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znbıtanın lıafü iizerim• weş at.;'arak miislii
mtınlardan otuz l:i~irıirı ölümiine ve ,·üz ki
tinin yaralanmasına s,•beb olan facia iizeri-
1ıe J.·imseyİ cezalnntlırmamıştır. 
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ON AL ~Ncı YIL No: 4915 
Adımız, an(hmızdır. 

• 
Her ) t•rtle 5 kuruş 

= ==ı 

İNGİLİZ SiYASASI BELİRİYOR 

• 
lngiltere bekliyecek 

melerin vereceği her f ıraattan fay• 
dalanahilsin. Bu, demek oluyor ki 
Popolo Ditalya gazetesinde geçen 
gun ileri surulen ve Streıa konfe
ransının "bir takım açık ihtimal
ler karşısında beraberce tutulacak 
bir yol,, tayin etmesi aerekecejini 

iddia eden gorüıe İngiltere de k• 
tılacak kimııe yoktur. 

3 - İngiliz cliplomaıi mahfil. 
leri, Fransa, lngiltere ve ltalya
nın Uluslar Derneğine verilecek 
ve kurul tarafından ıörütüldüJc. 
ten sonra onanması olaaıkbulunan 
bildiriğin yazılma11 için bu ayın 
15 i?den önce uzlaımıt bulunmal• 
rı dılenmektedir. 

Bu bildiriğ, Berlin ile göriif
melere devam için kapıyı açık b1-
rakml.'\lıdır. Belki, bu bildiriğe g• 
reğinde barışın korunma11 ~'
le beraberce çalııabilmek üzere bw 
danııma teahhüdü eklenm•I et. 
onanacaktır. 

-------~-·------~ 

Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu Osmanlıcadan 
le 

• .. l . ı karfııuna (T. Kö.) beldeği ( uliimeti) lw nnuıştur. llunlarm lıer biri hak·kında sırası ile 11znıarılarımı~ın ( nıütehaaıu) 

N. 12 
l - Ö~ türk{e köklerden ge n BOZ e rır 

2 
yazılarını gazetelere vere~~iz. d dilme•i için, gereğine göre, fratııı~caları ya~ılnır~, 11yrıca örnekler de kon ulmuııur. 

3 
- Yeni konan luırıılıl;la~ın ıyı .ayıbr e _ k .. iılenmiı ve kullanılan ıekilleri alın rrıııtır z Aslı ak olan hak, aılı iigiim olan lıiikiim, tiİl'k<,·e "çek,, kökünden ge-
- Kökü ıürk{e olan kelımelerın u gun ıı 

,. .. , 
.. ":::::: 1 ,. ' 

len şekil gibi. 

alet\ _ 
Ö - itle, itiyle, serçekten 

rnc1c: 1 /eri sürdüğü düşüncenin lıablli icra 01• 
dutunu filen ispat etti = ileri sürdüğü dü~ün· 

~41~enın Yapılabilirliğini işle tanıtladı. 
~ ~ lınel 

1 .r~elc: Yalınız düşünüp tasavvur etmek yetmez, 
'!' o/arak da harekete geçmelidir .-. Yalrnız 
d~li .. d h nup tasarlamak yetmez, işIJel olarak • •· 
relret 

tp • e geçmelidir. 
.. t - o - reın 
örn k .. d ü ı . e : Bugünkü günde para ancak yu:ı e ç 
•ız getiriyor = Bugünkü güm!• par• ancak 

>'li.ıQe -
b • uç ürem getiriyor. 
""ti ... lıı.ıit -= D" ·· "t.i . uz urem 

la hl'' k t tire kep = Katınç ürem 
~-t k" Ö Ancak, yalnız, ıu var ki, fU kadar var 1 

b 
fllek: 1 - Seri fakat itinalı bir sa'yile Ça· 

Uk ' 
2 

'Yalnız ozenli bir çalışma ile. 
- llakkmız var fakat duracak zama11w1ız 

>'olctu ' nı r == Hakkınız var, yalnız duracak zsnıa· 
J tıırz Yoktur. fa;; Bu işi başaçıkarmak sizin 11linizden gelir, 
İi/ at başka işlerinizi bırakmanız lazımdır c= Bu 
( baiııçıkarmak sizin elinizden gelir, jU var ki 

t :" kadar var ki) başka işlerinizi bırakmalısınız. 
~rı:ıı::-y t •IQ. oluul, zavallı 
Ö ::::: Y oluulluk 
hatnck: Bütün hayatı fakr içincle geçti = Bütün 

it Yatı Yoksulluk içinde geçti. 

lli "-vr y· ö um, Uğur 
J ~ek: Bu işlerin ilerlemesini yarınki düşünce· 

e.t'llnj . _,, • -
8 zın de olacağına lali hayr addı:uerım -

U ırJe · . · d ·· ~ Jsrimi 
• :r rın ılerlemcsini yarınlcı uıunce • 

tın d , 
~ e olacağına yum sayarım. 
~~ . 
l'~::::: Renk 

Ö Ôlez 
L rnck · Her insan fanidir fakat insanlığa brra. 
oracıtğ ' • ..1 
d · 1 Yüksele bilgiler bakidir -=Her ınsan • ez-

q-, •
1 

at.et bilgiler 

Fena ::= 1 • l(ötü, 2 • Tüken (zeva.~ a~la~na) 
örnekı f - Fena bir i~ = K6tu bır ış. 

1 
_ Bu •tem bir •temi fenidır .... Bu acu11 bır 

tüken acunudur. 

f'araza (bilfarz) = Tutalım ki, diyelim k~ 
O
. k· Farazi dediğinizin dogru oldugunu ka· 
rne . · d a· 

bul etsek bile -= Diyelim ki (tutalım kı) e t· 

ğinlz doğrudur, ancak ... 

farazi =- Aıtözel = (Fr.) Hypothetiq.ue .. 
örnek: Felsefe timin farazi bir ıstıtalesıdır ~ 
Fflozoli bilimin astözel bir uzatımıdır. La 
philosophie est /11 prolongement hypotMtique 

de la scienc• 

faraziye = Aıtöz = (Fr.) Hypothese 
örnek: !Jı'm ve faraziye ilim ve sstöz = La 

science et J' hypothese 

Miıddea Töz (Fr.) These . . .. . . 
Örnek: Müddeasını iyi izah eıtı Tözunu ıyı 
anlattı = il a bien explique sa th~se 

Akıi müddea Yantıtöz = (Fr.) AntitMse 
örnek: Miiddea ~c aksi müddea-= 7'oz ve yan· 

trtöz Thcse et :ırıtithCse 

Farzetmek Tutmak, .aymak . 
Örnek: Sizin d1t benim kadar bu ışle alakad.ar 
olduğunuzu farzetmek isterim = Sizi ~e b:nım 
kadar bu işle ilgili saymak (tutmak) ısterını. 

fariza (vecibe) o= Düıerse 
örnek: Jnkrlib uğrunda bütün varlığımızr ve:-
melı milli farizamızdır =- Devrim uğrunda bu. 
tün varlığımızı vermek ulusal düşergemizdir. 

fark (temyiz) Ayrım, ayırt 
örnek: Bu iki söz arasında büyuk bir fark var 
= Bu iki söz arasında buyük bir ayrtm (ayırt) 
var. 

fark etmek (temyiz etmek) 
Ayırtlamak, ayırdel· 

mek 

Farika = Ayırmaç . . 
örnek: /Jnıin en büyük firıkasr, bır nızam da· 
• ._,1,. 1-alıım•ktır - Bilimin en büyük ayır
ıresıuu .. s 

bir düzen i~ind• galııma1ctır. 

htiına etmek Ayramak (Fr.) Exccpter 

örnek: Bu kaideden yalnız bir kelimeyi istisna 
etmelidir - Bu kuraldan yalnrz bir slJzü ayra
malrdır. 

istisnai Ayral - (Fr.) Exceptionnel 
Örnek: lstisnaf vaziyetlerde tutulacak 
- Ayral durumlarda tutulacak yollar. 

htiına Ayra (Fr.) Exception 

yollar 

Örnek: Vatandaşlar arasında hiç bir bakımdan 
istisna yoktur - Yurddaşlar arasmda hiç bir 
bakımdan ayra yoktur. 

Bilaiıtiına Ayraıız (Fr.) Sanı exception 

Örnek: Her vatandaşın hakkını bilaistisna sıya
nf't etmek vazifemizdir = Her yurddBfın bak· 
kını ayrasız korumak borcumuzdur. 

lıtisnaiyet Ayralık 

Mütderrik Ayı ık (Fr.) Divers 

Örnek: Müteferrik hav:ıdisler - Ayrık bilget· 
ler. 

Tefrik Ayırtı 

Örnek: Ayırtı (tefrik) kabul etmez. 

Tefrik etmek Ayırmak 

Tefrika (nıfak anlamına) Ayırga - (Fr.) Dis -
cordc, desunion 
Örnek: Vatandaşlar araswa tefrika sokmama • 
Jıdır = Yurddaşlsr arasına ayırga sokmamalı

lrdır. 

Tefrika (gazete terimi) - Bölem (Fr.) Fcuille-

ton 
Örne•k: Gazetemiz yarın yeni bir tefrikaya baş· 
lıyor Gazetemı;; yarın yeni bir b6Jeme başlı

yor. 

fart, ifrat = Aıırı, atırılık, atkın, aşkınlık 
Örnek: J - Fartı muhabbet - Aşırı (afken) 

sevgi 
Z - Muhabbette ifrat - S•vgide ~mlılc (•J • 

Jr.ınlık) 

Jfrat etmek = Aıın silmek 
Örnek: Hiç bir şeyde ifrat ıtm.a»lldlr - Hlf 
bir şeyde aşırı gitmetMJidlr. 

Faaahat Uzdiyem 
Örnek: Bu makalenizin fasahatine dl,.~k yot. 
tur Bu yazınızın uzdiyemine diyecek yoktur. 

İfade Diyem, anlatım = (Fr.) Elocution, depo.a. 
ti on 
Örnek: lladesi bozuk ..,.. Diyemi bozuk, 
lfade vermek, ilade almak == Diyem vernNJlj 

diyern almak • 

Tarzı wlaffuz - Deyiı = (Fr.) Prononciation 
Örnek; Her yerin kendine g~r• bir t•rııı tıl•I. 
luzu vardır - Her yerin kendine glJr• bir deyi
şi vardır. 

Tabir Deyim (Fr.) Terme, expreasion 

Örnek: Bu hareketinizi anlatmak için nasıl bil 
ifade bulacağımı bilemıyorum ==Bu har.ketiniııl 
anlatmak için nasıl bir deyim bulacağımı bile • 
miyorum ]e ne puis pas trouvır d'uprett • 
sion pour qualif ıer votre conduite 

Fasıl Aynç 
Örnek: Hu eserin dört fsslı var ki her biri diğ .. 

rine faiktir = Bu izerın dört ayrıcı var Jel hu 

hırı otekinden üstundür. 

Faııl = Bölüm (Bak: Bab) 

l'aaıla = A~a. aralık 
Fiıit Bozuk 

Örnek: Zamiri luid-== içi bozuk 

fe$Al Boz ut 

Örnek: Memlekette fe at çıkarmak ıstlyenler• 
k rşı bütun 111i/Jet rnüt'-'y khzdır Ülkede bo
zut çıkarmak istiyenlere karşı bütün ulus uy•· 
mktır. 

lfsad etmek (Fıtne anlamına) ,_ Bozulmak • 
(Fr.) Corrompre 

Örnek: Gem;ligin ahlakım ifsad etmek /stiytllo 
tere aman yoktur - Gençligin ahlikınz IHM'1t. 

mak istiyenlere 4ıman yoktur. 



ltalyadan Tiirkiyeye 
pnderileeek mallar 

s -.. mu a.,.p. ..,. ..... .. 
.............. ital~ ......... . 
....... 2 -- tarllWMle ... , ... ... 
........ 1ranm ......... ....... ..... ~...__._. ... 
l f rls._TlsW,.,. .... ..... -... ......................... . .............................. ....... 

lsparta'da baymdırb1r 
.......... 4 (A.A.) _ _...... ...... 

••hilrellM11' ............... 
............... -.... edi7or. Belecliye 
...... P-Jlettlrilmui lsla Wi,alr Wr 
... phfl'M'kbtchr. 

~,.. ~ ... JoNn ._... ...... \. ....... .,.... ........... . 
._.içme de iki beton .. vu ~
W.. Ha ......... ppm ftl ller ........ Ye ................................ 
~-

Tokad vilayet büdceel 
T,._d, 4 (A.A.) - ~et ....ı 

wc&ai Widce itiai ltitinli. t3& ,.ı. W 
~ IMiclCllli •.• 11 .. ..... 
9a71'-•tbr· ..... 111.911 .. ... 
~ 33.931 U.. ...... '13.m B • 
atla ..W..te ~. Klllir WW.. 
... rMi lliJik olml N' ''' tkla 
..,, ..... )ibik bir ... h .......... 

- içia ................ . 

latanhaJ kedgaJar toplantınna 
Muğla 'dan IJÖndfJl'llenler 

Mufla, 4 (A.A.J - ı.....- .... 
IMü UJuılararuı kaW. konpeU T. 

....... h .............. ..... 

...... çefid ............ çalrpnalumı ..... 
terir setidl ..... " ......... ,.... • 
mşbr. Halkevinin toplacJıiı bu da • 
JI....,• söre, Matla •• klylerinde tG • 
tla İftİsl ...... phpa OD Wr tilin 
WıriltamKfa; ı..halıkta, 1ı ... t9Ciliktı 
.,.. liwıtle ........ 1400 ....._ ~. 

• 
1 ç 

lçeriiller bakanımız 
geliyor 

...._., 4 (Telelon) - TralqU. 
,.... ............. luıJdcmdeW 
tetllİldllW 1lltlnnit olan ltm .......... 
.... Bay pw Kaya bu akpmld tıu1 
.. A.lııuaya ......... etti. Dunıkta •• 
w .. ..,. ...... , - ',.t müdirl 
w ......... ....t ._..,.atar• ...... 

Yalova'da yapılacak 
büyük otel 

.......... 4(T.W-)-Allll~Na· 
.............. y ...... ,.... • .,.. .... 
............ uri....,..,. ha-ft .. ,. 
otel ı - 1 ... - elalltml,-• ... . 
...... Alsaı ldanai rallMda tol .. . 
........ YalOYaya ........ ,.. • .. . 
..... ",... .............. tensillt-
.......... tileri t..tiWal .... .. ..... 
Tenzilatlı deniz seferleri 

ba§ladı 
.......... 4 (T.WO.) - Alraı " 

llrWi Ha,.n,. lclueW ........ .... 
• ... :rabk temDlth ........... bu-
...... itibaren ............. _,__ 

ler - hafta ........... " - alnlerl ,.. ...................... ahi 
....,. ....... _ ..... okwJatw • 

Burdur sıhhat müdürlüğü 
Burdur 11hhat m&düril B. Esad 

....... llmm herine mbnhlr 

....- almarak yerine Adana 
merlr• hlktmet tabibi daktor 
...... tayin edihnlt, Kütahya aıh
llat müdürii B. Muhiddinin de i• 
tifau kabul edilmipir • 

Fecr .... Tan 

ULUS 

u u 
Türkiye - İspanya 
ticaret uzlaşması 

lıtalnd, 4 (T.Woa) - lıpanya He 
.-.mdıa ~ Wr ti....t ulapmn ya
....... Y...ı ••..--. ihracat ta
cirlmmln Mtla llola,hldan temla ..._ 
W...,_. içia Tirkofis tanıfmdu ihracat 
tllcılrlerimizln dilelrlerl ......... , ..... 
nWan ............ 

Sarab ve likörlerimiz 
dışarıda beğeniliyor 
lıtanW, 4 (Tehfon) - Jahiur lda 

ne1 tlnuli7• kadar o...-....·,. külli 
retB mlkdarda prab, likör lhrac etmlt 
tir. Tiirk pnlllua "Wllaana •ermut • 
... .,...._ ....... ..,.......,.... v .. 
alda Duimarleaya pnıb ve likör SÖ• -......... 

Karahisar'da fırtma 
~.4(A.A.)-Diapae•-at,... .................. ..... 

,....... .......... Wr latmadan 
........................... tır.Pll'tl· ......... ~ .... ......... 
• ....., ... cllıit .............. . 

lıtuW, 4 (TelefGD) - De..a tic:'a
ret mldürii Bay Necdet Toroı ekspre
U,.le Mlam'ya slttL ~ Neoılet Akde· 
m Jimenl•rmlla ltir lıltkik ..,üati ;rap
parak tehrimbe döaeoektir. 

L A R 
Smai müesseseler mamô
Iatınm istihlak vergileri 

Sınai müe.ıeaeler mamulatmm 
••aiJ• matrala olan labf ıa,... 
tine n mamalat için aclenen g. 
tilalak r-minia de ithal eclilm.ı 
llzımıeutiii MaU1e BManlığı ta. 
rafınclan Yaliliklere bildirilmiftir. 

Mersin vilayet büdcesi 
Menin, 4 (A.A.) - Vilbet ...a 

mecliai ,...._...,_ Wtirmlttir. Meclis 

Yiliyet Midcesiai uo Wn tin olarak -
..... ebaittir. Bunu 118 W. .... Kil • 
tire YI 117 Wa ._ ~. - U
ran llhbat it--., 11 W. IRua alaat 
ve ha,Whk İflerİM •• 80 W. .._ _.. 
huehe Ye ..... lllKliM .......... br. 

....... hatka .O.yet ...n..-
yapbnlacak ........... - ....... ..... 
l§la 21 Wa lira. ................. .. 
J• eclJı~ JNlVJOlll 15iııl ..W. lira, ft • 
IAnt lrouiı ....... ela 20 .... .. 
tah.tsat ......... . 

Antalya vilayet büdcesi 
Amip, 4 (A.A.) - 40 sindir tap.. 

lanma dmamunda ola W.yet .-.ı 
mecHellııasiaclaWw..._..pmi•I . ,...... ............ o.-- ..ıJapt 
bidceai 131.671 ....... . 

Bolu belediye meclisi 
Boha .... ..,.... ............. .. 

turna ........................ . 
Yridl. 

Konya genel meelial çahımalan 
KODya, 4 (A.A.) - Villpt s-' 

mecliti safqmalarma .,,... etmektedir. 
Mec1ia 10D toplaabmula YDaylt Ya U • 
..... ballı bam lrii,ı.ia yalım bulanan 
imzalara ............... kaıwlattmmı!n-. 

