
~ TiNCi YIL Noı 4918 

Gündelik 

ÇOCUK DEVRi 
~Çtnde .bulunduğumuz çaia ço-
1-ilt ~evrı deniliyor.. Bilmiyoruz, 
~ baıka devirlerinde çocuk 
tlaİf • .Uf ve ona değer verilme
aeu;.•dır? Y qayıf, yaydıt ve yük· 

111 eld ~na~9:aalan her devirde ay• 
löraa .. ugu ıçın bunu pek ıerçek 
~Joruz .. ve tersine olarak ço· 
tea.eı· her vakit ulusal pcün ilk 
ier b 1 ~yddığına inanıyoruz.. E
"81 uıun ondan daha çok konu· 
-::orsa. bu biç kuıkuıuz, devri· 
hl e arııuluaal geçimıizliğin ço
dir ~f olnıasrndan ileri ıelmekte-

911~uk uluslar için en değerli bir 
~· kaynağıdll'. Onun yarın için 
,__-:.aekiadığını ve neler verebi· 
~ni bilememekle beraber ya
~· umudlar çok büyüktür. U
Litm~ tarihinde araııra doğan 
~·.._Yıldızların evrenıel rolünü hl:.'0 ruz. Her çocuk için böyle bir " d: olmak akla gelir ıey olma
det onun nomal rolü kendine 
~ ~ •.~rilmeai için yeter. Çocuk 
k .:;ıu muıtu ile uluaal yqayı· 
..... ~&ne verir. ilk mutlu çocu· 
~~I güce beldek olmuıdır9 
ili .. 11 de gene bu çocuğun ulu· 
..... l'üce yeni ve taze bir tef kat· 
Jiİ• d?'·. O kendiıinde uluıun hem 
bir ~ını, hem de gücünü artıran 

.,.. taıır. 
d.,..~uk sorumunun iki yüzü var· 
~ ~unlardan biri ulusların ia
lı erane bağlı olmıyan yüzüdür 

' 0 nlarm bedensel ve psikolojik 

~onu J. üncü sayı/ada) 

• 

Başbakanımız dün 
İstanbula gitti 

Batbakan lımet lnönü, birkaç 
gün iıtirahat etmek üzere bu ak
ıamki trenle lstanbul'a ıitmif ve 
durakta Kurultay .Batkanı, bakan· 
lar ve Riyaseti Cümhur Umumi 
Katibi, Batyaveri, birçok saylav· 
lar ve bakanlıklar ileri gelenleri 
tarafmdan ujurlanmııtır. 

İçeriişler Bakannnız 
dün geldi 

içeri itler Babnımız Bar Şükrü Y"· 
ya ı1ün Trakya'claki ıeyahatinden f8h
rimize dönmüttür. 

Ökonomi Bakanımız 
Kütahya'ya gitti 

Ökonomi Bakanı B. Celal Bayar 
yapılacak seramik sanayi üzerin· 
de arattırmalar yapmak üzere 
dünkü öğle treniyle Kütahya'ya 
hareket etmittir. 

Yunanistan kahine· 
sinde deği~iklikler 
Atina, S (A.A.) - Yunaniıtan

ın Uluılar Derneii konseyinde B. 
Maksimoı taraf mdan temsil edile
ceii resmen bildirilmektedir. lıtİ· 
fa eden 8. Pezmezoğlu'nun yeri-

(Sonu 3 üncü sayılada) 

Adımız, ao(lımızdır. 

6. Nl s \ l '> :> t.Ut\IART.EsJ 

Tarmıto, 5 ( . 1.) - Bir /.a :r lü eski M eta 

11onıo şelı rinde t 1sadri/en 60 0 ume etJki aı 
lın bulmuştur. ffo rı lar <·eııub lıalymındala 
eski ;) "nan ~·clıirleri rıi rı paralarıdır. 

Her ) Crde 5 kuruş 

~TRESA KONFERANSINA DOGRU Balkan konseyi 
toplandı 

Yapılan görüşmeler 
durumu düzeltemedi 

Londra, 5 (A.A.) - Tayaıiı ga
zeteıi B. Eden'in Prag'ı ziyaretin· 
den çıkan sonucları gözden geçir
mektedir. B. Eden Çekoılovakya· 
nın Almanya ve Polonya red ceva· 
bı verseler bile Franaa ve Sovyet· 
ler Birliği ile doğu andlaımasmı 
imzalamıya hazır olduğunu gör-

, müıtür. Bununla beraber B. Beneı 
bu andlatmayı imzalamadan ön
ce B. Laval tarafından Moakova
ya yapılacak seyahat sonucunun 
da beklendiğini ıöylemiftir. B. Be
neı'e göre Polonyamn dilfünceıi
ni değiıtirmeıi olaıı yoktur. Her· 
halde kabule değer batka bir bal 
çaresi bulunmazaa Pariı - Moıko • 
va· Prag andlaşmuı gerçekleıe· 
cektir. 
Taymiı gazeteıi B. Benet'in bu 

düıünceıini hulaaa ederek doğu 
andlatmasının eıki teklinde aer· 
çekleımeaine artık imkin kalma
dıjmı kaydetmektedir. B. Eden 
Avrupa' da barıtı temin etmek için 
güdülebilecek tek yolun artık mın· 
taka andlaımaları deiil ancak bü
tün Avrupayı içine alacak ıenel 
bir w;laıma olduğu kanıtına var
mrıtır. 

lnailiz ııyual mahfillerinde B. 
Eden'in bu seyahatleri malUınat 
almak bakımından çok fay dalı ol-

duğu dütünceıi vardır. Gerçek 
hal çareleri bulmanın kolay ola
cağmı beklemek doğru olmazsa 
da hiç olmazıa bu ıeyabat 8. E
den 'in herhangi bir çarenin de 
imkansız olduğu ıibi bir dütün· 
ceyle dönmesi sonucunu da ver· 
memiıtir. 
Taymiı'in Vartova ve Pariı bil

dirmenleri bir dütüncededirler. 
Vartova bildirmeni 3 nisanda çı
karılan reımi bildirijden dolayı 
İtalyan, franıız ve aovyetler mah
fillerinin hayal kınlıtlannı aalda
makta olduklarını bildirmektedir, 
Bu mahfiller daha açık sözler bek
lemiı olduklarını ıöylemektedir
ler. Öte yandan Polonya resmi 
mahfilleri B. Eden'in seyahatin
den çok kıvanclıdırlar. Çünkü bu 
yolculuk ıonucu olarak Polonya· 
mn menfi durumu ıebeblerinin 
bundan sonra Londra'da ve Lon· · 
dra vasıtaıiyle Pariı'te daha eyi 
anlatılacağına kanıidırlar. İngiliz 
dıt ııyaaaımın birçok yöneyleri 
Polonya ııyaaaıına uyduğu da 
memnuniyetle görülmektedir. Bu 
uygunluk yalnız ıüdülen amac· 
larda, usullerde de vardır. 
Taymiı'in Pariı bildirmeni !ÖY

ie yazmaktadır: "Franaa'da Do
(Sonu J üncli sayıf ada) 

Belgrad, 5 (A.A.) -Aavala a· 
jansı bildiriyor: 

Atina' da ikinci kanunun üçün
den dokuzuna kadar toplanmıı 
olan Balkan antantı ökonomi kon
seyinin verdiği karar mucibince, 
balkan antantı devletlerinin mu
rabbaı ve müteha111ılan busüa 
dört komisyon halinde Belgrad'cla 
toplantılarına batlamıılardır. Ko
misyonlar a§ağıdaki meseleleri t-. 
kik edeceklerdir: 

1. - Demiryollan münakalab 
2. - Nehir ve deniz yollan ma. 

nakaltı 

3. - Hava münakalatı 
4. - Posta, telgraf, telefon •• 

telt.iz münakalat ve muhaberatı 
Komisyonlar bütün bu mea.ı. 

ler hakkında müıpet teklifi• ha. 
zırhyacaklar ve bu teklifleri ta. 
dik edilmek üzere balkan antanb 
konseyinin ıelecek toplanblma 
sunacaklardır. 

