte şimdilik heye· 
canlı hiç bir ilerleme bek~~m~~ 
mekle beraber, iki taraf, dunku 
görüımelerin faydalı olduğunu an
lamıf görünüyorlardı. 

Royter, ileri sürülen .b~r ~ak~ 
önergelerin gözden geçırıldiklerı· 
ni sanmaktadır. 

B. Laval'ın Varşova'ya yapaca-
ğı ziyaretin Polonya aıyasasmm 
gelecek inktıafı üzerinde iz bırak
ması da muhtemeldir. 

Royter ajansının öğrendiğine 1 
göre, B. Bek taraf mdan doğu and
laıması projesinde değişiklik ya· 

pan hiç bir proje önergelenmemlı
tir. B. Bek'in bugün bu projenin 
Polonya tarafından kabul edilebi· 
leceği bir ıekil almaıı için yeni 
önergeler ileri ıürüp ıUrmiyeceğl 
beklenmektedir. 

B. Bek bir yemek verdi 
Varşova, 3 (A.A.) - Dııarı it

ler Bakanı, B. Eden ile İngiliz he· 
yetine bir akpm yemeği veı"l11İf• 
tir. Her iki taraf söylevler ,Jermi .. 
Jerdir. 

BB. Eden ve Bek'in 
söylevleri 

Varşova, 3 (A.A) -Dıt Baka
m B. Bek tarafından ingiliz dııan 

(Sonu 3 üncU sayıfada) 
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Kolombo, 3 ( .4.A.) - 1934 sonıetrf.ı4'YJ .. 
denberi Serendip od<1sında nwltırya ı Gı 
talığmdan ölenlerin wyuı 54.00Q ite 
fldlr • 

Her yerde 5 kuru~ 

AYDIN DEMtRYOLLARI 

Satınalma 
Üzerinde 

Aydın demiryollarmm hükGm• 
tlmizce ıatın abnma11 için 1011 

durumlar üzerinde konuıulurkea 
bu domiryollarınm tahibleriylt 
konuımak için Londra'ya ıitmit 
olan murabbaı Bay Adin Londra
dan Ankar&'ya dönmüt ve ıalı ı~ 
nü öğleden önce ve ıonra Bayın. 
dırlık Bakanlığında yapılan glJ,. 
rüımeler tonunda demiryolunuq 
hükumetimizce aatm almmuı hq 
kında tam bir anlatmaya varıle 
Pliftır. 

Dün, Bayındırlık Bakanlıjı fit 
Aydın demiryolları kumpanyaıJıo 
nm hukuk müıa virleri eaaı atın 
alma mukaveleıinin mUıveddoıint 
hazırlamağa baılamıılardır. 
Öğrendiğimize göre ıatmalma 

roukaveleıinin yakında paraf• a
dileceğine inanmak ıerektir, 

mukavelesi 
çalışılıyor 

Aydı• 'dtmlryoll•rı tlthd •Hblı• 
Bıy Adla ~ 

• 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N.11 
1 - Öz tiirkçe köL·lerden gelen ıö•I• rin karıısına (T. Kii.) beldeği ( a!iintCIİ) lmn11ıu~ı11r. Bıııılarııı lıer hiri lınkkında •• ra11 ile ııznıaıılarım ... ıı ( müuı/uu11•) 

)·azılarını gazetelere vereceği~. . . . ~· .. . .. 2 - l'eni konan 1.·arşılıklann iyi ayırd edilrnesı ıcm, geregme gore, fıa~11zc_"l<ırı dtı yazr/mıı.:• aynca o,.,ıckler 'de konulnttttlur. 
~ - Kökii ıiirkre olun kelimelerin bıı giinkii iılenmi~ •·e kullanılan ıekılı,.rı nlırı mıflrr: A•lı ak olarr lıak, aılr iigiiın <ı/arı hiikiim. ıiirkçe '\.,,k., klikllnrlen lfB• 

~ lerı ~ekil gibi. 
.,l.kı· 

Ö •tat Taşuna (Fr.) Tranıoport 
rnek: Bizde naklı'yatı bahriye gittikçe terakki 

lfttnt.>ltedir Bizde denizsel ta~ıma, gittikre 
ılerfemektedir. 

Ve,aı • 
ti nakliye - Taııma araçları == (Fr.) Moyens 

de t ransport 
Örnctt: Vesaiti nakliyenin en yenisi tayyaredir 

Taşıma araçlarının en yenisi uçkudur. 
t . 
~ (Bak: akibet) Son 

rnek: Encamı kfir kaleyi düşmanı teslim ttti 
-liin sonu, kaleyi düşmana verdi. 

tt\c'· 

Öutticrı Komisyon (Fr.) Commil:ision 
rn ,_ . . 

ı:- e,..: Askomisyon := Sous - Conımıssıon 
ı:.rıc·· 

Utnenj daniı Akademi (T. Kö.) == (Fr.) 
AcadCınie 

litYe• ... meclis 
Sejt 

lieieli 
umumiye 

gcfleraıe 

"'e" t' ıe ı Vc&cile 
deı; • . 

tnınıstrcs 

Kurul = (Fr.) Assemblee, Con· 

Genkurul == (Fr.) Assemblee 

Bakanlar kurulu = (Fr.) Conseil 

~&'re 
.... Kurultay 
uı~~ 

Congres 

Ö - Danışman == (Fr.) Conseiller 
ıı. ı-.ett: Mıı§avir/erinin fikirlerini anfamadan iş 
"~Ptlıad . . ı r Danışmanlarının diişüncelerını an· 
arna<fa . n ış yapmadı. 

Ş(t~:::: 
Ö Danışıt (Fr) Conseil 

tflek: Maarif ŞDrası Kültiir danr.ırtı. 
ş~ri . 

Yı devlet - Danııtay 
~tıdl\ht 

Atış 

~"da 
() l'Q Tay, boybos 

-tQelc· E b' G. · ndamlı bir genç Boyboslu ır genr. 
c ~li elbise endamına uygun düşmemiş == 

1Vdl1'· • t 6 1 ııruba, tayına uygun dü~nıemr~. 

"d•tnı 
)!" Qıev:r.un, mütenaaibülendam, kameti mev• 

"•ahibi 

(Fr.) Conseil d'Etat 

';,ylan 

• endaz =- Atan, atıcı, atmıı 

örnek1 Tir eaa11.1 -== Ok acın. 
Lengır ındar == Demir atmı~. 

Ender c:: Azrak 
örnek: Ender olarak bize gelir =- Azrak ofa· 

rak bize gelir. 

ERdişe == Kan• 
örnek: Hayatının san günlerini büyak endi~c-
Jer içinde geçirmişti== Hayatımn son günledni 

bıi.yük kaygı1Rl içinde geçirmi§ti. 

Eain :::: inilti 
ôı-nek: Enini yiirekleri parçalıyordu -= inilti. 

.. i yürekleri parç3Iıyordu. 

Enkaz = Yıkıntı 
örnek: Enkaz altında kalanların :ıdedi bini tc. 
cavü~ etmişti c:::a Yıkıntr altınd:ı 1c<Jlanlarrn sa· 

yısı bini aşmı~tı. 

Enmuzeç Kip (Fr.) Type 

.örnek: o 
1 

bir enmı:zeci edcbdi 

kipi idi. 

O, bir edcb 

Ensal - Nesiller (T. Kö.), ürenle.-
Örnek: Ensall atiyeye enmuzeç olacak hareket-
in Gelecek ürenlere kip olacak hareketler. 

Nesi Nesil, üren, döl 
örnek: Nesli ati=- Atı üren 
Kimin neslindendir? == Kimin dölünde11dirl 

Eracif - Uydurmalar, düzmeler 

örnek: Bu eracile ehemmiyet vermedık 
uydurmalara ( düzmelere) önem vermedik. 

Orcufe = Uydurma, düzme, yalan dolan 

Bu 

Eramil = Dullar 
Örnek ı itam ve er amil maaşları 
aylıkları. 

öksüz ve dul 

fü·azil c: Sıyrıklar, yüzsüzler 
ör.nek: Erazili nasdan =Budunun yüzsüslerin· 

den. 
Erazil takımından = Sıyırrlclar tafctmınd•a 

Erbab ( ehl anlaır.ına) Er, erdlkli 

Örnek: Hay M .... işinin ~ridir ( nbabıdır) ..::: 

Bay M .... yapı işinde erdikUdir (erbabtır). 

Erbabı mcıilih - J,i oll\ftlar 

Erbain Kara kıt 

Örnek: Erbain kırk gün slirer 
giin sürer. 

Kar.kış kırk 

Erkan (Rucsa anlamına) = Baıınan 
örn~k: Erkanı devlet = Devlet baımanları 

Erkanı nskeriye Generaller 

Erkam harbiye Kuı·may ( ı:;:r.) Etat-major 

Erkanı harbiyei umumiye 

Etat - major general 
Genel kurmay (Fr.) 

Erkanı harb zabiti Kur:may ıubay (Fr.) Of· 

fıcier d'ctat-maıor 

Erz Pirinç 

Erznk Azık 

Örnek: Burada çalrşa11 amele, erzakrnı 

rinden getirıyorlar Burada ( Bltşan 

azıklarını köylerirıdl'11 getirıyorlar. 

Erzan Y akı~ır. yaraşır 

köyle. 

ı§çiler, 

Esalet Asallık, asalet, asillik, aksoytuk, tözünlük 

Asil = 1 - Asallı, asil, aksoy, tÖ&İin 

2 - (Vekd karşıtı) Esi 

Örnek: Bu işte csalcıen bulunuyorum ..., Bu 
işte esi olarak bulunuyorum. 

E5ar::t = Kulluk (Fr.) Servitude 

Örnek: Turk milleti esarete talıammiil edemez 
Türk ulusu kıılluga dayansm11z, 

Esa~et (Ülke ve ulu~lann yabancılara mahkumiye
~ı anlamına) ı= Kolemenlik = (Fr.) Esclavage 

Örnek: Hindliler asıcltırca esaret hayatı geçir
diler =- Hindliler asırlarca kölemenlilc hayatı 

geçirdiler. .. 

Esaret ( Harb esirliği anlamına) = Tutaakhk 

Örnek: Düiman ordusunun bl.fkuman<lsm 41 
esarete dilşmüştü -- Düıman ordusun un b•ı

komutam da tut aklığa dli~mliştlJ. 

Esir = Tuuak, tutkun 
Örnek: Son muharebede düiuısndan on binler~ 
esir eldık - Son savsıt11, diişmandan on bınler. 
ce tuts k aldık. 

Hüsnünıin esirı olmu!jtu :ı: Gıizellığinin tutku• 

nu olmuştu. 

Kulca, lc:ölece 

Örnek: Onurı yam11da a irane çahşnuıtım • 
Onun yanında kulca, kölece çslı~nuştnn. 

Esas - Ana - (Fr.) Fondamental 
Örnek: Ana kurallar - E!1u kaideler 

Esas A ıl (Fr.) Fond 

Örnelc · A ıl ız bilgiler Esassrr. hav dlsler 

Esaa Oıp (Fr.) Fond 

Örnek : Dit iz sözler E~:ıo:srz ıı6ı:ler 

Esa Tem 1 (l"r.) Fondement, b e 

Örnek : Tl'mel koyma '""" V z'ı esas 

Esasen ...,. Temelinden, a lından {Fr.) Au fond 

Örnek: Esasen ben bu ışiıı boyle olacatınt d• 
ha evvel ez11u~t1111 Aslından ben bu Jş/1' 

böyle olacagım daha önce sezmiştım. 

Esaai - Anasal, lu luel ( Fr.) ConıtltutlonncJ 

Örnek: Kök:>e/ ıureTer .... Hukuku esasiye ,. 

Droıt constitutioııne/ıt 

Ana al k nun Kanunu csa ı -= Loı constıtıJo 
tıoıınellc 

Eıasi Enbatlı, başlıca, başın (:Fr.) Fonda 
m ntnl, css ntı l, pı mcıp 1 

Örnek: Bııdce devle tın en b ~lı (b ~ilca, b ş111) 
işlcriudendır. 

Esatir - Mit (T. Kö.) 

Örn k: Oguz destanında Tur/, eo; tır · e a;d I' il 
muhım izler vardır Oguz epOf>CSıt c Turk 
mıtiııe ilişlcin pek onenıli ızler -..·ardır. 
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Rl t • 
1 

. . ... . . . . -:s 

) üks k ökonomi 
meclisi 

• 
Tükaek Oltonomi Meclisi bürosu

... s-lı,maları Mklunda dünkü aayı
-- Yerdiğimiz duyukta iki Janht 
wdı: Bunlardan birindsi, meclisin, 
,_; Yük.ek Olsonomi mecllıinin önü
'91zdeki toplanbsmda konuıulacak itler 
İMrfnde hazırlıklar yapddıjma dair o

dı. Bu cümlede Meclis aözü, yan-
bkla "kamutay,, biçiminde çıkhfı 

anlam defitmitt:ir. 
İkinci yanlıı: Yüksek ökonomi mec

•ınin çahımalan araa.ında, küçiik ta· •tlar ve esnaf torumu da bulundutu 

E
lacakken bu küçük sanatlar ve ea
bakkında bir kanun projesi hazır
lı yıwlnutbr. DüzeltiriL 

Kontenjan mahsubu 
yapılan mallar 

(l6mrülderle kontebjan mahsubu 

~ da beyannameye tıuumen ~· 
11.ni'Jen ve bu Mbeble anbarda kalan 
.. ,.. için ,son kontenjan kararnamesi
... l 1 inci maddeaine uyularak beyan

,..._ıerin teımil ııra numanmna rönı 

S 
sıraya konularak muamele ya
ıümrülıder umum müdürUiiü ta· 

dan dün telsnfla pmrüldere teb
lmiıtir. 

kamutayda görüşülecek 
işler 

Bugün Kamutayda mülhak büdce• 
.,.den Van gölil He evkaf idareleri 
Mldceleri görüıülecektir. Ankara imar 
idare ile tahlisiye idaresinin büdceleri 
.. encümenden çıkarak ba11hnıı ve 
t,Jae dağıhlnuıtır. 

Makbet 
HaJkevinde temsil edHmeıkte olan 

~akbet,, piyesi bu ak§am d~ veriJe
Ct'ktr. 

Lbab Sebebleı 

ç D 
B. Celal Bayar Kütahya' -

ya gidiyor 
Okonoıni Bakam B. Celil Bayv bu 

sialerde KGtabya7a ,ide.ektir. B. Ce-
lil Bayar Kütahyada aeramik ıanayı 

1tiyle meıaul olacak ve bir iki gün ka
Janık buraya dönecektir. 

Ökonomi Bakanlığının 
bildiriği 

Ökonomi Bakanlığından blldi
rllmittir. 
Bazı kutu fabrikaları ıahiblerl 

Ökonomi Bakanlılma bqvurarak 
ellerinde büyük katiyat ruhaatna
meleri mevcud orman tirketleri· 
nin kendilerine ihtiyaçlan nlabe. 
tinde kerest~ vermemekte ve ya• 
hut yükıek fiat istemekte olduk
larından ıikiyet etmitlerdi. 

Ziraat Bakanlıtiyle aıaiıdaki 
eaaı dairesinde mutabık kalınmıf· 
tll': 

Kutu kereste işliyecekleri Öko
nomi Bakanlığmea tasdik edile-
cek fabrikalara ormandan yalnıı: 
kutu kereateai çıkarmak ıartiyle 
ve müzayede şuretiyle kökner ke
ıim müsaadesi verilecektir. Ala· 
kadarlarm gözü önüne konulur. 

Bay Hamid Tigrel 
Betiııci ınuf gllmrük mülettiıliilne 

müfettif muavinlerinden Hamid Tirrel 

terfian tayfn edilmiıtir. 

Çankırı halkevinde seçim 
Çankm, 3 (A.A.) - Günleri 

yeten Halkevi komite üyeleri se
çimi dün yapılmııtır. 

Kişiler 

u y u K L A 
Bakanlar Heyeti ., 

toplandı 
Bakanlar .Heyeti dün Batbak•m 

Jsmet ln3nü'nün baıkanlığmda 
toplanarak muhtelif itler üzerinde 
göriltmelerde bulunmuf ve bu it
lere aid kararlar vermittir. 

Öğretici filmler hakkın
daki layiha 

Bize verilen duyuğa göre, Öko
uomi Bakanlığı memleket içinde 
öğretici filmler gösterilmesini mec 
buıi kılan bir kanun layihasını 
Bakanlar heyetine vermi~tir. 

Bu laY,ihanın esaslarına göre 
bütün sinemalarda umumi filmle
rin gösterilmesinden önce bir öğ
retici filmin göaterilniesi mecburi 
tutulacaktır. Bundan bqka tama
men teknik ve öğretici mahiyette 
olarak ve devlet daireleri tarafın
dan getirtilecek filmler gümrük 
resminden muaf tutulacaktır. 

Kanun layibaımın bir maddesi
ne göre de bu kabil filmleri muh
telif istihsal mıntakalarında ala
kadarlara göıtermek için lizım
gelen tertibatı havi olarak getir
tilecek bir otomobil de gümrük
aüz olarak memlekete sokulacak
tır. 

Çankm belediye meclisi 
toplantıları 

Çankırı, 3 (A.A.) -Bugün be
lediye genel meclisi toplanmıştır. 
Bir ay sürecek olan bu toplantı
larda belediyenin sekiz yıllık büd
cesi yapılacaktır. Büdce tutarı 50 
bin liradır. Bugünden başlayarak 
yol itlerine batlanılmı§tır. 

Gümrük memurlarından 
cezalandırılanlar 

lkincilı:anun, ıubat v• mart aylarında 
muhtelif cezalarla cezalandınlan ıüm
rük memurlannın ta)'lll ile memuriyet 
ünvanları ve aldıklan cezalarla ~beb
leri birer liıte halinde vekalet tarafan
dan gümriilı:lere bildirilmittir. 

Bu aylar zarfında muhtelif cezalar
la cezalandmlao memur adedi 156 dır. 
Bunlann içinde 119 ihta~, 17 tnbih, 3 
maa9 katı, 4 aıbıf tenzili, b itten men, 
8 vekalet emri, 3 ihrar cezası vardır. 