Ankara r 
AnJrara radyosunun bu 

ramı pıdur: 

1 St.30 Dana mııailsiai 
19.40 Çocuk uati 
IO Mueild; 

Xreiller P · · 
.. Gaprice 
,, La 

Keman: Necdet 
Piyano: Ul'ri 

10.20 BY kadınına 8 
I0.30 Musiki: 

Hayd Trio 
Necdet Remzi: X 
Uhi Cemal: Piv .... 
Edip Sffen: Viy 

I0.50 Haberler. 

İstanbul rad 
lataabul radJOllunun bu 

rum ıudur: 
12,30 PllJc neıriyatı 
18 Danı muu1rid p1Ak 
19,20 Çocuk aatı: JllePt 
19,50 Haberler 
20 Operet parçalan· 
!0,45 Kltar Havayen ~ 

dqlan 
11,15 Son haberler 
ıı,so 

-

....._. udr,.. il§ilı _... 
Bitla iye ........... o 

külte41e .............. ....... 

Fermanfenu = Hükmeden lı.ad etmek (nifak ıokmak anlamın ... = Araboz. • 
lliM (Fr.) llettre la diacordance Örnek: Feczin ük Jflldarı ulka -,•7d•ka a: 

Ferqat etmek = Bırakmak, çekilmek, YQleçmek, 
eltelmwk ..... = .. b--. ltınılmuyaa 

ltil..W (münafdr anJamına) ı -Arataozaa = (Pr.) 
perturbateur, aıfclitieux 

1-Bomtca 
örnek: O, malsid bir adamtlıı - O, bozutcu bir 
adamdır. 

llihid (munafılr anlamına) = Arüoun = (Pr.) 
Corrupteur 
Örnek : Yine bir mfifsitllk etlerelı otJU bana .tar
fi kıpnttı = YiM bir •nbozanlı.t ederek onu 
bana kat§ı luşbrttt. 

Pifetmek (ıfşa etmek) = Dile veımek, app wr .. 
mak, açmak = (Fr.) Divulguer 
Orııck: Sırrıaı laşetti = Sırrııu dile verdi 
f.açı • vuıda) = 11 a dinlgae .son #erf!t 

.... t Ciizap = (Fr.) ~ ""1ation 
öhıek: ı,,.ıu. Raricı~ iiam. Parla miba.U.. 
ıel ri bakkrnda bazı i/fa.ıta bulunmuıtur -=- la-
6fliz dış bakanı, Parla söyleımeleri hakkında bir 
tab., giaçılarda bululJllJllffur. 

..... (Bak~ cihaııp) - Alpay 
ör.~ ~rib ıı,a 'flttlb1•nn at11lıl)m ltltmet
le aaotr - Tarih biyük alpaylann adlarım uy-
6' •le uar. 

........ = A~ ...._ = (Fr.) Conıqu&ir 
Omelr: l.ıantnırrı MelnDed 11. altlı (lf!tMtti) 

,... Baılaaaıs 
Omek: lfio. dah /atihuıad• iha büyü miif
Hller keadiaJ 6Österdi -- lıin dabı baılulı • 
eında ib n buyüt gilçlülrler lceadiai ııaı.rtll. 

:r.-= U• 
Örnek: Faıayı ahnabdud içioe a.rpilmif olan 
,,ıdıs lrtbmleri = Ucsıu bucsuz •~ içiae ser. 
pilmiş olan yıldız kümeleri, 

,.., l:ıat (Bak: deııaet) - >Jpldık 

Omek: Bu harekete fazahatten bafi• btl' ad 
l>alıuıuyoruill - Bu barek.ıe alpklı!tp ba§A 
lh ad bul11mıyonım. 

Dnaek: Fasüet lııaıı yllseldi;iaia. .lhıetidir 
• Jlhfetıı iasaa 70celiğiaia 6-ldeğidir. 

'tBu lalarma yWJIMlea lmı MI • 
Bu kımuzu 7lzblade• fÜ (amk) 

Toza ilk ıpldarı u/h 7a7ıluke11. 

Feda .....a. = V ........ alruna Mlmek 
Örnek: Vatan için caaı11J1z1 feda ederiz :::: Yuril 
için canımı:u veriri._ Yunl ulruııda Os; fj'Ocufu 
nu verdi (feda etti) 

F~=On•en 

Fedüirbk = 0..eri 
Örnek: Yaptığıau ledüblıfı "'' 11pat1111111 • 
Yaptığıma 6averi7i bls uautm ... 

Fehmetmek (idrik etmek) - A..ı--k 
MefbUın = Oklem 

Örnek: Her ıaelhumua kelllli• 6ÖI• "" ma • 
nası vardır =Her öklemia hadioe ıöıe bir a.a • 
lamı vardır • 

Fek A~ ...... krpuua 
örnek: l'•kii mBlılJr = JIQ/Jıl ı.ıo,.rma. 

Fekket.-ıek = Aymnak, ..-k 

lnf.kak etmek .. Aynlmak 

Ome.k: Bu sırada Ankaradan ialilıü etmek be
nım için pek 6'JstlU = Ihı sıratlı Aııb.raclıa ay. 
rılımk 1Jenim için pelr 6iJçtür. 

Felah = Onum 

Örnek: Vatan borcunu Memiyenlere lelfb yok
tur = Yurd borf:UIJu Memi~Jlleıe 01111111 yoktur 

Feliket = Feliı..t 

Felt = inme, salla 

Felce uframak - inmeye ..._.. 

Mefl6ç = inmeli 

Felek = Gök, çıin1 

fem = Atız 

F• (tatbild ilim yerinde) 11: Fen (T. KG.) 

Fer Fer 
Örnek: Gözllmde ler kalmadı. 

Ferai = Geçirim 

Örnek: Bu evin size feraiz için -Pet6İ8111i itle • 
meniz llzımil11 = Bu nin size ••çitimi için 
vergisiaJ 6deme1İsiniz. 

Fent etmek = Ostiine ıeçİl'mell, iıthe p'rinnelr 

F.,..at = Ozs.p 
Onaetr: Mıın .,.,"" fenıat ,..,.,._. 1•~1111 • 
llıı = Ulusal lP.,rde Is~/ 16steımeJitlir. 

Örnek: ı - Gelin, bu iften feragat edin - Ge-

lin, bu i§i bırakın - Gelin bll ift1111 'PUPflD s: 

Gelin bu i§ten elçelcin. 

ı - Kır.ılıktan feragat .ıti == 1Cıı.Uıkta11 ~ 
i:ildl. 

Feragat sahibi = Oqeçen 
örnek: Bu ı•~ pr~Jcte11 lengat nhibl bir 

adammıf .... Bu fHJÇ ıerçektea l•ı•• biı 
adammıı. 

Menfaatp•est = Asıicıl 
Onıek: Jlealaatperest. •l•nlaıdaıı, ntau bayıı 
••lmez = Asıicıl olulazdu ~ b•7u ıeJ. 
mez. 

Ferah =- F..-

F•aaet = YaJprii 
Örnek: Büyik li7ui i§lere 116/feıdere •o lf • 
ıum olan ıey, f erasettir = Bii~ sıyual ifleıe 
giri1tnlere -en gerekli olan py, yalıöıidir • 

Ferasetli = Yalaörür 

Örnek : Fertıutli adam, en ıizli ve karanlık .f•Y

leri de önceden g6rür = Yalgöriir adam. •a 

gisli ve karanlık ffyleri de önceden göriir. 

Ferd = Ferd (T. Kö.) = (Fr.) Individu 

Fer.li = Ferdit = (Fr.) lndi-riduel 

Ferdiyet Ferdiyet = (Fr.) Inclividua1it6 

r.- afeaide = Hiç kimse 

Feri = o.I, •711Dtı 
Örnek: ı - Bu meselenin dört ler'i vardır • 
Bu sorumun dört dalı vudıı. 

ı - lıin aslına bakalım, /ed'Jeri bir yam tlur • 
.suıı = lfin alııM bahlım, ayıllltılaıı bu wana 
dursun. 

Fün, teferriiat = ~ 
Füru (arda terimi) = JaenMr 

u..ı (arda terimi) - Aiulr 

Ferid = Tek. eııiz 

• 
örnek: Talcetlersl = Güç bitiren 
TabammfJllerd = Da7ami: blrdııtl 

Fersu41e == Eski, ~ JJ.......-. 

r.........- = Ya,...as, •itllllılll 

Mefrut = Döpli 

Mefrupt :;:: Döteme 

T.&it elmelr - Difemek 

Feryad = Ha7km 
örnek: Geceain karaal.rğı lçintle lllr 
yuldu = G.ceaia tara.aıı;ı içıatle il# 
duyuldu. 

, .... =OiW 

F•m = Bozma, daiıtma ('Pai'kmemolu 

Örnek: ı - Aramwlül mulaeleyi 
lim = Aarami.taki dslef1Myl boz 
Z - Yraaau bbiıwllillia ,.,ı.,,,,,,.t 

a..n• - ,.,..,,. kabi•.;• par. 
grtması IJ••dltft. 

ÖNERGELBR 
Kılavuz sözleri iiuriııe" ber 

(ULUS) ta ~ıktıfındaa N.§!amalı 
bir ay içiiJde. isteyenler yeiıl bh 
ge ileri slrebHirler. Bunlar T. D. T. 
nel Katiblifine ıu ıekll •ltrlltltt • 
lecektir: 

Osınanhca ••••••• 
vuzda • • • • • • kaqıJıfıaı w...mı~ 
but: yeter) ~ 

Sebebi: (klaaca) ••••• ........... ' .... 
• •••••••••••••• 

Ö~rgem şudur: ••• ,.. • 

(1) Banil• llir Merge -r6atıffa.iye• 
fz.rl• bif~y yaı*Uintyanlltrr. 



Aba namaz k" ''B ıle , /{ ı, ataklı damın kızı,, 
arrrn be · bır Allah . nı aldatırsa,, yahut "Söz 

sılJda b. bır,, adlı öteki filmler ara
le1 u ır cins aynlığr vardır. Önceki· 

• nsur1a Ya,,., rrna varıncıya kadar taklid, 
"'arna ·• • 

§ıkıe . • ozentı şeylerdi. Ahlakla ili-
lllek tı _Yoktu. Avrupamsı gözükebil-

1fın icl · Jr
011 

• erme tıkıştırrlmış olan de-
ar, bu g·b. 

bır 
1 

1 1 şeylerde bol parasız eyi 
g

11111 
§ Yapılamıyacağından, zavallı ve 
ne kalryordu. 

llalbuk· 
ıııaı ı Aysel filminde, yarım ya-

a1c bir t ··ı k a o yenin kontrplak ve mu-
avva kalabalıgw d r·· k k .. .. .. 

açık h ın an ur oyunun 
av asın k kıyet a çı ılmıştır. Ve muvaffa-

• ası/ bundadır 
Biliyor f. . . w' 

et uz, ılmın konusu Uludag ın 
ek/er· ' 

rı ıne ta 1 skandinavya yaylak/a-
ndan .. 

çok getm/miştir. Adaptasyon, bir-
Yer/erd e sıntmaktadır B . 

l 
İliyoruz, re1'i bir takım detayla-

111 ~ • 
Uzerind /" d l1ı e uzumundan fazla ur-

~tur. R il . . ç 0 erın bırkaçı sarkmaktadır. 
Cki/e~ [" . 

h ılnıın o/c 50 sini olsun makasa 
avale 

t etmek kabil olmamıştır. Çevir-
en/er. 

l:e ~ın sermayesi böyle bir cömerdli· 
gu/eıyü .. • r·· k t;ı . z gosteremezdı. Bu ur 
~.~~ ·1 7'ij k· ı ve cansız Türk unsurları e, 
ı ıye'd T . lir. e iirkiye'ye göre çevri/mış-

T.J nıumamaı k · b ·· ··k b · kültür ı~; r ı, uyu ır 
olan "! 1 .. kad 1 nıcilik,, için daha bugune 

rıı a.r ne an/ayrş ne de yardım göste-
111ışri D b. k r. e~·let eli, bu işi, daha ır 

ere o/ 
sun okşamamı§tır. 

~ 8ıitun bunlar göz önünde tutulur-.. a ., 
lJ. A ncı., filmi hiç de fena değildir. 

aba iler . . . k. .. .. nu 1 gıdelım ,,e dıyelım ı, goru· 
~te de ı ·· k k ·· ·· e gocar o sa bizi az çok tur oyu~ 

nıuş olan bu film bir nıerhaledır. € , 
Cer halkımız anlayış'ınr, devleti-

/IJı'- d . • 
" e Yarı.Jını'tnı bu janrda !ılmlerın 
~evrı/rn . .. .. .. 
,. esıne ılctirlerse rürk koyunun 
ıetı ' }' n davfarr kanalından en derin sos-
a/ ko .... ·· .. le nu/ara, ıurk koyünün gorunuşu 
anaı ca - ından da en gıizel tablolara vara-
f:ırnr h . .. " ıç ~uohe göturmez. 
"A .,. ' 

<l Yseı., fifrmnde oynıyanlar arasm· 
a A • . 

et Ysen veren C .ıhide'nin degerı 
debırd 

ır. 

Fıı · · liıde, kalabalık koylü sahne/erını 
~Ok a 
'4 radık. Koy okakları, bonıbo,w. 

'•kcaba niçin? ve bütün köy havasını 
it • ·ı r çıçeği Ayscl"in esenli gövdesı e 

abı; o ' 
Yunu dolduruyordu. 

... Talat'ın Ali'si birrok yerlerinde 
"ark • ;r 

'Yordu. Tipi eyi idi. 
''A , YseJ.,i bir deneme olarak alıyo· 

llz " k c sinemada kahkahalarla gu/ecek 
adar k 

la endi/erinden geçen bazı bayan-
rırnı'- . a dıyoruz ki: 

ır., - 11Yse/ o kaar gülünç değildi. Fa
il Sız 

ın halıniz, evet! 

BURHAN BELGE 

~------..... ----~-
l\ Vusturva silahlan· 

"' 
nıak istiyor 

Viya keri . na, 4 ( A.A.) - Avusturya aı -
devı "1

1llııavat üzerindeki dileklerini ilgili 
et •r d" da. b ~ e ınletebilmek için pek yakın· 
•~rla d . ~ab" Y•cı le bırler alacaktır. 

lltirı· •ne bu kararı ülkenin korum ıistc-
ı _ 1 Pekiştir k • 1 w d"" •ti t m:: amacıy e yaptıgı un-

0Plant • •sınaa almıştır. 

Gündelik 

t Zl\IAN JŞt 
(Başı 1. ınci s yrf da) 

pekiştirilmesine bağlıdır. 
Bizde ötedenberi biraz okuma 

yazması olan her .y~rddaş ~evlet 
işlerinin her çeşidını yapabılec~ • 
ğini sanır. Çünkü nedense bu ış· 
terdeki sonuç, kendi baş~na dı • 
şarda çalışan yurddaşın ış sonu· 
cu gibi açık ve çabuk bir sayı~m~
ya bağlı tutulmaz. Her?angı hır 
devlet işinin kötü gitmesın~e~ çok 
kez yalnız sosyete zarar gorup o· 
nu yapanlar sorgusuz kalır. Sor • 
guya çekilmek duygusunun dev • 
Jet iflerindeki bu cılızl.ığı . o ~~an
da her yurddaşa kendı bılgısın • 
den ve gücünden çok yüksekte o • 
lan itler istemesini ve al~asını wko
laylattırabilir. ~~nun ıse dogru 
olmadığı besbelhdır. . 

Çabuk ve sağlam adımlar ıle 
ilerlemek için yurdumu~da .. ~~r 
tiirlü it üzerindeki ustalı~a buyük 

b
. degwer vermek gerektir. De • 
ır . . d 

mokratik yaşayış sıstemı? . e. an : 
1 b ustalık hiyerar,ısıdır kı, cahu w" .. 

h yurddatı kendi degerıne gore 
elr •tırır Demokrasilerde kim da-ça ı:I' • • 1· . 1 .. 

h 
ok ulus için verım ı lf er go-

a ç 1 w k .. onun devletten a acagı ar-
rurse d "k k I 
şılık da 0 derece. ke yud. se o ~r. 
Uzman öyle kendı en ın~ ve w o
layca yetitmez. Ona kendı de~e • 
rini vermelidir ki, yaşasın, çogal
sın, ve böylece devlet kurumunun 
türlü iş alanlarında yaratıcı ve 
yükseltici rolünü kolaylıkla oyna-

sın .. 
Biz devlet bakımından uzm~n 

. . k ehemmiyet vermekteyız. 
ışıne ço I d 
O 

. ı"n yabancı uzman arı a nun ıç , . A 
kullanmaktan çekinınıy?ruz. n-
cak bunu yaparken kendı a.r~mızda 
da uzmanların çoğalması ıçm ça
re aramaktan geri kalmamalıyız: 
Hiç bir yerde yaba~cı ~~t-~ >:erlı 
usta kadar iyi ve derm goru~ .man 
ile işliyemez. Biz~e ~e. pek ıyı us
talar yetişebilmes~. ~çan .. al.~n ge-

. t" Ulusal enerJının turlu kay • 
nış ır. .. l .. 
nakları ve yurddaşların oz~ w •gu~-
leri bakımından hiç bir e.~sıgımı:z 
yoktur. Yalnız soysal duzenlerı-
miz eksiktir ki onla~ı. b~lup kur
mak büyük bir it degıldır. 

Zeki Mesud ALSAN 

-----------·--------~-
Göriisleri birleştir-

' mel\:teki güçlük 
4 (A A ) _: Havas 

Varşova, · · . 
bildirmenin den: Polonya • lngıl-
tere konuşmaları ıırasrnd~. L~rd 
Eden Polonyanın görütünu e!.ı~e 
anlamıştır. Bu görüş kısaca şoy e 

anlatılabilir: .. f ·• 
''iki yanlı uzlaımaların us ın 

l Otomatik kar§ılıklı yar-
tutu ması. dd" G 
dım kaydinin büıbütün re l ': e-

l l k güvenliğin dur ugunu 
ne o ara .. l . . · 

kle•tirmek girı1ım erının eyı 
gerçe ır 

karşılanması.,, ki 
Moskova' da bulunmuf olma a. 

· bı"len İngiliz delegelerı 
durumu eyı d 
Polonya devlet adamların~n . a-

l andlaşma üzerinde ılerıye 
nışsa . d"kk te ala-
sürdükleri önergeyı ı a 

mazlardı. k B 
B Eden bugün Mos o~•·. .e~-

lin ~e Vartova görütmel~rını hırı: 
b

. . uygun hale gebrmektekı 
ırıne . V • 
.. l "' kleri bilmektedır. arşova 

guç u . k" ·· d öğrenmiştir ı guven-
da şunu a ·· d n bir 
liwi düzenlemek amac~nı gu e . 