General Göringln 
önemli bir söylevi 

Dantmf, Alman hua ....... O...• 
ral Görinı 1ayla. mecUtl ...... c1ola • 
yııirle verdifi IÖylevcle demlttir ldı 

" - Danbis'in lraram ..........._ 
Almanya'ya bailr olma"'MI o bdlıf 

CSnemli deflldir. E ... b ola .., Olllllf 
yÜrekten alman olmuııdır. A ....... 

(Sonu J Uncu uyıladı). 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N.1!1 
l - Özs ıürkçe köklerden gelen w2'erin karıuına (T. Kö.) beltkii (alameti) konmıqıur. Hunların lıer biri hakkında sıratı ile uzmanlarımızın (miileluu...) 

yazsılarını gazetelere vereceju. 2 - f eni konan karıılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereiiM göre, /NUU~rı da yuılmq, ayrıca örnekler de konulnıUf tur. 
3 - Kökü ıürkçe olan kelimelerin b11 günkü ;,tenmİI ve kullanılan 141killen alın mıııır: Aılı ak olan hak, "'" ügüm olan hüküm, ıürk(e "çek,. kökünden , .. 

• len tekil gibi. 

~ = Bozmak, daiıtmak (Parlamentolar 
fevza (Bak: fetret) = Karrata = (Fr.) Anarchie 

Fidyei necat Kurtulmalık 

Örnek: Haydutlar yakaladı/cları zenginden ba
yü.t bir lidyei necat istediler .,_ Haydat/ar ya • 
kaladı/clırı zenginden blyQk bir .turtulmalılc u
t.diler. 

firak, firkat (iftirak) = Aynlık 

<>rneıc · ı ... 1 k ı · ~ · 'd k r 
...._ • - A manyanın as er ıgı yenı en u -
4ı '• Ver~y muahedesini fesh etmektedir. = 

llJ.ıny •Qdı anın askerliği yeniden kurmaı;ı, Versay 

1 -.rnasını bozmaktadır. 
,_- ~ransız kabinesi parlamentoyu feshetmek 
·•tdı - F v ltııtı: . - ransız kabinesi parlamentoyu dagıt· 

IStedi. 

'-Bo öl'Qck. zulma, dajılma . 
' · · l - Aramızdaki an/qmanın inlıuhı 
~illld 

)il erı == Aramızdaki anlaımanın bo•ulması 
ıiinden 

l . 
,,; lngilterede parlamentonun infisahı = ln -

tered ~ e parlamentonun dagılması. 

"-~e•ıib - B im .. .. .. •--•-~ ... "'llek . ozu uf, çurumuf, ıu11u•-'S' 
(,..": · Alütefessih bır cemiyet - Bozu/mu~ 

ıc .. tllınü ) 'e ş bır sosyete - Mütefessih etlerden 
~le h Yapmamalı Kokmuı etlerden yemek 
Prnaınaıı. 

''-·· ~ .. h etnıek = Bozulmak, çürümek, lcokmak 

'ttet (faaı · ti (il' laı aaltanat anlamına) - Kar ı•P dev-
., r.) Anarchie, interr~gne 

= Oyftak 
it._ 

e:::::: 8ö 
()'1lelt. "liik, takım 

~ · Fevc f~vc Be>'<, bölük, takım takım 

tı:""' -.. F •tkırma ._ 
'===F ,_ il: 1fıurık, döner fıskiye 

~-o () ıt 
t'tıelc. IC 

·~ · ısmı fevkanı tkt J119llJI 

,..._ l.aat.ni = Altlı üıtlü 
-·~::::: 1 
t........, ~Kaybetmek, kaçırmak, elden çıkarmak 

' : f - Fırsatı mı ec1~11 s"ar• diSvüaür == 
-~~lb....ı..-_____ ._......,.,.-aa..4avanilr. 

ferezan-T...,.. 

Ferz = Gürlük 

f eyzdar Oreıen 

f eyz tMalmak, feyzdar elmak = Gürelmek 

feyyaz= Gür, .,_.kelli 

Falek• (Bak: icmal, buliaa). 

Fıkra - Bölek (Fr.) Paragraphe 
Omek: Yazınızın üçüncü böleğinde (lıbasın-
da Dans le troisieme paragraphe de votrl 

:ırticle 

Fıkra Anlatık = (Fr.) Anecdote 
örnek: Nasreddin hocanın anlatığı (fıkrası) :::ı: 
L'anecdote de Nasreddin Hodja 

fıkra (terim) - Boğum (Fr.) Vertebrt 

Fırka Parti (T. Kö.) 

Fıtka (askerlik terimi) = Tümen = (Fr.) Division 

fı.-ka kumandanı = Tümkomutaa = (Fr.) Com • 

man•lant de diviaioo 

Fırka kumandanı miriliva = Tüm....-.ı 
fırb erkim harbiyesi = Tüm kurmar 

Etat-major de diviıion 

f ıraat = fırsat (T. Kö.) 

fıtrat (Hilkat, cibillet) == Yaradıbt 

- (Fr.) 

fıtri (hilki, cibilli) == Do&unaal 
(Doğunsal'in sonundaki "J,, iace olrunur) 
Örnek: Kendisindelci anlayıı ve ,abulc kavra
yış sonradan olma değil, fıtridir Kendisinde
ki anlayıf ve ,ıbuk kıvrıyıf sonradıa "/mı d•-

ğil, doğunsaldir .. 

fiat = P....,..._ 
Orne-k: Ba 4eltıria liıtı ta, paralır = llU atf. 

terin ederi b' pıradır. 

Firan (Bak: feryad) = Haykırı 

- figar - - yaralı 

Örnek: Dilligir = Yüreği yaralı 
Fihriıt = Bulmat 

Fikdan - Yokluk, bulunmazlık 

Fikr Fikir (T. Kö.) (Fr.) Pe n~• 

Fikr Dütünce = (Fr.) Avia 
Ornek: Bu iıt• b•nim fi/erim ıudur :z Bu lıte 
benim daşancem ~udur. 

Fikr - ide (Yakutça) = (Fr.) ldee 
Örnek: Fikir, dimağın işlemesinden doğar =

Jde dimağın işlemesinden dogar. 

Fikri - Dütünıel, ideyel, fikrii 

Örnek: l - Fikri mesainin verdıği yorgunluk 

= Düıünsel ~alıımaların verdiği yorıunlulc. 