Zonguldak vilayet büd
cesi hazır landı 

Zonguldak, 3 (A.A.) - Vila
yet meclisi çalışmasını bitirmiş
tir. 935 yılı büdcesi 691 bin lira
dIJ'. Üç yıl önceki 638 bin liralık 
üç yıllık yol programı on altı ay
da muvaffakıyetle başanlmıştır. 
Meclis 656 bin liralık üç yıllık bir 
yol programı daha çizmittir. Ge
nel Mecliıin verdiği kararlar, vi
layetimizin önümüzdeki yıllar i
çinde yeni bir bayındırlık ve gen
lik yaratacak güc ve hızdadır. 

Hukuk Fakiihesi Talebe Ce· 
miyeti Genel Katipliğinden ı 

Cemiyetin (yasanın ıtkizind mad

desine göre) yıllık toplanb11 6.4.1935 
cuma günü ıaat 14 te yapılacakhr. 

Konuıma sırası: 

A - İf ve yol&Jama derneklerinin 
raporlannın okunması 

B - İt demelinin 7ua tadil teklifi 
C - lt yoklama ve aa111 koruma 

dernekleri azalarının aeçilmeıi 

Bütün üye arkadatlarm o aaatte fa. 
kültede buJunmalarıru dileriz. 

HalkeWıde 
konferans 

· eril· Her hafta perşembe ginlen " 
··~ mekte olan Jron!erane.Jaım lldncısı 

1 ıUn •at 18 de balktvtnd~ Bay Halı 
Vedadça verilecektir. 

1 deb • KonfeTansuı konusLt ''UJucıa1 e 
yat ne demektfr1,, dir. 

Siird'te atlı spor 
Siird, 3 (A.A.) - Halkevioiıt 

atlı sporcuları çevredeki köyle~ 
atlı bir gezinti yapmışlar, köyld· 
lerle konuımuılarchr. Siird'in •· 
faclanmaaı işine d vam edifınek· 
tedir. Yeniden altı bin ağac dikil· 
mittir. Bir çoeuk balıçesi yapılııı•· 
ıı için hazırlıklara giriıilmittir. 

Ankara Giicünüu 
kongre"'i 

Öğrendiğimize göre Ankara Ga· 
cü kulübünün senelik li.ongreü 5 nir.aP 
1938 cuma günü .ut (14) de [v"31 •· 
partmanı altındaki ıpor salonunda y•· 
pılacaktır. Kultib azasının kUlübe rrıü· 
racutla timdiden duhuft)•e fişlerini •· 
larak kongreye ge1mclen lrutüp baı· 

kanlıiınca rica dilmelrtedir. 

Ankaı'a radyosu 
Bu akşamki radyo programı: 

l 9.30 - Musiki: 
Rachmaninoff 9erenade i1 
R. Korsakoff Hymne au soıeı 
AJbeniz Tango 

Keman: Necdet Remzi 
Piano: Ulvi Cemal 

19.-'0 - Matbuat raporu 
20.20 - Musiki: 

Krei!der 

" 
" 20.45 - Haberler 

Lıebeskid 

Lielıesfrcud 

Şchbn Rosrnııri0 

1. tifade etmek Asığlanmnk - (Fr.) Profiter 
örnek: Esbabını hazırlamadan hiç bir i~e te

şebbüs etmemeli == Sebeblerfoi bazırJamadm 

hiç bir işe giri§memeli. 

Örnek: Eşbbı muhimme -= Önemli ki§iler. F etr örnek: Bu fırsattan asığlanaınk fıstıfade 
1 

Eıed - Aslan 

Esef Esef 

Müessif Eseflt 

Örnek: Onıın bu müessif haline yalnız ben de. 
gıl, herkes acıdı -= Onun bu eselli haline yal. 
nrz ben değil. herkes acıdı. 

T ecnüf etmek = Esef ebnek, eseflenmek 

Örnek: Size teessüf ederim c: Size esef ~erim. 
Ugradrğrnız feJakete pek 'ok tıessül ettim -. 
Uğıadığrnrz fellkete pek çok eseflendim. 

&HT her = (Fr.) Oeuvre 

Örnek: Hayatında çok uer vermek istiyınler, 
çok u özlü ' çalr§malıdır c=o Hayatında fOk izer 
vermek istiycnler, çok ve özlü çalışmalrdır. 

Lkiı - Taslak = (Fr.) Esquisse 

Örnek: Müzeci Hamdi Beyin bir eskisini bin 
liraya satın aldılar= Müzeci Bay Hamdi'nin bir 
taslağını bin liraya satın aldılar. 

•aJaE = Geçmiıler, Önceller 

Örn k: Nesli b1tZJr1 ahlafa yal11Iz esliTıa eser
lerini değil, keodi yarattıklarım da ula§tırır -
Bugüıücü üren, gelec~klere yalnız geçmi§lerin 
eserlerini değil, kendi yaraHılr!arrnı da ula~
tırır. 

Biz, esMf ve ahlafa niimune olmalıyız c::: Bfa, 
önceler ve ardıllara örnek olmalıyız. 

&eman. e~manı baliğa (Bak: bedel) = Tular 
Ömek: Esmam baligası bin liradır = Tutau bin 
liradır. 

&.na = Sıra 
Örnek: Bu esnada dort ki~i bfrden a~tüne atıl-
dı Bu sırada dört ki§i birden üstüae atıldı. 

&anasında Sıraıında 

Örnek: Cebri yürüyüş esnasında fazla mola ver .. 
mezler ~ Zorlama yürüyüş sırasında çok mola 
vermezler. 

Esrar - 1 - Sır (T. Kö.) (Fr.) Mystere 

Z - Giz (Fr.) Sccret 

Esrarengiz Sırlı 

Ester KntıP 

Eşia (ıua) == Şuvağ 

lntia etmek = Şa\'mak 
Eıirra (şerir) = Az.ıhlar 

Örnek: E§irranın mel ej cm Azl1ı]a11n sığıııaiı. 

Eşk ~ Göz yaşı 

Eıkal = Şekilkr 

E§kiya ( takiJ = Haydutlar 
Öme k: Bu dağlar, bir zamanJar eşl:J7a y:ıtttğı 
olmuştu = Bu dajlar, bir vakitler bapdut.hr 
yatağı olmuştu. 

Şenaat = Yırtlazlık 
Etraf he ayin) = ileri aeiealer 

Örnek: Kastamoall tşralmdan - HastamoDU 
ileri gelenlerindta. 

Evbaı; - Ayaktalumı 

Eve _, Uç, yüu 

Evlad = Çocuklar, oğullar 

Evvel = Once 

Örnek: Bundan evvel == Bundan lince. 

Evveli .,... itkin 

Örnek: Evvela ~unu s6yliyeyim = Oacc şunu 
söyliyeyim. 

Enelü ahır = Eainde ıonunda 

Örnek: EvnliJ •hır bu borcu IJd/yecelıt.ir -
Eninde sonunda bu borcu ldiyeulctir. 

Eyyamı bahur = Ka.ılm 
Eza (Bak. cefa) = Eza (T. Kö.) Ozp, üzü 

Örnek: Çok eza çekti = Çok üzgü ~ekti. 

Ezel = Uzel, önceıizlik 

Ezeli = Oncesiz 

Örnek: Ôlüm, insanlar Jç1• ~zeJi bir encli~edir 
ez Ôlüm insanlar irin öacesiz bir kaygıdır. 

Eziyet = Eziyet 

Örnek: Çektiği eziyetleri ben bilirim = Çekti. 
ği eziyetleri ben bilirim. 

faal = lşçen, iş~imen 

Örnek: Faal bı'r adam = l§çen bir adam, 
O, pek faaldir = O, pek işçimendir. 

Faaliyet == lıçenlik, iıçhnenlik 
Örnek: Bu hususta giJsierilen faaliyet, iyi ne. 
ticeler vermiştir = Bu i.'jde gi5sterilen i~çenlik, 
iyi sonuçlar vermiştir. 

Onun faaliyetine diyecek yoktur = Onun i§Çİ· 
menliğine diyecek yoktur. 

F:ıcıa Acın 

Örnek: Bu aile bu yıl üstüste facıalar geçirdi-= 

Bu arda bu yıl üstüste acrnlar geçirdi. 

Feci = Acıklı, acınh 
Fecaat == Acıklılık, acınlılık 

örnek: Giri§tiğiniz işin fecaatini ihata edebili
yor musunuz? = Girişdiğiniz işin acılclılığını 

(acwlılığınr) ka~·rryabi]jyor mu~unuz? 

Fahit Aşırı 

Örnek: Bu pek fahiş bir teklif-== Bu pek aşm 
bir önerge. 

Fuhuş = Utaualuk 

örnek: Gençleri fuhşa sürukliyenleri kanun 
tecziye eder = Gençleri utsuzluğa :;ürükliyen. 
Jeri kanun cezalandırır. 

Fahr, iftihar Kıvanç 

Örnek: Memleketimizin her tarafındaki terak. 
ki nümuneleri, yüreklere ıltihar verıyor -==- Oı

kemizin her yanındaki ilerleme örnekleri yü
reklere krvanç veriyor. 

fahri = Onursal 
Örnek: O, bu vazifeyi fahri oll!rak deruhde et
ti = O, bu işi onursal olarak üstilne aldı. 

Fabretmek, iftihar etmek = Kıvanmak 
Örnek: Garp matbuatının Türkiye hakkındaki 
makaleleriyle insan iftihar ediyor c:::: Batı ba. 
sınlarrnın Tiirkiye hakkındaki yazılarıyla insan 
krvanıyor. 

Faide ~ Fayda (T. Kö) 

lıtüade etmek = Fayda görmek, faydalanmak 
(Fr.) Profiter 
Örnek: Bu yıl adanın havasından çok fayda 
gördüm (istifade gördüm, istifade ettim) -== 
Cette ann~e j'ai beaucoup prolite de la cure que 
j'ai faite aux lles. 

rek) size şunu da söylemek isterim kı pro 
tant de cette occasion je voudrais ~·ous <lıre q1Je 

Müfid = f aydah 

Müıtefid = Fnydalanmı§ 
Menfaat = 1 • Aıığ, 2. Çıkar = (Fr). lntet 

profit 
1 

Örnek :1 - Bu işten ben hı~ b11 sıg (m~nf~:}t 
beklemiyorum = Je n'attends aucun ıntt 

(profit) de rette affaire. 
2 - Yalmz kendi çıkarım (menfaatini) dil 
nür = 11 ne pense qu'a son ınıeri't (profit)· 

Faik, Mütefe~vik Üıtün 

Örnek: O, her işte akranına: faik olmaya ~a,. 
şır c= O, her işte taydaş/arına üstün olmaya f 
lışır. 

Faikiyet, tefevvuk = O.tünluk 
Örnek: Müsademede düşmanların adedce fi~ 
kiyeti bile ileri yürüyüşümilzü durdurarnad1 • 

Çarpı§mada düşmanlaun sayıca üstünlüğü b! 
Jleri yürüyü~ümüzü durduramttdı. 

Tefevvuk etmek = Uıgelmck, Üslolmak J 
Örnek: insan daima emsaline tcfet:vuk et.tJl~ 
arzusuyla hareket eder =- lnsan, her zam;m bt 
zerlerine üstolmak (üstgelmek) arzusuyla /JI' 
reket eder. 

Fail - l,leyen = (Fr.) Auteur 
Örnek: Bu suçu i§liyen = Bu cürmün faili· 

ÖNERGELER 
Kılavuz si>Zleri üzerine, Jıer listenitı 

(ULUS) ta çıktığından başlamak üzere 
bir ay içinde, isteyenler yeni bir öner· 
ge ileri sürebilirler. Bunlar T. D. T. C. G8' 
ne/ Katibliğine §U şekil altmd~ gönderi· 
lecektir: 
-,..- . 
' Osmanlıca • . • kelimesine Kıla· 
1 vuzda • • • • • karşılığım uygun (ya· 

hut: yeter) görmüyorum. 
Sebebi: (kısaca) •••• , • , ••• , 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . ... 
Önergem şudur: •••. • • '(l) 

İmza 

( J) Burada bir önerge gösterilmiyen y:ızı}ar 

1 üzerine bir şey yapılamıyacaktır. __ .;;;,ı, 
-~ --
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~ 
Savas saııa,ii ve 

' J 
Amerika 

Dailv M · ı•· d 
A ı at ın hemen her başyazrsın a, 

vrup . h a ve cıhandaki sıyasal du-;. tun 
erhangi bı·r .. .. .. d . .~ld ... t yuzu goz en geçırı ın.-
en so t . . k nra, ngıltere'nin ya denızde, ya 
arada 

t
.•. • ya havada silahlanması gerek
ıgı . 

d' nı haykıran cümleler görülmekte-
ır. Silah n sanayii de ne de olsa bir sa· 
ayidir O ' . . . b . · da, herhangı bır sanayı şu· 
esı g'b• a 1 ı sadece reklam yapmaz ya. Bir· 
ı da ı· 

1 P0 ıtika yapması, satışı.:u geniş-
etnıek .. 

ıçın, uygun bir hava yaratması 
gerekir. 

l.ı İşte Rophermere'in gazetesi, bunıı 
ıapıyor. 

b A.ınerika'daki savaş sanayicileri, 
u kadar talili değildir. Çünkü orada, 
q~ w d sanayiinin şimdiye kadar yaptıgı 
alavi raı . .. r arın bır dosyası var. Savaş yu-
Unde . t n zengın olanların, bu oyunlarını 
ekrarı ı atnatnaları ıçın Senato çare er 
arıy ' 

'>rdu. Bugün gelen telgraflar, bu 
Çareıerı' .. l 

şoy e sayıyor: 
s a) Birleşikdevletlerin giriştiği bir 
avas y·· .. . uzunden hiç kimsenin zengl!l 

olmak h akkı yoktur. 
• b) Savaş olursa, bütün savaş sana-

Y1ciier· - · ı ı topyekun devlet emnne a r-
nır y . d .1. · an çızenler, cepheye gön erı ır. 

k c) Savaş olursa, % 6 ya kadar olan 
.~zançların yarısı, % 6 dan ı;onra bil· 

tun·· u. devletin olur. 
k d) Bugün 10.000 dolara kadar olan 
azançlarcla C1

0 
4 olan kazanç vergisi, 

savaş . . b. d 
1 

- ıçınde % 6 ya çıkar. On ın o• 
ard 1r1 4 ·· an fazla kazançların da -,,, 9 u 

d .. ,,l 
~ et eline geçer. 

e} Spekülasyon yasaktır. Yapanlar-
1an ·· 1 Yuz bin dolara kadar ceza a ınır. 

. Bütün bu noktalar. Senato'nun la-
Yıha~ı11d 1 . • a yazı ı ırnış. 

. Bu şartlar karşısında, savaş sana· 
Yıcir-· k" • '?;ı , geTcekt en. kazançh ve çe ıcı 
011llasa gerektir. E~er bütün büyük 
de..,ıetler buna benzer kararlar alsalar, s , 
a,,aş sanayii, "milli müdafaa .. vasıta-
larından biri olur ve bir takım spekü

latörlerin keselerini dolduran bir ti· 

caret işi olmcktan çıkar. 
BURHAN BELGE 

_ , 
Bibliyografya 1 . __ ../. 

YENİ TtJRK 
İstanbul halkevi tarafından neşredi· 

len bu çok değerli edebiyat ve kültür 
llle cın . . . uasının mart tarihlı 31 ıncı sayı· 

şı çıkrruştır. Bu sayıda muaJlim Ah· 

mcd Halid Yasaroalu'nun (Çocuklan-
ın • t> 

_ ız için) başlıklı mu sahabesi terbiye 
sıstetniınizin esash surette yeniden 

gözden geçirildiği ve yeni kanunların 
kabul edilmek üzere bulunduğu şu sı
rada tecrübeli bir muallimin yapılma
sı gereken ıslahat hakkında çok olgun 
görüşlerini hulasa ediyor. Bilhassa kim
Ses· ız SQkak çocuklarının başıboş bıra• 
ktlınıyarak yatı mekteblerinde toplan· 

tnası üzerindeki diisünceler dikkatle 
na;: ~ b' .. 

arı itibara alınması gereken ır mu· 
tateadıt. İkinci makale Cemil Sena·

nınctrr. Türk kadınının saylav ı.<eçilmesi 
doiayısile tarihteki bazr büyük kadın· 
lard an bahsediyor ve kadının hayat 
haltlar d · · · l"' u ın an ıstıfade etmesı uzumun 
göster· · · z M 'h ıyor. Bundan sonra bırı . ı · 
tiban' ·• · ın ve öteki Mahmud Yesarı nın 

. ~au iki güzel hikayelerile Halide 
Usret'in bir şiiri geliyor. Hatemi 

Seınih'in (Y. Y. Rousseau filozof mu

dur?) tnevzulu makalesi (İngilizlerle 
münasebetimiz nastl ve 'ne zaman baş• 
ladı ') d · · · 1 bı'r · ınevzuu etrafın a orııına 
tarih tetkiki, (İsveç ve isveçliler) hak· 
ktnda Selim Sırrı Tercan'ın istifade l\ zevkle okunacak bir makalesi, Bay 

lllCd Ekrem'in Karkamış harabele· r. 
~ne .dair tarihi bir etüdü, (1935 tele-
Vıziy0n yılıdır) başhklr entressan bir 
teknı.:! • • d" 
t
.. - fazı, İngiliz lirasının nıçın uş-
u ~ u g nü anlatan iktısadi bir maka.le. 

iünyada olup biten şeyleri hul~ e .. 
len h. ır Yazı bu nüshanın başlıca yazı .. 
arını t k. . . d iz eş ıl edıyor. Tavsıye e er • 

lNGiLTERENJN ROLÜ 
(Başı 1 inci s:ı.yıfada) 

isteğin düşüncelerini yakından öğ
renmek için gezip dolaşıyorlar. 
Her devlet onlara kur yapıyor, ve 
kendi savasını beğendirmek için 
dil döküyor, ve sonra hunlar iki 
aykırı politikanın kaynaşmakta ol· 
duğu Berlin' den de, Moskova' dan 
da sevine duyarak ayrıldıklarını 
söylüyorlar. Franr İngiltere'yi 
kendi tarafında biliyor, Almanya 
karar ve hareketlerinde bir dere
ceye kadar lngiltere'ye güveniyor, 
Rusya onu acun barışının koruyu· 
cusu gibi karşılıyor.. Kim d~ğru 
görüyor, kim yanılıyor? .• lngılte· 
renin bugünkü Avrupa durumuna 

.. ne istedig"i henüz anlaşılma· 
gore bT mış olsa bile şurası açı.kça ı ı~· 
mektedir ki, 0 eski tarıhsel rolu· 
nü tekrar oynamağa başlamıf ve 
Avrupa barışının a ... nahtarlarını 
Britanya imparatorlugundan yan~ 
kullanmak üzere yeniden kendı 
eline almıştır. 

lngiltre Avrupa sıyasasını da 
dünyanın her köşesinde ilişiği o
lan büyük Britanya imparatorlu
ğunun korunması bakımından ko
valadığı için ne Fransa ve taraf· 
daşlarının taşlaşmış politikasına, 
ne de Almanyanm devrimci ~uya· 
sasına yalnız prensip tutgunluğu 
ile yardımcı olamaz. İngilterenin 
içsıyasası onun dışsıyasa~ı.nm da 
yöndemlerini aydınlatabıhr. in· 
giltere ötedenberi iç yaşayışın~a 
nasıl onun gerekenlerine göre ılk 
bakışta biribirine aykırı görülen 
düzen ve çarelere başvurmaktan 
çekinmiyorsa, dış yaşayışında da . 
öylece vaktine göre iki tarafı da 
şaşırtacak bir yol tutmaktan ka • 
çınmaz. fngiltere Avrupanın en 
buhranlı devirlerinde olduğu gi· 
bi ki bir dört yol ağzındadır .. 
Fransa, Almanya, Rusya ve daha 
birçokları bekliyor .. Ne tarafa gi
decek? .. Ne Memel ne Danzig, ve 
ne de orta Avrupa sorumları Jn
giltere' nin son kararı üzerinde do
kunaklı olacak gücte değildir. Bri
tanya imparatorluğunu ilgilendi
ren daha acunsal sorumlar var· 
dır ki, İngiltere onları ölçüp biçe
rek Streza konferansında belki 
biraz daha açık konuşabilecektir. 