Av A~upa projesi eyi hır ~onuca e-

h 
Usturya kabinesi mec- rebilmek için lngilterenın de ka-

ur"' 1 d ı"nanlı bulunmalıdır. 
l ask l"k . . . tı ma•ın an 1 A er 1 hızmetının Polonya devlet adam arı vru-

kabul üne karar verdi pa toprak statükosunun korunma-
v· ıı sorumu ile Polonyanu~:~rulmu 

ıtit •yana, 4 (A.A.) - Kabine dün· üzerindeki bir takım f u arı 
hizrrıct~plantısında mecburi askerlik da wıtmaya çalı!mıtlardır. . 
~ir, .\~•ne esas itibariyle karar vermit- Ate yandan, bunlar, ln.~ılte[.~ 
~.. USturya hüktlmeti bu bapta u- nin doğusal A vrupanın wguven ~ 
lllek ;,.~erneğinin muvafakatini elde et• 80rumiyle ilgili bulund~gu ve .. u 

f ~.•n teşebbüslerde bulunacaktır. mıntakaya yarıyacak hır fo~_ul. 
diğ" Yı haber alan mahfillerde eöylen· bulmaktan umudunu kesme ıgmı 
rtıu~ne &öre hüktlmet 70 bin kişilik de öğrenmitlerdir. . 

tazarn b" k Artık olarak, Varıova mahfılle-
tcdi ır ordu teşkilini düşünme • k S 
caktr. Askerlik müddeti iki ıene ola· ri fngilterenin eskisinden ço ov-

tr. yetler Birliği ile ilgili olduğunu ve 
.Su k enı"nde sonunda gerekirse barıtcı 

itası uvvetler iki kısım olup Uç fır· d 1 t ııın • ki . k ku götürmeyen eve. 
itası merkezi Viyanada ve dört fır• 11te erı Uf k" • nın . lere dogw ru yönelmekten çe ınmı-
-ltt rnerkczi de Salzbro'da buluna· d ---~-~ır,~-~~--~----~......:J:ec~eğini anlamıılar ır. 

•• • Hekimlik musameresı 
mış ve bu suretle verit cideranına 
yapacağı tesir de azalmamıt olur. 
Bu noktaya ehemmiyet vermek ve 
binaenaleyh varislere; kabil oldu· 
ğu kadar az kanı ihtiva ettikleri 
bir anda ıırınga içindeki tuz mah· 
lulünü kuvvetli ve çabukça boıalt· 
mak lazımdır. 

Evelce yapılacağını okurlarımı
za bildirdiğimiz birinci mıntaka 
etıbba odasının tıbbi ıuvarelerin
den üçüncüsün dün nümune haı
tahaneıinin konleranı ıalonunda 
verilmiıtir. 
Almanyanın T ubingen üniversi-

teıi cildiye proleıörü 8. Pol Lin
zer tarafından (dahili Verici §ırın
galarla variı tedavisi.J..hakkındaki 
tezini Cl§ağıya koyuyoruz: 

1 - Bacaklardaki varisler he
men hemen her vakada dahili ve
rit tırıngalarla söndürülebilir. De
rin veritlerin T romboze olmut bu
lunması Kontr-Endikaıion teşkil 
eder. 

2 - Varislerin sönmesi bir fle
bit husule gelmesine bağlıdır. Bi
naenaleyh evla verit entimasının 
bir tahrifi ve onu takib eden ilti
habı lazımgelir. Ve bunun üzerin
de tahaddüs eden Tromboz, verili 
daimi bir fekilde tıkar. Entimanın 
tahrifi ne derece vasi olursa Trom
boz da o nisbette sağlam olurmuf 

J n~iliz parlamentmnıntla 

Alman hava kuvvet· 
)eri iizerine ko-

n uşmalar 
Londra, 4 (A.A.) - Sir Con Say -

men, dün parlamentoda ıöz söylerken, 
Almanya hava kuvvetlerinin İngiliz ha· 
va kuvvetlerine denk bir duruma ıirdi -
ğinin B. Hitler tarafından doğrulandığ· 
nı söylemiştir. Gerçekten, 8. Hitler'in 
Sir Con Saymen ile görüşürken alman 
hava kuvvetlerinin İngiliz hava kuvvet
lerine denk bulunduğunu ıöyledi~"n" 1 ·ı. 

diren gazete duyukları parlament.lda 
ıu;çok kaygı uyandınnı' ve dün, öI;'e 
üzeri, B. Çorçil ile üyelerden 8 . Çarlı 

l(ayzer, alman devlet başkanının böyle 
bir ıey söyleyip töylemediğini dış ba • 

kanından ıonnu,tur. Bakan " evet, de . 
mittir. Alman ba,bakanı ile görüıtü -
iüm 11rada, kendisi bana, Almanya ha • 
va kuvvetinin İngiliz hava kuvvetine 
denk bir hale geldiğini ıöyledi.,, 

Sir Con Saymen, fazla bir ıe ysöy -
lemekten çekinmiıtir. Ancak bakanın bu 
cevabını hemen ele alan 8. Çörçil •:>•u 
mun görüşülme1inı önergelemiıtir. 

Başbakan B. Makdonald, ıründeli • 
w• "'klu·· oldug"unu ve bu yüzden yer. 
gın yu 
bir konuıma açılamıyacağını töylemesi 
·· · B Çörçil dıt bakanının şimdiki 
uzerıne · 
sözleriyle hükumetin bildirilerinin biri-

birini tutmadığını ileri ıünnüttür. 
lıçi partiıi 1ayiavlarından 8 . Lanı • 

b . B Çörçil'in dileğine katılmıı, an • 
urı, . 

cak başbakan bunu ilerde göz önünt!e 

t • nı bununla beraber ,imdiden tu acagı , 
bu i' üzerinde hiç bir adaç'da buluna • 

... ru söylemekle kalmı,tır. 
mıyacagı 

Sir Con Saymen'in sözleriyle ondan 
önceki bildirimin arasındaki uym ' : ı 
.
1 

• sürerken, B. Çörçil, 28 ilkkanun 
~~1 

de B. Baldvin'in söylediği ıözlere 
ittirak etmiştir. 

B. Baldvin 0 vakit: '' - Almanya,, 
daha uzun vakit lngiltere ile denk b"ı· 
duruma gelemez ve İngiliz hükumeti 
hiç bir vakit Almanya'nın lngiltereye 
hava üıtünlüiünü onamıyacaktır.,, de • 

mitti. 

ve elde edilecek fayda da o nis
bette daimi olur. Hazan husule ge
len preiflebit, ekseriyetle çabuk 
iltiyam bulur. Enjekte edilen ma· 
yiler steril olup aynı zamanda atı· 
tiseptik hassaları da bulunduğun· 
dan takayyuh hemen hemen zu
hur etmez. 

3 - Enjeksion için en eyisi kon· 
santre -Na CI- mahlulleri olup 
bunların da % 20 - 30 lıkların· 

dan 2-10 cm.3 bo, varisler içine 
zerkedilir. Bu mahlul bir ıırıngaya 
alındıktan sonra titmit ve kanla 
dolu varis mahalline İğnesi soku· 
lur ve verit dahiline girildiği kon· 
trol edilmek üzere de az bir mik· 
tar kan çekilir ve hemen arkasın
dan bacak yukarı kaldmlarak va
risler içindeki kan kabil olduğu 
kadar boıaltıhr. Gerek şırınga içi· 
ne kontrol için çekilecek kan ge
rekse zerk mahallinde verit için
deki kan miktarı ne kadar az olur· 
sa tesir o kadar kuvvetli olur. Zi
ra tuz mahlulü kan ile sulanma-

4 - Muahhar tedavi ayaktan 
takib edilebilir. Amboli tehlikesi 
olmadığı için biz bütün hastaları
mızı gezdiririz. Tromboz bütün 
büyüklüğünce verit cidarı üzerin
de sağlam olarak Adere olmuıtur. 
Ve enjekıiondan birkaç saat son
ra da tam teıekkül eder. 

5 - Amboli tehlikesi herhalde 
cerrahi tedavide olduğundan çok 
daha azdır. Cilde aid nekrozlar 
yalnız evride muhitine yapılan 
enjeksionlarda görülür. Bu gibi 
hatalarda aynı yere oldukça faz
la - takr j ben 1 O cm.3 - hastanın 
kendi kanundan zerketmekle acı
ların ve aynı zamanda nekroz teh
likesinin de önüne geçilebilir. 

6 - Glycose, Soda, Salicyl •• 
sair mahlUller amboli teblik .. i 
sakladıkları ıibi çok defalar eyi 
netice vermez ve ver.eler de ek· 
•eriyetle nüksederler. 

l(amutayın dünkü toplantısı • 

(Başı l ını:i sayrfeda) 

resine yapılmakta olan yardımın 
encümende hük6met tarafından 

verilen izahat üzerine onandığını 
söylemit ve Van-gölüde gemi İ!· 
letilmesinin sadece ökonomik a
maclar güdmediğini itaret eyle· 
mittir. 

Bu izahattan sonra kanunun İç· 
işler bakanının bulunduğu bir top
lantıda konutulması onanmıt ve 
Kamutay gündeliğinde bulunan 
diğer maddelerin görütülmesine 
geçilmittir. 

Bunlardan, muvazene vergisi 
kanununun meriyet müddetinin 1 
haziran 1935 den baılamak üzere 

bir yıl daha uzatılmasına aid ka
nun görütülmesine başlanırken 8. 
Yahya Galib Kargı - Ankara - tek· 
lif edilmekte olan bu kanunun 
1935 büdcesiyle birlikte konuıul
masını ileri süren bir takrir ver
mittir. 

Maliye Bakanı B. Fuad Ağralı 
söz alarak bugünkü devlet ihti
yaclarının bu verginin önümüzde
ki yıl da uzatılmasını gerektirmek
tedir. Verginin miktarı aşağı yu
karı 14 milyonu aşgındır. 

Bundan vazgeçilmesi, ve yahut 
dedikleri gibi masarif kısmından 
tasarruf suretiyle bunu batka bir 
ta.rafa ayırmanın imkanını göre
miyoruz. Bu bakımdan konuşma
nın geri kalmasına taraftar olmı
yacağım, demittir. 

Maliye Bakanından sonra söz 
alan 8. Yahya Galib Kargı, bu 
verginin kabulüne yol açan gereğe 
işaret ederek devlet varidatında 
bu yıl elde edilen fazlalık dolayı
siyle bu verginin kaldırılmasının 
yerinde olacağını söylemiş ve tak
ririnin konuıulmasını istemiştir. 

Tekrar söz alan Maliye Bakanı 
B. Fuad Agralı, buhran ve muva
zene vergilerinin konulmasına se
beb olan sıkıntının geçmit oldu
ğunu kimsenin iddia edemiyece
ğini, daha geçen yıl bu durum göz. 
önüne alınarak yeniden bazı ver
giler konulduğunu ıöylemit ve ka-

nunun onanmasının üzerinde dur
mutlur. 

Denizli saylavı 8. Mazhar Mü
fid de hükUınetçe teklif edilmit o
lan kanunun büdce ile göriitülm• 
sini istemiıtir. 

En son olarak söz almıt olan 
büdce encümeni başkanı 8. Mus
taf a Şeref demi~tir ki: 

"-Gerçekten muvazene vergi

si muvakkattir. Bir yıl için kon
muıtur. Ancak verilen büdcenin 
bugünkü durumuna göre gerekli 
masrafların yekununa göre 15 mil· 
yonluk bir vergiyi kaldırmak im
kanı olmadığım ben büdceyi oku
yarak gördüm. 

Daha büdceyi konuımaya bat
lamadık. Çünkü Maliye Bakanı

nm burada söylediği gibi büdceyi 
konuşabilmek için önce gelirinin 
ne tuttuğunu bilmekliğimiz gerek
tir. Bunu anlamadan encümen 
büdcenin konuımasına ıeçene el
bette kanunların dayanajı ıeliri 
tahminde güçlük çeker, bunun 
içindir ki büdce encümeni bu yıl 
harcanacak olanları ıörütmek 
için gelir kanunlarının temin ede
ceğini anlamak gerektir. 

Söylediğim gelir kanunları di
ğer encümenlerden geçip büdce 
encümenine gelmediği için büdc• 
nin konuşulmasına daha geçeme
dik. Encümenin gelirin ne olduiu· 
nu anlaması ve masraf büdcesini 
ona göre yapabilmesi için bu ka
nunun onanması gerektir. 

Büdce konuşması sırasında 15 
milyonluk bir yekunun indirilme
sine imkan görülürse o zaman Ka· 
mutay bunu indirebilir. 

Bu görüımelerden sonra B. Yah· 
ya Galib Kargı'nın takriri oya ko
nularak abanmıt ve kanun aynen 
onanmı,tır. 

Kamutay, türk parasının değe
rini koruma kanununun iki yıl u
zatılmış olan meriyet müddetinin 
bittiği tarihten sonra üç yıl daha 
uzatılması hakkındaki kanun da 
aynı biçimde onayarak cumartesi 
günü toplanmak uzere dagılmıı-
tır. 



SAYIFA 4 

Garbta fikir hareketleri 
l ngiliz püritanizıni tarihe mi 

buhran ve 

"Revue des Deux Moodes,, ,soa sa
yı.mıda, ingiliz püritanizminin kaybol• 
masına dair, ba,lıca parçalarını tercü • 
me eylediğimiz. değerli bir yazı a.ıre
dJyor: 

Bundan elli aene evel, yani 1881 de, 

lngillı tarihcilerinden James Froud~, 
Norveç kıyılarında yaptıiı bir seyahat 
ıırasında aklına bir fransız romanı gel 
miş ve tesadüfen eline geçen "Pere Go
dot,, yu açmış Froud, bu Jdtab hakkın 
da diyor ki: "Pere Goriot,, yu benUz 
okumamıştım; Balzacın talıeseri ol • 
duğunu söyledikleri için merakla oku· 
mağa koyuldum. İlk lntibaım, temiz ~ 
Jenmek Jçin kendimi geçtıiğimiz ıula ~ 

rın için atmak arzusu oldu. ltrenç bir 
Alem içinde yatadım zannettim. 

1933 de lse Lö Tan gazetesinde, Pa· 
ria belediye üyelerinden birinin, o ıı· 

ralarda neşredilmiş olan bir ingillı ro
manı için yazdığı 'öyle bir fıkrası o. 
kunabill yordu: 

" Bu romilil, aözlerin açıklığı, tabir· 
terin çıplaklığı ve muharrnr tarafından 
ileri aUrlilen nazariyelerin l~ahlakisi 
dolayısiyle ldab ve ahlaka uygunsu?. 
tayılabillr . ., 

Anglo-sakson memle.kctleııindt fran
ıı.z romanının ptk fena bir şöhret ea • 
htbi olduğunu ve buna mukabil fransız 
annelerinin, genç kızlarrna ancak lngi 
Uz romanları okutmak safdilliğinde 

bulunduklarını bilenler için yukarda 
yaptığımız mukayese epeyce hoştur. 

Demek, İngiltere, Parisl utandıracak 
ve kızartacak kadar ileri gitmiştir. Bu, 
acaba, yalnız bir edebi b!disc mi aayı. 
lır, yoksa ahlaki ve soysal bir değişik· 
lik midir? 

Muhakkaktır ki 19 uncu asır edebf, 
yatiyle son yirmi ~nelik edebiyat a· 
rasmda bir uçurum vardır. Dic.kena, 
Thackeray, K1ogsley gibi muharrirlerin 
yarattıkları llem1erde kirli ruhlu in • 
sanlar. iğrenç efal ve harekat yok do • 

ğildi. Fakat pUritenter için en bUyUk 
ve en ehemmiyetli gllnah sayılan cln· 
ai münasebet bahisleri açılmazdı . Aık 

ve 6efahet kahn bir örtil altında giz· 
lenirdi. 

Halbuki bugünkü k:itab meraklısı 
bununla iktifa edemiyor. Bazı kimse· 
ler, edebiyat alanında bu değişiklikle· 
.rin Fransa ve Almanyanın tes.fri ile 
vuku bulduklarını söylüyorlar. Bu mü. 

talcada biraz hakikat yok değildir; fa. 
kat görmeğe alışkın bir göz, İngiltere· 
de ruhun ve idetlerin Victoria zama • 
nındanberi çok değiştiğini kolaylıkla 

sezebilir. 

Püritanizrn - Geçen asırda ingiliz, 
protestan mezhebinin icabatına bliyük 
bir dikkat ve itina ile riayet etmek hu· 

susunda diğer insanlar arasında ken. 
dini göster"tniı bir şahıstı. Pazar glin· 
teri klist:ye gidenlerin hiç biri, lngiM:ı 

kadar merasim ve imanla gitmezdi . M. 

Askit, ingilizler için "kıilise direklerin 
den mürekkeb bir ulus., derdi. Ahiret 

düşüncesi bütün ulusal faaliyete, kıra
liçeden başlaylp küçük burjuvaziye ve 
hatta amele sınıflarına kadar bütün 

halk tabakalarına b~kim olurdu. Eski 
zamanın "neşeli İngiltere., si, ökono • 
mik faaliyetin mühim nisbette yayıl • 

ması devresine tesadüf eden bu yeni 
püritanizm tazyiki altında neşesını 

.kaybetmişti. Sanki Mançester ve Şif. 

fild fabrika bacalarının dumanı, bütün 
memleket havasınr sarmıştı. 

Bundan başka, herhangi bir alanda 
"şüphe,, yi imkansız kılan amillerden 

biri, İngilterenin geçirdiği muazzam 

refah ve zenginlik devresi idi. İngiliz. 
ler, bu refahın, bu kudretin, ulusal fa. 
ziletlerinin mükafatı olduğuna inan • 
makta gecikmediler. 

İşte 1859 da, Darvin'in bu muazzam 

§limin, bu "besli,, medeniyetin ortası· 
na attığı bomba hala tesirini yapmakta 

devam ediyor. Darvinin nazariyeleri, 
fikri sarsıntılara pek alışık olmıyan 

ortodoks saflarında hayli telaş doğur. 
du. Fakat vücuda getirdiği hakiki inkı
lab pek yavaş ilerlemiştir. Bugün İn • 
giltcrede Fundamentalistlerin sayısı 

h ; ıi pek çoktur. Fakat buna rağmen 

karıştı ? - Amerikada 
otelcilik •••• 

dini telakkllerde çok değişiklikler var· 
dır. lngilterede, "ilmi §tiphe., mn h!· 
kiın olmağa başladığını görüyoruz. 