2 - lnaanlartn filcrt A:udrıti -. lns•nluın /ilc
riğ erici. 

Fikri takib = Güd•re 

Örnek: O, fikri takib ile hareket eder bir gene· 

tir. = O, gliderıe ile hareket eder bir ıenctir. 

filhakika = Gerçekten 

Firamuı etmek UnulmAk 

Firar = Kaçına 
firar etmek .... ~ 

F".-.i=~ 

Flrat=Döı--.-.-

Fitade - Dütmüt 

Fitne (fe1ad anlamına) =- Bozut = (Fr.) Corrupe 
tion, eedition, perturbırion 

Örnek: Ortalclıkta fitne alfmetleri ı~lllyor-
du Ortaklıkta bozut beklelclıri 16raıayordu. 

Fitne (nifak anlamına) =- Arabozma 
Örnek: Aramıza fitne soktu Arımızı bozdu. 

Fitn cu (bak: müfait) = Bozutçu 
Örnek: Bilmezıiniz, o ~ fitnecu bir adamdır • 
Bilmezslnis, o ne bozutcu bir adamdır. 

Fuzuli Botuna, bakıız, yersiz 
Örnek: l - Bu lconuımayı fuzuli miJdıhalı fit• 
~niH ne demeli? Bu lconuımaya bopn• 
(yersi•) lcarıımanıı:a ne demeli? 
2 - Bu parayı fuzuli olarak aldılar - Bu ,,. 
rayı haksız olarak aldılar. 

Füceten -= Ansızın, bircknbire 
Örnek : J<'üccten vef.at etti 
bıre) öldu. 

Fürce = Aralık, delile 

Füru == Apir 

Serfüru etmek = Batetcnelr 

Füruht Satma, aatnn 

Fürumaye Alçak soylu 

fürut Satan 

Ansızın (birden-

Örnek : Ma/Omat fiıruı - Bilgi sıtaa 

J-
0

üıhat = Cenitlilır 

feıih Gen, ıeniı 
• 

futur Bezıinlik 

Örnek: Gorüyorum ki fütur• ulr•mıpım• • 
Görüyorum ki bezginlııe ugramıpınıa. 



SAYIFA 2 

Aysel filini Mosko
vada beğenildi 

1 • 
1 ç D 

ULUS 

u y u 
İzmir'de at koşusu 

K L A 
Dünl{ü atlı 

R 
İstanbul kadınlık 

kongresi 
lıtanbul, 5 (T~lefon) - 11 --· 

da Yıldızda toplanac:Q olan -~ 
11 feminimı koqreai nuınuneti .... 

Moskova, 5 (A.A.) - Dün bu
rada Aysel • Bataklı damın kızı • 
adındaki ıesli türk filmi göıteriJ,. 
mittir. Filmin bu gösterilitinde 
Moskovanın ileri gelen sinemacı· 
lariyle Türkiye Büyük Elçiliği ve 
Sovyetler Dııarı lıler Bakanlığı 
yüksek memurları ve Sovyet Rus
ya ve yabancı gazeteciler hazır 
bulunmutlar ve filmi takdirle kar
ıılamıılardır. Bu münasebetle fil
mi çeviren Ertuğrul Muhsin'e ve 
türk sinemacılarına çekilen tebrik 
telgraflarında Aysel filminin rea
lizm ve ulusal yolu takibeden türk 
ıinemacılığının ilerlediğini göster
mekte olduğu ifaret edilmiftir. 

Türl{ hukul{çuları 
dün toplandılar Jzmir, 5 (A.A.) - Bugün yapılan at 

yarıılarında birinci koıuda Yarbay pck
cinin (Can) ı birinci, Bay Halimin (Ba
na) ı ikinci, ikinci koıuda Bay Fikre • 
tin (Damruı) u birinci Bay Celnl'in 
(Oaken) i ikinci, üçüncü koşuda Bay 
Ahmedin (Yddınm) ı birinci, Bay Ah· 
mcdin (Ceyli.n) ı ikinci, dördüncü ko • 
ıuda Bıly Akif'in ( Kazbadallası) birin· 
ci Bay SüJeymamn Goseri ikinci. Beşin
ci koıuda Galib'in (Al Ceylan) ı birin· 
ci Kemalin (Al Derviıi) ikinci gelmiı • 
lerdir. 

spor gezintisi 
lanıruftır. Bu hafta içinde~~ 
leketler kadın muralıhaılan I 
gelrneğe başlıyacaklardır. YabaOCI ;, 
rahhaslar adma INrada ziyafetler ull 
lecek ve müsamereler tertib edileet-" 

Türkiye'de ve Avrupa'da hukuk 
tahsili yapmı! olanların kurdukla
rı, ''Türk Hukukçular Kurumu,, 
dün Ankara Halkevinde ilk yılhk 
kurultayını yapmııtır. 

Athspor kulübünde atların istira
hat ~ttiriJmesi dolayısile binişler yir
mi gündenbcri tatil edilmişti. Bu müd- Japon elçisi İstanbul~ 

lstanbu~ 5 (TWon) - J.,,- ..r; 
Anbradan fdırimi.ze geldi. Dlı1"" 
nnı sorduk. Bize dedi ki: '' - AıJJlll' 

Ziraat Fakültesi talebe eeml
reti umumi katihliğinden ı 

Cemiyetimizin senelik toplantısı 

Toplantıda profesörler, hukuk
çu saylavlar, avukatlar, Türkiye 
ve Avrupa'da hukUk tahsili gör
müt birçok genç hukukçular bu
lunmuşlardır. 

Toplantıda it derneği başkan
lığına Manisa .saylavı B. Refik in
ce ve üyeliklere Isparta Saylavı 
Kemal Ünal, avukat Zühtü Hilmi, 
Ziraat Bankuı hukuk iılerinde B. 
M. Tuğrul, Divan murakiblerin· 
den ıezai Erkud ve yoklama der
neğine de Ziraat Bankası idare 
meclisi üyelerinden ve eski ıaylav
lardan B. Kemal, profesör Hüse· 
yin Cahid, ve divan murakiblerin· 

Altmordu'nun kongresi 
Altın Ordu kulübünün ge.ri bı

rakılan fevkalade kongre.i 7 ni
san pazar pnü akşamı saat 17,30 
da Evkaf apartmıam altındaki id
man salonunda yapılacaktır. Ku
lüb üyelerinin gelmeleri rica olun
maktadır. 

det dün bittiğinden sabah sut 9 da 

üyeler kulübte toplanmışlar ve Bay 

Ahmedin idaresinde güzel bir biniş 

yapmışlardır. Binişte kulüb - istas

yon - yarış yerinden geçilerek ~if t

liğe gidilmiş orada biniciler bir parça 

istirahat ederek ayran içmişlerdir. Bu

radan tekrar yollarma .devamla çiftlik 

şimalindeki araziye geçilmiş ve Ak

köprü yoliyle kulübe dönülmiiJtür. 