Zeki Mesud ALSAN 

er sayısı çıkmıştır. Bu sayıda İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu'nun (Halkevleri ne 

otmahdrr ?) başlıklı dikkatle okunmaya 

değer bir yazrsr, mualimler ve gençl~r 
arasında açılan anketlerin devamı, mu

hendis Bay Nüvid Osman'ın kültür ve 

t eknik işlerinde a.lakasızlığımızdan şi· 
kayet eden hakh bir yazısı, sıyasa 
acununda olanların hulasası, (Mezar

lıkta cuma) mevzulu anket, Bay İsma
·ı Hakkı'nın gene çok alaka uyandır• 
1 

d w (Yeni devletin kültür 
mıya eger 
programları) yazısı, (Sıvas'ta kayak) 

baslıklı bir memleket yazısı, Stefan 

Z;ig'den tercUme edilen Amok r~ma-

n devamı birçok fıkralar, resımler 
nını , w r k··ı 
ve karikatürler vardır. Bıı d~ger ı u -
tür ınecmuasınr tavsiye ederız. 

YEDİ GÜN 

Bu en güzel ve en itinalı bir surette 

basılan halk magazininin 108 i~ci sayısı 
çıkmıştır. Bu sayıda, birçok resıınler ve 
fıkralardan başka belli başlı olarak şu 
yazılar göze çarpmaktadır :. 

•·tki rakip: Hitler ve ımparator,, ' 
" 1 sal sanayide yabancı adlar,, , "Bı· 

u u 1 "O 
k beni kızım,, adlı sevda masa ı, • 

ra k" . 
peretin sevimli yıldızı Bayan Şev ıye ı-
Je bir mülakat,, ' "General Mahmud 
Muhtar,, ' "Tarihten evelki devirlerıde 

M t "Güzel sanat ar 
yaşamış olan amu ,, • . .. 
akademisinde,, ,, Aile köşesı,, Bay Hu

. C h.d. "Malta adasında esaret 
seyın a ı ın . . " 
hatıraları,, Marmut Yesarının Pence

h.k" • "Mtsır { reden pencereye,, adlı ı ayesı. -
------~--.LJ~ıllLAJLUU!JL;;,,,.;..._;~~L::_,::'.l.· :ri·in· • "YaZiz ath,, tefrıkası 

ULlJ.!' 

Havaların ısındığını, kuytu yerleraeki ağacların tomurcuklandığı
nı görerek baharm gelmekte olduğunu ıanırken, evelki gün baılayan 
suluıepken, dün ıabaha kar§t büsbütün kara çecJirdi ve ıabahleyin 
kalkanlar §ehrin her yanını, yakın dağları oldukça kalın bir karın 
örtmÜ§ olduğunu gördüler. Ancak, bahar ba§latrıı§ tıe oldukça ilerle
miş olduğu için bu vakitsiz kar da tutamadı cJe akşama kadar çoğu 
eridi.. 

Umulur ki bu kar mevsimin ıon karı olaeakhr. 

Varşova görşümeleri 
(Başı 1 inci sayıfada) 

işler bakanı B. Eden şerefine ve
rilen yemekte Polonya Dışarı İş· 
ler Bakanı aşağıdaki söylevi ver
miştir: "Bundan az vakit önce İn
giltere ve Polonya münasebetleri 
üzerinde eski belgeleri karıştırır
ken bir mektuh buldum. 3 mart 
J 568 tarihinde Polonya kıralı Sig
smond Ogüst tarafından İngiltere 
Kıraliçesi Elizabet' e gönderilmi~ 
olan bu mektubta kıral kendisinin 
olan bütün limanlarda İngiltere 
Kıraliçesi tebaalarının tıpkı po
lonyahlar gibi kartılanacağım 
söylemektedir • 

Bu mektub gösterir ki lngilte· 
re ve Polonya dostluğu bugünün 
izeri değildir. Size Varşovayı zi
yaretinizden dolayı "hot geldiniz,, 
derken bu eski dostluğa dayana
rak kıvancı da bildirmeyi bir zevk 
sayıyorum. Sizinle olan konuşma· 
larımızda durmaksızın artan ve 
derinleşen bu içten gelme dostlu
ğun bir belgesini görmekteyiz. 
Cenevre' de en eyi anılar bırakan 
işbirliğimizden aonra sizi burada 
karşılamak benim için gerçekten 
bir bahtlılıktır. 

Bütün Polonya kamusaJdüşünü 
İngilterenin arsıulusal münas:?bet
leri düzenHyecek ve devletler ara
sında sıyasal ve ökonomik alan· 
Iarda isbirliğini gerçekleştirecek 
olan in~nı kuvvetlendirecek en 
eyi yolu bulmak için çalışmaları
nı büyük ilgi ile takip etmektedir. 
Komşuluk münasebetlerini kuv· 
vetlendiren her emeği, veya daha 
geniş bir arsıulusal alanda işbirli
ğini dünya barışı için birinci de
recede önemli saydığımız için bu 
çalışmaları çok beğeniyoruz. 

Bizimle yaptığınız konutmalar
dan ve Polonya ile olan özel te· 
masınızdan eyi anılarla dönmeni
zi dileriz. Böyle olursa Polonya
dan götüreceğiniz intibalar hüku
metinize arsıulusal durumun bu
günkü şeklinde uyumlu bir işbirli
ği yapmakla en. doğ~u yol~ ... ~n ~a
rışı pekiştirmenın gosterdıgı guç
lüklere çare bulmak için en pra. 
tik ihtimalleri ayırmak kabiliyeti
ni de götürmüş olursunuz. Uma· 
rım ki bu sabah başladığımız ko
nuşmaların ~ostça şe~li ~e i~giliz 
diploınasisinın en obJektıf bır şe
kilde realiteleri aramakla ün a'· 
mış olan tarihsel düşünümü hafif 
bir derecede bile olsa bu amaca 
varmamızı kolaylaştıracaktır. 

Sözümü bitirmeden ülkelerimiz 
arasındaki münasebetlerin, A vru-

a sıyasal durumlarının genelliği 
p rasında sarsılmaz bir halde dost .. 
a a kalacağına inanımı söylemekli-
ç . . d · ı . 
~ime izin vermenızı ı erım. 

g Bunun en büyük garantisi iki 
ülkenin ötekilerine karşı en eyi bir 
direnim ile dolu olmalarıdırlar. 
Kadehimi bu düşünce ile Kıral 
Betinci Corc'un şerefine, Britanya 

ulusunun yükselmesine ve sizin 
sat~ğmıza kaldırıyorum.,, 

B. Eden, Polonya Dışarı l~ler 
Bakanının söylevine aşağıdaki şu 
cevabı vermiştir: 

"- Hoş geldiniz yolunda şimdi 
söylediğiniz gönül yapıcı sözler
den dolayı aize teşekkür için bü
yük bir kıvancla ayağa kalkıyo
rum. B'ritanya hükumeti bir İngi

liz bakanmm Varşovayı ziyareti 
için yapılan daveti almakla büyük 
bir kıvanc duymuştur. Ve bu ünün 
bana düfmesinden dolayı ne ka
dar haz duyduğumu anlatamam. 
lnanınız ki şimdiye kadar Paris, 
Berlin ve Moskovada geçen ve 
perşembe günü Pragda bitecek o
lan bir sıra duyuklaşma yolunda
ki görüşmeler çok değerlidir ve 
Avrupamn bugünkü durumunu 
aydınlatacaktır. 

Büyük devletlerin dış sıyaşala
rından mesul olan devlet adamla
rı arasındaki özel anlaşmalara ve 
doğrudan doğruya görüşmelere 
biz İngiltere' de her vakit büyük 
bir değer veriyoruz. Uluslar der
neğindeki beraberce üyeliğimizin 
gerçekleştirdiği fay dalardan biri 
de budur. Hükilmetimizi Cenevre
de temsil edenlerimiz orada sizin
le görüşmek ve bir iş arkadaşı gİ· 
bi konseydeki çalışmalarınızı tak· 
dir etmek fırsatım bulmu,lardır. 
Hele konseydeki ıon ve eyi ye
mişler veren başkanlığınızı önem
le gördük. Gerçek, Cenevre' de bi
ribirimizle görüşüyoruz. Ancak 
salt coğrafi aebebler dolayısiyle 
ülkelerimizi temsil edenlerin kişi
sel olarak hükumet merke%leri
mizde görüımeleri fırsatları pek 
azdır. Son zamanlarda Polonya 
Ticaret Bakanı 8. Rajehman'ı 
Londra' da karşılamak fırsatını 
bulduk. B. Rajehman'la İngiltere 
hükumeti arasında dostça ve ıo· 
nuclu görüşmeler yapıldığını söy
lemekle kıvandıyım. Bununla be
raber öyle samyorum ki, uzun yıl
lardanberi ilk keredir ki bir İngi
liz bakanı Varşovayı ziyaret edi
yor. Dolayısiyle bu benim için 
bahth bir hadisedir ve inanıyo. 
rum ki bu ziyaret aramızda daha 
yakın bir anlaŞmaya hizmet ede· 
cektir. Eyi ki ödev ağır değildir. 
Çünkü her vakit aramızda böyle 
bir anlaşma vardı ve bunun devam 
edeceğini anlayorum. Ülkelerimi
zin sıyasası genel güvenlik pren· 
s;p:ne ve uluslar derneğine daya. 
nır. İnanınız ki bugün sizinle ve 
Marefal Pilsudski ile yaplığım gö· 
rüşmeler barıom ulualar araıında 
organize edilmesi her birimize dil
Jen ödevin daha eyi anlatılmasını 
mümkün kılacağından bilyük bir 
değeri vardır. 

(Sonu S inci savılsda) 

.5AYIFA3 

ISLAK GÜNtERDE 

Elel{tril{ telleri 
tehlikelidir 

Dünkü günün ortalarına doğru An 
karanın Yenjce mahallesinde Ha'1 

ne, pazar yerine ve Sam.~npazarına gi. 
den işlek bir yol üzerinde bir elektrık 
faciası olmuştur. Bu i,e karışmış olan 
bir arkadaşımız bu faciayı şöyle anlatı. 
yor: 

"- Yolun kenarında çamurlar içind~, 
sırt üstü, upuzun u7-·ımış bir köylü 
delikanlısı tiril tiril titriyor, yanı ba
şındaki evin saçağı altında, sarkmış ka
lın bir tele iki eliyle ıarılmış, 11m11kı 

tutuyor, gözlerini gök yüzüne dikmİf, 
zorlukla ıoluk almağa çalıtıyor .. 

Konu komşu pencerelerden ''Ölü
yor .. Kurtarın,, diye bağınfıyor, kur
tarmak istedikleri halde hiç kimse, her 
yanını ölüm sannıJ bu zav31Jr köylüye 
el uzatamıyordu .. 

Bir aralık biri çıktı, birkaç saniye 
içinde öleceğine ,üphe olmayan bu ıa~ 

vallınan elleri arasındaki kahn e~ktrik 
telini ııyırarak ç karmak için paltoıunu 
tele fırlattr.. Üzerine ölümün çöktüğü 
bu delikanlı teli çok sıkı tuttuğu için 
bunun bir faidesi olmadı. Onu kurtar
ma~a uğraşırken okulundan çıkıp evi
ne gimekte olan on, on iki yaşlarında 
bir çocuk da, çamurlara yılan gibi aan
lıp dolaşmış olan tellerin arasına gir
di.. Girmesile yere yuvarlanması bir 
oldu .. O da kımıldamıyordu .. Uzun u
zadıya düşünüp tedbir alacak vakit 
yoktu. Nitekim, paltosunu fırlatan il· 

dam, her şeyi gözüne almış olmalı ki, 
çocuğa doğru fırladı; onu kaldırıp bir 
yana atb .. Köylünün de ıutma aaıla
rak sürükledi, ellerini tellerden ayırdı, 
Baygın çocuk ayıltıldı. Köylü delikan
lının ellerinden kanlar akıyor, ağzmdaı 

köpükler sızıyordu. Yan ölü, nümune 
hastanesine götürüldü. 

Bu olup bitenlerin iç yüzü ıu idiı 

E velki gece başlıyan kar futınası o ma
halledeki elektrik tellerini kırını,, yere 

dü,ürm.üştü. Bunu gören ohııamı,tı. 
Halbuki elektrik tirketinin bunu ıör· 
meai, görmek ödevi olan bir veya bir· 

kaç işmeni olma11 gerekti. Küçük vol• 
tajda elektrik cereyanlarının böyle il• 

lak gönlerde büyük tehlikeleri olduğu

nu kim bilmez? Dün sabah, Yenice 

mahallesinde, yere düfen elektrik teli 

bikaç kİ§İyİ öldürmemit i•e bunu ancak 

tesadüfe borçluyuz. 

Dünkü gecikme 
E velki gün geç vakit baılayıp IMl• 

tün gece ıüren kar Yaiıtı Anbradı 
beklenrniyen birçok irızalara sebeb ol· 

muıtur. Elektrik telleri üzerine 11iılaı 

karlar birçok yerledo hatları kopanmt 
ıehrin cenjı bir kısmı elektrikıia kd 
mıştır. 

Ulus matbaası, yüksek airaat enıd· 
tüsü, yünit fabrikası cereyana ancalı 
saat dokuzdan ıonra kavuımuıtur. 

Gazetemiz de bu yüzden dün iki saat 
seç olarak çıkmıştır. 

ÇACRILIŞ 

4-4-935 perıembe günü heyeti 
umumiyeden sonra Milli Müdafaa 
Encümeni top [anacaktır. 
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görüşmeleri 
18 mart taribli D•yli Herald ıu•te

•• .. JI oslcova götü§meleri,. batlıfı ıl • 
ıılld• yudılı bir yazıda diyor ki ı 

Bay Eden, buıün Moüovaya varı • 
yor. Yarın lqili.1 - 10vyeı konupla· 
lan ba11ıyacalr. lncllb uluıunwı bli • 
tla umudu, b'1 koaı..,••arın pthibsil.1 

" ~ verieli bir pkllde beflmnaıı 
" ıllrllp ptmeıldir. 

Btıdln Avrupa ~ duru bir durum 
.inanmak •pma benils .......,ımdıiı 
.. ıırada lncilb - nıa doetlulunun 
.. ıa""'""'r lıtemek, yerinde bir di. 

JN olur. 
ln(iltıre •• Ruıyaıun btr Udll de 

a.lyttk ve tö.ıU ceçer uluılardır. ikisi 
4e Uluılar Demetinde üyedirler. Bi • 
n.I Avrupanm bir bqında, ötelııi öbür 
INapnda olmakla beraber barııa olan 
bağlılık bağı, ikisinin de asığını birlet
drir. Rusyayı karıı olan durumu, öte
ki Avrupa uluslarına kartı olan duru • 
mundan daha az dostça olmıyan lngil· 
terenin Moskovayı böyle bir elçi gön. 
dennesi epey zamandır, umulmakta, 
beklenmekte idi. Bugün bu umud ger
çekleşmıf bulunmaktadır. 

Bugünün barı§ umudlırı, bütün uluı. 
lar an bir tarafa dost, öte tarafı dtiş -
mu olmak, bir tarafı kayırmak yerine 
acncı bir dostluk kurumuna elbirliği 
ile çahpnaaı, özel dostluklar uğruna 
~nel ve ko1leitıf dostları feda etme • 
mesi, yürekten duyup dÜ§Ünerek genel 
bir topluluk ft birlik için uğraşması 
Jle peki~cek, Tarlığını sağlamlqtıra • 
caJı:tır. 

Bugunkü gün~ bir ulus ve bütün 
uluslar için özlenecek, istenecek fCJ, 
elbirliğiyle ve toptan Cenevreye dön
mek, onun varlığını üzerine kurduğu 

tilrelere uygun davranmaktır. 

İngiltere ile Sovyet Rusya aruın • 
da yapılacak bir anlapna ve yakınla! • 
mamn A vrupaya mun zamandanberi 
auııadığı sajlam bir barı91 nnnek ve 
korumak yolunda vereceti büytik asılı 
16rmcmek ye buna inanmamak elde de 
iildir. 

Durum wnud vericidir 
Sir Con Saymenin dönüşü dolayı • 

aiyle bir batyazı yazan Mançester Gar
diyen gaztui, Berlindeki konupnalar
dan, bir taraftan pusatlanan Alıunya. 
nın bir taraftan da öteki devletlerde 
bulunmıyaıı acır pusatlan aralıklandır 
muı yollu verdiği aözluden, sonra 
Ruayanın büyük bir deier verdip do
ıu .ıodlatmaaıru B. Bitlerin açıktan a. 
çıga .ıbamasından bahsettikten sonra 
diyor kı: 

"Almanya, kendi ordsunun rus or • 
dusuna denk olması dilellndedir. Rus
lar da naziler iktidarı ele aldıktan son
ra bir taraftan Japonya, bir taraftan da 

ltb - alman birletiJr orduları uuında 
Jrabp ezilmemek içindir ki askerlikçe 
güderini artırmıflardı. 