Bugün yalnız heyet ilmine değlJ, fi. 
sik ve ahlak ilimlerine, biyolojiye ve 
hele psikolojiye hevea edenler pek çok 
tur. Harbtan ıonra F.reud'un İngiltere 
deki muvaffakiyeti dikkate değer bir 
bAdisedir. Freudizm halkın her ta • 
bakasına - tabii az çok şekil ve mahi
yetini değiştirerek - nüfuz etti. İngil· 
tere bu, belki, "bacak,, ve "pantalon,, 
kelimelerini ayıp sayan, hatta yeni doğ 
muş çocuklardan bile açıkça bah&edil • 
mesine müsaade etmiyen Victoria dev. 
ri adetlerine karşı bir nevi aksülamel
dir. 

İngilizlerde ekser~ya tenkid hassa· 
sı olmadığını söylerler, Onlar, henüz 
tevazzuh etmemiş, tam bir şekil alma
mış ilmi faraziyat ve na~.:ı.riyelere. es· 
kiden muhtelif mezheblerin akideleri • 
ne nasıl inanırlardıysa, öyle inanırlar. 
İngilizler eakiden ahlakı şiddetle mü· 
dafaa eden ve her şeyden evel ahlak 
aahibi bir adam olmak istiyen malı • 
lQktu. Şimdi bu hususta daha sakin, 
daha az "müteaddi,, dir. Bir memleket· 
tin ahlakı, dışından görüldüğü gibi de· 
ğildir ve onu ölçmek de pek güçtür. 
Mesela ıon zamanlarda öğrenildiğine 

gi:lre lngilterede fuhş hayli azalmış, 
buna mukabil içtimaı hayatta daha bU. 
yUk bir serbesti teessüs etmiştir. 

İngilterede görülen bu değişiklik 
kati midir Bunu iddia etmek, yani bir 
dini hareketin doğmıyacağını zannet • 
mek cüretkarhk olur. Fakat pUrita· 
nfam usulüne göre din, bir nevi lstib
daddır. Bugünkü serbestiler, mahdut 
olmakla beraber, gene nesiller için vaz 
ieçilemez ve tabii haklar olmu~tur, İn· 
gilizler, buhrana rağmen eskisine nis. 
betle daha geniş, daha rahat, daha kay· 
gusuz bir hayat geçirmektedir; eğlen
cesi, gezmek ve seyahat etmek imkan
ları daha çoktur, bunlardan kolay ko· 
lay vazgeçi1mez ... 

Victoria İngilteresi, büyük servet • 
ler ve büyük fakirlik memleketi idi. 
Büyük servetler bugün erimekte olup . 
fakirlik de bundan elli sene evelkin • 
den çok daha azdır. Geçen asır içinde 
toplanan servetlerden bir §eyler kal • 
dıkça, mühim bir ahlakt değişiklik ih
tJmaH azdır. 

Püritanizm, ruhi bir vaziyet olmak 
itibariyle ingiliz ruhun un bir parçası 
ise - ki öyle görünüyor - belki gil· 
nUn birinde gene uyanır. Bu uyanışın 
ne gibi hadiselerden doğacağını şim • 
diden söylemek doğru olmaz. Fakat, 
Almanyada vatandaşlardan her türlü 
fedakarlıklar - hatta hürriyetlerinin 
feda edilmesini - istiycn bir nevi 
"devlet dini,. nasıl uzun bir ulusal sı· 

kıntı devre$inden doğduysa lngilte.re
de de püritanizmin uyanması için her· 
hangi bir hadisenin İngiliz ruhunu de 
rlnliklerine kadar sarsması lazım gele. 
cektir. 

x x x 
.. Revü PoUtikue Par!emanter,,, A· 

mecikada buhran kaqısında otelcilik 
ve ayrıca kendi inki§af tarz ve §artla
rından ~ıkaa bir buhran içinde bulu • 
nan otelcilik hakkında ~u malumatı ve. 
riyor: 

Turizm hareketi, bugün Amerika 
tanayiinde 9 uncu sırayı tutan oteJcili
ğin inkişafında ehemmiyetli bir imil 
oldu. Otelcilik sanatına yatırılan ser
mayelerin yt-kfınu 5 milyar doları bul • 

maktadır. Görülüyor ki dünya kadar 
eski olan bu sanat Birleşik Devletler. 

de biiyük bir inkişafa mazhar olmuş .. 
Fakat her yerde pek eski olmasına rağ
men bu sanat, Amerikada pek yenidir 
ve modern amerikan otelleri, eski han. 
lardan ve konaklardan çok farklıdır, 

Uzun zaman, Amerika şehirlerinde, 

yalnız yolcuların yatmasına ve yeme • 
sine yarayan değil, §ehir halkının da 
genel toplantı yeri vazifesini gören 
hanlar vardı. ''Otel,, ismini almağa la· 
yık ilk bina, Nevyorkta 1794 de açılan 
73 odalı City.Hotel'dir. İlk büyük otel 
de 1835 de Nev Orleans'da açıldı. İki, 
üç yüz yolcunun sığabileceği bu bina
nın adı, Saint-Charles oteli idi. Daha 

ULUS 

Avrupa işleri ve rus sıyasası 
30 mart 1935 tarihli Deyli Herald 

gazetesının sıyasal bildirmeni Mosko
vadan bildiriyor: 

Bugün öğleden aonra ünlü Kremlin 
aaraymm güzel dö§cnmiş bir salonunda 
Bay Stalin ve Molotof, Bay Edeni ka
bul ettiler. 

Bu görüşmeden önce B. Litvinof ile 
uzun ve geniş bir görüşme yapılmış, 

bunda Avrupa, Asya sorumlariyle ö. 
konomik durumlar bahse mevzu olmuş· 
tur, Bugün öğleden sonraki görüşme
de bu uzun görü şmelerin gerektirdiği 

bir sonuç olmuştur. Çünkü her ne ka
dar B. Litvinof, büyük bir otorite ile 
konuşabilmekte ise de B. Molotof baş
bakandır. B. Stalin ise komünist parti. 
sinin biricik sekreteri sıfatiyle bütün 
rus sıyasasmın temelini çevirir. Krem -
!indeki bu görüşmede saygı, nezaket 
ve seremoni için hiç bir dakika bile 
harcanmamı§tır. 

Çok çahŞ'kan bir adam olan B. Sta
lin, hemen işe girişmek itiyadıncladır. 

Yakın dostlarından birisi bugün ba
na dedi ki: "İçimizde en ziyade ingi· 
Hz gibi davranan adam Stalindir.,. 

Belki de bu söz, Rusyanın bugünkü 
lngiliz :ziyaretçilerine bir komplimanı 
olsun diye söylenmiştir; fakat öyle ol. 
makla beraber anlamı açık ve !şikar • 
dır. 

Bu sebeble, B. Litvinofun terdi • 
manlrğı ile görü§en B. Stalinle B. E • 
denin kısacık bir zaman içinde birbir • 
}erinin bütün düşünüş ve görüşlerini 

anlayabildiklerini sanmak doğru değil. 
dir, 

Geçen iki gün içerisinde B. Edene 
anlatılmış olan rus hükümetinin dil • 
şüncelerini şöylece kısaltabilidm: 

Bir zamanlar, genel savaştaki mü • 
dahaleleri ve sonradan yazılan düşman 
ca yazılar yüzünden ruslarrn lngilizle
re karşı besledikleri düşmanca duygu • 
lar, bugün artık ortadan kalkmıştır. 

Uzun :zamanlardanberi beslenmiş ve 
yaşatılmış olan bu kuşku, ingilizlerin 
ııovyetlere karşı bir blok yaparak Rus. 
yayı yıkmak istediği korkusu da artık 
yoktur. 

Artık lngiliz amaçlarrnm hepsi ba
rı,cı ve yatıştırıcı bir sıyasa gütmek 
olduğuna ruslar kamğdırlar. 

BugünkU Rusyanm ana sıyasası da 
barış' kurmak ve korumak olduğuna 

göre bir lngiliz - rus anlaşmasına im
kansız göziyle bakılmamaktadır. 

Kızıl propagandaya ve acun devri • 
mine gelince vakıa ruslar, komünist· 

liğin ve yahut bir biçim sosyalistliğin 
btitün dünyaya yayılmasını isterler: fa. 
kat pusat kuvvetiyle yahut propaganda 
vasıtasiyle bugün, bir başka yerde ko-

sonraları, ot-elcilik yalnız Nevyork ve 
diğer büyük şark şehi.rlerine münhasır 

kaldı ve ancak demiryolları ıebekele· 
rinin genıişlemesi üzerine diğer taraf. 
lara yayıldı. İ§te o tarihtenberidir ki 
amerikan otelleri sayı, büyüklük, kon. 
for ve lüks bakımından gittikçe ller· 
lemeğe başladı. Otelciler birliğinin ver
diği aşağıdaki maliimata göre, otelcilik 
ıon zamanlarda çok ilerlemiştir: 

Otel sayısı 25,950 

Oda sayısı 1,521,000 

Memur sayrsı 576,000 
Yatırılan sermaye 

yekunu 5,024,000,000 D. 
Muamele yekunu 1,315,000,000 D. 
Amerika otellerinin yUzde 23 ü şir

ketler, yüzde 77 si hususi şahrnlar tara· 
fmdan işletilmektedir, Buhrandan en 
çok müteessir olan sanatlardan biri, 
otelciliktir, Buna, Kamping adetinin 
fevkalade geniş olarak çabuk yayılma. 
11 da eklendi. Filhakika Birleşik Dev· 
Jetlerde 30,000 kamping merkezi var • 
dır. N. R. A. münasebetiyle otelcilik 
hakkında yapılan tahkikattan anlaşıl· 

dığına göre 1933 senesi sonunda otel • 
Jorin yansı boş ve müşterisiz kalmak. 
ta idi. Buhrana sebeb olan ~miller • 
den biri de hususi meskenlerde bir kl· 
şilik oda kiralamak lootinin yayılma11 
da vardır , 

münistlik kurmaya çalışmanın zararı 

kendilerine dokunacağını pek ala bilir. 
]er. 

Bugün sovyetlerin kendilerine ödev 
tanıdıkları şey, kendi yurdlarmda ko
münizmi gayet mükemmel bir duruma 
getirip, bütün dünyaya bu rejimin ka
pitalizme üstün olduğunu göstermek • 
tir. Bu durumu, Pit'in meşhur cümle • 
siyle kısaca anlatabiliriz: 

"Rusya, çalışıp çabalıyarak kendisi
ni, bir örnek olarak da bütün dünyayı 
kurtaracaktır.,, 

Avrupa durumu bakımından Rus • 
yanın düşün~ükleri ve gütmek istedi • 
ği sıyasa, İngiltereninkine pek yakın • 
dır. Almanyanın doğu Avrupasrna 
doğru bir saldırım dileğinde olduğu 

düşüncesi Sovyetler ilinde kuvvetlidir. 
Sovyet hükfımeti, böyle bir tehli -

ke ile karşı karşıya kalınması ihtimali 
olduğuna göre buglin yerine getirile -
cek olan ödevin Uluslar Derneği etra
fında bir kollektif sistem kurmak ol • 
duğuna kanrğdır. " 

Fakat Rusya, Mançurya ve Şako. 

daki tecrübeleri hatırhyarak Uluslar 
Derneğinin bu işi tek başına başara • 
cağından şüphelenmekte, bundan dola
yı bazı mmtaka andlaşmaları yapılarak 
yer yer barışın bunların mesuliycti al 
tına alınmasını, saldırışlara bunların 

karşı koymalarını gerekli bulmaktadır. 
Burada bu kollektif güven siste • 

minin yeni ve sağlam bir temel üzeri
ne kurulması, bunun üstii kapalı bir it. 
tifak sistemi halini almaması da isten
mektedir. 

Rusya, bil tün barışı bozanlara kar
şı durulmasmr istemekte ve bugünkU 
günde barışı bozmak istiyenlerin başın 
da Almanyanm bulunduğuna kanrğ bu
lunmaktadır. 

Bununla beraber, Almanyanın mU • 
aavi hakları olması, ve bu sisteme onun 
da katılması için kapının açık bulun • 
durulması da ruslann dile~diği bir 
şey değildir. 

Bu bakımdan Sovyetlcr Birliği He 
İngilterenin sıyasalan biriblrine hiç 
aykırı dUşmemektedlr.,, 

Bildirmen, bundan sonra Bay Ede

nin Moskova tiyatrosunda nasıl al kış

landığrndan ve rus orkestrasının lngi • 
!iz marşını çalmasından bahsederek 
telyazrsını bi tirmekt~dir. 

Berlin'den Stresa'ya 
28 mart 1935 tarihli Noyea Viner 

Jurnal gazetesi Berlinden Streaaya baş 
lığı altında yazdığı bir yazıda Berlin 
görüşmeleri araştırılmakta ve denil • 
mektedir kl1 

Her ne kadar Hitlerin dıtarı uya· 
sasınm temelleri hakkında Britanya 
devlet adamlarına aöyledikleri teyler 
dünya kamusal düıünilne şayia ve ri. 
vayet biçiminde varmış olmakla bera
ber, bu şayialar ııaçaklan tutuşturma

ğa yetti. Hele alınan başbakanının, 

Almanyanın, batı devletleri iJe birlikte 
çalışmasına karşı bu devletlerin Sov. 

yetler Birliğiyle olan bağlarım feda 
etmelerini istemiş olduğu görUnüşü 

her yanı velveleye verdi. Bu isteğin 
gerçekten ne biçimde yapıldığını an • 
lamak için bir parça beklemeliyiz. Çün· 

kü, büyük barış misak siı;temine kendi 
girsin diye, sovyetlerin çıkarılmasını 

istiyecek kadar Vilhelmştrasenin saf • 
lık göstereceğini ııanmak mümkün bir 
fey gibi görünmüyor. Bu ıi&temin, 

bilyük savaştan önceki tehlikell blok 
sisteminden temelden ayrıldığı yön, 
hiç bir devletin bu misak dışında kal • 
masına tahammül edemiyen evrensel • 
liğidir. Paris, Londra ve Romanın eş 
ölçüde temel diye kabul etHkleri bu 
düşüncenin komünizme karşı herhangi 
bir sempati veya antipati ile hiç bir a. 
lakası yoktur. Ancak, öteki devletlerin 
aistemlerine karşı da ıempati besle • 
mek artık ıt>ahse konulan şeylerden de· 
lildir. Hiç şüphe yok ki, ulusal aos. 
yalistlik de dünyada arbk alkı§ topla 
mıyor. 

., 
5 NiSAN 1935 eli';-

B. Titulesko da 
ortaya çıkıyor 

27 mart tarihli La R.•Qübl'11 I~ 
bu ba§lık altında ya2dılı bJı ~· 

diyor ki: 

B. Titülesko sok tuhaf bir ~ 
da, yani B. Hitledn lngilttreY~~ ~ 
andlaşmayı bozmanın pek de mU!ıJOI~ 
madığmı ve ıaten Rusyanın ıııe ;ai 
dünyanrn, bilhassa İngiltereni~ bil f 
düşmanı olduğunu i9bet etımk ıstedi 
anda sahneye giriyor. . JI 

Bundan sonra B. Hitlerin vakt~ 
VaterJo sava~rnda, çarpişma dut. ;ı 
iken Blüher'in miidahalesinin i11t11 

komutam Vellİngton'a belki de u~ 
dığı bir zafer kazandırdığmı bıJ~ 
dolayı da Vellington'ıın, A JmanY 
andlaşmaya saygı gosternıediğini sö1.; 
/~meyi düşünmediğini Sir Saynıt11 

hatırlattığını yazarak ~öyle diyor : 
1 

Bu ıözler çok ustalıklıdır. So"'f 
Rusya ile lngilterenin birbirlerine tr 
bii bir surette muhalif oldukları yol~ 
da olan ikinci noktada ise B. ~iti it 
ingiliz efkarı urnumiye~inin büyuk :it• 
parçası tarafından yardım görmekte 

Bu oyun kar~ısında. payrtahtları do-
·ıı • 

]aşarak tam Sir Saymınin yolcuıug 
or· nun sonuçları belJi oldugu sırada 

11 
taya çıkmak için tertibat alacak 01'. 
B. Titüleskonun yapacağı hareket pa 

srl olabilir? . S 
Her şeyden önc:e unutmıyalun kı 

Titülcsko hem küçük anlaşmanın, beııı 
sıı de Balkan anlaşmasmır: başkanıdır. . 
sı· çift sıfat dolayısiyle o. Almanyanın 

lahlanmasından ziyade Macaristan .e 
Bulgaristanm silahlanmaları hakkın ~ 
daki düşüncesini söyliyecektir; falc' 

·ı b' Macaristanm ve Bulgaristanm sı 3 

1 ·y c lanmaları, Almanyamn silahlanışı .
7 

taayyün etmedi mi veya etmiyecek ıııı 

B. Titüleskonun şüphesiz Avustıı'' 
ya hakkındaki düşünceı!ini de söyleııt"' 
ıi gerekecektir. Bu işte ise biitün ırıc• 

ıcle, küçük anlaşmanın İtalya ile ıJ)ll' 
o. 

tabık olup olmıyacağıdır. Mutabık 
. dıl • ]ursa - ki Roma ve Belgraddakı 

rum bizi buna inandırıyor - Tuna çef 
resindeki şimdiki durumun da ortııY' 
atılmasına bir sebeb yoktur. , 

Fakat - gene başladığımız nokt•Y 

dönüyoruz - B. Titülesko Balkan 1111 

. l T" k' i dC )aşmasını, dolayısıy e ur ıyey "I• 
temeil ettiği için, sovyctlerle batı 11• 

keleri arasındaki anlaşma için de bir 

şeylu aöyliyecektir. . 

Bu çift başkanlık sayesinde B. 'f'.; 
tlilcakonun temsil ettiği beş devlet bl 

taraft;ın Fransa ile İtalya, öte taraf : 
tan da Sovyet Rusya arasında bir ne"' 
köprü vazifesini görmektedir. Hat~ 
bunlardan Türkiye, Rusyanın müttefı• 

kidir. Romanya ise çok mühim bir toP' 

rak meselesini kendisinden yana ola • 
rak Rusya ile halletmiştir. Bütün b\l 

noktalar romen devlet .adamını yeni bir 
1 . . de eıı Avrupa kurumlandırı ması ışın 

kudretli elemanlarından biri yapmakta 
dır. Sarsılmaz temeli bugünkü topra:ı 
durumu olacak olan böyle bir Avn1P8 

da, uluslar birbirlerine şüphesiz dah!' 
az dü~an olacaklardır. 

l\'loskova görüşme· 
]erinin değeri 

29 mart 935 tarihli Dt.'yli Ji era/tl ga· 
utnd yazıyor: 

B. Eden ile B. Stalin arasımla 1111 

İniihere ve Rusyayı alakalandıran P.. 9• 
1J' ya soruları Uzerinde başlıyan konuş~ • 

lar dostr.a bir anlaşmanın ele girelı1 
• :J • 

leceğini göstermektedir. Bu görü~ıne 
lerln varacağı sonuçlar, Avrupada arsı 
ulur.al gerginliği düzeltip barışı sağ • 

lamlaştırmak bakımından asığh ola • 
caktır. 

dl ı.at• Herhangi bir doğu an aşması 
. . dur• 

şmnda Hitlerin bir taş duvar gıbı 
ması Rusyada yakından göz önlind." 