• _,.!_;J_ -...ı.. 1•' 
yı 21yarıı:uaK1C.JJ ~ memnwı..-. J. 

nıaa ettiğim büyiilderiniz üzeriıodl .,. 
yük tesir bıraktı. iki memleket~ 
daki münasebetler doatç.adır. ~ 
modem ve medeni bir tehir olrol'~~ 

Talebe birliği 
kongresi 

12. 4. 935 cuma günü aut 14 de Halb
Yi aalonundadır_ Ruzmımenin mihim 
lair k11mım yasadaki tadilat teıkil etti
linden bütün Üyelerin ıelmeleri rica 
olunur. 

Çok güzel idare edilen dünkü bi

nijte yapılan dörtnallar ve ailratliler 

üyeleri tatmin edici olmUftUr. 

lstanbul, 5 (Telefon) -TaJde; 
liği yıllık kongresini yaptı. 1 dare b 

raponmda aennaye.nia ubğınd.aıı. ~ 
ret edi1dL Kongre Mı mahzuruıı P""" 

rıJmıw içüa bazı kararlar almıfbr· ~ 

den hukuk doktoru Nejad ıeçi). )erini hal için hukuk bilginlerine 

Arazi bazı yerlerde çamur olmakla 

beraber \Ullwniyetle eyl idi. ·-- z:;J~ 

ÖLÜM 
Emlik ve Eytam Bankası idare Mee

lhl Baıkanı B. Cemal'in anaeai ve Tnb
aon saylavı B. Haaan Saka ile Kültür 
Bakanlığı Müfettişlerinaen Doktor Bay 
Celil'in büyük kayın Talideleri Bayan, 
~ün akıam ölmüıtür. Cenazesi bugün 
Bğle vakti Hacıbayramdan kaldmla -
cakta. 

Dttdli aileüne sağlık .,. tuelli al • 
)eriz. 

mitlerdir. bqvurmak. 
Seçim itlerinden sonra kuru- 5 _ Türkiye içinde ve dıtmda· 

mun yasasına göre ilmi .sahalarda ki bütün hukukçulula temaslar 
çalıımalara dair program üzerin- .yaparak türk hukuku üzerinde 
de konutulmuı ve aşağıdaki ka· toplu ve devamlı bir bağlılık ya-
rarlar almmııtır. ratmak. 

1 - Hukuki bilgileri takib ede· 6 _ Jı derneği tarafından düşü· 
rek muhtelif hukuk ıubesi bilgin· nülüp kurultayca onaylanacak di-
leri tarafından halkevinde ve hu· ier hukuki meselelerle uğratmak. 
kuk fakültesinde konferanslar ver- 7 _ Bu amaçlara crifebilmek 
dirmeği temin etmek. için hukuk fakülteleriyle daimi 

1111111111111111u111n111nnnm11111nnmnmnn1111 2 - Mesleki, ihni, mecmua, e- münasebette bulunmak. 
ıer ve broşürler ~ıkarmak, üyele- Bundan sonra da, Cumur Reisi 

Çocuk haf tası re ve hukukçulara yaymak. Kamil Atatürk' e, Ba.ıbakan ls-
3 - Mealekda§larm ilini eser- met lnönü'ne, Adliye Bakam B. 

23 nisanda le.rden kolaylıkla ve ucuz bir au- Şükrü Saracoğlu'na ve C. H. Par· 
rette faydalanmasını yoluna koy- tisi Genel Katibi Receb Peker'e 

haşlıyor mak. Kunıltaym tazimlerini bildiren 
4- Üyelerin ve müracaat ede- telyazıları çekilmesi kararlathrı· 

llllllllllllllllUUllUIUHWKllWUllUllUllllllUlll cek hukukçuların, hukuki müşkül- !arak toplantıya son verilıniftir. :Dtıala Atlı Spor .tulüblJnün gezintilen • 
. ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!''~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~~ ·B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!mlB!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~~~~ 

G 
Gabavet == Kalın kafalılık, mankalalılt. 

Örnek: T.embdliğe {att bulunur. gabavete bu. 
lunmaz ı::::::a Tembelliğe çare bulunur, kalın kafa
lılığa (manl:afalığa) bulunmaz. 

Cabi == Knlm bfah, mankafa= (Fr.) Balourd 
Örnek: Bu çocuk okuduğunu anlayamıyan bir 
kalın kafalıdır = Cet en/ant est un balourd qui 
ne comprend pas ce qu'iJ lit. 

Gabgab = Gıdı 

Cabıii fahiı = A§ın aldatma 
Örnek: Bu satışta gabni Jsht§ v.araır == Bu .sa. 
tışta a~rı aldatma vardır. 

Gadr = Yazık 

Örnek: 'JJu i~te bana gadroldu -==Bu i~te bana 
yazık oıau. 

Gadretmek = Yazık etmek 
Örnek: O adama neden bu kadar g<ıdrettiler = 
O adama neden bu kadar yazık ettiler. 

Gadrolmak == Yazık olmak 

Gaddar, zalim= Gücemen 

Örnek: Bu gaddann elinden neler rektiğimi ben 
llilirim-= Bu gücemenin elinden ne/er ~ektiği
mi ben bilirim. 

Zulm = Zulm (T. K6.) 

Gaflet = Dalgınlık, boş bulunma 

Gaflet etmek = Dalgınlığa gelmek, bot bulunmak 

Gafil _, Aymaz, dalgın, boş 

Örnek: Gafil bulundum Boş bulundum. 

Gafil avJam k -= Dalgınlığa getirmek 

Örnek: Bizi bu işte gafil avladınız = 'Bızi bu 
işte dalg111lığa getirdiniz. 

GaEil avlanmak = Dalgınlığa getirilmek 

Tegafül etm k = Anlamazlıktan gelmek, anlamaz 
görünmek 

Örnek: Pek eyi bildiğiniz bir işten niçin tega. 
f~l .ediyorsıınuz = Pek eyi bildiğiniz bir i§te 
nıçın anlamazlıktan geliyorsunuz (anlamaz gö. 
runüyorsunuz)? 

Gib, gabi. geh, gchi - /\Tasıra 

Örnek: Gabi gelir, bızi sevindidrdiniz, §imdi
Je~de gelmez oldu11uz AraS'lra gelir, bizı se
vmdırırdirıiz, §İmdilerde gelmez oldunuz. 

Gah, gabi, geh, 1:ehi = Kimi 
Örnek: Gib gelir, gabi gelmez =Kimi gelir 
timi gelmez. 

Nq&b c::::ı Ansızm, apanıız 

Örnek: Ormanda dolaşırken, nag§h karşıma iki 
adam rıka """' Ormandıl dolaşırken, ansıua 

(apansızın) kar~rma iki adam çıktı. 

Gaib etmek = Kaybetmek (T. Kö.) 

Gaib olmak, tagayyüp etmek -== Kaybolmak 

Gaile== Dut (T. Kö.), S.kınb 

Örnek: Bapmd.alci gaile y~yor gibi, o da 
bir başka gaile tahmil etti -== Başımdaki ~tıntı 
yetmiyor gibi, o da bir ba§ka dert yükletti. 

Gala = Pahalılık 

Örnek: Kalıt ve gala yıllarında sok üzüldük = 
Kıtlık ve pahalrlık yıllarında rok fJzüldü1r. 

Gali = Yüksek 

Örnek: Bu liat bana pek gali görünüyor =- Bu 
eder bana pek yüksele görünüyor. 