... Şurası mümkündür Jti Almanya, 
kendi puntlanmasına kimsenin karıı. 
nuyacağına inanarak tek batına kala • 
calr, pusatJandıkça pusatlanacak Ye bu. 
ıfin bu güctinii harcıyacak bir alan ı
nyacaktır. 

Onun dayandığı belge, güvendiği 
inan flldur ki bugün tek batına da kal
aa, aakerlikçe olan gücü, &ünün birin
de ona bir çok müttefikler çıkaracak. 
tır. 

... Almanya ile Ruıya araunda bir 
saldmnayıı andlqmur yoktur. Al • 
manyanın ıö.ıUnde Ruıya, hem kendi • 
ıinin hem de bütün Avrupa medeniye
tinin büyük bir düşmanıdır. Bundan 
dolayı ona karşı alınanların tepeden 

tırnağa kadar pusatlanmaları gerektir. 
Eğer alınanlar, böyle dUJiinüycrlar

ea, biz de çok geçmeden birbirlM kırp 
duracak bir takım birlepneler yapıla • 
calrtrr ki böylece genel durum büyük 
un,tan önceki günlere pek benzeye. 
lektir. 

Bunun karşısında bize dilJen 6dev 
yalnız barışı koruyabilen değil, aynı 

zamanda hiç de hucuma uğramıyacak 
lradar güdü kuvvetli bir küme yap -
maktır. 

Ne olursa olsun genel durum, ka. 
rnn......,n sandığı gibi kötü &fildir ; 
umu.1 vericidir. 

ULUS 
az: 

' 
Yabancı gazetelerde okuduklarımız/ 

~ - ~ 

Berlin konuşmaları Üzerinde 

Fraıuı~ ıueıelerinde Berfin 
bu İf Ü.erindeki diifüncelerini 
'dijimis parçaları kendilerine 

Blldiriğ 
Son iW ıüıı içinde lngiltere dıtarı 

itler bakanı Con Saymen ve "mührü 
bas,, lordu B. Antony Eden'le Fürer 
ve Almanya dıtarı işlec bakanı fon 
Noyrat arasında yapılmıt olan alman 

- ingiliz konuJIDlları bu ak§llll bit • 
miştir. Bu konuşmalarda İngiltere el
çiıi Sir Erik Fipı'le silahsızlanma iş • 
leri delegffi B. fon Ribentrop da bu
lunmuılardır. 

3 ıubat tarihli Londra bildiriğindc 
sö.ıü geçen itlerden bahsolunmuştur. 

Konuşmalar, çok açık ve dostça bir fC· 
kilde yapılmış ve karşılıklı noktai na
zarların tamamen aydınlanıhaııiyle ne
tfcelenmittir. İki hükfunetin sıyasaJa. 
nnın, uluslararası işbirliğini kolayla§· 
tırarak Avrupa barışını temin etmek 
ve pekiştirmek olduğu anlatılmıştır. 1n
ıiHz ve alman bakanları, yapılmış olan 
kartıhkh konuşmaların faydalı oldu -
tuna kanaat getirmitlerdir. 

İngiliz hakanlarının yanımla 
bulunanların intibaı 

"Sekiı gün önce nerede isek bugün 
de tam orada bulunmaktayız.,, 26 a>art 
aktamı lngiliz delegasyonu muhitinde 
duyulan bu sözler, Bertin konupnaları
mn verditi tamamen menfi sonucu tas 
etik etnwlrtedir • 

Alman tezlerinin lıulasası 
Almanyanın, B. Hitler tarafından 

Sir Saymen ve B. Edene anlatıldıiı 

anlaııJan ıilahlaııma, güvenlik, paktlar 
ft Uluslar Derneii hakkındaki tezi §U. 

dur: 

ı. Silahltınma - Al.nwıya, mecburi 
ukedik hizmetinin yeniden kurulması 
prenıibini sarsılmaz telakki etmekte
dir. Buna karşı Almanyaya en çok ıi. 
lahlanmış devletle kara ve hava giJah
ları için müsavat verilmek ve Fransa 
ile Rusya yahut Fransa ile İtalya as • 
keri .ittifak yapmamak taıtiyle, bu hiz. 
metin müddeti ve ıilah altında bulun
durulacak aaker sayı11 üzerinde uyu • 
fulabillr. Keza Almanya Cenevttde te
carid olarak tarif ~ilen silahların 

herkuce kullanılmaaını nizam altına 
•lacak olan bir aalaımaya girmeğe ha-
11rdır. 

2. Güvenlik ve paktlar - Almanya, 
"karıılıldı yardımlı,, veya "karıılıklı 
yardumı.r" olarak yapılacak otan doğu 
anc:Uaımnına muhalif kalmakta devam 
etmektedir. Almanya, ııyasasını ve si. 

lahlarmı dofrudan doğruya kendisine 
kartı çevrilmit addettiği Sovyet Rus
ya ile biç bir bağlantıya girişmek iıte. 
memektedir. B. Hitler küçük anlapna
yı Rauyanın Avrupada bir "imtldad,, ı 
olarak telakki tttilini de ilave etmit-

- Hepimiz bir 
aiı~an tiirkii 
rafırtıNJc olur-
.... elde eclece
fipala .onuc da
ha sağlam olur. 

La R~publique'tt• 

konufmaları etrafında u.:oun ~·a :.ılar ~·ıknwkımlır. Frnnıızliırın 
okurlarımızın anlamaları ;,;in, bıı gu:;etelerden dilimiH ~;evir· 

ıunuyorıız: 

tir. Almanya bilhassa, Çekoslovakyayı 
alman sınırında Sovyet Rusyanın bir 
nevi ileri karakolu haline koyan ve gu. 
ya Rusya ile Çekoslovakya arasında ya
pılmış bulunan bazı askeri anlaşmalar • 
d:ı abilhassa çekinmektedir. B. Hitıer 
Rusya ile savaşmak isteğinde olmadı
ğını, fakat nıs sıyasasının kendisini is
tikbal isin ihtiyatlı bulunmağa mec • 
bur ettiğini Sir Saymene temin etmiş -
tir. 

Almanya prensip bakımından Tuna 
paktına muhalif değildir. Yalnız, A • 
vuıturyanın iç işlerine karışmamak 

hakkında olan maddenin açıkça anla -
t-lmaıını istemektedir. Almanya, bütün 
k,..m§ulariyle on yılhk "ademi tecavüz,, 
anr:ıaşmaları yapmak yolundaki tekli
fini yenilemektedir ve hava anlaşma. 
sıııı hemen yapmağa hazırdır. 

3. Uluslar Derneği - B. Bitler Al
ıwınyanın, ülküsünü tasvib ettiği U • 
luılar DerMğine ka.rşı hiç bir duygu 
beslemediğini söylemiştir. Fakat der
neğin bu ülküyü tetbik etmek iktida • 
rında olmadığını gösterdiği düşünce • 
sindedir. 

Memeldeki Klaypeda İ§İ de, Uluslar 
Derneğinde dolayısile konutulmuttur. 
B. Hitler, 1924 de Uluslar Derneğinin 
Memeldeki almanla.rın haklarını koru. 
mak üzere bura hakkındaki statüyü tat 
bik ettirmek iı1ini üzerine aldığını, fa
kat dört ölüm karariyle ıonuclanan 

muhakemenin de gösterdiği üzere, der
ııeğin iktidarsızlığının ortaya çıktığı • 
nı söylemi§tir. 

4. Donanma ve müstemlekeler -
Almanyanın mali durumu büyük bir 

müstemleke devletine gereken donan • 
mayı yapmağa müsaid olmadığı için, 
ahnanların ıimdilik müstemleke bakı. 
mından bir istedikleri yoktur. Fakat 
gelecek için söz söylemek hakkını mu
hafaza ettiklerini bildirmektedir. 

Lö Tan gazeteı;ine göre .• 
Berlin k.onupn;alarının bittiğini, B. 

Edenin Moskovaya, Sir Saymenin de 
Londraya gittiğini, konu§mlların so -
nucu hak.kında ılmal\ ve ingiliz mah • 

fillerinin tabiatiyle çok ibtiyatkir dav
randıklarını yazan Lö Tan gazetesi bu 
nunla beraber durumdan bir intiba e • 
dinmenin kabil olduğunu söyliyerek 
şöyle devam ediyor: 

Bu fotiba hiç de teselli verici de · 
fildir. HattA fngiliz bakanlarının yol-

culuğu geniş ve ıamimi bir itbirliği ıı. 
yasası için yeni umudlar verecek ma
hiyette olmadığından bu intibam ri • 
hin karııtırıcı olduğu bile ıöylenebilir . 
İngiliz bakanlarının yola çıkmaların -
dan ance bazı lngitiz mahfillerinde 
&ötıteritnwk iatenilen "ihtiyatkAr nik • 

binlik", Berlinde yapılan konufln&lar 
neticesinde •,.eyyüd et.mit görünme • 
mektedir. Şüphesiz, ingili.1 bakanları 
Berline bir anlapna yapmak üzere ko. 
nuşmak için gitmemişlerdir. 

.... Sir Saymen söylediği ıözler ara
sında, "hakiki memnuniyetini,, de an • 
]atmıştır; ancak noktai nazarlar ara • 
sında çok ciddi farklar olduğunu da 
saklamamııtır. Ona kolayca inanılabi -
lir ve bunun için de Berlin tebliğinin 
bazı fıkralarını münaka9a etmekten 
geri durulamaz. 

Bundan sonra tebligi tahlil eden ga
zete "karşılıklı noktai nazarların ta • 
mamen aydınlanmış olduğu,, yolundaki 
sözlerin iki hükCımetin sıyaaalarının he 
defleri, metodları ve vasıtaları neden 
ibaret bulunduğu manasına geleceğini 
yoksa bu hedef, metod ve vasıtalar ü -

zerinde yapılmış bir prensip anlaşmaıı 
olmadığını; iki hükumetin ar yasaları • 
nın da aynı olduğu ilave ediliyorsa da, 
İngilterenin sıyausının gayesinin böy
le olduiundan tiiphe edilmediğini, fa
kat Almanyanın aynı niyette olmasının 
epey ıüpheli oldutunu yazıyor. 

Almanyanın hakiki niyetlerinin, ya. 
zımızın bqma koyduğumuz tezler ol· 
duğunu söyliyen ve bunları teırih eden 
gazete, bu yilzden ingiliz bakanlarınm 
"ihtiyatklr nikbinliği,. kaybedecekle • 
rini söylemekte; Alrnanyanın, Rusya -
yı yalnıı: bırakmak niyetinde olduğu
nu; durumun en dikkate deie.r nokta. 
unın bu olduğunu, çünkü bu yüzden 
doğu yönünde yeni anlaşmazlıklar çı
kabileceiini: lngilterenin kendi gü • 
venliği bakımından bu i~ engel olması 
muhtemel bulunduğunu : B. Edenin 
Moskovı yolculuğunun Berlin yolculu
ğu kadar mühim olduğunu söylüyor ve 
böylece B. Muıolini, Laval ve Sir Say
men 11 nisanda Streı;ada toplandıkları 

zaman Avrupada barı'ı korumak için 
ne yapmak gerekeceğini bileceklerini 
ilave ederek yazısını bitiriyor. 

HYumruk darbesinden Bonra 
kurnuhk.,, 

26 mart tarihli La Repüblik gazete. 
si de ıuntarı yuıyor: 

B. Bitlerin sesi açıldıiından ve Al
manyada baıka bir muameleye hacet 
görmeksizin mecburi aakerlik hizmeti. 
ni yeniden kurdutundan, Sir Saymen 
ve B. Eden Berline gidebildiler. 

Paris konferansının resmi bildirili 
bu yolcutufun, malCımat almak için ya 
pıldığını ve fransız, italyan hük(imet • 
terinin de bu yolculuk için temennile • 
rini izhar ettiklerini yazdı. 

(Alman gazetelerinin ingiliz bakan 
lan için yazdıkları metb dolu yazılu. 
dan babtedertlr) fngilterenin tam dol· 
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ruluğuna inandığımız i~in bu Y~ 
aldırış etmemekle beraber, ~f 
mutad oyununu oynıyacağı bu ~ 
malann afifini dikkatle takib 
de borcumuzdur. ~ 

Yumruk darbeıinden sonra .. .il 
hk, lngilterenin Rusyadan çelrııU; ... 
letilerek, "bölünmez barııı" teadıl .... 
cek olan ve mefhumu, Ren'in ab8' _. 
fındıki komıulanmızm "ayırıcı.~ 

evralarına uymıyan dolu an~, 
dan İngiltere vugeçirilmek ~ ı 
cek. Ve .... Bqkalırının ıUeh1at_. 
zaltılması teklif olunacak. ~ 

Şüphesiz, Sir Sıymen ve B. ı,..
hoİuna gitme.z diye, müıtemlekt 
bahsolunmıktın kaçmılacak. rJ1 

Hakikate epey yakın olan bel~ 
minleri yaptıktan sonra 1ngili• , 
mat)arının BerUne yaptıkları Y;!.,.ı 
için ufak bir teusüf bile izh•r 
muyuı? 

Bilakis. 
Dı§arı işler bakanlığında pa~I--.: 

to müııte§arı olan kont Stanhop •;:..,. 
diği gibi ingiliz bakanlan bu ~ _, 
ğu hem Rayhşın ne istediğjni eyıct ,,.a 
Jamak hem de onu, güvenlıği rnilft , 
bir surette kurumlandırma yolunt ı' 
tirmeyi denemek için yapmaktadıtl 

Liberallerle işçiler ve domın)'ol 
kamusal düşüncesinin tazyiki .ıtııı' 
her teYden önce Almanyayı, kendi:; 
nin giri§Cbileceği bütiın yeni bil , 
tılara sokmak iıtiyen lngiltere. ]liııl 

• d"flF kumetince yapılan ıu veya bu bıl 1 ~ 
çok çabuk olarak ist.eklenmizc. ~~A 
bir şekilde tefsir e.derek ingılUJC'

temayillleri hakkıncb ha) •le kapılıY" 
ruz. 

Halbuki Av.rupanın Jimdiki d&J~ 
munun birkaç milfahededt bulıd .,t 
lebilecek olan elemanlarını heub' 

mak meeburiyetindeyis. aı4' 

Birincisi, bi.1 timdiki halde .z~r .JI 
birlerine mi1racaat etmek ıiıtemıyor 
ve edemeyiz. 

hinciıi, en kötü yanb§, hareketle 
mizi eski müttefiklerimizinkinderı r 
yırmak olur, onun için sırası gelodt' 
lıen İtalyanın uzgörür tavrına t1'ff 
göstermeliyiz. 

OçüncUsU, kendi vasıtalarımııla ol' • duğu kadar yapacağımız andlaşmaıar 
la da güvenliğimiz daha müessir bir ~ 
rette temin edileceğinden, okonodll.,ı 
techizatımız daha sağlam ve sıy• 

birliğimi• daha dayanıklı olacacıacta" 
ve nihayet, yalnız "tedafüi,. bir d!~ 
matik plinda kalmıyacağımızdan ıJet1, de yapılacak olan konupnalarda otot 
temb daha büyük olacaktır. 

B. Lava) hem barıta kar~ı derin blf 

sevgiye, hem de manevra bilgisine '' ' 
hlbtir. 

Bu da, öteki de ileride yapıJıcJ• 
konupnalarda bize muvafbkiyet kil .. 
malr imklnını vtrecelrtir. 

" Doğu andJaşwası 
imzalaoaeaktır !,, 

Er Nuvelle gazeteli iae töyle diyor 
B. Lavalin, ltaJyada Paris, Londıt 

vt Roma hük<Dnetlerinin müme · ıerie 
ni topbyacak olan konferanu ıştır .. 
etmeden önce Moskovaya gidip gi.-i 
yeceğini bilmiyoruz. 

Fakat muhakkak olan ve ıyi bildl ' 
iimU bir fCY varsa o da B. Lav•Iİ' 
llolkovaya giderek doğu andJa~51ıı' 
lmzalamağa ka.rar verdiğidir. 

Bisim, katl olarak verdiğimiz bu 1"' 
rara buı bllkOmetlerin manalı tavırl" 
rı ve engel olma tefebbuslerı mani o,,. 
mıyacaktır. 

Fransa barııın kurumlandmlmaaııll 
en müc11ir ve en sağlam ıu.rette i§tır•1 
edecektir. Barıtın lrurumlandırdnı' ' 
ıı, diyoruz, çünkü kanunsuz bir ıekıl ' 
de silablanışını muur göıtermek içil 
franııs - rua yakınlaımaaının Ray!ll 
için bir tehlike olduğunu &OylemekteO 
çelr.inmiyen Almanyamn iddialar•°" 
tezini kabul etmiyoruz vt etmiyeceiift 

Bilhuaa doğu andlapnaaı AlmaJ' ' 
yaya açık olduiu halde Almanya bıJ • 
na gi.rmck istemediği için bu ideli• ıt. 
hiç kabul edilemez. Almanya Berl•"* 
de, Rusyanın da gireceği bir güvco'dl 
sistemine girmeyi katiyetle reddettlıt' 
ni çekinmeden ıöylemi§tir. 

Bu çekingenlik ne demek? BLll1 ıd 
altında ne gibi bir tehdid saklı? Bu d 

kolayca anhyabi1iriz: Almanya o .1 
Avrupada olduğu glM do~u Avrup • 
aında da aerbeıt kalmak ist iyor, çu "' 
Tuna andlaşması iç in de c'lo u arı f' 
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Dlaırna g"o'sterdiıır;' d" 1 v •• • 

)' 6 1 uşman ıgı gosterı· 
or. 
~c .. 

ııaıd ıçın serbest kalmali istiyor Her. 
e barış için çalışmak üzere değil. 

Bunun t . 

ULUS 
• 

Varşova görüşmeleri 
(Btl§t 3 üncü ıayılada) 

mek için ne ölçüde teahhüdler altına 
girmek istediğidir. 

SAYIFi\: 5 

Yurd Pos tas 1 
·'-

it ~o ersıne olarak, ne için Fran-
'- ğu andlaşnıasının imzalanmasını 

tiyor? Ç" 

B. Edensöylevini Polonya Cu· 
ınur Başkanının, Polonya ulusu· 
nun Bay ve Bayan Bek için ka .. 
dehini kaldırmakla bitirmiştir. 