• j)iJ• 
bulundurulmakta ve lngiJterede ki 

1ca1' tün partiler, barışın ancak ve aı . , 
Uluslar Derneği çc vre ve çerçeve :::ıl1 
den dı,arrya çıkmamak yolu ile elde oıı 



1-CUMA 
ULUS IAYIFA: 1 

felıuec.1· 4lrıaQ ını kuui olmaktadular. J 
""1r a!anın. buaUnkü :bava pcüaüıı 
h -.;m tanyanın.kinden •ıkın oldu
~ Olaıuıtur. Yeni ıkurulan alman 

iıı&i:~ aaker &ayıaı, önceden ileri 
~ lü gibi 500 bin değil, 550 bin 

Yurd Postası [ıiiiiiiiBiiiiiiiıiiihiiiiiiıiııiılıliy.._ogr .... af yııiıiiiiıia .-/J) ~ 
~laca.ktır. Kütahya'da çalışmalar 
~ . 'a:1.ın yeni baştan aıkerlet • 
IJeıi.ı. lftgilıa dJf ııyaaaıı üHrinde 

~ne .b. leaat. il gı ı izler bırakacağı B. E • 
lla bb· otlrOYadan dönmesinden ton • 

tir . •ne toplantısında görüşülecek • 

..,..il. Edenin B L "t • I il · 1.. · ı vıno e ıaı .saat 
a. Clirü-.. · h . lllflllcf r-esı aldıada ıene Deyli 
'-ıı lld~~ıetesi, Jıloskova bildiraıenia. 

ll. ld~ duyu~ar~ §Öylece anlatıyor: 
11aıı.1_ n, B. Litvınofa BerJin konuı 
~ını en· bo 
lertıı d' ıne yuna anlatmış ve Hit 

ılelc ""ttur. ve amaçlarını ortaya koy -
L...._ Buna kar~ı B. Litvinof da 
:--1"1ın 'Jr '-1t 1 ı yıldan-beri A ]manyaya 
~ .:aprnıı olduğu aınamaları açık 
.... le anlatmış, sovyetlerin neden 
ta ~do.gudan kuıkulandıklarını, ora 
~ k nı ve barııı koruyacak bi.r aia. 
~ğa özendiklerini bildirmiıtlr. 
~ • ordularının herhangi bir ..ı 
'k~rıııında baskın bir sonuç alı • 
...... iıne, 6lkele.rini herhangi bir •1-
, •e l>üriimeden koruyacağına ek· 
a....._ · olarak inanmaktadırlar· fakat 
...,. lıir ' 
~ ._. '-ilılılda barJ!UD ayrılma -

.·~!Orlar. 
"so~·ü KOAUflDlllar, çok caıMMa 

8 
doı~ça olJauttur. 

.a ~ Litvınof ile B. Eden, birbi.rleri-
evreden tmumaktadırlar. '- :ıı IÖrUtmelerde Ruayanın Londra 

il dellCilterenin Moıkova büyük eJçile. 
lıa.a '-1unaııuılardır. Herhalde Moı • 
tıı. konutmaları, Berlin monolojun-

1SO• .ba~ bir hava iqia.de ıeçiyor. 
• ' Lıt.ınof demiıtir ki : 

' - il. Edeam MoakoHya plmeli 
.. 1Ulal durumun böyle bir samanı• 
~· dolayısivle pek anlamlı 

dır. 

Çini YC bali itleri iUerindc uzun 
yıllardanberi yüksek bir deıeri olan 
Kütabyachı aon zamanlarda bu iki aa. 
ııat ,ene ilerlemek kabiliyetini göste . 
riyor.. Vilayetıiıı kaaaluında lıaauten 
u,ak ve Simavda halı ip eski canlı it
lerine kuvvetle baflana bu orta Ana
doluda uluul aerma]'Cı uluul anıt 
için dülMlca baPne JiİCC bir clilaüm 

noktaaı olacaktır. 

Upkta yepyeni bir llayat uyandı • 
ran ıeter fabrilraırnın; Jıuırlayıcı lıılJ 
Jiıye açtığı ıenit i§, ve para bulmam 
veti, o yurda büyük bir hareket kabiJıi. 
yeti vc.rdiii meydandadır. 

Simavda iae ba§ta eski belediJ• re. 
iıi Abbum doluDa evlui oWuiu bal

de yeni battan, bu it ,...ıanmztbr. 
Fakat babalamDJUD ller giift arıı· 

Jaıtıiı bir mtiılrülat var .. Mutanaart 

ellerin İstanbul piyaaaaında bulacajı 
alım ve para baluma ~ri.. 

Burada &ıimUmı Amclolu•• M 

yemyefil büyük kuaamı görmek la • 

aımcbr .. 
ıtuada balı tcqilalan sok ibtict. 

i,dir. Model ve be,.ı.m, diiaJa llabca. 
lıimm. ıealr ..ıı" dolnan ititıut,ı. 
aradıiı incelik azdır. 

Huaaten boyalar, renkler, ve .._ 

kum teklinin yaaJaDI Wrkpeej• 
8Utıll belrlMili ••Jd wrecelr, daha 

Uıtiin bu ip pıerecclr bir ele ihti -

yaç vardır. 
Simavda Wıabjı layık olduğu P' 

nitlifine ulqtmnak için CD ÖD dUtU -
nülecek fC1 kredidir· Usun •deli kre · 
etidir. SermayHinl memleketin ul.a • 
..ı aermayeaiae her yaJDt ~ık balma • 
ouran Ziraat BaııkaamdaA buAU bek • 
!emek Simavhların bupa en atefli bir 

~lttlerin sa&u. buıüakü pıtclt, 
,_ koruyabilmek ip• JUIP tatufU
.,_ 1-. Ortada bir iki tane bunu iatean· 
"-aı de V&rdır. Fakat tehlike bynaiı 
lllaır Yerle., adam akıllı, belli olanq, a a a 
... ları çizilmit bulunmaktadır. La • 
a.,._ banıarm ııaırlannnı çiziımit ol • Viliyetin yolları çok ı,wtr. Xltah • 

diJ.ekleı:idir. 

._.. •-hı k d ya - U· .. ı. ıtütahyı - Simav, Simav 
Jt.1- oç ikenin yalnız oracı ta urup ...-. ---- _ (iedb, Xltalıya - Tananb f08Cleri 

ı demelr defildir. -4~ 
ı...~l.alde bu tehlikeyi lrörülrliyen • Anıdoluda yolculuk 1..-nlamı daima 
---at• . aı 1 andıkları yollardan biridir . 
.... -. •tin nereden patlak nrece •• n 

lrildirmeJerini belrliyemeyi• r X:Utaby• - Simav toaeai 160 lrilo · 'tltin dünyanm inandıiı bir py metredir. Bay Jknin adlı bir ıencin 
~o da aavq tehlikesinin ya bUı • ida.relindeki ftktiyle KadJköyünde it-
"r ortadan kalkmau, yahut da •· liyen ırk otobüıler gibi yeni arabalar 

deylarının azaltılması için biricik çare bu hatta poıta aenilıiylc beraber çalı1-
lroı !etlerin, hele, biiyük devletlerin maktadır. Yol üzerinde meıhur, taribi 

liıı~tlrtif bir ıiatem içinde bi.rlepnele- Çavdarhisar buhaaJDll]ıtMu· ~~ ea 
1

1
" gerekliğidir. ,_: muaazam nerleri ccsen pn Kutab. 
n ·ı ... ~1 te~e, 3 şubatta franaızlarlı an- yanın gene ise.ileri, Ji1eliJeri, ~il~ 

1-.t. . l\ıretiyle banpn korunmaıı yo- leri gezdiler .. Onların iımf tetlrılrlermı 

Halbuki bu büJiik kuam, lffllerl 
de pırıl pırıl elektrik içindedi.r. 

Fakat bu çok aydınlık sokaklarda, 
aancrdan bwanan herhanci bir eimav. 
lmm bir eczane, bir doktor nıiıria b. 
prsıaı bulamamannclan 8CJ bir Mnn· 
lık olabilir mi 

dtelı71 Yllf'li ••1 Hl21; 'l'Ore 

Vila,.da diica' Mlttla lh~r 
•riDde sıolı biyl.k ldmııDet w p1r ·
le saı ... ıenc ,,. ..... , mi Huım 
Tire ,.... bittin IKı lıteldedM .. 
w.ıenen ı.u bakb if)ere ,. ... ••yat 
wıeeefine fÜphe fftJe•u. Galib had 

TVRK 
ÇOCUKLARI 

TÜRK Kuşu•na 
uçucu üye yazılmız 

DAN ŞABTLAIU ........ 
Sa7Jfa S.ntimi Sayda Saatimi 

--------·---
2 300 3 
4 150 1 
1 IO 7 
• • iım9tt-. 

200 
100 ..., 

ı - Ha111 iti ..... " ,.. 
pkaa llitaW.a aicJ uamanı-
% 15 tenzillt yapılu. 

2 - Zayi ilin bedelleri mak. 
tu yUa otm kunattur. 

3 -Tebrik, tettkkOr, evlen
me mat n btr aına nanıa -
ııncln makt ... bet lln .ıunr. 

En Büyüğümüz için 
Kbım Nami Duru aon aımanlarda 

yazdığı güzel içli uluaal deyftferl bu ad 
altmda 24 uydalık bir kitabta topladı. 
Şimdiye lradar kültür ve bilgi alanında 
Wkeye bhgok deprli lnrler anndır· 
IDlf, birçok batı izerlerW dilimlse se • 
~ olılA uata yuıa Dk dda olarak 
olnırluıma lrupama bir Iİİr -.- ile 
playoı. Hepli "1uul bir duypdan kay
aak alan lN deyitlcr laer ttJden öace 
•mlmidir we en büyilk dejuW de 
ba ...ıml1ettea almaktacbr. Bu süsd 
kitabı okurlanmııa uhk ve~ Bderl 
25 kunaftur. 

Ldarımıs için 
•llık " ltem~ Jr6tüpı.a....ıse 

lılr1o• bilgi " clclerll lserler •ermit 
olan la:J'ID bay doktor Be.im Öm':l' 
'"lllslarmus lfin,, bqlalzm aapyan lrlçllı 
1*qldldtlllıl.-.. 

Oent 1ıalum ..... ~ -
Pfb1dan bia tt!d8 tehllWen &arp 
~ • biy61ı zaaflanm tet1ıil 
.mı.ktedU. Onların bu uaflannı &ide • 
""k bir takım bilgiler vardır ld analar 
n babalar \,anlan la.danna elylemek • 
tı1n atamı•• .plalrlar. llektableırdı 
onlara Ü8lrlya MI _....., HIN '11, 

• 11' ......... imlam Mı•ta.,... 
hrrlıılen ........_....,..lan 
" lllfb1dımaa lııaJbı ... ..-. -illa bu 
bllp&ar ..... -- Wr ldtab ftata • 
llyle •eriW>Wr. ı... Dolaol- ., B..un 
OmM'la Dl. AUn4 hral.J•'da cllllm
.. se*dlll bu kltü be11e Wr IHrdk 
•• her ı•nı ima olnıtvlmuında btlJtlk 
faydalar Y&rdar. Bütia .-. ım baba.la • 
ıma bu ldtabtan birer tane tdl•me&.•ı 
u1ı1ı ..sn.. TMMli ıs-....... 

Tanak hnrtahklan 
Bay c.fer Dilanea tarahndm Yltu• 

de ıetfrDen •• tavu.ıum blttla !auta • 
hltırfyle INaJara brp prelerl n lltç. 
lan Jıerkeslıı anlıyablleceli bir dlllı aa
Jatan lıu ltftab ta.ak lıes!iyenlerf" ... 
... teri tok aJllıathr edecektir. 114 • 
yıfahk bllyllr bir ber olan bu Jdtllb yal • 
ım J5 1nlnat ederle amtılmalrtadır. 

Öwdile Deina 
·~ c. GllteJda ...... nd-• ~ ,.,. 

olan •"'*-it .................... ,, ... 
ı..tnıılm11m. Tanal 10 Jaanattm. 

Acele satılk bağ 
Dikmıuı ciftruada yukarı Uveç 

yataıuıda (evi ile beraber) bir 
~I •trJıktır. Atalıdalrl adrete 
bat vmıılması: Zafer caclcleeln. 
de lrlçük ciban hhvHI uhlbl 

Sadık. ı-ısıs 

40da 
Çocuk Eairseme KW'UllMI 

bahçeli karıııındald apartamn
da konforlu bir daire kiralıktır. 

'-il ilk kollelrtif adımı atnı•Ş bulun- bekliyoruz. 
,~r. Vilayette ba sene bir çolr lröy mek· ZA Y1 

... o.y. et Rusva da Lon..s.-a ... J ... ..,...aı- · b0 

.., ~ -., 'r m ... _,.-- tebleri açılacalrtn'· Sıhhat itı ıru ge S•eliii 17 Lin 30 Ura ı.a-935 taribiadt Belediye 

ABONE ŞARTLARI 
~ .,.... ..... 

"-e ıılam.t ve bu uturda elbidiji 'dl Ve ifte en büyük kazalarımıs- 6 Aylıir 9 ,. 11 • IDUMl Wuıaine eatalmak laıre 'ie laanrlanmqtır. Bant uğrunda drıanrb. 'ırı' olan Simavda günlerdcnberi 3 Aylıfı 1 • 9 • ltıraktJia ltyalDID 125 ..-ra. 
)tı1 ısın uyu r e lıtanbul ıuetelerinde de mün•kafa e- Potta Bcreti ı3nderibnfyen b mu•afakatume .-kbus-. 
... olduğuna inanırım. Bay Edenin d lr .....__ -ıı.. --n ıı.... "--tttm. H81nn 

Bugünkü futbol maçları 
Bugün Ankara futbol birincilikle.. 

rine de-vam edilecektir. Saat 12.30 de 

Mubafıqücü - Gençlerbirlifi ı•ot 
tak-1aruun Jllallan ar. Saat 14 tt 
Demirıpor ._ Altmordu birinci takım
alrı kar9ılapcaklar. BmMlaa aenra mev• 

aimbı 11 il w en bsyecanh OJUDlllDU aeyı 

•decıella. AHua -...lramam kurut 
ı.....-.ı beri ~ ,okmda .. 
temi• Nbbeti ,.,.. ~dili -
Mahafnpe bfrindJert 07MY9nkl.,.. 

dır • 
Mubafıa&Ucü birincı devrqi .. u. 

ma Wrlraı masla pnanı 5ok dütlrtın o. 
laralr Wtirdi. lkiaci dcyrcdc bqüıı illi 
1wfalapnaaına JllPIYGr· iJımdiye kactu
ld oy.mıarı -ıar1 -.. -.Wule luaıt 
geri brnkıkb. BaalD Ull --sıuUMta 
bl"fllanna uld lnanetli rakiblari p. 
kıyor. iki ayı iCÇC bir zamandan beri 
muntuaman gahftaldarmı ıBrdtilü .. 
mib &ilçlillu bu amctle apor meralrl,. 
lan önünde bir imtihan geçirmiı ola. 
caklaru. Oeçan Wtalanla yaptılrlaq 
eberab maçlarım IÖN bls netfcen~ 
her halııle f'S• ..,adıl oldulu lradaf 
.aeyhledne 9ılamyaoatını unnedlyo. 

nıs. X.1"1 VMllDln JCri11e b9fkuı11111 
oynıyacatı, BokhJn mntrbafa ıeç•c•d 
11571-kt.edlr. U.-... •• ümcııu. 
da Wıbf ,eni .,maa ela ıörecei_. 
lıl umuyorua. 

- ...... ~iaill Mi .. 
illa S.llml aJuü 111 1ııafttH Wr-s 
u. alana ...... ,.,.. ••• '-' 
.. pala ffımcHJa .. llulclnde ... 

.-M puftQI - O.ide olan .... 
llltlidill .....,.... .... ..,... 
bir aYU&aj Jru ,.v. Buaa elclea 1r1ıf 
P le P 1 1 +. llhafuatlcikıtbl 

.. birlMl -- .......... '9W1J 
alt ıralı ... l•ldı tataluna,.. 
-- --sm .wk ...,.,_ ~ 
ı..thileblltr. 

Oywıun hakemi mmtab atrtnl •1 Oblmdı • .............. 
N ls•a ._. H ,,.,, .,. w ............................. 

Çoeuk haftası 
23 ıüsanda 

hafhyor .... • 1
1
1 .,,, 1. . 1 • ,,, ı·ı,, lı: 

Halis Urfa 
yağı 

l uh 21 ...... : Vda 1alı 
""'htatlı .... . 