Galat = Yanılma. ,.anlrı 
Örnek: Galat söz = Yanlış söz, 
Galatı basar = Göz yanılması. 
Bu benim istasiyonda gôrülmck!lğimden galat
tır z:::: Bu benim istasiyonda görülmekliğimden 
yanılmadır. 

Galelte == Yaı, yenme 

Örnek: Gale~llin yarısı Jcendine güvenmekten 
gelir-=== Yenmenin yarısı kendine ~üvenmekten 
gelir. 

Galebe etmek -= Yenmek 

Örnek: Dü~manlara .galebe etmelc irin ilk öace 
kendi kudretine güvenmek lazımdır = J)Qşman. 
/arı yenmek için ilkönce kendi erkine güven. 
melidir. 

~ıı::c:Venen 

Örnek: Bu mubar~ galib gelen ordu, blltün 

§Creli kazanmış olur = Bu savaşta yenen ordu 
bütün onuru kazanmış olur. ' 

Galiba = Belki, görünüşe &ör.e. _ a benzer 

Örnek: Böyle olacağa benzer -= Galiba böyle 
olacak. 

Galeyan = Kaynama, knynapna 

Örnek: 1 - Suyun galeyam Suyun kaynaması 
2 - Halk arasında galeyan uyandıracak sözler 

== Halk arasında kaynaşma uyandrracak sôz'Jer. 

Galeyan etmek = Kaynamak, kayııaımak 

Galiz= Kaba 

Örnek: Ağrza alınmıyacak galiz sözler söyledi 

= Ağıza alınmryacak icaba söder s1J1let!i. 

Cılzet c= Kabalık 

Örnek: Sözlerinde ve duru§unda öyle bir gıl

zct var ki ... = Sözlerinde ve duruşunda öyle bir 

kabalık var ki .... 

Gam = Tasa 

Mağmum - Tasalı, pusarık (hava için) 

Örnek: Mağmum adam = Tasalı .adı1ıa. 
Mağmum hava = Pusarık hava. 

Gammaz :=: Kovcu, fitçi 
Örnek: 1 - O ne gammaz adamdır, bilseniz, 
herkesi biribirine katar. = O ne kovcu adamdır, 
bilseniz, herkesi biribirine katar. 

2 - Gammazlık onda sani.i /.ıtri bir bal = Fit. 
çilik onda sanki doğunsal bir hal. 

Gamze Süzgün bakış 

Ganem =: Koyun 

Gani = Bol, zengin, varlıklı 

Ganimet = Aleı 

Örnek: Muharebede alınan ganimet, eski z.a. 
manlarda galip orduları doyurmağa kifayet 
ederdi = Sava§ta ele geçen a:Jgz, ;eski zanıanlar
da yenen orduları doyurmağa yeterdi. 

Garabet (Bak: acayiplik, tuhaflık) = Yabansılık 
Örnek: Bu adamrn fikirlerinde hiç bir garabet 
cörmiyorum = Bu .adamın fikirlerinde hi~ bir 
yabansllık görmiyorıım. 

lstiğrab etmek - Yıahansunak 

Örnek: Onun böyle hareket etmiş olmasına hi~ 
de istiğrab etmedim == Onun böyle hareket et
miş olmasrnr hiç de yabansımadım. 

Garaz (Öt<:ki anlamı için, bak: ma'ksat) - Öcük 
Örnek: Yüreğinde beslediği garazın had <ve .pa
yanı yok = Yüreğinde beslediği ocüğün ucu 
hucu yok. 

Garazkar == Öçmen 
Örnek: Hiddetli adamaan değil. garazkar adam
dan korkmalı = Kızan .adamdaıı değil. öçmen 
adamtlan korkmalı. 

intikam= Oç 
Örnek: içimde ona karşı öyle bir intikam Jıis5i 
var k1 = !çimde orıa kar§-' öyle bir .öç duygu u 
var ki. 

intikam almak= Öcalmak , 
Örnek: DüpDamn.dan iaıi.bm almak içirı b':; 
varlığını ortaya koydu = Düşmanındaıı ocıl 
i,ia bütün va.rlığraı ortaya Jcoydu. 

intikamca = Oçgüder 

Örnek: O, intikamcu bir adamdır c= O, oÇI, 
bir adamdır. 

Gcrb = Batı 

Örnek: Garb devletleri = Batı devletlef1.. 

Garet = Yaima, talan, çapul 

Gcrib = Zavallı, kimsesiz 

Örnek: Şu garibe merhamet .ediniz 
uya (kimsesize) acıyınız. 

Garib (Bale acayib, tuba[) Yal>anıı 

.. 1" 
Ornek: Garib bir kıyafetle ortaya çıktı ::; 
hansı bir kılıkla ortaya çrtJu. 

Canb "(Gıirbetı:odc anlamına) - E1gin 

Örnek: Yerinc'!en yurdundan uzakta eJgİJJ {/ 
rib) kaldı. 

Gaı·ize (sevki t.bü) lçgüdü = (Fr.) f~ 

Örnek: l nsanlar akıllarına, hayvanlar sc\'~ ~ 
biilerine tabidirler c= insanlar ak1Jlar111a. ~ 
-vanlBT içgiidü1erine uyrukturftlr Lcs J 
mes agissent par leur inte11igcnce et ıes 
ma.wr pu leur iastinct. 

----~-------------___./ 
ÖNERGELER 

Kılavuz sözleri üuriııc, her Jıstellİ' 
(ULUS) ta çıktJğmdan başlamak jjı.t1' 
bir ay içinde, isteyenler yeni bir öner 
ge ileri sürebilirler. Bunlar T. D. T. C. G~ 
ne! Katib/iğ ine §U §ekil altwd~ gönder 
lecektir: 

/' 

Osmanlıca . . . . . . • keı;mesinc l{ıl•
vuzda . . . • . • karşılığım U}'gun (yJ
hut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) • • • • • , ••• • ' 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Önergem şudur: . , •• , (1) 
tnıza 

(I) Burada bir önerge gösterilmiyen yaıı1'1 

üzerme bit §Cy yapılamıyacaktır. 
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DÜNKÜ SPOR GÜNÜ Giimlelik Stresa l{onf eransına 

COCUK DEVRi 
(Bafit 1 inci sayıfada) 

doğru 
-----------------~~~~----

Gençler Birligi ~luh afız Gücünü yendi 

Dün Ankara Gücü alanında mıntaka 
futbol birindliklerirte devam edildi. Öğ· 
leden evet Muhafız Gücü - Gençler 
Birliği ikinci takımları kartılaştılar. Bu 

maçın haloni Necdet'ti. iki takım gü • 
:zel bir oyundan sonra birer sayı ile be
rabel"e kaldılar. 

Saat on dörtte Altınordu - Demir • 
•Por birinci takımları oynaddar. Haktım 
Natnık Katın idare ettiği bu maçta Al -
trnordu yeni oyuncular tecrübe etmesi • 
ne rağmen 4 - O maçı kazandı. Demir. 
spor bu hafta hemen hemen baştan aşa
ğı Yeni bir takımla alana çıktı. Eğer bu 
~a~ım elde kalır ve çabştmlırsa ilerisi 
ıçın umud verici vaziyettedir. 