Bay Eden'in yanında bulunan uz. 
manlar Avrupa'da barışın sürüp gitme
si için lngiltere'nin bfr mesuliyet payı 
almasından yana oldukları görülmekte

dir. 

Kırşehir' de bayındır Irk başladı 
ı Unlı::ü bunu lınulıyan devlet. 
trtn tn •ıyasa ve toprak bUtünlükleııinin, 

tc=~C~cl bir tecavüzün her türlü te • 
Üsune karşı garanti altına alınma • 

•1n1 · . 

Polonya sıyasasr karşı
sında f ransız gazeteleri 

ba ıstıyor i çünkü Fransa biliyor ki 
t rı§ doğuda bozulmak tehlikesine uğ. Paris 3 (A.A.) - B. Flanden-
arsa batıda hiç bir zaman temin olu- in sözl~ri ve parlamentodaki bil· 

tıaıntyacaktır. yük çoğunluk l>ütün. gazet~le~i 
:Oo~ kıvandırmaktadır. Bır vakıtlır 

ta) gu paktının gerçekleşmesi ve im Başbakana karşı ihtiyatlı bir yol 
in.tnası Almanyayı düc:ündürmekten 1 d k ıc: ~e do - " tutan sağ gazete er e rvanm 1" 

d gu sınırında az çok saklı bir sal. görünüyorlar. Hepsi, önem.li g.ö-
tı:ış dü .. . . . d ( f !tek. §uncesı beslıyorsa onu gerılet· rüşmeler önleınedn e arı esın· 

ten geri durmıyacaktır. Görülü • de) hükfımet otoritesinin artmış 
Yor ki d - k -d 1 " ogu Avrupasmda barrsı koru- olduğuna anıg ır ar. . 
.. an doğu andlaşması işte bu b;kımdan Lö Pöti Pariziyen diyor kı: 
<ınu b "Ülkenin soğuk kanlılığını kay· 

atı Avrupasrnda da garanti altr- • h kk d rı;ı alnıaktad betınemesi ve geleceğı a . ı? . a 
l ır. yenilmez bir inan beslemesı ıçı.n 

Yı h~te bunun için B. Lavali, Avrupa. sessiz ancak devamlı olan ~u ış 
ıraz rcıhatlığa ve güvenlik içinde görme sıyasası oldukça tatmın e-

~ağa kavuşturacak olan böyle bir dicidir. B. Laval'i Varşova'ya. ç.a· 
arardan dolayı kııtlamahdır. ğıran Polonyanm b~ hareketın.m 
'

1
] sebebleri gazetelerı oldukça ış· 
ngihcre '?imdi anladı mı?., • kilde bırakmaktadır. Çünkü gaze· 

<I ~urnaı de Debat, Bertin bildiriğin· teler Polonya sıyasasının değişme· 

Bugün Bay Edenin B. Bek'le yaptı
ğı son görüşme ile Prag'da Çek devlet 
adamlariyle yapacağı görüşmeler fngil
terenin Avrupadaki politikasını kati o• 
larak tesbite yanyacaktır. 

Çıkarılan bildiriğde 

ne deniliyor? 
Varşova, 3 (A.A.) - B. Eden, B. 

Bek ile görüşmelerini öğleden biraz 

sonra bitirmiştir. 
Re~mi bildiriğde denildiğine göre, 

samimi bir şek°Hde yapılmış olan gö
rüşmelerde, B. Bek, B. Eden'e 3/2 ta .. 
rihli İngiliz - Fransız bildiriği •~ 

ortaya çıkan sorumlarla, bütün Avru· 
panm arsıulusal durumu hakkında Po· 

lonya hükumetinin görüşiinü bildirmiş· 

tir. 
Araştırma mahiyetinde olan bu gö

rüşrne-lerdeki amacm elde edilmiş oldu

ğu söylenmektedir. 

Ankaranın yanı başında bulunan Kır
şehir cumuriyetin TUrkiyeyc açtığı ba
yındırlık yolunda ilerlemekte geç kal
l'lIŞtı. Geçen vılm ıubatmda "Atatürk.. 

dı. Geçen perşembe gunü tC"mcl atma 
t~:esi yapıldı. Ktntimiz bu uğurlu gu
nu pek candan kutluladı. Yürekler ye
ni bir atıl.ısın çarpıntı1ariyle dolu idi. 

e, ıki devletin sıyasalarmm aynı a • sini tasarlamaktadır. Bununla be-
ttlarlar raber Lo" Po"tı' Parı'zı'yen'in yazdı-
r 

:r 1 güttüğü yolundaki kaydı hay. 

Aynı zamanda Avrupa durumunun 

gelecekteki inkişafile sıkı bfr temas 
muhafazası gerektiğinin istenilmeğe de• 

ğer olduğu kaydedilmiştir. 

Yt1nl bel~diy• dOkkarılarıarn temel ıtma meraJJmirıden bir ıörünüş 

~le k ğı gibi, her nereden gelirse gelsin, 
h arşıhyor ve Almanyanın müp • Polonyanın bu hareketi içten. g~l-
'tn tavırlarından bahsettikten, Fü • meye ben:zemese bile herhangı bır 

rc.rirı son d f .. d · - · ah t c: h k · k l k t e a goster ıgı sar a e §3y· yakınlaşma are etı ıvanc a a .. r· 
~~n b sonra diyor ki: şılanınahdır. Polonyanın u go-

t Almanya tarafından sıyasal alanda nül yapışı geç kalmıştır v~ ~y~r-
alcınılan tavır da epey açıktır. Alman- şova görüşmelerinin ~e~dıgı !!k 

)a ın intibalar pek yürek verıcı degıl-
evcud olmıyan bir rus saldırışı b •tııı· dı'r. B. Bek'in Polonyuı arışse-

lkcsin· ·· ·· k d - A d •l>ıd ı one aurere ogu vrupa. ver uluslardan ayrr kalmakta e-
a serbest kalmak istiyor. Onun a- d' tıl iet d. . . . .. ~ . vam e ıyor.,, 

•·ı ' ıgı, bu yonde "tecavuzı,, bır şe. Eko dö Pari Varşova goruşme· 
ı deh A areket etmek ıçin serbest kal - lerinin "orta ve doğu vrupası 

;;:~ır . . Daıma güdülen, "Mein Kampf,, dostlarımızdan beklenen kararla-
tlcrın tinlü kitabı) sıyasasıdır. Bu rı geciktirmek için bir vesile ise,, 

Moskova görüşmeleri ve 
ingiliz parlamentosu 
Londra, 3 (A.A.) - Parlamento ka

musaldüşünü Moıkova görüşmeleri ıo
nuclannı eyi karşılamııtır. Belirmeye 
başlayan İngiliz • ıovyet yalcmla§-ma· 
sının ıağ yan muhafazakarlarınca bü
yük güçlüklere uğratı1mıyacağı ıanıt
maktadır. Parlamento tarafından gö
rüşmeler üzerinde duyuk İstemek için 
gösterilen yavaşlık, çokluğun bu görüş
meleri iyi gözle gördüklerine kanıttır. 

~:Y~.sa ise Hitlerin açık~a yazdığı gi • eyilikten çok kötülük yapacağını 

J
.' 0 nce lıatmm ezilmesi anlamına ge. sanmaktadırlar. Konuşmalar dostça 
ır .a övr polonyalılar ta.rafından ka-
Aı~anu yc:ınden hıç aldanrlmamalıdı~. bul edilen andlaşmalar formülü- geçti 
0

. Yanın doğuya doğru yapacagı nün karşılıklı yardım andlaşmall Varşo,•a, 3 (A.A.) - İngilizlerle 

buraya geldiği ııaman yollan bozuk 
kenti pek tiren bulmuı eldeğmemiı gü· 
zelliklc dolu olan bu yerin yapılmasını 
buyurmuştur. 

Öteden beri gittiği yerde yapıcılığı 
ünlenen Bay Mithat Saylam vali ola

rak geldiği gündenberi Atatilrkün bu 
ışıklı isteğini yerine cetirmek için bü. 

tün varhfı ile çalıştı. Halkı birkaç kez 
fırka evine toplayarak onların bu yol

daki düşüncelerini ıordu. Yurdun kur
tuluşu yolunda bütün varım yok et

mekten çekinmiyen halkımız bu yumu
şu da canla başla benimsedi. Birkac,: • 
yedigüodenberi herkes mühendıslikçe 

yapılan plana göre dükkanlarmr yıkı~ 

yor. 

BclC"diye de halka örnek olmak için 
kendi dükk:lnlannı yaptırmaya başla· 

ır tecavüz bütün Avrupayı ateşe ko • yerine saldırışmaınak, karşılıklı Lehler .arasında yapılan görüşmelerden 
Yacao-

1 

d b.. Jd t "fi and ı b' b.ld' 'd ı h d Varşovayı ziyareti münasebetiyle aşa-

)

•• 'b n an Avrupa barışı yalnız o - danışma ve sa ırganın ars . • sonra neşro unan ır ı ırggı e e ı- . tırılll ı · 1 nlardan hıç · 1 b k B B k' B ı · ğıdaki resmi bildirik neşredilmiştir: 
;_. ez değildir, bir gerçeklik olduğu laşma arını ımıa. ıya -· · . . şan ış er a anı . e e er ın ve ~ın "U R h bir yardım görmıyecegı garanbsı Moskova görüşmeleri hakkında mallı- ''İngiliz mührühas lordu B. Eden, 
. " na ınanmak gerektir ki t'!J Ş f l B v d bb 1 d -örıce b olduğunu söylüyor. Bu ormü • mat \•erildiği bildirilmektedir. B. Bek, arşova a u un ugu sırada reisi-
tıanı atı devletlerini yok etmeyi sı • Hitler'in Sir Saymen' den Stresa Lehistanın 3 şubat tarihli İngiliz • fra.ı- cümhur ile mareşal PiJsudski tarafın-

adan doğu tarafında sergüze~~lere konferansında müdafaa edilmesi- sız bildirig-i hakkındaki görüşünü izah dan kabul ~dilmiştir. 
~~ 1 .,,.. 'Yacaktır. Bugün her şeyi söyle· ni istediği formüldür, Sovyet er etmiştir. Bütün bu görüşmeler, sami- Bundan başka B. Eden, Dış işleri 
"1 ğirn· · · . . · · ' t' F B k B B k ·ı )" ızı ıddıa etmeden ilave edehm kı birliğini tatmın etınemış ır ve • rniyet ve dostluk havas1 içinde geçmiş- a aru · e ı e de müteaddit görüş-

ur,, A -· ran•• bu andlaıtmayı baıt.ka türlü · B Ed ·ıe B Bek malu"mat alp melcrde bulunmuştur. 
. ovusturyaya el koymak iıtegı • .-- T T tır. . en ı · , ı ııı de · 

1 
düıt.ünmektedir. · verme kabilinden olan noktai nazar tc- B. Eden, B. Beke Bedin ve Mosko-

gı2 ememiştir. T Sir Sa . .. _ atilerinin her iki tarafın ihtiyaçlarım vada 3 şubat tarihli ingiliz • fransız 
,,. ymen Berlinden, her şeyı og· I b• b k •trılll· Duruma gene ır a IŞ karşılamış olduğu hususunda mutabık bildiğinin direktifleri esas tutulmak SU• 

ış olarak mı geliyor? Buna inan. · d ı !llalı: kalmışlardır. Her iki ev et adaınt, Av· retiyle yapmış olduğu göraşmeler hak-

ıstiyoruz, çu'· nku" bunun tersini Varşova, 3 (A.A.) - Royter aja,.n. • 1...: aa rupa vaziyetinin ınKışah ile münast:· kında malumat vermiştir. 

Her yön bayraklarla ıüılendi. Temel 
atma itine yüzlerce halkın önüned, şe
hir bandosunun lstikıaJ marşını çalma· 
eiyle başlandı. Vali Mithat Saylam bir
çok yerlerinde allaılarJa kesilen giizel 

bir ıöylev ıöyledi ve "Kn§hiıliler şim· 
diye kadar alueaı ıava§m, ulusal dev· 

rimlerin yükünü m başta ta~ıyanlar ol· 
duğu için yurtlanna bakamadılar. Bu· 
günden sonra artık bayındırlık baJ!a· 

mıştır. Kentimi% bir çamur yığını do• 
ğil, bütün bir anıt olacaktıı • ., dedi buna 
Esat Ural kar§ıbk verdiz "Yegil yurdu 
§.enlendireceksiniz. Buna bütün imanı• 
mızla bağlıyız." dedi. 

Bundan ıonra JwrdeJüar keaildf. 
Saylav Seyfeli, vali Saylam ve beledi• 

ye ba§karu teınele ta§ ve harç koydu• 
lar. Toplantıya böylC41• IK>ıı v-erildi. 

z:ı:n::: -~ 

verme kabilinden olan noktai nazar te. 

atiJerinin amaçlarına tevafuk etmekte 

olduğu hususunda mutabık kalmıtlaı 

ve Avrupanın eıyaaal durumunun mtis· 

takbeI inkişafı ile münasebettar olmali 

lizere ırkı bir temas muhafaza edilme• 
sinin lüzumunu ehemmiyette kaydet• 

mişlerdir. 

B. Eden Prag'a gitti 
Varşova, 3 (A.A.) - lngiliı ıeflrt 

B. Eden'ln adına btr 8ğte yeın.eğl 'fH• 

mlş ve B. Eden, aaat 17.10 da Pragı 

müteveccih~ hareket etmiştir. 
ı,.~k kendisini tahkir etmek olur. sından: Görünüşe bakılırsa, Bay Bek ın bettar olacak şekilde sıkr temasların ~ger dog-u andlaşması hakkında buJduğ~ tür- _ h B. Beck de bildirgide yazılı soru 

lt 
o, cildürücü umudlara bağlanıp · M ı p ı tam zamanı oldugu ususunda anlaş- hakkındaki Leh düc:üncclerini izah et- V l- ala alırsa b . lü uzlaşma önergelerim areşa 1 SU· " arşova AOnuşm rının 

•ın.., d aşka ıngilizlerin, y•pdan yenı doki toptan ,ı,.m.şt•" mışl"d". miş , .. ayni zamanda Avruparun gend 
b • •n •onu,ıar <'kanp hunim ka- lngiU. konuşm•nlann<, Strooa kon- Resmi bildiriğ durumu baklandaki görüşlerini anlat- eheınnıiyeti 

ı.ıı ettirrnek iıtiyeceklerini ummak feransında en çok ilgilendirecek iş, İn. mıştır. Var-şova, 3 (A.A.) - Royter a}an• 
~i< g;Jtmnin Avrupa"da güv.ni dü,.ndfr- V"şov•, 3 (A.A.) - B. Edeni• H<r iki dovlet adamı, malfunat •hp oının eyi malftmat alan v..-,.va mah-
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gibi ipince mumlar getirirdi. Ben zengın ço- tım, yoksa içeri girer miydim? Halbuki siz boyun eğmezdin. Ne babana, ne anana, nfl g cuğu idim; masamda hep kalın mumlar ya- büyük bir adama benziyorsunuz; değil mi?,, kız kardeşine, ne erkek kardeşine ve ne ~ an Michele'nı·n kitabı nardı. Yanrmdaki sırada mumların en ı~ce- Sonra, yatağın yanındaki iskemleye ken- kimseye bağlı görümnezdin. Yok, yok; saıe 
si yaııardr. Çünkü komşum olan 5oc?gu!1 dini çekerek: "Böyle bir umuda hiç düşme- mrım ki süt nineni severdin; hatırlıyor mu. 
anası çok yoksuldu. Ancak, b~n .Noe1 ıı:nt:- miştim; seni bu bucakta bulacağımı hiç um- sun Lena'yı? Senden başka kimse onu sev. 

Yazan: Akse/ MUNT hanında döndüm, yoksul çocugu ıse hepımı- mamıştım. Sen, son olarak, eski evinizin süt mez, herkes ondan çekinirdi. Başka yapıla-' 
Türkreye çeviren: Nasuhi BAYDAR zin ilerisinde geçti, çünkü onun ışık kafasın- nine odasında rastladığım o çocuksun ve cak bir şey olmadığı için onu sana verm~ 

kuJ4u.•rs Atıders ile Krestin nine, kuş~ulu da idi. d • hiç değişm~işsin; yoksa beni bu akşam !erdi; çünkü anan seni emziremiyor1u. Ol 
~t'lbalu bırıbirine baktılar ve seslen~• çı· Masa üzerinde bir şeyin oyna ıgını sa.n- masanın üzerınde bağdaş kunnuş göremez- nun nereden geldiğini bilen yoktu. Deriaı 
~ dı!ar, Onlara eyi geceler dıledıkten dım. Epi bir zaman uyumuş olaca.ktı~; çun- din. Beni tanımadın mı? Bütün ev uyurken dün seni buraya getimıiş olan küçük lapc>o 
h-. ta ınek . . 

1 1 
· d çık ku·· mtım bı'tmek üzere i~_i. ~u boyle ıse de, her gece odana gelir, ramaşırlarını düzeltir nunki gı'bi kara idı·. Ancak, ı-ok yu"ksek bou:,, .~ Jıurmın üzerınc en o ama · _ '-" -s J, it · 0-... 