DIJwt ....... ....... 
...... 1 • Udüı•ldr 

ı-uu 
hti etmem· · b ·· ""lr bi hcınmi- 1 

~ .. lr dildi~i gibi ne ilaç ne eczane, ne e me tu-• c ........ ., ~umea. -Yus 1 yolrtur. 
dtfil o.~ya geJiıi, bu i§in betı.-.ını • 1-1321 A. Nlıllf 

~~·~•:ü~nne~Jrte::~o:ld:u~t:un:u:!g:ö:•t:e:ri:~: .. !!!!!l!~~d:ok~t:o~r~yPo~ı.t-ur~.'"!'!'!!11!!!!'!!!1!111!!~!1!!!!!!!11!!!!~:::~~::::::--::::~~:::~~:::::-;::::::--::::::-:::::::::-::--:----~~~~~~~:;:;~::~~==~ll 
fıtfJs· Tefrika: 39 vında bir çok uçan yavrusu bulundu. Ba~ liseye gittinis. Donmut ıölün öaeriade Ju. Am .-den korlm;pordu veba iMi~ 
~ ___ !cıamakıllı bir kötek attı. sen de ~n u- .1ağmum ardı ııra bir sok kurtlar lulp Uta •ala ~ da deflldl. Senin gibi bir ( 

Michele'nin kitabı 
Yaaaa: Al.sel 'llUNT 
1 ürlcc•ve ~evıreo: Nasuhi BAYDAR 

idi, ~a~ türlü türlü hayvanlarla dolu 
~~tta Yatağında onlarla yatardın. ~": 
~~n .~erine bir kuluçka .t!.~k cıbi 
"-1 ğun ıçın eyice dayak yedıgını unut· 
"- ;:u?_ Bütün eline geçirdiğin y~murtala· 
~ tagında yavru çıkartmağa ugraşırdm. 
~dk, •:-atlerce uykusuz kalamaz. Bunun 
"1-ia ~ lcı her sabah, yatağın kırık yumurta· 
~ olu bulunurdu ve her sabah, bundan 
'!:dayak yerdin. Ancak, sana hiç bir şey 

·w.qezdi. 
ttç .\lıı~da mı hani, bir akşam anan baban, 
~ \'~ı~ bir suvareden dönmüıler ve. kız 
l'iııe ~ gecelik entarisiyle, masanın ilz~· 
>ait ti 1§, bir şemsiye açmış, k~~?.dan cı: 
~k bağırır bulmU§lardı? Butun hay 
~ta. •. odandan kaçmışlardı; bir ~8"':18 
il; bu ~ı kız kardeşinin saçların& geçintl~~ 
lttirh .. !'hı Yilanlann, bütün farelerin, bütun 

-calann yerlerde süribıüyorlardı; yata-

erine atılarak elinden ısırdın. Gece, kilere geliyorlardL Ki§ çok Hl'tti ve kurtlu da Dik) dopnıbibnft olmama f811)'0l", 
ziri eline ne geçtiyse çantana doldurd~ • çok acıknutlardı. Duadan IODI'& babana eli- aenin ondan delil, herhalde, ııytandan 
fan ;e kız kardeşinin kumbarasını kırıp bı • ni ısınmı olduğuna esef etmekte oldqwıu me olduğunu eöylüyorda. Evdeki yaılı 
riktinniş olduğu paralan çaldıktan sonr~, söyledin, o da senin başım okpdL Eve dö- metçi bütün bunların dtninenin yüzünd 

bah erken
den evden kaçtın. Sen para ~~- nerken hep kızaktan atlamağa kalkıpyor ve ba ·~ktirme nedir bilmezdin. Bütün gün v~ bu- kurtlann nereye gitmiı olduklarını öğren. ıma gelmekte olduiımu, ıütüne bir ı;eyl 

~ün gece evdeki bütün hizme~iler ".~~~~ mek için izlerinden yürümek istediğini IÖY· alatarak ve boynuna bir kurt pençesi •• 
adılar. En ıonunda. polisle konut-•- lüyordun. Öğleden aonra gene ortadan yok rak ıeni afıunlamıı oldqunu ileri ıürüy• 

=da~• atla köye kadar gi~ ?lan oldun ve bütün gece ıeni botuna aradılar du. 
babd seni, yolun kenarında, karlar ıçınde Orman bekciai ıeni sabahleyin, Ol1DIDda. bÜ- _ "Çocukluğum hakkında bütün bu "'-' 
derin bir uykuya ctaımı, buldu; o atla ge - yük bir çamın altında. uyumuı buldu. A&acm Jediklerin doğru mu? Bfer böyle iıe bea 
çerken köpeğin havlamıştı. Babamn na11l dört yanında kurt izleri vardı. Bekçi, ıenl lnanılmu, anlaıdmu bir çocukmı1eum ·-
ses ÇJkarmakaızm ıeni terkisine alıp eve gc- kurtlann yernemiı olmalannm bir mucize -y ... 

tirdiğini ve iki gün, iki gece yalnız su ve ek· olduğunu ıöyledi. - "Büiin dediklerim baştan başa dofnt 
mek vererek karanlık bir odaya kapadığını, ~n kötü ~ey, Y~. tatili maamda batına dur. Senin, baıkalarma ıöyliyebilecekleriat 
bunları ahırda öteki atlara ~nlata~. ba~~n geldı: oda hızmetçııı yataimın altıuda, tc- garanti etmem. Bütün çocuklar gibi reali• 
hönterinden rastgele öğrendım. Uç~n.cu gun pesinde bili bir tutam kızıl uç bulunan bir lerle rüyaları biıbirinc Jranıurır gibiain.., 
seni babanın odasına götürdüler: nıçın ka.ç- insan kafası buldu. Bütün ev birbirine ka- - .. Ben çocuk delilim ki. GelKek ay 
tığını senden sordu. Evde seni hiç ki~ıen'? nştı. Anan bayıldı ve baban ıana o samana mi yediye bUacağnn.,, 
anlamadığını ve Amerikaya göçmek ıstedı· kadar atmadığı bir dayak attı. Kmu ekmek· _ .. Sen, peWI bir blyttk çocuksun. 

g~ini söyledin. Baban, elini ısmnıı olman• le sudan baıka bir ıey verilmemek lbere bir 
esef edip etmemekte olduğunu sor~u: ba • kere daha bir karanlık odaya tıktılar ıeni. 18 

beni ıılfnmeadİn. Biz -1an yüıııl 
yır, dedin. Ertesi gün seni .. okula g~derdi· Öğrenildi ki bir gece önce midilline binerek çocuklar ıörebilirler._ 
ler ve eve ancak Noelde donmene i%Jll v~- köy mezarbfma kadar cftmiı ve oradan bu - .. Ya ıen, kiiçik ..... kaç ptmd .... 
diler. Noel gtinü kızakla bütün ev halkı ki- bfayr qınnıttın. (Sonu varı 
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lNGILTEHE'DE 

Stresa l\.onf eransı 
ve ingiltei·e 

Londra, 4 (A.A.) - Royter ajansı 

oildiriyor: B. Eden'in Moskova, Varşo
va ve Prag'a yaptığı ziyaretler Üzein -
deki raporunu dinlemek için kabine cu
ma günü özel bir toplantı yapacaktır. 

Streza konferansına İngiliz delegesi 
tayin edilen BB( Saymen ve Eden önü
müi"deki haftanın başında yola çıkacak
lardır. B. Makdonald'ın Streza'ya gitm~
sine olası yoktur. Sıyasal mahfellerde 
bu konferanstan önemli bir şey hiç bek
lenemez. Çünkü Streza konuşmaları BB. 
Sayrnen ve Eden'in yaptTkları ziyaret 
)erin normal bir sonucu olarak kalacak -
tır. 

Asıl uluslar derneği kurulunun )5 ni
sanda yapacağı toplantıya büyük bir 
i>nem verilmektedir. 

Taymis B. Hitlerle 
anlaşma sağlığı 

• 
verıyor 

Londra, 4 (A.A.) - Taymis gazete
si Avrupada sıyasal dunımun inkişafın 
dan söz açan başyazısında bu arada di

yor ki: 
Mareşal Pilsudski'nin açıktan açı. 

ğa Polonyanın doğusal Avrupanın bir 
karşılıklı yardım andlaşmasma katıl

mak amacında olmadığını söylediği sa· 
nılmaktadır. Bununla beraber Mareşal, 
Polonyanın prensip olarak, kollektif bir 
güvenlik sistemine karşı koyacağını 

söylemiştir. 

Öte yandan, Almanyanın doğu and
laşmasrnı reddetmesi dolayısiyle bu 
devletin her türlü kollektif sisteme 
karşı olduğu şeklinde mesul mahfil. 
lerde ortaya çıkan şayialar çok çabuk 
yer tutmuştur. 

Çünkü B. Hitler iki taraflı and
laşmalar yapmaya hazırdır ve bu ayrı 
ayrı andlaşmaların genel bir mukavele 
halinde toplanmasına ve bu genel mu
kavele ile bunu imzalayan bütün dev. 
Jetlerin saldırgana mali, ökonomik ve 
c!skeri: yardımda bulunmıyacaklarını ga
ı anti etmelerine karşı olduğunu da söy
lememiştir. Böyle bir sistem, saldırganı 
yapayalnız bırakacaktır. Böyle bir sis
tem Cenevre andlaşmasına uyacak ve 
ittifakları ortadan kaldıracaktır- Böyle 
bir sistem, İngilterenin barnp düzen
lemek amaciyk çah§masma devam et 
me;;i için bir temel olacaktır, İngiliz 
bakanlarının ziyaretleri bütün Avru
pa için büsbütün ayn bir sistemin ka· 
bil olmadığını göstermişti.r Ayrı görüş. 
meler kollektif bir sistem ile askeri it
tifaklar sistemi arasındaki ayırdımı da 
ortaya ç_ıkarmrştrr. Bu karşıdan kollek
tif bir güvenlik görünüşü gösteren an
cak devletler arasında dursuz bir denk. 
likle ve biribirine düşman bloklar sis
temine girecek olan bir mukaveleye doğ

ru gitmeye çalışmak gerektir. 

B. Saymen ile görüştüğü sırada B. 
Hitlerin ileri sürdüğü müspet önerge
ler şimdiye kadar çok ihmal edilmiş. 
tir. Berlin görüşmeleri göstermiştir ki 
askeri programını bildiren Almanya si
lahların karşılıklı ve genel bir azaltıl
masını görüşmeye hazırdır. 

B. Hitler öteki devletlerin vazgeçe
cekleri her türlü silah nevilerinden 
vazgeçmeye hazırdır. Demek ki büyük 
tankların ve atış uzunluğu 30 kilomet. 
reyi geçen büyük çapta topların yapıl
masından genel olarak vazgeçilebilme
sini gerçekleştirmek için ciddi imkan
lar vardır. Bu hal, silahsızlanma yo. 

lunda değerli bir adnn olur. B. Hitler, 
silahların arsıulusal kontrolunu onaya
cağını da söylemiştir. Bu durumda, psi
kolojik büyük bir dt- ,eri olan bir kon
trol sistemine varmak kabildir. En son. 
ra B. Hitler, batısal Avrupanm bir hava 
andlaşmasını onadığını da bildirmiştir. 
Belki Doğusal Avrupa için de bir ha
va andlaşmasr yapılması ileri sürülebi
lir. Aimanyanın gelecek deniz konferan
sı görüşmelerine katılmasmda büyük 
faydalar olduğuna İngiltere hükumeti. 
nin i<amğ olduğu sanılabilir. 

Göt ıilüyor ki B, Hitler bir si.irü müs
pet ve yapıcı önergeler ileri liÜrmüştür. 
r- 'r ingiliz diplomasisi bir mukavele 

A 
FRAN~A'DA 

Fransız askerleri terhis 
edilmiyecek mi? 

Pariı., 4 (A.A.) - Ulusal korum,_.,_ 
misyonu üyeleri savaş bakanı ile yaptı
ğı konuşmalar üzerinde hiç bir şey söy
lememiş olmakla beraber, bir takım ga
zeteler, yüksek asker1 tamşıt'm nisan -
da bırakılacak erapr temmuza da tut -
mak önergesinde bulunacağını tahmin 
ediyorlar. 

1937 Paris sergisi ve barış 
Paris, 4 (A.A.) - Dün, 1937 sergisi 

genel komiserliğince elçiler onuruna 
verilen yemekteki söylevinde Bay La
val demiştir ki: "Hükümetle birlikte 
Paris belediyesinin evrensel ününü sağ
lamlamak üzere son derece parlak ol
masını istedikleri 1937 sergisi barışın 
ilerisi yolunda Fransa'nın bir amentü
südür.,, 

Paris borsası 
Paris, 4 (A.A.) - 3 nisanda borsa: 

sehimler borsası durumu henüz duru
luğunu bulamamıştır. Hükumetin par
lamentoda kazandığı çokluk yüzünden 
yerli sehimleri yeniden dikkate değer 
yükselişler göstermiş, bir takım banka. 
ların sehimleri bundan ayrr kalmıştır. 
Bir takım yabancı sehimlerin ve bunlar 
arasında Royal dutch'ün alıcısı var
dır. 

Mançuko imparatoru 
Tokyo'ya geliyor 

Tokyo, 4 (A.A.) - Mançukuo im

paratoru Kongtesyi buraya getirmekte 

olan Hiyeni diritnotu japon karasula
larrna girmiş ve 70 parça harb gemisi 
tarafından karşılanmıştır. Bu sırada 

100 den fazla deniz tayyaresi de diret· 
notun üzerinde uçarak Mikado'nun mi
safirini selamlamıştır. 

yapılabilmek iç.in ayrı ayrı var olan 
bütün imkanlardan faydalanabilir ve 
bunlan arttırabilirse Avrupaya çok bü
yük bir hizmet etmiş olacaktır. 

Gelecek deniz konferansı 
ve İngiltere 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz kabine. 
si, Londra, Tokyo ve Vaşington resmi 
mahfillerinin tavsiyelerine rağmen ge
lecek deniz konuşmalarında Almanya
nm da bulunmasını pek eyi görmemek
tedir. 

Kabine, 1930 da Londrada toplan
mış olan beş devletin ilk önce, daha o 
vakitler görüşmelerinin konusu olmuş 
olan başlıca sorumlar üzerinde uzlaş

malarını daha eyi bulmaktadxr. 
Ancak bundan sonradır ki bu beş dev

letle birlikte ilgili devletlerin ve bu 
arada Almanyanın da girebileceği ikin
ci bir konferans toplanabilir. 

Silah alım satımında 
ingiliz görüşü 

Londra, 4 (A.A. - Lordlar kama
rasında silah alım satımını ilgilendi

ren bir konuşma sırasında dışarıişler 

danışmanı Lord Stanhope demiştir ki: 

"- Silah yapımının sınırlanması 

için yapılacak bir anlaşmanın pek ö

nemsiz olacağını ve belki de ancJk bcJ
li br çaptan sonraki toplarla, belli bü
yüklükteki tankların sayısını tahdide 
yarıyabilecektir.,, 

Makdonald'ın nereye 
gideceği belli değil 

Londra, 4 (A.A.) - Resmi mahfil -
ler, B. Makdonald'ın Cenevreye veya 
Stresa'ya gitmesi hakkında henüz hiç 
bir karar verilmemiş olduğunu blidiri -
yorlar. Başbakan hadieslerin inkişafına 
ve icablarma göre ya üç taraflı konfe
rans için İtalyaya ve yahut uluslar der. 
neği konseyi için İsviçreye gidecektir. 

Makdonald Cenevreye 
gidiyor 

Londra, 4 (AA.) - Deyli Herald 
gazetesinin bildirdiğine göre, başbakan 

B. Makdonald Cenevreye giderek ulus

lar derneği konseyinin fevkalade top
lantısında bulunacaktır. 

ULUS 

EN so DU 
lSPANYA'DA -----

.! arşova gazeteleri 
ne diyor? 

Varşova, 4 (A.A.) - Hükumet ga

zetesi olan Express, B. Eden'in Var

şova'yı ziyaretinden bahsederek ingiliz 

bakanının Lehistana hiç bir teklifte 
bulunmadığı gibi Lehistan hükumeti de 

kendisine yeni hiç bir teklif yapma

mıştır diyor. 
Bu gazete, ingiltere ve Lehistan a· 

rasında devamlı ve sıkı temaslarda bu
lunulmasına dair olan bildiriğin mühim 
öneımli bir soru olduğunu kaydederek 

bunun arsıulusal çalışmaların '!lonuçları 
hakkında büyük umudlar verdiğini yaz

maktadır. 

Polonya - Fransız 

gazeteleri 
Paris, 4 (A.A.) - Gazeteler ge

nellikle Varşova konuşmalarından 
hiç bir eyi sonuç çıkmadığı düşün
cesindedirler, ancak, bununla l;e • 
raber bir takım gazeteler Polonya
nın biraz kendine gelebileceğini 
ummak istiyorlar. 

Pöti Pariziyen, B. Bek ile Ma
reşal Pilsudski'nin kati olarak "ol
maz!,, demediklerini teslim etme
liyiz.,, dedikten sonra B. Laval'in 
seyahati duyuğunun Varşova'da 
yaptığı derin kıvancı yazıyor. Es
ki müsteşarlardan B. dö T esan 
Pöti Jurnal gazetesinde şunları 
yazıyor: B. Lavalin seyahati bel
ki de Polonyanın açık bir durum 
takınmasına yarıyacaktır. Bunu 
gerek Polonya için ve gerek dün
ya barışı için dileriz.,, 

Gene başka bir yazısında bu ga
zete diyor ki: "Moskova ziyareti 
bir başarım, Varşova seyahati ise 
bir hezimet olmuştur. B. Bek iki 
bloktan birini tercih edemiyeceği
ni söylüyor. Ancak ne yazık ki 
kendisi seçeceğini seçmiştir. Yal
nız bu seçiş Fransa • Polonya itti
fakına uygun değildir.,, 

Eko dö Pari diyor ki: "Diyelim 
ki B. Laval'in seyahati Polonyayı 
atılmakta ayak dirediği macera
dan kurtarmaya yardım etsin. An
cak biz buna pek de güvenmiye
lim.,, 

Gazete şu sözleri de ekliyor: 
"Sir Saymen'in Berlin' deki konuş
malarını kısaltan muhtırası İngil

terenin yapmış olduğu tetkikler 
hakkında en önemli bir belgedir. 
Bu muhtıra onu okuyan fransız 

bakanlarmm üzerinde derin izler 
bırakmıştır. Hiç şüphe yok ki, bu 
muhtıra, fransız hükumetinin as
keri kararlarına yabancı değildir. 

Pöti Pariziyen gene diyor ki: 
''Beri in' de yapılan tetkikler, Al
manyanın İstekleri üzerinde çok 
karamsar kaygdar uyandırmıştır. 
Bunların bir takım acmlı hadise· 
lere yol açmaması için elbirliğiyle 
çabuk tedbirler almak gerektır. 
Demek oluyor ki F ransanm İtalya
nın ve Sovyetlerin korktukları ka
dar varmış.,, 

Acun barışı ve Polonya 
Paris, 4 (A.A.) - Gazeteler, genel 

olarak Varşova konuşmalarından hiç 
bir sonuc çıkmadığı dü§üncesindedirler. 
Gazeteler, Polonya'nm biraz kendine 
gelebileceğini umuyorlar. Pöti Pariziyen 
B. Benes ile Mareşal Pilsudski'nin kati 
olan "olmaz,, demediklerini bilmeliyiz,, 
dedikten sonra B. Lavalin yolculuğu ~u
yuğunun Varşova'da doğurduğu derin 
kıvancı yazıyorlar. 

Eki danışmanlardan B, Dö Tessan 
Pöti Jurnal' de şöyle diyor: B. Laval yol· 
culuğu, Polonyanm açık bir durum ta
kınmasına belki amil olur. Bu gerek Po
lonya, gerek acun barışı adına istenme
ğe değer görürüz.,, 

Berlinde yapılacak araştırmalar, Al • 
manyanın durumu bakımından karım • 
sarlık uyandırmıştır. Bunların bir takım 
acı hadiselere dayanmamasr için elden 
gelen her şeyi hazırlamak gerekliği var-

ÇEKOSLOVAKYA'DA 

B. Eden Pragda 
Prag, 4 (A.A.) - B. Eden, bu 

sabah saat 8 de buraya gelmiştir. 