Saat on altıda günün beklenen maçı, 
Gençler Birliği - Muhafız Gücü ara • 
srnda başladı. Dün de yazdığımu: gibi 
Muhafız Gücü kalesinde Vasfi'nin ye -
rine Mahir oynuyordu. 8'.lkir orta, Fah

ri sağ haf idi. 
Gençler Birliği Selim'i sağ açığa, 

Niyaziyi sol içe alarak isabetli bir ta • 
kıın yapmıştı. Başka bir değişiklik yok
ht. 

Oyun Gençler Birliğinin vuruıiyle 
başladı. Seri bir akın Bekir' in müda • • 
halesiyle kesildi. Top bu sefer daha sür
atle G~nçlerin k~lesine kadar indi. Fa • 
kat İsabetsiz b=r vuruşu kaleci kola~·ca 
atlattı. iki taraf da biraz çekinğen oy -

ııuyor, gol atmaktan ziyade yememeğe 
çalıştıkları görülüyordu. Gençlerin Sol 
İçi geriye yardım ediyor. Muhafrzın or
ta akıncısı da nedense çok gerilerde 
dola~!yordu. Her iki takana da za:·n::n 

Cinde l{omünist .. 
ordu ilerliyor 

Hong Kong, 5 (A.A.) - Res
men haber alındığına göre K vey
sov vilayetinde komünist kuvvet· 
lerle savaşan hükumet ordusu üç 
bin asker kaybetmiştir. Bütün ya
bancılar Kveyşav vilayetinin mer· 
k~zi olan K vayzan şehrinin doğu 
guneyine çekilmek emrini almış· 
lardır. 

Hükfunet kuvvetleri otuz millik 
bir mesafe üzerinde çekiliıleri •1

• 

rasında üç bin ölü vermişlerdir. • 

~amaı:ı. gol fırsatları düştü. Fakat is". 
fade edemediler. Birinci devre sayısı:i. 

beraberlikle bitti. 
!kinci devre başlar başlamaz, daha 

birinci dakikada Gençleri Muhafız kale-
s l "L ' I' 

si önünde gördük. Top a a.ııattın ın 
ayağında idi. Bu arada müdafiin bir mü: 
dahalesine kartı hakem penaltı veı·dı. 
Kalecinin elinde kalarak boşa giden bu 
penaltıyı yerinde verilmemiş. sayanlar 

da vardı. 
Henüz ce7.a vuruşunun tesiri kay -

bolmamıştı. Devrenin dördüncü dakika-
11nda idi. Gençler Birliği sol hafı Muha
fız kalesine doğru uzun bir vuruş yap ~ 
tı. Talat ileri fırladı, sol ayağiyle vur • 
mak istediği top falsolu bir dönüşle ağır 
ağır kaleye girdi. Müdafiin arkasında k~
leden ayrılmış vaziyette bulunan kalecı 
buna mani olamadı. 

Şimdi biraz durğunlaşan oyun sür -
atlendi, iki tarafın da zaman zar.ıan 
ağır~stığı görülüyor. fakat akmbrda 
Gençler Birliği muhacim hattının ~aha 
müessir olduğu göze çarpıyor. Artık sol 
içleri geri oynamakbn vaz geçti. B~nu?, 
derhal müklıfatmı gördüler. 24 un~11 
dakikada Niyazi karşuına çıkanları at 
lata1·ak ikinci sayıyı yaptı. Bu ~ol Genç· 
lenn manevi h3kimiyetini temin etti v~ 
üç dört dakika sonra ge)l~ ik_inci.. ~ayı 
kadar güzel bir vuruşla Alı Rıza uçun • 
cü defa topu ağlara taktı. 

Ondan sonra iki tarafın çalışmalan-
na rağmen sayı olmadı ve Gençler Bir • 
liği alandan 3 - O kazanmış olarak 

çıktı. 

Komünist kuvvetlerinin önce~e~i 
yüz bin kişilik Kudeiyong şehrı~m 
on beş mil yakmma kadar gebnış
lerdir. Dün akşam kanlı çarpışma· 
lar olmuş, bu ~arpışmalar bu sa: 
hah da devam etmiştir. Hareketı 
kendisi ele almış olan hükumet 
orduları Başkomutanı Şan • K~y • 
Şek komünistlerin ilerl~~elerı~e 
engel olmayı denemek ıçın el~n· 
deki bütün kuvvetleri ~öndermış· 
tir. Dün altı saatlik bır savaştan 
sonra kızıl orduyu durdurmuşa 
benziyordu ise de görünüşe göre 
muvaff akıyetsizliklerle kartılaş· 
mışlardır. Bütün mi~yo~erle~ Ku· 
deyong şehrine çekılmıılerdır. 

Ankara hukuk fakültesi talebe cemiyeti kongresi 

Dün iıiğleden sonra Ankara hukuk 
fakültesi talebe cemiyeti okul kura

ğında yılhk toplantısİnı yaptı. Saat 14 
te başlıyan bu kongre geç vakte kadar 

d.evam etti ve iş derneğini tebriye et· 
tıkten sonra başkan aeçioıine geçti. 

'.l;'opiantının başmda fakülteliler bu yıl 

kaybettikleri hocaları Veli Saltık ile 
Yusuf Akçura'nın hatırasını anmışlar-

dır. 
Fakat b~kan için verilen oylar 

çoğunluk temin etmediğinden kongre 

seçlıne devam etmek üzere yarın 5.30 

da toplanmak kararile dağıldı. 

resinde bulunanlar 

1 durumlarından doğar. İşin bu yü· 
zünü değiştirmek pek kolay de
ğildir. İstenildiği kadar düzen a
lınsın, yaşayış kendi akımında gİ· 
der. Sorumun öteki yüzü ise, bir 
takım kanunlar ile daha kolay bir 
düzene bağlanabilir. Bu alandaki 
düşüncemizi daha açık anlatmak 
için diyebiliriz ki çocuk doğurt· 
mak, doğan çocuğu korumaktan 
daha zordur. 

Fransa çocuk istiyor.. Fakat o
nun bu isteği kolaylıkla gerçekleş
miyor .. Çok çocuk yetiştirerek git
tikçe artan uluslarda ise belki böy
le bir istek bile yoktur. Onlarda 
bu artma kendi kendine oluyor .. 
Herhalde ulusun organik yapısı 
bakımından bu büyük bir değer 
ve güctür. Sayı güc demek olma· 
•nakla beraber onun ilk gereğidir. 
:ı,ıun için gelecek, daha çok böy· 

ı~ sayısı artan uluslarındır. Art
mamak eksilmek demektir. Do
ğanları eyi korumakla beraber, 
bu, hiç bir vakit doğum eksikliği
ni karşılayamaz .. Onun için her 
şeyden önce ulusun çocuk yetiştir· 
me isteğini ve gücünü korumak 
gerektir. 