11 
min ::.ene masanın üzerine bagda. Ş ku_r.up .. otu. rm .. uş ve günün sende brraktığı acıları azaltırdım. ıu idi. Sana meme ven'rken, bı'lı'nmı'uen bi• 

"lli.i · .. ~an sessiz ve karan ı {, pencere :::: k B J " hğ~de Yükseliyordu. Masanın üstündeki iç- avuç içi kadar bir adamı eyıc~ gordum, os- ayranı pastandan her vakit bana parça a- dil ile türküler çağırırdı. Hiç kimse, anaıı 
'1,u lllUJnunu yakıp koyun postuna uzandım. te~imi çekiştirerek kırsaçlı ıhtıyar baJını }'ırır, noel ağacından ceviz, üzüm, şeker ge- bile ona yaklaşamazdı: seni onun kucağır 
elan. ~}ır yorgunluk gününden sonra uyk~- ;ğfp saatimin tiktakları.nr ~i~le'"!1e~e ~~ra· tirir ve bulgur kasemi hiç unutmazdın. Bü- dan almağa kalkışacak olurlarsa kızmıf 

6
ozl . U k gevış şt\'orctın. Bu işe öyle denn hır ılgınhk gcste- yük ormanlar arasındaki eski baba evini ne- dişi kurt gı'bı' homurdanırdı. En 5 ,... 

teti -, erım kapanıyordu. yur en ~ .,. .. , ~~a~ıt!l ıneı~ıeri biraz dinledim. o.rı:1~nd~, riyordtt ki yatağımın ~üzerinde otur~p k~n- ye bıraktın? O zamanlar hep gülümserdin; onu. kapıdışan ettiler, ancak gece 
bi arda, bir baykuşun öttüO-ünü ışıtır gı· disine bakmakta oldugtımn sezemedı. Bı~- niçin şimdi böyle suratın hep asık? sem çalmağa savaştı. Anan o kad2 
· oluunı M ~ vaş denbire beni gördü, kösteği bıraktı v. e b. ır - "Çünkü kafamda artık hiç rahat kal- ki onu ~enı'den eve aldı. Senı'n oyn, 
)an · asanın üzerinde yavaş ya d k d h' b' 
b 

•tr.<:ıkt k denizci gibi masanın ayağına sarılıp ın 1 • ma 1; ıç ır yerde durup oturamıyorum, her resıd hayvan ge....:r•·dı·. baykt· 
a'- a o hın yag- mumuna ba tım; ona k d ta t ~ .. u " • ı ı "'n1ak b ten sonra küçücük bacakları ne a ar açı - unu amıyorum, uvuyamıyonım.,, s:nc"' f 1 k ·t yen er• t&ki . gözlerime eyi geliyordu. Ba aT'.1ın • ...p, are, yı an, cı1ga gibi ... Bı1kede bo· 

..o1 C\·ınde . a· . . kluk gu"nlerım· biliyorsa o kadar hızla kapıya doğru koşma- - "Baban da böyb idi. Onun geceleri, kar!!a kesereıK kanını su"tu"n:- akt' 
"'nb-.. . geçır ıgım çocu ? r • d ~ ~ ' .. rı B k g· a başladı. . o .. asında, dolaşıp durduğunu kar kere gör- lerimle .. d" B" .. .n ulus uya· 
&ab.:.L Yağ mumu görmemiştim. ır IŞ d ı d "" gor um. ır f,un, sen 
t "•iT s , ı· d tıp - "Korkma kürük gnom, benim,. ec ım, um.,, kadar varken, ı'kı' 1· "ne cı-rma ,., 
.cı:.t h ' rrtınrfa kitab cantası ve e ın e - "" " d unun .b. b' J k 

1 
'cinde ''kaçma uel sana bu altın kutuda ne varsa - Bana babamı biraz anlat, onu o kadar polis komiseri onu kelepçe'- Bozulmak -

lise ı gı 1 ır yağ mumu, ar 3 .r ı.. 
00

österey' i":n. o, pazar günleri çalan kilisenin az hatulıyorum ki ... ,, D · Çoctıı:; {~lka ~ektebe giden küçük bır erkek "B b enıldiğine bak!lırsa çocı· .. , u Y k l rasın çanı gibi çalar. . .. - a an şaşılacak bir adamdı, sessiz bo·'yle yapmıc:Jardı. Bu"tu··n ev "'ı1'~e. k istiyen. 
\lan : .: .. an apalr göz kapak arımın a - ı · :. --~or k Birdenbire durdu ve tatlı bakışlany e yu· ve somurtkandı. Yoksullara ve bütün hav- · b t tııeı. •. uyoruın, sandım. Çünkü her çocu 1 ettı; yalnız sen birkar !!Ün att: ... ı~. oıu • 
b 

)"\ et) k ·· züme bakmağa başladı. van ara karşı eyi idi, ancak ''anmdakile;e 1 "S - "< a .. ı, :• sıranın üzerinde yakma uzere, d .. .. .. S .ı yarn.ım. Bütün tasan hayvanlarından b 
• • ___ • 1·mı' ro- Gnouı: "Hir bir şey anlayamıyorum,,, e- sert goronurdü. eni çok dögw erdi,· sen de elr. d 

~~. "S~~~--~~--~--~~~--~------~----------~------~------~----~----~------~----~-y-o-r~u-·--~~~~~-~~~(~S~o~ı~n~ı -\~·a~ı~)~~-~~ 
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DIŞ ARDA GELEN SON DUYUKLAR 
lTALYA.DA ----

Stresa k.oııf er ansı 
lıazır lık.ları 

Mihno. 3 (A.A.) - Stresa konfe
ransı ~ uzırlıklarına devam olunmakta
dır Delegele1· İzola Bella adasında 
Boı·ro Moes ıarayında oturacaklaı·

dır. Devlet adamlarının görüşmeleri ih
timal ki taht salonu yanındaki büyük 
müzik salonunda ve Napolyonun otur
duğu salonda yapılacaktır. Bu salonlar 
eski Floransa eşyaları ile süs1enmekte
dir. Görüşmelerin devamı sırasında a

nın ünlü bahçeleri gece donanacaktır. 

FRANSA~DA 

Hava projesini ayan da 
onadı 

Paris, 3 ( A.A.) - Ayan, hava or

dusu nizamnamesini onamış, sonra 28 
mayısta toplanmak üzere tatil yapmış
tır. 

fillerinde elde ettiği intibaa göre, B. 
Edenin Varşovayı ziyareti Moskova zi
yareti kadar ehemmiyetli olmamakla 
beral.ıcr bir muvaffakiyet teşkil etmek· 
tedir. Dikenli doğu andlaşması mesele
sinde bile bu ziyaret tamamiyle sonuç
suz kalmış değildir. 

İngiliz gazetelerinin 
düşünceleri 

Londra, 3 (A.A.) - B. Eden'in 
doğu andlaşması üzerinde yaptığı 
görü~melerden söz açan Morning 
Post diyor ki: "Bütün dünya Al
manyanın tek başına bir durum
da açıkta duracağına, bu andlaş
maya katllmasmı ummakta ve di
lemektedirler. Alman yanın öteki 
devletlerin yoluna katılması için 
kapı hep açık kalmalıdır. Eğer 
Almanya büsbütün bu işe yana§· 
mak istemezse tek barış garanti
si uluslar derneği hizmetinde çok 
büyük bir gücün bulunması ola
caktır. 

Deyli Telgraf diyor ki: ''Avru
pamn doğusunda güvenliğin mın
takavi andlaşmalarla gerçek!.eşti
rilemiyeceği günden güne daha e
yi anlaşılmaktadır.,, 

Deyli Herald şöyle yazıyor: 
"Bir çıkmazda bulunmakta devam 
ediyoruz. B. Eden'in seyahati tam 
olarak sonuclanmış değildir. Hem 
bu seyahatin amacı bizi bu çık
mazdan çıkarmak değildi. Bunu 
yapmak B. Laval'a düşer.,, 

lSPANYA'DA 

İspanya k.abinesi 
kuruldu 

Madrid. 3 (A.A.) - Radikal fırka-
sı başkanının kurmuş olduğu kabi-
ne şuduı·: 

Başbakan B. Lerroux, sanayi ve ti

caret B. Potela Vallederes, bahriye B. 

Yavier de Sallas, ziraat B. San Yose 
Benaya, münakalat B. Yalon, mesai B. 
Vaquero. maarif B. Rannon Trieto, 
nafıa B. Raphael Guerra Delrio, mali
ye B. Alferdo Zabala, adliye B. Vine
ente Cantos, harbiye B. Carlos Masu
ellet. 

Şu kuruluşa bakılırsa kabine, radi
kal esasına dayanan azlıklardan vücu
de getirilmiştir. 

Deniz, kültür ve maliye bakanlık
larından başka bütün bakanlıklar radi
kallerin elinde bulunmaktadır. HükCı

metin bilhassa sağ cenah üyeleri tara
fından büyük bir karsiye maruz kala~ 
cağı söylenmektedir. Bu sebebten do
layı reisicümhur, kortezlerin içtimala
rınm tatiline dair olan bir kararname 
imzalamıştır. B. Lerroux başvekaleti 

uhdesine alarak kabinesini kurmuştur. 
Yeni kabinede B. Rocha hariciye ba
kanlığını, B Zabala maliye bakanlrğı
nı, B. Valladares dahiliye bakanhğrnr, 
General Masuellet de harbiye bakanlı
ğını deruhte etmişlerdir. 

İspanya kabinesinin 
durumu 

Madrid, 3 (AA.) - Sıyasal mah
fillerde söylenildiğine göre katolik par
tisi başkam B. Robles saylav kurumu 
açılır açılmaz yeni hükumeti devirme
ğe karar vermiştir. 

İspanyol kabinesi 
Madrid, 3 (A.A.) - B. Lerroux, 

bir azlık hükumeti teşkil ederek, B. 
Rocha'yı dışanişler bakanı tayin et
miştir. Bütün bakanlar radikal parti
sindendir. 

Li tvanya' da alman 
düşmanlığı 

Kaunas, 3 (A.A.) - Pazar günün· 
denberi Almanlara karşı büyük nüma

yişler yapılmaktadır. Alman gazetel<:

rinin kurağlan önünde toplantılar yapıl· 
mıştır. Polisin işe karışması üzerine 
birçok kimse yaralanmış ve birçok kişi 
de yakalanmrşt1r. 

INGlLTERE'DE 

Sir Con Saymenin 
dedikleri 

Londra, 3 (A.A.) - Sir Con Say. 
men, Avam Kamarasında bir sorguya 
cevab vererek demiştir ki: 

· B. Hitler, Berlin konuşmaları sıra
sında alman hava kuvvetinin, ingiliz 
hava kuvvetine muadil bir devreye eriş
tigıni söylemiştir.,, 

Sir Con Saymen, diğer bir sorguya 
verdiği ceva~ta: 

"Stresa'da ne cereyan ederse etsin, 
uluslar derneği konseyinin gelecek top
lantısında tetkik edeceği mevzuların 

serbest ve tam bir şekilde münakaşasr. 
na mani olrnıyacaktır.,, 

B. M usolini'nin yazısı 
ve ingilizler 

Londra, 3 (A.A.) - Popolo d'İt.:tl

yada çıkan B. Musolininin yazdığı sa
nılan yazı önemli izler bırakmıştır. Dün 
ak'}amki gazeteler yazıyı almakta \'C 

hele Stresa konferansı üzerindeki kıs
mı hepsi yazmaktadırlar. 

Bunda, Stresa konferansının yalnız 
üç devlet arasındaki görüş birliğini bir 
kere daha göstermekle kalmıyarak, or
taya çıkabilecek bir takım vaka1ar kar
şısında bu üç devletin tutacakları yol
ları da önceden kararlaştırmaları iste
niliyordu. 

Sıyasa mahfilleri, Stresada bir gö· 
rüş birliğinın belirmesini pek istemek· 
tedirler. Ancak Almanya bir takım ih
timaller için önceden kararlar vererek 
İngilterenin bir düşmanlığı şeklinde 
görülebilecek bir durum almamaya ö
zen göstermektedirler. 

Tuna ve doğu andlaşmalaı projele
rine İngilterenin katılması bir karşrlık
h danışma amacından ileri gideceğe 
benzemektedır. 

Habeşistan hak istiyor 
Londra, 3 (A.A.) - Deyli 

Telgraf' a göre Londra' daki Ha
beşistan elçiliğinden şu bildiride 
bulunulmuştur: "23 mart hadisesi, 
gerçekte alçakçasına hazırlanmış 
bir pusudan başka bir şey değildir 
ve bu, hadise sırasında bir yerli 
alçakça öldürülmüştür. Habeşis
tan hükUıneti bu kıyaya karşı ce
za verilmesini istemiştir. 

BU GECE NÖBETÇi ECZAEVLERl 

SEBAT 
VE 

YENİ~EHlR 
ECZAE VLERIDIR 

DA(;INIK DUYUKLAR - .. --.~----
Almanyanın deniz 

silahları 
Londra, 3 (A.A.) - Deyli Tel

graf'ın deniz işleri yazmanı Al
manyanm 1936 konf eransrna çağ
rıl mas mm ihtimalden daha kuv
vetli bir şey olduğunu yazmakta
dır. Yazman, son hadiselerin Al
manyanm deniz silahları bırakma 
konferansına çağrılmasını gerek
tirdiğini söylemekte ve eyi kay
naklardan alınan duyuklara göre, 
İngiltere, Amerika ve Japonya 
resmi mahfillerin bunu istedikle
rini eklemektedir. 
Almanyanın geniş bir plana gö

re deniz bakımından tanınması bir 
kere emrivaki halindedir. Alman
ya en az olarak Fransa ile bera
berlik istemektedir. Bu, bugünkü 
donanmasının dört kat artması 
demektir. Alı,..:ınyamn yeni deniz 
yapıları programının bugün yarın 
yapılması beklenmektedir. Eyi 
duyuk alan mahfillere göre bu 
programda "cab,, modelleri yeri
ne büyük çapta kruvazörler yapıl
ması ile uçak ve denizaltı gemile
ri yapılması vardır. 

Tunusta kanlı bir 
çarpışma 

Tunus, 3 (A.A.) - Tunusun şima
linde Magzen adını taşıyan ve ihtiyata 
alırunrş olan arab atlrlarından 150 sinin 
askeri talim görmek üzere çağrılmaları 
üzerine Medenin kışlasrnda karrşıklık
lar çıkmış, çağrılanlardan bir takınıı 

kaçmışlardır. Askeri kuvvetlerin işe 

karışması üzerine bir çarpışma başla

mış, ihtiyat atlılar taş ve sopalarla as· 
keri bir müfrezeye saldırmışlardır. As
kerler bu saldırımı karşılamışlar, her 
iki yandan da yaralananlar olmuştur. 

Bunların arasında bir de subay vardır. 
İhtiyatlardan bir yerli aldıgı yaralar
dan ölmüştür. Düzenlik ve baysallık 
tekrar kurulmuştur. 

Amerikanın silah 
hazırlıkları 

Vaşington, 3 (A.A.) - Kongre üye
lerinden birinin söylediğine göre Ame
rika savaş sanayiine gerekli olan önem
li miktarda manganez, kalay, tungsten 
ve daha başka madenler alacaktır. Bu 
madenler stok halinde, bir savaş çık· 

ması ihtimaline karşı saklanacaktır. 

Deniz büdcesine, bu satın almalar için 
özel krediler verilmesi beklenmektedir. 

Sovyet ağır sanayiinirı 
üç aylık verimi _ 

Moskova, 3 (A.A.) - Sovyet ıığıf 
sanayii fabrikaları bu yılın ilk üç a~ 
içinde 2.660.000 ton dökme dernırı 

milyon 789 bin ton çelik, 20.749 ot~ 
mobil, 24.656 traktör, 401 lokot11°tı' 
12.027 vagon çıkarmıstır. 

Savaşta Amerika sanayii 
sıkı kon trol edilecek 
Vaşington, 3 (A.A) - Ayan silah 

ticareti tahkik komisyonu gelecek haf• 
ta vereceği kanun projesinin yazılıtıa• 
sını bitirmiştir. Bu projede denilme~· 
tedir ki: 

"Amerika kanununa bağlı her kiııı· 
'ie, Amerikanın gireceği bir savaştall 
hiç bir fayda görmiyecektir. Savaş o· 
lunca, sirketleri idare edenler heıneıı 
silaıh aİtma alınacak ve bulundukla~ı 
yerlerde kendilerine birer rütbe .,,erı
Iccektir. Bunu onamazlarsa savaşk311 

kıtalara gönderileceklerdir. Savaş ıa· 
· eıı manı, devlet, yüzde 6 karı geçnııY 

sanayi geHrinin yarısını, fazla kazaıta• 
nın hepsini alacaktır. 

Büyük sanayiciler herkes gibi si· 
'bi lah altına alınacaklar ve herke:. gı 

ya yöneye gidecekler veya ulusal kur· 

tulu~ uğruna kmdilerini düşünmiye• 

ceklerdir. 

Bugün kişisel gelir üzerinde ıo.oOO 
dolara kadar yüzde 4 olan vergi savaş· 
ta yüzde 6 olacaktır. 10 bin dolardatı 

artık gelirler için vergi yüzde 94 ( ?) 

olacaktır. Cumur başkanı ticaret bor• 

salarım kapamak, ederleri kararlaştır• 

mak, sanayii belge usulüne bağtaroa1' 
hakkma sahihtir. 

Komisyon, ba.şlaıngıç kapital ola• 

rak yarım milyar alan savq sanayifıtl 
finanse edecektir. Spekillasyon yapan· 

lara 100 bin dolara kadar para cezası 

verilecektir. 

İskandinavya devletleri 
başbakanları toplandıla! 

Kopenhag, 3 (A.A.) - Uç takan• 
dinavya devleti: tsveç, Norveç ve Da· 

nimarka dı§ bakanları 15 nisanda top• 
}anacak olan uluslar derneği konseyl• 

nin üstüunnomal toplantm dolayısil• 
alınacak birlik sıyasayı kararlaştımıalr 

üzere dün burada toplanmışlardrr. 

Toplantı sonunda çıkarılan bir bil· 
dirig silahlanma yarışının durmasını 

dilemektedir. 
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i ·Ankara Levazım Amirliği Satın ~ 
2 ....... Muhammen fiata na

zaran bedeli 14,850 liradır. 
teminatı muvakkatesi 1113 
lira 75 kuruştur. 

ANKARA DEFTERDAR LiGiN DAN 
~ ~ 

1 Alma Komisyonu ilanları 1 
i ~ 

!: 

İLAN 
1 - Kırklareli birlikleri için aşağıda yaztıı 7 kalem erzak kapah 

zarfla 8 nisan 1935 pazartesi günü saat 10 da Kırklareli komisiyo -
nunda ihalesi yapılacaktır. 

2 - Teklif mektupları ihale günü saat dokuza kadar Kırklareli 
komisyonuna verilmiş olması ve taliplerin muayyen gün ve saatte 
komisiyonda bulunmaları. (638) 

Cins·i Ton Tahmin fiatı ilk pey 

Arpa 
Un 
Bulgur 

Kuru fasulya 
Nohut 
Kuru ot 

366 
178 
106 

46 
50,800 (kilo) 

234,S 

tı. İLAN 
E&-.ci askeri techizat an

ta, bjz lelektrik tesisatı pa
duracak retiyle yaptırılacak
caktır ki 

sava~tan ve keşfi görmek 
ttktır. .. 