İngiliz - Çek sıyasasının 
birliği 

Prag, 4 (A.A.) - B. Eden bugün sa
at 13,20 de tayyare ile Prag'dan hare -
ket etmiştir. 

B. Eden ile R Benes arasında saat 
10 dan biraz önce başlıyan konuşmalar 
öğleye doğru bitmiştir. Bu konuşmalar
da İngilterenin Prag orta elçisi B. Ed • 
dison ile Çekoslovakyanın Londra or • 
ta elçisi B. Jon Masaryk de hazır bulun
muşlarlır. 

Konuşmaların sonunda aşağıdaki bil
diriğ çıkarılmıştır. 

İngiliz bakanı B. Eden bu sabah Pra
g'a gelmiştir. Dışarı işler bakanlığına 

yapılan konuşmalar sırasında B. Eden 
ile Doktor Benes, 3 mart 1935 tarihli 
Londra bildiriğinin bütün husustan 
hakkında rlostça görüş teatilerinde bu
lunmuşlardır. 

B. Benes, Prag'ı ziyaretinden ve di· 
ğer hükumet merkezlerine yaptığı yol -
culuklar hakkında verdiği izahattan do
layı B. Eden'e teşekkür etmiş ve Çekos
lovakyanın barış sıyasasmı uzun uza<lr 
ya anlatmıştır. 

İki ülke bakanları, İngiltere ve Çekos· 
lovakyanm genel barışın ~runması ve 
uluslar derneği sıyasasma sarsılmaz 

bağhlıklarmı gözeten sıyasalarmın amaç 
lan hakkında tam bir anlaşma olduğu
nu görmüşlerdir. 

İngiliz - Çekoslovak gö
rüşlerinde birlik 

Prag, 4 (A.A.) - Neşrolunan resmt 
bildiriğdo B. Eden'le B. Benesin genel 
barışın muhafazası V4 ulu11lar dern;c-ği 

sıyasasma samimi ve değişmez bağlılık 
hususunda iki hükfimetin amaç ve sıya
salarına tam bir beraberlik oldu~unu 

ı:. 

bildirmektedir. 

B. Eden Prag'dan Lon
dra'ya gidiyor 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz bakan
larının, istihbari mahiyette, Avrupa hü
kumet merkezlerinde yaptıkları ziyaret
ler bugün bitmiştir. 

B. Eden, tayyare ile Londraya git • 
mek üzere, bu akşam Prag'dan ayrıla • 
caktLr. 

İngiliz bakanı bu sabah Çekoslovak 
hükumet merkezine vardığında dış işle· 
ri bakan( B. Benes, İngilterenin Prag 
elçisi Sir Addison ve muhtelif zevat ta
rafından selamlanmıştır. 

B. Eden İngiliz elçiliğini ziyaret et • 
tikten sonra B. Benes ile Avrupa duru
munun muhtelif safhaları hakkında gö -
rüşmütür. Konuşma tahminen iki saat 
sürmüştür. 

B. Eden yarın sabah, kabine arkadaş 

larına, Moskova, Varşova ve P.rag konuş

malarındaki özel intıbalarım anlatacak

tır . 

dır. Demek oluyor ki durum Fransa, 
İtalya ve Sovyetlerin korktukları kadar 
varmış.,, 

Danzig' de yahudi 
Düşmanlığı 

Varşova, 4 (A.A.) - Danzig'de na -
zilerin yahudilere karşı propaganda ve 
taşkınlıkları devam ettiğinden Polo.1/a 
komiseri Danzig ayanından bunu yeni· 
den protesto etmiştir. 

Polonyada nazi 
hareketleri 

Varşova, 4 (A.A.) - Hükumet gü
zel sanat izerleri üzerinde Lodz beledi. 

ye kurulunda onanan arililik kuralının 
anasal kanuna aykırı olduğunu ve tat
bik edilemiyeceğini bildirmiştir. Aynı 
belediye toplantısında ulusal demokrat 
partisi üyelerinden birinin yahudilere 
karşı söylediği şiddetli bir söylev Ü· 

zerine bu parti üyeleriyle toplantıda bu
lunan yahudiler arasında kavga olmuş· 
tur. 

lTALYA'IJA -
İtalya Habeşistan'ın 
savaşa hazırlandığı-. 

na ınanıyor 
Roma, 4 ( A.A.) - Royter bildi~; 

ninden: Dün akşam resmen söylendi:. 
ne göre İtalya hükumeti, Habeş bii1'11 

'dıf• 
metinin sava§a hazırlandığına kanıg 

Afrika kuvvetleri 
kumandanı 

'JI' 
Roma, 4 (A.A.) - Trablus ve 13ı 

gazide bulunmakta olan askeri kuV'lct. 
!erin merkezi Trabulus'ta olmak i,iZCre 

tek bir birlik halinde birleştirilmesi iJ• 

zerine Bingazideki kuvvetlerin kotılııtJ 
nı tuggeneral Nasi bu kuvvetlerin kO' 
mutanhğma tayin edilmiştir. 

Borsada spekülasyonla" 
rın önüne geçmek içiI1 
Roma, 4 (A.A.) - Maliye Bak<1111 

borsada spekülasyonların önüne ge~ 
me kiçin bundan böyle yapılacak bÜ@ 

vadeli alım satımlarla aynı değerde es
ham veya yüzde 25 para yatırılın351 

prensipini koymuştur. 

DAGINIK DUYUKLAR -
V enizelos hasta 

Napoli, 4 (A.A.) - Burada bir ottl• 
de oturan Venizeloı hastadır. 

Venizelos ayağından 
yaralanmış imiş 

Napoli, 4 (A.A.) - B. Veni.ıelO' 

sol ayağınan şiddetli aanoılar duyoıı· 
ğundan yatağından kalkamamaktadt!• 

Dolaşan ~ayialara göre eski yunan bat' 
bakanı ihtilal günU ayağından aıaı1• 
olduğu bir yradan mustaribtir. 

Selanik divanı harbıJUll 
kararları 

Selanik, 4 (A.A.) - Sere'Z azıyarı • 
tarından 34 kişinin duruşmasını yap~ıı 
savaş kurulu azının elebaşılarından oıaıı 
Yüzbaşı Valanis'i ölüme ve başka bit 
elebaşıyı da sonsuz küreğe mahkUm t • 
mıştır. Azıyanlardan 12 si aklanmış, 20 
kişi de 6 aydan 20 yıla kadar değişeıı 
hapis cezalarına çarptmlmıştrr. 

İspanya'da sıyasaJ 
buhran 

Madrid, 4 (A.A.) - Bildirildiğine 
göre B. Gil Robles'in yeni hükumete 
karşı oy vermek kararının sebebi cı.t• 

mur başkanının kendisini başbakan yal' 
mak istememesidir. Cumur Başkart1 

B. Roblesin kabineye girmesini bile 
doğru bulmamıştır. B. Robles bütiill 
halkçı ve ziraatçi saylavlara hemen se
çim uğraşına başlanmasını emretmiştir 
Öte yandan Madridde halkçı ve ziraat• 
çi belediye üyeleriyle vilayetin halkçı 
ve ziraatçi saylavları çekilmişlerdir. 131 

çekilmeler Gil Robles partisinin ilk ted
birlerindendir. 

Almanya Cenevre'ye 
hangi şartlar içinde 

dönecek 
Varşova, 4 (A.A.) - Gazeta Pols· 

ka'nm Berlinden aldığı bir duyuğa gö

re aşağıdaki çerçeve içinde bir uzla!?ınl 
imkanını derpiş etmektedir. 

1 - Almanların hukuk müsavatın"' 
muhalif olmryacak ve bütün Avrupa'" 

ya şamil bulunacak bir silah anlaşması 

yapılması, 

2 - Saldırmak, diğer devletlerin 

içeri işlerine karışmamak ve mütecavi

ze yardımda bulunmamak taahhüdleri

ni ve bir istişare usulünü ihtiva edece1' 

olan bir şark andlaşmasmm yapzlması, 

3 - Müdahaleyi tarif ve red eden 

bir Tuna andlaşrr.asmm akti, 
4 - Garb Avrupası hakkında bir ha• 

va anlaşmasının imzası, 
Almanya, uluslar derneği nizamrıa· 

mesi barış aw1laşmalarından aynldığ! 
takdirc1 ! cc~,evreyc difomeğe haz:rdll" 

... 

2? 

lar1 
dar 
'şa 

tıi 

ler 



Taksitle satılık 
emlik 

~lak ve Eytam Bankasından: 
ita.' : _:ninat 
it Mevki ve nevi L ira 

y cğenbcy mahallesi Mescid .sokağı J.4-85 No. 
IS lı evin 218 448 h' . 243 

İnkılab m~hallc~~s~~cı Abdurrahman sokağı 
lg 498-16-35 numarah evin 1/2 hissesi 60 

Tabakhane mahallesi Boyahane sokağı 4/12 

17 numaralı evin ı O/ 18 hissesi 223 

Misakı Milli mahallesi Han ardı sokağı 26 nu· 
28 maralı evin 1/2 hissesi SO 

lsrnetpaşa Mahallesi Uzunyol sokağı 2112 

lg numaralı evin 3 8 hissesi 
120 

liacıdoğan mahallesi Papazoğlu sokağı 2120 

IO numaralı e\•İn 266 3432 hissesi 
31 

Yeğenbey mahallesi Mescid sokağı 14 numa-
r l 106 
a 1 evin 304/ 864 hissesi 

bJ \' ukarda .> aı:ıh emiak 8 taksitle ve açık artırma ile sa· 
acag· d t i günü saat 16 d ın an istiyenlerin 13. 4. 935 cumar es 
~acaatları. (727) 1-

1256 

Ankara Askerlik Şubesi 
riyasetinden: 

Ank d . • 330 dog· umlu ve bun 
Jarı ara a mevcud ycrlı ve yabancı . . ka-
dara muameleye tabi ve muhtelif sebeblerle ş1!11dıy~·1 ri 

sevk olu b.. .. d g·umluların krsa hızmc ı e 'fal nmıyan utun o 
ı,Itlaki tarihlerde sevk olunacaklardır. 

~hliyetnamesizler 1 mayıs 935 de 
rta chliyetnameliler 1 temmuz 935 de 

~anı ehliyetnameliler 1 eyliil 935 de • k 
ı ··k 935 d dogru me -tePdcu sek ehliyetnameliler 1; 2. Teş. e 

ı · k a bi~ mayısta kıtada bulundurulacak ehliyetname~ız .~5 .. 
it ~etliler (deniz hariç) 27 nisan 935 cumartesı g~u 
de"· 01~nmak için niifus cüzdanı şehade~_name ve eller~~
nı:• butün askeri vesikalariyle şubeye muracaatları ~ug~ 
nı· ~acaat etmiyenler ile geç gelenler hakkında as er 

1
• 

lliu :ellefiyeti kanununun değişmiş olan 89 uncu ~addes;
lc n .t~thi k olunacaö-ı ve bu yazının bilumum ~ısa hızmetlı
~lb maka~ma geçtiği ilan olunur. (119) 1-1243 

lür ·iye milli ithalat ve 
İhracat Anonim şirketinden: 

da ~ı Mart 935 tarihinde toplantıya davet e~il:n d his~~
ta; ar umumi heyetinde ekseriyet h.a~ıl olma !gm d~~Jeri 
ltıu e~ ~anunu ve şirket nizaınnamesının hususı ma .. nü sa-
at Cıhınce 21 Nisan 935 tarihine rastlayan paz~r ~u 1 rıu 15 de şirket merkezinde tekrar toplanılacagı ılan ° U· 

t. 1-1316 

()ev et Demiryoılarından: 
Sanı .. d 60 e Manisa - Ban· dı sun - Sıvas kısmında yuz e v . 

b{tna kısmında yüzde 50 olmak üzere 31 mart 1935 tarı-
ne ı· d . .. · d lmakta olan ten -tilat ·~~ar umumi tarıfe uzerın en yapı 1_ 1277 bıla müddet uzatılmıştır. (738) 

~ l\)~~~~;-~c'ii;;--ıa 
· R Wilm " Anna Bella • H.ırri Baur - Pıcr · llllMlll11 11111_ 

ııımımmıııını: ııı r.ııııııı ·mımm ınıııııııı ııı ı ın ı 1 dlllfflllllllllll ' ~ 

p T. T. Başmiidürlügünden: 
hlare otomobilleri icin acık olarak 
l ·af· · ~ 
ı· , 1 sıkleti 15°C. 
"'ai{atten başlangıcı 43' C. 
ıo ıoo "C 
( . 
ı (, 96 1770 c 
Nihayet 186; C. v 

danF:.vsaf,_nda açık olarak altı bin kilo benzin a~n·~~~~;; 
tirnıve~ıye istekli olanların yupılacak açık e sı p T T 
&a.!: e.~ uıere 15. 4. 935 pazartesi günü saat on ~eşt:b. · b. · 

~rrıudü ı·· k 1 1 . •e yüz yırnıı ır u· Çuk r r u komisyonuna geme erı' .. _ 
durı··ıradan ibaret muvakkat teminatın daha evel b~ş~;S 
~nesine yatırmaları ilan olunur. (713) ı-

1\nkara C. Müddei 
Umumiliğinden.: 

ı:_ l - A. . . t ın tamir ve tadı
'«lle a· nkara Cezaevi elektrık te~ısa ~ r (ılS7) lira 20 
lt~uşıt .0998) lira 90 kuruşluk keşıf be,. e ~ tekrar açık 
t1ts·ı a ıblağ edilmiş olduğundan mezkur ış 

ı tnıe 
2 _ Ye çık.uılmıstır. . .. .. saat 15 de An· 

~a At··Eks.iltme 6-4-935 cumartesı gunu 
3 - Uddeı U. liğincle. yapıl~caktır. 4 lira 4 kuruştur. 
i Muvakkat temınat mıktarı 1k6b B İkinci sınıf 

lllont- lsteklilerin: A - Teminat ma uzu ehliyetname-
ı· h Otlük 1 1. . · h · olması veya 
ı. ir e 1 ıyetnamesını aız .. esi c . Cari seneye 

'it l'~0ntor çalışdıracağım teahhut ~t'!1 d 
1caret d ·· t rmesı lazım ır. s o ası yesikası gos e 1,. nlar parasız ola· 

!'ak i\~.Fennl ve hususi şartnameıe:l~ P a (6ZS) 1-1063 
n ·ara Müddei U. liğinden verılır. 

UL US 

fTokat Vilayetinden: J Kanzuk 

Tokat Vilayetinde yapılacak yedi aded mektebin inşa· K R E M 
11 yinni gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle aşağıdaki Balsamin 
ıerait dahilinde münakasaya konulmuştur. • • 

1 _ Yapılacak mekteblerin ikisi Tokat merkezinde Ve eksırı 
beheri 39486 liradır. Bi_risi 2300_ liradır. Kaz~la~d.a yapıla- Yeg" · dd · .. _ 
cak mekteblerin beherı 20542 lıra bedel keşıflıdır. ane cı 1 gu . 

2 _ Şartname plan ve modelleri görmek üzere Tokat zellik kremidir . 
vilayetine müracaat ~dilmelidir. 

3 - İhale 15 nisan 935 gününe müsadif pazartesi günü 
ıaat 16 da Tokat vilayeti daimi encümeninde yapılacak-

tır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliledir. 
5 - Münakasaya iştirak edecekler bedeli keşfin yüzde 

7 buçuğu nisbetinde muvakkat teminat vereceklerdir. 
6 _ Münakasaya iştirak için taliplerin ehliyeti fenni

yesi haiz Nafıa Vekaleti veya Başmühendislikten verilmiş 
vesika ibraı etmeleri lazımdır. 

7 - Bu şerait dahilinde talih olanların teklif teminat 
mektublarmı ve istenilen vesikaları havi kapalı zarfları
nı ihale günü olan 15 nisan 935 pazartesi günü saat on iki
ye kadar Vilayet Encümen Riyasetine tevdi etmeleri itan 
olunur. (1625) 1-1288 

Adana: Milli mensucat Fabri
Jimited şirketi müdürlü -kası 

ğünden : 
Fabrikamızda son sistem makinalarla techiz ettiğimiz 

boyahane kısmında kasarlı kasars12 her nevi ipklik ve bez 
ıer mükemmel bir surette ve arzu edilen renkte boyanmak 
ta olduğu gibi resmi ve hususi her daire ve müesseseye, 
Bekçi, Polis, Jandarma ve Mekteb talebelerine ve bütün 
halka yarayışlı elbiselik kumaşları hazırlamakta olan fab -
rikamız muhterem müşterilerimiz tarafından vaki olacak 
iplik ve bez siparişlerini arzu edilen renkte boyamağı ka -
bul ve teahhiid ederiz. 

Yeni fabrikamızın son sistem ve elektrikle işleyen iplik 
makinala:-ında imal edilen her numaradaki ipliklerimi.z 
Avrupa iplikleri ayarında olduğu gibi Japon mallarına fa -
ik nefasette bulunan C C C Şapka markalı kaput bezleri • 
miz ile yurdumuzun her köşesinde tanınmış Arslan mar
kalı kalın kaput bezlerimiz renkli kumaşlarımız ve yeni 
çıkan ipliklerimiz hakkındaki sözlerimizin doğruluğunu 
isbata kafi geleceğini muhterem halk ve müşterilerimize 
arz ve talep edilecek nümunclerin memnuniyetle müşte-
rilerimize yollanacağım ilan ederiz. 1-1200 

Nafıa BakanlıiJndan : 
Muhammen bedeli 560 lira olan 8 adet mahruti çadır

la, muhammen bedeli 260 lira olan 2 adet mühendis çadırı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 17 nisan 1935 çarşamba günü saat 15 ele An
karada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin Ticaret Odası vesikası ve 61,50 liralık 1?1u· 
vakkat teminatları ile birlikte aynı gün ve saatte komıs -
yonda bulunmaları lazımdır. 

· İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An-
karada Bakanlık malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

(709) 1-- 1266r 

Deviet Demiryollarından • 
Haydarpaşa, Derince, Mersin ve Samsun~ D.D. 25 nu

maralı tarife ile taşınacak maden cevherlerıne, alınacak 
ücret ton başına 400 kuruştan aşağı düşmemek şartile, bu 
tarife ücretlerinden muayyen müddet için yapılmakta o
Jan yüzde 20 tenzilat 1 mart 935 tarihinden itibaren müd-
detsiz olarak uzatılmıştır. (740) 1 - 1279 

inlıisarlar U ıııum 
l\Iüdürlüğündeıı: 

1 _ İzmir Çamaltı tuzlası için fen?ı. şartnames~ muci
bince (lBOOO) lira m~hammen bedepe ıkı adet gazo1en ka-

f l'yle munakasaya konulmuştur. 
palı zar usu ı .. 