Türk ırkı da çok çocuk yetişti· 
ren uluslar arasındadır. Yetişenle· 
ri korumak işinde henüz başkala· 
rı kadar ilerde olmasak bile gün· 
den güne bu alanda da yol almak
tayız. Teknik ve paraya bağlı İş· 
leri, bunlar çoğaldıkça kolayca 
başarabiliriz. Üzerinde titriyece· 
ğimiz büyük iş ırkımızın çocuk 
yetiştirme gücünü ve isteğini hele 
büyük kentlerde devrin bunları 
sarsan düşünce ve duygu akımla
rına karşı korumaktır. Bugün eyi· 
ce anlaşılmıştır ki, çocuk yetiştir· 
me temposu ulusların karşılıklı 
durumlarını baştan aşağı değişti· 
recek bir güctedir. Yayılma ve ço· 
ğalma devamlı yaşayışın başlıca 
temelidir. Damla damla birikme· 
den nasıl göl olursa, damla dam· 
la erime de bir gün yokluğa varır. 
Uluslar arasında her bakımdan 
büyük bir barı§ olduğu içindir ki, 
çağımıza haklı olarak çocuk dev· 
ri denilmektedir. 

Zeki Mesud ALSAN 

Yunan kabinesinde 
değişiklikler 

(Başı 1 inci sayıfada) 
ne maliye bakanlığım Başbakan 
8. Çaldaris üzerine almıştır. 

l{ondilis başbakan 
• • 

muavını 

Atina, 5 (A.A.) - Atina ajan· 
sı bildiriyor: 

Reisicümhur, Başbakan B. Çal
dariı'i maliye bakanlığına, harbi. 
ye bakanı general Kondilis'i baş· 
bakan muavinliğine ve devlet ba
kanı B. Mavromihalis'i de dışarı 
itler bakanlığına tayin eden emir· 
nameleri imzalamıştır. 

B. Çaldaris birkaç gün 
dinlenecek 

Atina, S (A.A.) - Birkaç gün dinle
necek olan ba,bakan B. Çaldariı'e Gen• 
ral Kondiliı vekalet edecektir. 

Gazeteler B. Maksimos'un ayınlS İn· 
deki uluslar derneği toplanbaında Yu
nan.iataOJ tınsiJ etmesi olası bulunduğu
nu yazmaktadırlar. Bu haberler teyid 

edilmemiştir. 

B. l\lakı;imos Cenevre'ye gidiyor 
Atina, 5 (A.A.) - Kabineye memur 

B. M vromihaliı Dıtarı İşler Bakanlığı 
işlerine bakacaktrı·. Eski dışan işler ba
kanı Bay Maksimos Y unıınistanı Cenev
redelci toplantıda temsil etmeği kabul 

etmiştir. 

Azıyanlardan l>iı 
yüzbaşı liurşuna 

dizildi 
· Atina, 5 (A.A.) - Ölüme çarpılma

sına karar verilıniş olan suvari yüzbatı· 
sı Boloniı bu sabah Selanik'te kurşun"ı 

dizi1mi,tir. 

ılan görüş eler 

(Başı 1 inci sayıfada) 

ğu andlaşması sorumunda müspet 
sonuclara varmak umudundan 
vazgeçtiler gibi olmaktadır. Şimdi 
daha çok uluslar derneği çerçeve
si içinde genel bir anlaşma isteği· 
ne yeniden dönülmüştür. 

Stresa üzerinde bir İtalyan 
gazetesinin düşünceleri 

Milano, 5 (A.A.) - Koriyere Del
la Sera, ingiliz gazetelerinin Itı r a 
konferansı düşüncelerini söylerken IJu 
konferansın yalnız Sir Saymen ile B. 
Eden tarafından muhtelif hüklımet mer
kezlerinde yapılan tetkik seyahati so. 
nuclanm Fransa ve İtalyaya bildirmek· 
ten ibaret kalacağı hakkında yazdıkları 
üzerinde durmaktadır. Bu gazete, böy
le bir programın çok dar olduğunu ve 
eğer bir sonuc alınmak istenilirse Stre
sanın görüşmeler ile iş görmeyi biribi· 
rine bağlaması gerektiğini söylemekte. 
dir. Umulabilir ki bugüne kadar yal· 
nrz her tarafın dü§Üncelerini toplamak
tan ba§ka bir şey yapmamış olan İngil
tere ve Fransa şimdi milspet bir karar 
alacaktır. Aynı gazetenin Paris bildir· 
meni şu haberi vermektedir; Fransada 
doğu sınırlarına doğru büyük ölçüde 
asker yığıldığı bildirilmektedir. 

B. Makdonald Stresa 
konferansına gidecek mi? 

Londra, 5 (A.A.) - Dün ak§am par
lamento mahfillerinde söylendiğine gö· 
re B. Makdonaldm Stresaya gitmesine 
olası vardır. Ancak, bu, ayın sekizinde 
yapılacak bakanlar toplantısından ön
ce anlaşılmıyacaktır. Öte yandan B. 
Makdonaldm B. Con Saymenle ayın 

15 inde Cenevre'de toplanacak Uluslar 

Derneğinde hazır bulunması olasrktır. 

B. Makdonald Stresa'ya 
gimiyecek 

Londra, (A.A.) - Taymis gazete. 
sinin parlamento bildirmeni yazıyor: 

Başbakan B. Makdonald şimdilik Stre
sa konferansına kendisi gitmek düşün
cesinde değildir. Bu konferans İngi

liz bakanlarınca ayn hükQmet merkez· 
lerinde yapılan görüşmelerin son saf. 
hası olmakla berab;r kati kararlar ala· 
cak değildir. Eğer Stresamn vcrc:':e -
ği sonuclar Almanyayı başka bir kon
feransa çağırmaya müsaid çıkarsa Bay 
Makdonald'rn o konferansa gitmesi o
lasısr vardır. 

Stresa' da konuşulacak 
üç önemli soru 

Paris, 5 (A.A.) - Alman istihbarat 

düzeltemedi 
bürosu bildiriyor: Eyi duyull elan mah• 

fillerde bakanlar kurulunun Str:esada 

konuşulacak üç önemli ig hakkında CU• 

martcsi gi.inü gereken direktifleri tea. 

bit edileceği söylenmektedir. 
Stresa'dan sonra Moskova ve Varşo-

vada görüşülecek işler şunlardır: 

1 - Fransız, ingili%, İtalyan işb~rlt• 

ği. 

2 - Almanyanın mecburi askerliği 

kabulü üzerine Fransa tarafından Ulu .. 

lar Derneğine başvurulması. 

3 - Doğu mdlaşması. 

Bununla beraber verilecek direktif

lerin gaıct esnek olacağı ve B. Laval'e 

Stresada gereken işleri yapmak ih:erı 

salahiyet verileceği umulmaktadu. 

Fransız resmi mahfilJeri Fransa ta. 

rafından Uluslar Derneğine verilecek 

karar su re tinin önce Stresada görüşil• 

leceğine dair Londra'dan gelen bir ha· 

beri iyi karşılamıştır. Haber alındığı· 

na göre Fransa hükUmeti de bu karara 

daha sonı a a!man hUkOmetiyle görüt

me kapısını kapamıyacak bir ~ekil ve. 

rilmesi yolundaki ingiliz dUşüncesint 
katılmaktadır. 

Fransa dış bakanlığı karşılıklı yar• 
dım esaslarına dayanan bir franıız. ıov .. 

yet andlaşması yapılması için yaptığı 

son önergeye Moskova'nın cevabını beı.. 

!emektedir. B. Lavalin Sovyet cevabını 

yarın toplanacak olan kabinede okuya. 
bileceği tahmin olunmaktadır. 