B 
.... un saat ondan on 

unun 
yalnız barısıAnkara levazım 
zamanda hi.ç J~ma komisyo

Jtadar güdü kuV\keşfi 194 li
maktu. .t"'azarlık 15 

Ne olurs~ -rtesi günü sa
:rımsarlan· pazarlığa istirak 

umı•"' 

Kurui 
3,75 

12 
13 

13 
11 

5 

Lira 
1029 
1602 

1033 
449 

419 

879 

için de taliplerin vaktinde 
teminatları ile beraber bu 
gibi işlerle iştigal ettiğine 
ve yaptığına dair vesika ile 
birlikte mezkur komisyona 
gelmeleri (718) 1-1227 

İLAN 

1 - Ankaradaki kıtaat 
için müteahhit nam hesa
bına 45,000 kilo sabun 16 
nisan 935 tarihine rnüsadif 
salı günü saat 11 de pazar
hkla alınacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün talip
lerin de belli saatte Anka
ra Levazım amirliği satln 
alma komisyonuna teminat 
makbuzları ile birlikte mü
racaatları. (730) 1-1259 

İLAN 
Çankırıdaki krtaat efradı

nın ihtiyacı için alınacak o
lan 62,000 kilo una talip çık
mamıştır. 16 nisan 935 tari-

hine müsadif salı günü saat 
onbeşte yine tekrar kapalı 
zarf usulü ile münakasaya 
konulmuştur. Muhammen fi. 
ata nazaran bedeli 6386 lira

dır teminatı muvakkatesi 
478 lira 95 kuruştur. Şartna
meyi görmek istiyenlerin cu· 
ma gününden maada her 
gün öğleye kadar Ankara le
vazım amirliği satın alma 
komisyonuna müracaatları 
taliplerin de belli saatten 
bir saat evel teminatı mu
vakkate makbuzları ile bir
likte teklif mektuplarmı 
mezkur komisyona vermele· 
ri. (717) 1-1228 

H.No. 
28 ) 

) 

Meşguliyeti İsmi Mevkii 

369 ) Elhamra oteli Arif Müdafaai Hukuk C. 
42 Çankırı kah vesi Ali Osman 

197 Matbaası Hami 
205 Elhamra barı Ramiz 
363 İlkbahar oteli Ahmet 
326 Müteahhit Halil O. Salim 
396 ,, Mahir Şemsettin 
411 Muhallebici Abdi O. Kerim 
411 Komisyoncu Yazıcı O. Mahmut 
412 Halı, kürk Antuan Edere 
415 Terzi; kumaş Ali Kamil 
457 Diş tabibi A. Vedat 

,, 
" 

" " 
Hacı Bayram 
Hükumet caddesi 
Hacı Bayram 
Anafartalar 

,, 
" 

u 

523 ,, ,, Tevfik Şevket ,, 
488 Kahveci Hakkı O. İlyas ,. 
766 Alıcı Abdurrahmin Hükumet caddesi 

1257 Yeni inşaat Ş. Hamdi Cevat Bankalar caddt:si 

" .. 
,, 

213 Şevrole acantası Abdullah Avni Müdafaai Hukuk C. 
Kızılbey Maliye şub~si mrntakası dahilinde 930 set'.esinde ticaret yapan y .harda adı 

ya~ılı mükelleflerin bugtır.kü ticaret ve ikametgah adresleri malUm olmadığından şu
beye verdikleri kazanç beyannamelerinin müstenidi olan defter ve vesaikini tetkiki için 
ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfında Kızılbey şubesine bizzat veya vekilleri rna
rifetıyle ibraz etmeleri aksi halde vergi matrahlarınm kazanç vergisi kanununun 43 ün· 
cü maddesine tevflican ta~cıfren tesbit olunacağı ilan ohmur (7t2) 1-1220 



t 
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Konya Elektrik Türk 
. Anonim Şirketinden: 

v Şırketimizin 1934 yılına aid heyeti wnumiyeııin adiye!1 
~i:;vkalade olarak içtimaı 31. 3. 1935 gününde yapılacagı 
~ •Yet, Ulus ve Babalık gazeteleriyle ilan edilmış ise de 
Yl~~ndırlık Bakanlığının 28. 3. 1935 günlemecli v~ 58 sa
n Yazı~ında heyeti adiye ile fevkalade içtimaa aı~.ruz • 
d~~lerın ayn ayrı olarak ilan edilmesi lazım geld!gı ha~
na 1~ arada ilan edilmesi muvaflkr kanun olmadıgı~a .b~
'lrıien ıçtimaın tehiri ile yeniden ilanatın yap~~ması bıldırıl 
ı ş olmasına mebni tayin ve ilan clunan gunde toplanı· 
:aınış ve bu fevkalade içtimam 1935 yılının mayıs ayı
nı altıncı pazartesi günü saat onda Konyada hükUınet 
hu?danındaki şirket merkezinde akdi ve aşağıda ya.z~Iı 
acd Usların ruznameye idhali kararlaştırılmış ~lmakl~ ~.s
hatn~ların işbu fevkalade içtimaa iştirak e~e~ılmelerı 1~~n 
, .11 oldukları hisse sened1erini içtima tanhın~en on gun 
\'elıne k d · · d · k te tesJım etmele-

r. · a ar makbuz mukabıluı e şır e 
ı ıla 1 n o unur. 

Ruznamei müzakerat 
iç· 1 - Sermayenin 650 bin liradan 2275~0 .liraya :_e~z~~ 
''~~. dahili nizamnamenin beşinci maddesımn aşagı a 

1 

~ılde d - . . ·ı . 
egıştırımesı: . . · d'l-

nı Eski madde· Şirket sermayesi 150 hın lıra tezyıd e. 
1 

tij~~ ~uretile 65°0 bin liraya iblağ edilm~~ olu? b:hen on 
kylırası kıymetinde 65 bin hisseye munkasımdkır ... k ı· 

· . · ·· b u tur ı-
t enı madde: Şirket sermayesı beherı uç uç . d 
1~~1 kıymetinde 65 bin hisseye münkasim 227500 lıra an 
~rettir. 1- 1302 

• 
lktısadi işletmeler amirliğinden: 

Yüksek z· E "t"" .. mekteb arazisine cıvar yerler-de ıraat nstı usu, . . 1 ı rın ve 
· n tarla icar edilecektir. Bu civarda araıısı 0 an .. a 
ıcara . · ktebine muracaat-
1 vermek istiyenlerin eskı Zıraat me 04 an. (7S9) 1-13 

l
·~ıijı .unıııııııqıııııwııııııruımııııııııı,mıııııımını1ı 

"1111111ııı1nıııııııııııtt11111ıımıınıııııırrı111111111111111M~ıııuııınıınıııııııımır•1-":1111111 ~ 

1 Milli Müdafaa Vekaletı Satın Alma fi 
İ Komisyonu ilfınları 1 

İLAN 
2
02

1 -. Tahmin edilen fiatı 
ın 5 lıra olan 450 metre 
s Uhtelif renkte yaka çuha-
l acık k · h ~ e sıltme ile satın a-
nacaktır. · 

p 2 - Eksiltmesi 11.4.1935 

d~rşeınbe günü saat 11 de -
ır. 

ı 3 - Muvakkat teminat 
sı r ıra 88 kuruştur. 

4 - Sartnamesini para-
sıG alrn , ~ . . .. 

aı< ve ömeklerını gor
:rrı .. • . . 
s --K •çın her gün öğleden 

l .c:nra komisyona uöranabi -
ır o 

ceı. ::ı - Eksiltmeye gire -
. "'1er muvakkat banka te -

l'lıın::.t . - mektup veya malıye-

b
.Ye Yatırılmış teminat mak
u ·ı . .. · arıyle kanunun 2 ve 3 

unc·· v .u maddelerinde yazılı 
/ 51kalarla birlikte ve saa -
ı_ınde M. M. V. satın alma 
~o . 
.,. Inısyonunda bulunmala -
l. (668) ı-1144 

İLAN 

h ~ İstanbul Komutanlığına 
aglı kıtalar icin 200 ton 

~na .. t~.klif edile; fi at paha
goruldüO-ünden tekrar ka 

p:-ı] o 
t.Z 

1 zarfla eksiltmeye konul 
~~Ştur. Beher kilosunun 
~ 1tnin edilen fiatı 10 ku • 

§tur. İhalesi ı 4 nisan 935 
~azar günü saat 15 dedir. 
ta Uvak.kat teminat 1500 li -
tu~ Ist~kliler teklif mek
'lel t mı ıhale saatından e • 

8 
stanbul Komutanlığı 

,,:tın alma komisyonuna 
tlneleri. (704) 1-1214 

İLAN 

~1 200 kilo ağır makine ya
... Pazarlıkla alınacaktır. Pa 
<.arı -.. ıgı 6. 4. 935 cumartesi 
[\in·· 
ltiJ u saat 14 dedir. Beher 

4
r onun muhammen bedeli 
f~ ku~uştur. Talipler evsa
'11Jormek üzere her gün 
y

0
' • V, satın alma komis • 

ta~~a ıı:üracaatlan. Pa : 
gu ıga gıreceklerin bellı 
l'a: ve saatmda maliyeye 
ile tn1?1ış 675 kuruşluk vez 
tın rnaltbuziyle birlikte sa -
hl 

1 
al~a komisyonuna gel· 

e erı. (723) ı -1247 

!LAN 
yerli fabrikalar mamula

tından 45000 metrelik elbi
selik kumaş kapalı zarf ~
suliyle satın alınacaktır. I: 
halesi 13-4-935 cumartesı 
günü saat 11 dedir . Be
her metresinin muhammen 
bedeli 265 kuruştur. Te~i -
natı muvakkatesi 7212 lıra 

5o kuruştur. İstekliler ev -
saf ve şartnamesini almak 
ve o-örmek istiyenler 597 ku
ruş 0 mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonunda~ 
verilecektir. Eksiltmeye gı· 
recekler 2490 N o. lu kanun
da gösterilen vesaikla bera
ber belli gün ve saatından 
en az bir saat evel tekl.if :ve 
banka mektublariyle bırlık
te komisyona tevdi etmele-
ri. (656) 1 -1129 

İL AN 
Müteahhit nam ve hesabı· 

na pazarlıkla alınacak ol~ 
330 adet keten yumak tle 
makaraların atımından sarfı 
nazar edilmiştir. (754) 

1-1297 

1 LAN 
yerli fabrkialar mamula-

tından 40000 metre kaput • 
luk kumaş kapalı zarf u_su • 
liyle satın alınacaktır. Ih~
lesi 1 ı. 4. 935 perşembe gu
nü saat 11 dedir. Beher me~· 
renin muhammen bedelı 
297 kuruş 50 santimdir. Te-
minatı muvakkatesi 7200 li
radır. İstekliler e\'saf ~e 
şartnamesini almak ve gor 
mek istiyenler 595 kuruş 
mukabilinde M. M. V. sat;ın 
alma komisyonundan ".en· 
lecektir. Eksiltmeye gıre • 
ceklerin 2490 No. lu kanun· 
la gösterilen vesaikla bera
ber belli gün ve saatında~ 
en az bir saat evel tekhf 
ve banka mektublari~le bir
likte komisyona tevdı etme
leri. (655) 1-1128 .:,::;:,_;.;......;..---------------

Kiralık 
Ev, dükkan ve garaj 

Ulus gazetesi yakınındadır. 
Matbaa karşısındaki yazıhaneye 

1-1254 
müracaat. 

'' ......... 
~ - - _, 

ı ,-~~;~=~ü:;;:;:ı 
Satın Alma Komisyonu ilanlan J 

~ 

İKİ Ç1FT FAYTON ARABASI KOŞUM HAYVANI 
Tahrtıini bedeli 750 lira olan yukarda yazılı iki çift fay

ton arabası koşum hayvanı Askeri Fabrikalar satın alma 
komisyonunca 13 - Nisan - 935 tarihinde cumartesi günü 
saat 14 te pazarhkla satın alınacaktır. Şartname bedelsiz 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 56 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle satacakları hayvanlannr mezkiir 
gün ve saatte Umum Müdürlük nizamiye kapısı önünde 
hazır bulunmaları. (689) 1-1196 

KIRIKKALEDE YAPILACAK BAZI TAMİRAT 
Bedeli keşfi 671 lir olan yukarda yazılı tamirat, Aske-

ri Fabrikalar Satın Alma Komisyonunca 14 • nisan • 935 
tarihinde pazar günü saat J 4 te pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Şartname bedeli beş kunış olup komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 50 lira 33 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkfır gün ve saatte komisyona müracaatları. (690) 

1-1197 

Dr. CElI .. 
ın 

Nasır i 1 acı 

SAVIFA 7 

~n ce.11..i ııaMrları bl• 

ie. pek lu88 bir zamaDI 
da tamamen ve ka. 
lriindco çıkarır. 

Umumi depo u: İn. 

giliz J<anzuk eczane. 

ei. her ~czaoede h11• 
lunur. Ciddi 'e mii.-

e eir bir nasır iJilo. 
dır. 

Kanzuk öksürük şurubu: öksürüğü kati şekilde cturclu-
rur. 1-361 
~ıııııııımnıu uıı: wıııuııııı:ıııııııııııımıııııumıııuı ııııtııuımı ıınauıııııunıııııuııuuıınıııımııııııırı ıııoımıuı ıuııı 1 ~ 

İ MOSKOV A GECELERİ İ 
e Anna Bella - Harri Baur • Pier R. WBm m 
~ııııııııııııııu ıııııJllllllllllll ıuııııııııı:ııııııııl!lııııııııııııııM ımıımnmı:ııı111nıııııuı ııuuınmllB ıııuıımıııımn n · .M ııımı ~ 

YİRMİ BEŞ TON 
LÜLECİ KİLİ 
Tahmini bedeli (7 50) lira 

Devlet Demiryolları ve ıimanları 
iLAN ŞARTLARI ~

4 

• ( 'f ) 1 J 
Beher Beheı l\: JŞ etme UffiUmJ 1l ÜC Üt•rÜğİİll( Cll: 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~( Senelik icar bedeli 1320 lira tahmin edilen kapalı bir 
--- ~~ binek otomobili 16 nisan 1935 salı günü saat 15 de Ankara 

2 300 3 200 da idare binasında müteşekkil komisyon t.:-rafmdan ve a-
4 150 s 100 çık eksiltme yoliyle kiralanacaktır. 
6 80 7 Bu işe girmek istiyenlerin 99 liralık muvakkat teminat 

~ 8 25 kuruıtur. ~ vermeleri ve kanunun tayin etti!!i vesikalarla kanunun 
~"' 1 - Haycr iılerinc ve yeni ~ ct · d ~ ,. or üncü maddesi mucibince işe girmeg~ e rnanii kamın! 
~ çıkan lritablara aid ilanlardan ~ b 1 ~ u unmadığına dair beyannamelerini \'e otomobil sahibi 
,. % 15 tenzilat yapılır. ~ ~ J olup Ankarada icrayı sanata mezun bulunduklarına dair 

~"' 2 - Zayi itan bedelleri rnak. ~ i.. .. k ~ vesaiki komisyon reisliğine vermeleri Iaıımdır. • 
~ tu yuz otuz uruştur. ~ B . 'd ~.. 3 _Tebrik, tcşckkUr, evlen· ~~ u ışe aı şartnameler parasız olarak Ankarada mal-
~ zeme dairesinden tedarik edilebilir. (726) ı -1244 
~ me vefat ve katı aH\k~ illinla . ~~ 

\ l tndan maktuan be§ !ıra alınır. ~ 

~ ~ Valiliğinden: 

olan yukarda miktarı yazılı 
Lüleci Kili Müteahhit nam 
ve hesabına askeri fabrika
lar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca ı 8 ni
san 935 tarihinde perşembe 
günü saat 14 de açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Şart 
name bedelsiz olup komis
yondan verilir. Taliplerin 
(56) lira (25) kuruş muvak· 
kat teminat ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (757) 1-1306 

I
."'~"",.,""'"'"""""'-...'"'..,'"'..,,.,"" .... ,.,'"' ,.,~ -ı~ ~ ABONE ŞARTLARI 

~ Ankara Helcdh'e ReisJiwi ~~ l· ı\olüddet Dahilde Hariçte 
~ " ~ ~ 

lF I· ~ ~ ---
~ an an ~ ~Seneliği 17 Lira 30 

~'il 
• 1 L A N ~~ 6 Aylığı 9 .. 16 ,, 

Bendderesinde Sakalar değirmenine giden yol üzerin
deki taş ocağı şartnamesi veçhile bir sene müddetle istek
lisine açık artırma ile ihale edilecektir. İhale ı ı. 4. 935 per· 
şembe günii saat 15 de yapılacaktır. Muvakkat teminat 75 
liradır. Bunu ihaleden evel hususi muhasebeye vererek 
makbuz alınması ve artırmaya gireceklerin encümene ver-

Başı boş bulunup belediye l· 3 Aylığı S •t 9 ., 
hanında muhafaza edilen bir ~~ Posta ücreti gönderilmiyen 
merkep ile bir ineğin üç gi!- ~: mektublara cevab verilmez. 

ne kadar sahipleri çıkmadı· ~ı"'-·~~~~~~~i:!"Alı~~~i«i 
ğı takdirde satılacaktır. 

(760) 1-1303 

ANKARA ÜÇÜNCÜ İC· 
RA MEMURLUGUNDAN: 

İş Bankasına 195 lira 60 ku
ı uş borçlu Ankara' da yeni hal
de Z4 No. lu mağazada helvacı 
Mustafa Hüseyinin ikametgibı 
meçhul olduğundan Ödeme teb • 
liğ edilememiştir. Hukuku usul 
muhakemeleri kanununun 141 
inci maddesine tevfikan borslu

ya 25 gün mehil verilmiştir: 
Tebliğ makamına kaim olmak 

üzere keyfiyet ilan olunur. 
1-1292 

Ace e satıJk bağ 
Dikmen civarında yukarı üveç 

yatağında (evi ile beraber) bir 
bağ satılıktır. Aşağıdaki adrese 
baş vu.rulması: Zafer caddesin. 
de küçük cihan kah'I: esi sahibi 
Sadık. 1-1213 

Kirauk 
1çcebecide otobüs durağında 

4 odalJ ve k-0nforü havi bir ha

ne kiralıktır. Telefon: 1317 
1-1310 

Keçiörende 
satılık bağ 

Keçiörenin en müstesna ) erın· 
de içerisinde kuyusu, meyva a· 
ğaçları olan 5750 metre rnurab
bar bağ müsait şera.itle satılık· 
tır. 