2 
_ Şartnameler Cibalide levazım ve mubayaat şube-

sinden almacaktır. . . .. . 

3 
_Münakasa 24. 4. 935 tarıhıne ~usad1f çarşamba 

.. .. 15 de Cibalide levazım ve mubayaa şubesinde 
gunu saat 
icra kıhnacaktır. . . . .. . 

4 
_ Münakasa ehliyet• f ennıye~ı mucerr~p f~bnkala~ 

d •apılacag-mdan fiatsız pro1e ve teklıflerın heyetı 
arasın a } ·· k ·· ·· d J"' k l b' fenniyemizce tetkiki için muna asa gunun en aa a ır 

haf ta ev el tevdii Jazımdır. . 

5 _ Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarda 
· olunan gün ve saatta kanuna uygun olmak üzere fi. 

tayın · ·· d 7 5 kk · atlı teklifname ile 1350 Iıra yuz ~ , muva at temınat 

parasını komisyona tevdi etmelerı. (1282 - 595) 1-1043 

Devlet Demiryollarından: 
3 nisan 1935 tarihinden itib?re~; b~~ mü:sil tarafı~ -

dan cümlesi aynı tarihte aynı mursıle ~~nderılmek şartıle 
herhangi iki istasyon arasında naklettırılec k en az 25 a. 
det (Otomobil, otobüs, k~myon .. ve ka~yorı ;t~ in 7~ nu -
maralı tarife ile hesab edılecek ucretlerınden liçte bır ten-
zilat yapılır. (739) 1 - 1278 

Teninizin daimi. 
tazeliğini yalnız. 

KREM BALSA-
.. "İN ile korursu
nuz. 

Kanzuk öksürük pastillerini hu zaman Jru1Janınız. 

Jandarma 

[ j. U. K. ] 
Genel Koınutanlığı 
Ankara Sahnalnıa 

Komisyonundan : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı saraç malzemesi Ü· 

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

komisyondan alınacaktır. 
3 - İstekliler pazarlıkla alınacaklar için pazarlık gtin 

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

Ayn ayrı pazarlıkla alınacak: 
Muhammen 

Cinsi Miktarı 

Bedeli İlk teminat 
Kuruş Kuruş 

Pazarlığı 

Gün saat 
Pazar 

1 - Kolanlık şcr.id 500 metre 12500 938 21.4-935 10 

2 - Balmumu 50 kilo 3500 263 21-4-93~ 11 

3 - Keçi kılı 500 " 20000 1500 214-935 14 

4 - (17) kalem - Tolca) ) 82820 6300 21.4-935 15 
Özcnği, gem demirleri ) 
ve ıaire 

Toptan açık eksiltme ile alınacak: 
Sarı sabunlu lı:osele 

" " ,, ince 
Siyah vakcte 
Zahmalık kayış 

400 kilo 120.000 

400 " 120,000 
400 ,, 

150 .. 

80,000 

45,000 

0000 ) 22-4-935 sa. t 
9000 ) Pazartesi 15 

6000 ) 
3275 ) 

27375 l-131& 

Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksi
me uğramış düyunu umu miyesi meclisin· 
den: 

Osmanlı borçları 
4 Nisan 1929 tarihinde tediyata vazcdilmi§ olan eski 

osmanh tahvilatma aid kuponlar 5 nisan 1935 de müruru 
zamana uğrıyacağı alakadarana hatırlatılır. Binaenaleyh 
hamiller, muhtelif piyasalardaki tediye ıervisile mükellef 
müesseselere mezkQr tarihten evel i§bu kuponları ibraza 
davet olunur. 1-1320 

Maarif Bakanlığından: 
ANKARADA YENİDEN YAPILACAK ORTA OKU· 

LA BİN ASI EKSİL TMES1: 
1 - Ankarada İtfaiye meydanı arkasındaki ayrılan 

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

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

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

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

S - Eksiltmeye girebilmek için: 
a) 2490 No. lı artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 

17 i?ci maddesine uygun 9547 lira 60 kuruşluk muvakkat 
temınat vermeleri, 

b) Ticaret Odasına kayıdlı bulunması 
. c) M~arif Bakanlığı inşaat dairesi müdllrlliğünden eh

lı~C:t '·esıkası alan diplomalı mimar veya inşaat milher 
dısı olması. 

. 6 - T~~lif mektublan ihale günil ıaat 15 de kadar ko
~~syon. reısıne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gonderılecek mektublann nihayet saat 15 e kadar komis-
yona gelmiş olması lazımdır. (7 s ı) ı- 1317 

Zile belediye başkanlığından: 
6172 lira 74 kuruş bedeli keşifli fenni mezbaha inşası 

2.6-3-935 tarihinden itibaren r:r ay icinde zuhur edecek ta
hblere pazarlıkla yaptırılacae ı ilan olunur. ( 1684 i70) 

1-1324 

) 
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T aşcı, duvarcı, betonarmeciler 
cemiyetinden: 

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

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

S3trn Alma Komisyonu ilanları 

MUHTELİF OCAK TUGLALARI HARÇLARI VE 
TAV OCACI 1ÇL1Gt MALZEMESİ 

Tahmini bedeli 20000 lira olan yukarda yazılı malze
me 16 mayıs 935 tarihinde perşembe günü saat 14.30 da 
Askeri Fabrikalar satın alma komisyonunda kapalı .zarfla 
satın alınacaktır. Şartname bedelsiz olarak mezk6r komiı· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1500 li· 
rayı havi teklif mektublarmı mezkur günde saat 13.30 dan 
itibaren komisyona vermeleri ve kendilerinin de aynı gün· 
de ve muayyen saatta komisyona gelemeleri. (720) 1-1250 

KIRIKKALE TİP 13 EVLERİNİN HALA ÇUKUR
LARININ 0ZERLER1NE BETONARME KAPAK· 
LAR YAPILMASI. 

Bedeli keşfi 882 lira olan yukarda yazılı it Aıkeri Fab
l'ikalar umum müdürlüğü ıatm alma komiıyonunca 16 
nisan 935 tarihinde ıalı günü saat 14 de pazarlıkla yaptı· 
nlacaktır. Şartname beş kuruı mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 66 lira 15 kuruı 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezk6r gün ve ıaatta komisyona gelmeleri. (721) 1-1249 

Ankara Levazım Amirliği 
Sabnalma Komisyonu 

ha olan 

l LAN t 

546 Tırnak numaralı adi 
doru beygir 21-4-935 tarih 
pazar günü saat altıda Ak
köprü~e at pazarında müza
yede ile satılacaktır. Tah· 
min edilen fiatı 1500 kuru1-
tur. İsteklilerin muayyen 
vakitte müzayede yerine 
ıetmeleri. (768) 1-1325 

Kir af ık 
Ev, dükkan ve garaj 

Uluı ıazeteıi yakınındadır. 

llathaa kartıırndaki pzılıaneye 
mıllracaat. 1-1254 

Kiralık satılık 
Keçiören'dc otobüı durak yo

l'ine yakın 4 oda bir sofa bir 
muttiala, kile.r ve ahın ve tatlı 
kuyu ıuyu bulunan bir bağ ve 
evi kıiralık ve satılıktır. İltckli. 
let Hususi Bizim Mcl!Jteb mü· 
diirlütUne bqvurmaları. 

Telefoa: 2459 1-1523 

Ankara Belediye Reiıliği 

llinlan 

İLAN 

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

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

3 - İhale 11. 4. 935 ta· 
rihine raıtlıyan perşembe 
ıünü ıaat 11 de fen işleri 
müdürlüğü odasında açık 
eksiltme ile yapılacaktır. 

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

Kiralık 
Kemal Ziya kötk ve bajı 

Ktlik civarında Eğlence mev· 
kiindc kıtlık ve yazlık oturma· 
la gayet tlveriıli üç büyük oda 
bir büyük hol mutfak, hamam 
ve müıtemilatı ve üzümlü, mey. 
vatı bağı havidir. 

Elektrik hattı yapılmaktadır. 
Bekçi Hasan Çavup müracaat· 
lı (2793) e telefon ectllmt1L 

ULUS 

Milli Müdafaa Vekiled 
Satınalma Komisyonu 

llinlan 

1 LAN 
ı - 273 çift dahili ve 273 

çift harici fotin açık eksilt
me ile satın alınacaktır. U
mumunun tahmin edilen be
deli 3003 liradır. 

2 - Eksiltmesi 21-4-935 
pazar günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
225 lira 23 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para
sız almak ve örneklerini gör
mek istiyenler her gün öğle
den sonra ve eksiltmeye gi
recekler muvakkat banka te· 
minat mektup veya makbuz
larile artırma eksiltme ka
nununun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla 
bidikte ihale saatında M .M. 
V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(765) 1~1319 

MALZEME İLANI 
46 kalem muhabere mal· 

zemesi kapalı zarf usuliyle 
satın alınmak üzere eksilt -
meye konmuştur. Matlup 
malzeme memleket dahilin· 
de mevcud malzemeden o -
lacaktır. Tahmin edilen u
mum bedeli (11255) lira 50 
kuruştur. Şartnamesi bedel
siz olarak komisyonumuzdan 
verilecektir. İhalesi: 17. iV. 
935 çarşamba günü saat on 
birde komisyonumuzda ya 
pılacaktır. Muvakkat temi -
natı: 844 lira 16 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler 2490 
N o. lı kanunla şartnamede 
istenen belgeleri teklif mek
tublariyle birlikte en son i • 
hale günü saat ona kadar 
komisyon reisliğine veril -
ıniı bulunacaktır. (703) 

1- 1242 

1 LAN 
1 - Yerli fabrikalar ma· 

mulatından ve beher kilosu
nun tahmin edilen fiatı 188 
kuruş olan 15.000 kilo pa -
muk ipliği kapalı ı:arfla ek
siltmeye. konulmuştur. 

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

3 - Muvakkat teminat 
2115 liradır. 

4 - Şartnamesini 141 ku· 
ruıa almak ve örneklerini 
görmek lstiyenler her gün 
komisyona uğrayabilirler. 

S - Eksiltmeye gire • 
cekler muvakkat banka te· 
minat mektub veya maliye· 
ye yatınlmış teminat mak • 
buzlariyle artırma eksiltme 
kanununun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teklif mektublannı 
ihale saatından en az bir sa· 
at evel M.M.V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (673) 

1 - 1173 

İLAN 
Yerli fabrikalar mamu • 

latmdan 40,000 metre ka • 
putluk kumaş kapalı zarf u
sulile satın alınacaktır. İha· 
lesi 15.4.1935 pazartesi gü
nü saat 11 dedir. Beher met
renin muhammen bedeli 
297 kuruş 50 santimdir. Te· 
minatı muvakkatesi 7 ,200 
liradır. İstekliler evsaf ve 
şartnamesini almak ve gör
mek istiyenler 595 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan veri • 
lecektir. Eksiltmeye gire• 
ceklerin 24go numaralı ka • 
nunda gösterilen vesaikle 

lmtiyu ıahibl vı Başınu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumt neıriyatı ldart eden 
Yazı lıteri MUdürll Naeuhl 
BAYDAR 

Çankırı cldd11I civarında 
Vluı BHımıvlnd• bısl/mıf· 

tıw. 

---~ - -- ·-- --

beraber belli gün ve saatin
den enaz bir saat evel tek • 
lif ve banka mektuplariyle 
birlikte komisyona tevdi et-
meleri. (669) 1-1145 

İLAN 
18 kalem eczayı baytari

ye kapalı zarf usuliyle sa· 
tın alınacaktır. İhalesi 6. 4. 
935 cumartesi günü saat 14 te 
icra edilecektir. Tahmin be· 
deli (9000) liradır. İstekli • 
terin evsaf ve şartnamesini 
almak ve görmek üzere be
delsiz olarak M. M. V. sa· 
tın alma komisyonundan 
verilecektir. Teminatı mu • 
vakkatesi 675 liradır. Eksilt· 
meye gireceklerin 2490 N o. 
h kanunda gösterilen vesi
kalarla belli gün ve saatın· 
dan enaz bir saat evel tek· 
lif ve banka mektublan ve 
yahut maliyeye yatırılmış 

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

İLAN 
Ordu diş bakım evi için 

bir adet protez masası ile 
lavabo ve küvet masası pa· 
zarhkla alınacaktır. Pazarlı 
ğı 7. 4. 935 pazar günü saat 
14 dedir. Talipler evsaf ve 
keşifleri görmek üzere her 
gün öğleden sonra M. M. V. 
satın alma komisyonuna nıü
racaatlan. Her iki masanın 
muhammen bedeli 375 lira
dır. Pazarlığa gireceklerin 
belli gün ve aaatında mali 
yeye yatınlmıı 28 lira 13 
kuruşluk vezne makbuziyle 
birlikte satın alma komisyo 
nuna gelmelert (722) 

1- 1248 

İLAN 
1 - Tahmin edilen fiatı 

17 50 lira olan 100.000 tane 
levha nümuneıi üzerine a • 
çık eksiltme ile baıtınlacak
tır. 

2 - Şartnamesini para • 
ıız almak örneğini görmek 
iıtiyenler her gün öğleden 
ıonra komisyona uğrayabi • 
lirler. 

3 - Eksiltmeye girecek 
lerin 131 lira 25 kuruşluk 
muvakkat teminat ve artır • 
ma eksiltme kanununun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ya • 
zılı veıikalarla birlikte 15. 
4. 935 pazarteel günü saat 
14 de M.M. V. Sa. Al. Ko. na 
gelmeleri. (699) 1-1211 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş ıokak No: 5 

Hastalarını her gün 9-13 
ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

1- 1239 

•• •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertibin 6 ıncı çekişi 

11 Nisan . 1935 tedir. 

Büyük ikramiye2000001iradı 
Aynca 25.000, 20.000, 15.000, ıo.C>CA 

5,000 liralık ikramiyeler ve 50.000 liralık möki" 
fal vardır. 

Hayvan nakliyatına 
mühim tenzil• 

Devlet demiryollarınd an: 
Yeni tarife 1 mayıs 1935 tarihinden itibaren tatbik 

lecektir. Ehll, yabani ve yırtıcı bilumum kanatlı ve k 
ıız hayvanlar, bu tarifeye dahildir. Dört ayaklı ehU 
vanlar tam vagon hamulesiyle nakledildikleri takd 
nakliye ücretleri, verilecek vagonların taban satıh 
beher metremurabbaı üzerine hesap edilecektir. 

Nakliyat sahiplerine kolaylık olmak için yeni t 
ve her mesafede ki nakil ücretlerini gösterir haremli 
f eler aatılacaktır. Fazla tafsilit için istasiyonlara ın 
caat edilmelidir. (762) 1-1312 

Ankara ikinci noteri Veliye 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum. 

dilrlüğü cer dairesi sabık ressamı Mustafa Cemalett. 
mezkftr Demiryollar Umum müdürlük memurlarına aıt 
ıarruf sandığından alız ve istikraz eylemiş olduğu (30za 
liraya mukabil Önce~~i ~imendifer mah~lleei No. 10 _._ 
ni birinci derece ve bırıncı sırada olmak üzere Umum 1J111"" 

dilrlüğe ipotek etmiş idi. 
Borçlu Mustafa Cemalettinin Umum Müdürlüğe ipO" 

tekli işbu hanesini elyevm mezkur hanede ikamet etın_., 
te bulunan askeri heıab memuru Abidin oğlu Veysele tedl 
lik ve Veyselin de Umum müdürlükle asıl borçlu Mus~ 
fa Cemalettin arasında milnakid ipotek mukavelenanı t 
ıartlarmı kabul eylediği Ankara Tapu müdürlüğünün 1 
teşrinievel 1934 tarihli ve 922 sayılı tezkeresile ihbar ohdt 
muştur. MezkOr tasamıf sandığı 28. 5. 1934 tarih ve 2454 
numaralı Devlet Demiryollan ve Limanlan İşletme tJ~ 
mumi idaresi memurları tekaüd sandığı kanunu mucibiO" 
oe teşkil olunan tekaüd ıandığma bilcümle hukuk ve vt' 
caibile devredilmiştir. Tekaüd sandığımız, kanunu medl" 
ninin 803 üncü maddesinin vermiı olduğu hak ve ıalahi -
yete binaen alacaklı ııfatiyle hakkını evelki borçlu Mur 
tafa Cemalettine karşı muhafaza etmektedir. Bu cihet tr 
puca tesbit edilmek ve borçlunun vı yeni malik.in mal&
mu olmak üzere b~ı nüshadan ibaret işbu yazdı beyand 
Ankara Tapu müdürUlğüne ve borçlu Mustafa Cemalet • 
tinin adresi meçhul olduğundan gazete ile ilan edibne~ 
suretile ve Öncebecide ıimendifer mahallesinde 10 No. il 
hanede mukim Veysele tebliği ve birisinin dairei aliyr 
terinde hıfzile muıaddak nüshumm sandıgmıu:a iadesini 
dilerim. 

Devlet Demiryolları 
Tekaüd Sandığı Müdürü 

Nurettin 

Devlet Demiryollatl 
Tekaüd sandıtı 

İdare Meclisi Başkd 
Cemal Serter 

İpotek derecesi ı 
Sene 8 

Evin tapu kaydı ı Cilt 81 
Sahife 24 
İpotek tarihl 19.12.1931 

Dairede saklı aslına mutabık olan bu nüsha talep ttzerl 
ne ilan edilmek üzere Ulus gazetesine tebliğ olunur. 

4 Nisan 1935 Ankara ikinci Nottd 
1-1326 

imar wiicli·irlüifuıden: 
Kimden 
İstimlak Muhammen bedel 

edildiği Mahalleal Sokağı ·Ada N o. Pareel No. Lira 
Hacı İbrahim Yeğen B. Bahriye 1g3 14 400 

Yukarda kaydı çıkanlan evin ankazı 15. 4. g35 pazarteal günü saat on beıte bilmUJI' 
yede satılacağından taliplerin İmar müdürliliündeld mü te,ekkll komisyona müraca -
atlan. (735) 1- 1263 

, SiNEMALAR 1 
' YENi .1 BUGON BUGECE BU OECE 

Seınenin ilk tilrkçe sözlü, prkdr filmi 

AYSEL 
Heyecan ve detı,et filmi 

KORKUNÇ EV 
(Bataklı Damın kızı) 
Kwaffeld,.tle devam ed~or CaalıDdıran - Boris Karlof 