Kınacı Han !şevi: Tel: 3714 

de başvurmaları. ı-1300 

KILIÇ 383 kömür ocaklarına 

Mühendis lazım 
Alakadarların Zonguldaktaki 

idarehanemize ve maden müdil· 
riyetinc müracaatları. 1-1251 

Satılık Arsa 
Çankm caddesinde Ase-kerlik 

şubesi yakınında 20 metrelik cad
de üzerinde köşe başında (İmar
ca tanzim edi1nıi~) 302 metre. 
Ankara Eczanesine müracaat. 

i 1 an 
Ankara vilayetinin Keskin ka

zauna bağlı Hüseıyinbey obası 

köyünde şimalen Hüaeyinbey o. 

bası camiinden KilevH köyü ca. 

miine hattı müstakim, şarkan Ki· 

Jevli köyü camiinden kaletepe • 

ye hattı müstakim, cenuben Ka -

letepeden Dağde1iki • Eldirek te

pesine hattı müstakim, garben 

Dağdelikli • Eldirek tepesinden 

Hüseyinbeyobası camiine hattı 

müstakim ile çevrilmiş sahipli 

ve sahipsiz 560,5 hektar arazide 
bittaharri meydana çıkarılan mo-

lipten madeninin yüz hisse itiba· 

riyle 75 hissesi Fatma Belkis, 

Pakize, Zeynep ve Nafi Salim ve 
yirmi dört hisı;esi de Hafız Mu. 

rat Fikri uhdelerine 60 sene müd
detle ihalesi icra kılınacağından 

maadin nizamnameıinin 36, 37 
inci maddeleri mucibince bu bap· 

ta bir güna itirazı olanların 36, 

37 el maddeler muciıbince tarihin

den itibaren iki ay içinde iktısad 

vekaletine veya Ankara valiliği

ne istida ile müracaat eylemeleri 

.ilan olunur. 
1-962 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harrirl Falih R:fkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Va.ıı lıteri MUdilrU Naıuh! 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarında 

1 
Ulus Buımtvindı b•sılmış· 

l ,, .... 

mele~ lazımdır. Şeraiti anlamak için her gün muhasebei 
hususıye müdürlüğü kalemine müracaatları. (687) ı-ı 185 

' Havacılık ve sporun 
BEKLENİLEN TÜRK KUŞU SAYISI 

- İçindekiler -
Türk Kuşu 
Türk Kuşu Kurumunu Kutlarken 
Türk Kuşu 
Türk Kuşuna uçucu üye yazılanlar 

Behçet Kemal Çağlar 
Mahmud Beliğ 
Server Ziya Gürevin 

Türk Kuşu Abidin Daver 
Romanyada mühim bir uçak yarışı 
Tayyare Cemiyetinin on yıh için düşünceler 
Sporcular Tayyaresi .Ziya Ateş 
Hava Hukuku Rifat Taşkın 
Acun havacılığında yenilikler 
Türk ulusu ve Tayyare Cemiyeti 
• • • • • • • Ve Spor bahisleri 

U y A N J s sen:eti fünun 
' yenne çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

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

Nafıa Bakarılığınd an: 
Muhanunen bedeli 984 lira olan 8 ton 4 m/m. lik gaı .. 

vanizli telgraf teli ile muhammen bedeli 80 kuruş olan 10 
kilo 1,5 mLm. lik bağlama teli açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme 16. 4. 1935 salı günü saat 15 de /' 
kanlık malzeme müdürlüğünde yapılacakW:?.f bi . d. y 

t kı'l • , q_., •r Il ıg .. 
ste ı enn Tıcaret Odası vesikası ve 73, qQ'. u ki he/' 

vakkat teminatları ile birlikte aynı gün ve se: q ~ 
yıonda bulunmaları lazımdır. (7. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parl
malzeme müdürlüğünden alabilirler. (694) ~ 

Maliye Bakanlığından: 
~eş. bin. şiş~si bir kil~luk, on bin şişesi yarım 

s~kı.z. bın şışesı çeyrek kıloluk olarak yerli malı ttlyenler• 
bın şışe yazıldıktan sonra siyah olan mürekke~ Ülkede bo

mak üzere kapalı zarfla eksilbneye konulm\btün ulus uya· 
mesi merkezde kırtasiye müdürlüğilnden 
Dolmabahçede kırtasiye deposundan aT 
ğe istekli olanların beş yüz otuz yedi ı!!.'12 ._ Bozutmak ., 

natlariyle 24 nisan 935 tarihine müsadif \.. . . 
saat on beşte Maliye Bakanlığınde Levaz:mr'~;"k ı.s~ıyen. 
o_dasmda teşekkül eden satın alma komisyonuna ğ..._ oaut. 
rı. (729) 1- 1 .... 



SAYIFA 8 ULUS 

1 Merkez Liboratuarlar 
Müdürlügünden: 

Adana Belediye 
Başkanlığından: 

2 Vfl0 komprlmelık amba laılaraa 
.r 

b u)i"ur, Ambalaj ve komprıme· 
~ ~ 'eti ~zerinde ha lı!>lığıni lekelfı.ıl 

ad ... $ m a rk a~ nı a r a., ını z 

Kenya Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden ' 

~öetimizin 1934 senesine aid heyeti umumivenm adi· 
yen~e f&vkalade olarak içtimaı 31. 3. 1935 ~arih~nde yapı· 
laçQI Milliyet, Ulus ve Babalık gazetelenyle alan edil • 
millae de Nafıa Bayındırlığmm 28. 3. 1935 günlemcc
Ji v~ 51 ıayılı yazısında heyeti adiye fevkalade içtimaa ald 
nıZnemelerin ayn ayn olarak ilan edilmesi lazun geldiği 
halde bir arada ilan edilmesi muvafıkı kanun olmadığına 
binam içtimaın tehiri ile yeniden Uanatın yapılması bildi· 
ril~ olmasına mebni tayin ve ilan olunan günde topla· 
nılamamış ve bu adi içtimam 1935 yılı mayıs ayının birinci 
çaııemba günü saat onda Korıyada hükumet meydanın • 
aaıa firket merkezinde akdi ve a,ağıda yazılı hususla
nn namameye idhali kararlaştrrılmış olmakla hisscdarla
mı l""1 adi içtlmaa i§tirak edebilmeleri için hamil olduk
ları hisse senedlerinl içtima tarihinden on giln eveline 
kak makbuz mukabilinde şirkete teslim etmeleri itan 
olun•. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Meclisi idare ve mürakib raporlarının okurunaaı 
2 - Senelik bilinçonun tasdiki 
3 - Heyeti idare ve mUrakibin ibrası 
4 - Yeniden bir miirakibin lntihabiyle ücretinin tayini 
S - Müddetini ikmal eden üyelerden Konya ıaylavı 

Bat Musa Kiznn, Osman Olgun, Ahmed Hamdi, Ahm.ed 
lkgun yerlerine dört ilyenfn yeniden seçilmesi. 1-1301 

Harita umum müdürlüğündenı 
ı - Kıta erleri için aşağıda yazılı (7) kalem yiyecek 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen fiat (756) 
lira&r. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gUn ve . 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de (56) lira (60) ku111f mu
vakkat teminat makbuzlariyle 10 nisan 935 çarşamba gü
nll sut (iO) da Cebecide Harita uraum müdürlüfü ıatm 
alma komisyonuna gelmeleri. (763) 
Mikdan kilo ClNSt 

1500 Bulgur 
1000 Nohut 
1000 Kuru fasulya 
800 Meccimek 
300 Çekirdeksiz üzüm 
ıoo Toz ıeker 
. aoo yemeklik tuz. 

1 - 13ll 

EıpJ~k ve Eytam Bankasından: 
Un Cins ve nev'i Depozitosu 
Bulgur eami B. apartımanı altındaki ma-

Kuru fH"'' ' . ~.._ za 180 lira 
Nobu~ /'.'#• rhan B. apartımam alt katta lki 
Ku• ~ ~"F' (.lı daire 27 lira 

~tıı; ~tf yazıh emlakimizin icarı, 1. s. g3s den 
.,f i ıs. 4. 935 tarihine müsadif pazartesi 

--\~ lizere açık artırma ile kiraya .-ile
.• uerin ihale gününe kadar pey pariıiylı 

11 Aamıza müracaatları ilan olunur. (71~ 
1 - 1293 -.aştar .. , 

t~ktir. .""'. -----------------
"Un c·· h . Bunurı An. Um UrJyet 

yaJnız barı~ 

zamanda hiç ~mı• , k B k d ı 
Jradar gücJü ku~eşfir ez an asın an 
maktır. .t'"'tclar tütün fabrikası muhasebe memuru 

Ne olur•~-& ta<ima yazılı D aırufından bir hisaelik 22851 
r nn1U11 ... ım hiıse senedi kaybolduiundan bu ıenedill ar
uır· .. dl kalmadığı ve Nfka ayı ile Bayan Melaba~ 

• aı sened verildifi ilan olunur. ı-tSOI 

Müessese için pazarlıkla 100 baş kobay satın alınacak
tır. Kobaylar hastalıktan salim olacak ve üstünde tecrübe 
yapdmıı olmıyacaktu. Binde bu gibi tecrübe hayvanlaı:ı 
olanlar her gün için Etlikte Merkez laboratuarlan m~ 
düriiiğilne müracaat etmeleri. (708) 1-1221 

Rusca Bilen Aranıyor 
Tayyare Cemiyeti merkezi için rusca lyi okuyup yu • 

ma, konuşma ve her iki dile çevirme bilen bir işmen (mı 
mur) alınacaktır. İstiyenler cemiyet başkanlığına mli • 
racaat etmelidirler. 1-1262 

Ankara ticaret ve sanayi odası 
sicilli ticaret bürosundan: 

Sicilli ticaretin 108 numarasında müseccel bulunan An
kara Elektrik türk anonim ıirketinin 28 mart 935 günleme· 
cinde alelade olarak hissedarlar umumi heyetinin 1934 
hesab yılı bilanço ve karü zarar hesabının tasdikine ve 
idare meclisinin ibrasına, Bay Ali Ruşen; General Zeki 
Baras, Fahri Tandoğan, Edib Cemil Oyhon, İsmail Hakkı 
Sayınkul, Herr direktor Becker, Geheimrat Fellinger, 
Banker Andrae, Dr. Koppeli'in idare meclisi üyeliklerine 
ve Mdımed N azırnm da mürakibliğe tayin keyfiyetlerinin 
2. 4. 935 tarihinden tescil edildiği ilan olunur. 1-1298 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Keşif bedeli (24196) lira (98) kuruş olan Polatlı • 

Haymana yolunun 23 + 090 ila 43 + 000 kilometreleri a· 
rasında 18 menfez inşa ile 33 + 000 43 + 000 kilometrele
ri araı:;ında 10000 metre mikab ham taş ihzarı kapalı rarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 22 nisan 935 pazartesi günü saat on bo~tt 
Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklif mektublannt Ticaret Odaıı ve
sikası ve 1815 liralık muvakkat teminatları ve Nafıa bat• 
mühendisliğinden alacakları fenni ehliyet vosikalariyle 
birlikte aynı gün saat on dörde kadar vilayet encümeni n. 
yasetine venneleri. 

4 - İstiyenler keşif evrakını ve şartnameleri Ankara vl· 
layctl nafıa başmühendisliğinde gözden geçirebilirler. 

(756) ı- 1307 

Jandarma Genel Komutanlığı 
[ J. U. K.] ·Ankara Sabnalma 
Komisyonundan: 

Nümune ve evsafına uygun yeril malı ohnak prtiyle 
( 8000) tane kilim 20. 4. 935 cumartesi günil aaat 15 de ka
palı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. İatekliler nümu· 
ne evsafını her gün komisyonumuzda görebilirler. Şartna
mesi parasızdır. Kilimin bir tanesi için (310) kunıt fiat 
biçilmiştir. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanun ve 
ıartnameıindeki belgeleri havi (186) liralık ilk temin&\ 
makbuzu veya banka teminat mektublanru muhtevi tell
lif mektublarırun eksiltme günü saat (14) de kadar Anka-
rada komisyona vermeleri. (752) 1 - 1296 

Ankara Valiliğinden : 
Sanatlar okulası için şartnamesi veçhile 500 kilo aadı 

ve 500 kilo zeytin yağı ve 250 kilo ıabun ve 200 kilo tuz ve 
400 kilo soda ve 200 kilo beyaz peynir ve 100 kilo ılrke a• 
lmmak ve 18 nisan 935 perşembe günü saat 15 ee ihale ya· 
ptlmak üzere açık eksiltmeye konulduğundan ıartnameyl 
görmek ve almak iıtiyenlerin her gün sanatlar okutur 
müdürlüğüne ve eksiltmeye girmek için de 69 buçuk lir• 
Irk teminat makbu'ziyle vilayet encümenine gelmelerL 

(747) ı- 1295 

Ankara Belediye Riyasetinden 
1 - İtfaiye memur ve müstahdemini için 66 taktın yaz-

lık elbise aleni eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (850) liradır • 
3 - Muvakkat teminatı (65) liradır. 
4 - İhale 25-4-935 perşembe günü saat U te Belediye 

Levazım müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
5 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenlor her gün 

levazım müdürlüğüne müracaat edebilir. (766) 1-1314 

• 
Iktısadi işletmeler amirliğinden: 

Ziraat Enstitülerinde yetiştirilen on besili damızlık 
domuzla yinni koyun üç inek, bir ökilz pazarlıkla satıla • 
caktır. İsteklilerin 9. 4. 935 sair günü saat onda Yüksek 
Ziraat enstitiisüne baş vunnalarr. (758) 1-1305 

1 - Adanada Atatürk parkı etra~ı. beyeti fenniyedl
k1 projesi üzere tahdid edilecektir. 

2 - Bu işin bedeli (4442) lira 8 kuruştur. eti 
3 - İstekliler bu işe aid evrakı bedelsiz olarak hey 

fenniyeden alabilirler. 
4 - Kapalı zarfla eksiltme g nisan 935 pazar günil t.18"' 

mi encümende saat on beıte yapılacaktır. 
S - Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. 

6- Muvakkat teminat mikdan (333) lira 15 kuruttuft 
7 - İstekliler şartnamesinde yazdı evrakı ibraza rnto" 

burdurlar. 
8 - Teklifler 935 senesi nisanının dokuzunda şartı',. 

mesinde yazdı vakitte daimi encümen riyasetine veril• 
cektir. 1-1089 

•• •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertibin 6 mcı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir. 

Büyük ikramiye2000001iradı 
Ayrıca 25.000, 20.000, ıs.ooo. 10.000. 

S,000 liralık ikramiyeler ve S0.000 lfrahk mitkA· 
fat vardır. 

Harita Umum Müdürlüğündenı 
1 - Muhammen Hatı 494 lira 35 kurut olan kıta hayva

natı için aşağıda yudı (11) kalem mutablye açrk ek.ittın• 
ile satm alınacaktır. 

3 - Taliplerin prtnamcyl görmek \bere her gUn v• 
eksitmeye iştirak edeceklerin de vaktinde (37) lira 10 ku
ruş muvakkat teminat makbuzlarilo 11.4.1935 perşembf 
gün Uaaat (10) da Cebecide Harita umum müdürlüiU Mtlll 
alma komisyonuna gelmeleri. (631) 
Adet C l N S l 
100 Zincir yular ıapı 
100 Kd yem torbası 
too ,, gebre 
loO ,. kolan 

Gt) Keçeli kıl belleme 
50 Kıl çul 

15 (giyim) eıter naU 
200 ( ., )beygir nail 
80 (paket) alafranga mdi (1, 8 No.J 
8 Araba urgaıu 

8() Mekkln urganı 
J-1098 -

Aydın Nafıa 
Başmühendislığindenı 

1 - (20758.18) lira keıif bedelll Aydm ·Tire yolunud 
17 +455-U~+233 araamda D menle• lııpatı ekılltm .. int 
lateldl çıkmadığmdaıa yeniden va bir ay müddetle puarlıJİ 
.Uiltmeıine konulmuıtur. 

2 - İsteklilerin 661 nwnaralı ekılltme kalıununa gör4 
haarbyacaldan vesikalarla o/o 7 ,5 niabetinde teminat Ü<' 

çasiyle 11-4-935 perıembe günü saat 15 de 'rilayet encüm .. 
nine gelmeleri. 

3 - Ekailtmeye girecekler ehliyeti fenniye veelkal .. 
nnı bapnühendisliğe müracaatla almaları. 

4 - Fazla izahat almak keşif evrakını gönnek lıtiyeıı" 
terin İmıir ve Aydm Nafıa Başmühendisliğine müracaa_. 
lan. (613) 1-1109 

Ankara ticaret ve sanayi odası 
sicilli ticaret bürosundan: 

Sicilll ticaretin 209 numarasında müseccel bulunan Ane 
kara Havagazı Türk Anonim Şirketinin 28 mart 035 günt 
lemecinde alelade olarak hissedarlar umumi heyetinin 
1934 hesab yılı bilinço ve karii zarar hesabının tasdikint 
ve idare meclisinin ibrasına, Bay Ali Ruşen, General Zeki 
Baras, Fahri Tandoğan, Edib Cemil Oyhon, İsmail Hak
kı Saymkul, Herr direktor Becker, Geheimrat Fellinge'I 
Banker Andrae, Dr. Kıöppel'in idare meclisi üyelilderin4 
ıeçildiklerl ve Mehmed N azımm mürakibliğe tayini ke~~ 
fiyetlerlnin 2. 4. 935 tarihinde teecll edildili Um olun~ 

1 -1299 

Doktor liiiiİİİİİİİİİİİiilıİİıİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ!jiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİııİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİiiİiiiliiiİllİ 

AliMarufÜnver 1 J SJNEMALAR 
DERİ, F1RENG1 VE -
BELSOÖUKLUÔU 1 YENi BUGÜN BUGECE 
HASTALIKLARI Se.:l nin ilk Türkçe ıözlü, tarkılı muazzam p heaerl 
MÜTEHASSISI A y s E L 

Tabakhane caddesi başında (Bataklı Damın kızı) 
Altıntaş sokak Noı 5 Canlacıdıranları Feriha Tevfik • Cahide • l. Galip- Mahmut 

1 

N uınaralı ve rlerinizi ~düzden tedarik ediniz. 
Hastalannı her gün 9-13 

vı 15-20 yı kadar kabul e~er . 
ı- 1239 Telefon : Yeni: 3540 - Kulüp: l Uf 