General Göringin 
önemli bir söylevi 

( Ba.şı 1. inci sayılnda) 

Dantziıri zorla ele geçirmei• muhtaf 

değildir ve bunu hiç bir vakit yapmıya• 

caktır. Hitlrr öteki uluılara veY .:·fi 
sözden biç dönmez. Franıa Almanya .. 

nın kendine el uzatmağa hazır olduğu• 

nu en ıon anlıyacağını umarım. Knm • 

fUmuz fran~ızlar barıı ıorumu hakkın· 

da o kadar kayguda iseler Dı§arı '.'er 

Bakan• Laval'in Moıkovaya gitmesi 

hiç de gerekli değildir. Berlin'de duıı

ması yeter.,, 

GenerRI Göring Almanya • Polonya 

münasebetleri hakkında da iki ülke alm1 

yazıırmn barıtı korumak olduğunu söy. 

lemit ve demiştir ki: 

" - Almanya ıamimi ve namuılu ol. 

duğunu isbat edecektir . ., 

Ankara Gücünün kongresi 
Diln öğleden 6onra mıntaka salo

nunda Ankara Gücü ıpor kulübü sene
lik toplantısını yaptı. Başkanlığa Bay 
Ferıid ve kitibliklere B. İsa, B. Sezal 
seçildikten sonra kulUb reisi B. Fikret 
idare heyetinin yıllık raporunu okudu. 
Umumt heyet bu raporu allr.ışlarla o· 
nayladı. Okunan murakipler raporiyle 
eski heyet ibra edildi. Bilyükterimize 

tazim telgrafları çckilmeıl alkıgtarla 

kabul edildikten ıonı-a ic1are heyeti bi· 

rinci başkanlığına Fikret Karal.ı:ıdak, 

İkinci başkanlığa Bayan Latife, genel 

kltibliğe Hikmet Akgül, muhasibliğ• 

Seyfi Esencan, veznedarlığa Kemal Al-

tınay, idare müdürlüğüne Tevfik Çirik

umumt kaptanhğa All Baydar, a.zahk· 

lara Raaim Gilrçay ve Raif Sayak eeçil. 

dilor, 

Ankara Gücitnıin cliinkıi kongresinden bir görilnü~ 
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B. Lavalin Moskova 
yo]culugu 

La Repüblik, Paris- 28. 3. 35 
B. Lavalin Moskovaya gitmesine 

nin veren bakanlar kurulu ıkararının, 

bütün gazetelerce onanma11 gerektiı 

Ancak, yazık ki bu böyle olmadı. Ga. 

seteci arl&daşlarımızdan bir kaçı, bir 

kere daha, bol§Cviklere karıı olan ıi • 
airliliklerine yenildiler, 

Başkaları da bizim doğuda kopacak 

bir savaşa karışmamızdan korktular, 
Onlara göre alman emperyalizmi yo • 

)unu doğu tarafında araıtırmaktadır; 

onun için doğuda Rayhşı 1erbest bı • 

rakmahyız, bunun bizimle ilitiği yok· 
tur, diyorlar. 

Ancak ne yazık ki bunun bizimle 

W§igi var, hem de çok yakından. 
1914 de olduğu gibi maddi ve manc. 

•I alanda silahlanmı9 olan Almanya 
doğuda bir savaş kopartıp da bunu ka
nnırsa, ondan ıonra bizi peşine takma· 

la ve ilk fırsatta bütün kuvvetlerini 
batıya doğru atmağa uğraşmaması milin 

kün müdür Yurdaeverliğin mefhumu
ııu bile unutmağa kadar varan adamla
nn, doğuda çıkacak bir aavaıa ilgilen. 

memeleri normal bir ıeydir. 

Komünistlerin, Moskova yolculuğu· 

nu tenkid etmeleri de normal olabilir ı 
fakat derin bir ulusal menfaat duygu· 

auna sahih kımselerin bu gibi düşün • 
eeleri paylaşmalarını anlayamadığımı 

kiraf etmeliyim. 

Alman tehdidinin gerçekliği onan
dıgı gün, barışı korumak iatiyen dev • 
letleri gruplandırmak gereidiği de o . 

urunalıdır; çLinkü Almanyayı, başında 

bulundugu initte durdurmata Uluılar 
Derneğinin dilekleri yetipc.z. Aalın

dan, Moskova yolculuğundan y~ ol· 

mıyanla.r da bu dütüncededider ama 
bu ancak "fren,, lik yapacak olan epey 
kuvvetli bir koaliıyon olabilir. 

Gunun birinde İngiltere ile Ruıya 

arasında bir seçim yapmağa mecbur ka 
lab.lırsiniz: Rusya uzaktır ve Alman • 
yay.ı bitişik sınırı yoktur; İngiltere 

ise bizim komşumuzdur; onun yardonı 

temellidir, İngiltere ile hir fransız -

rus anlaşmasını hOf göreceğe benze • 
miyor,ı diyenler olabilir. 

İşkılsız, Rusyanın Almanyaya bitıi • 
tik sınırı yoktur ama bir aavq halin • 
de Polonya tabii bitaraf kalamaz. Po • 

lonya, ya ulusal menfaatini yeniden 

anhyarak Almanya karşısında birletik 
bir cebhe yapac .. k; yahut bugün de ol -
duğu gibi alınanların oyununu oynıya. 

eak ve bu yüzden sınırlar aavaş alanın 
da birle:tecektir. 

Öte yandan, Balkan andlqması im· 
salanalıdanb<ri Türkiye Fransaya, fa • 

kat daha çok küçük anlaşma ve bilha• 

sa Rus yaya yakınlaşmıştır; Türkiye • 

nin bizden yana olması boğazların bl. 
zim için serbest olınası sonucunu ver • 

mektedir; QU ise bir ııavaı halinde JcU. 
çlik anlaşmaya yiyecek ve cebe (cebha
ne) gondermek için biricik yoldur. 

lngılteıeye gelince, bu son günler 

içinde biz ingiliz hükumetine karıı çok 

haksız davrandık; İngiltere dışarı iş • 
ler bakanlığı işkilsiz, alman tehlikesini 

çok .ı'iık olarak görüyor; ıu Yar ki mu 
laafazakarlar işçi parti&inin gittikçe 

yükselen dalgasının tehdidi altındadır. 

Jar ve onlar için, iç sıyasalarının akııı· 

nı da hesaba katmak gerekliği vardır. 

Karsıhklı yardım paktları yapma • 
nm zaman zaman ingilizlere, Cenevre 

ideoloji iyle uyuşamaz göründüğUnU 

anlıyorum, ancak bir kere daha örne • 

fini gördüğümüz üzere ingiliderde em 
makie katlanmak gibi tabii bir tema • 

,Ol vardır; ıu halde, ne için biz de İn. 

ailtereye bir emrivaki yapm?'alım? 

lngilterenin birkaç ay önce onadığı 

doğu andlaşmasını imzalamak kararını 

wrirsek, o da hiç bir saklı dügünce bea 

lemeden bunu onamaktan geri durmı • 

,acaktır. Zaten İtalya, küçük anlaıma, 

lovyet Rusya ve İngiltere arasında bir 

ee~im yapmamız da gerek değildir; bil· 
ttin bu uluslar barıtı korumak istekle
rind n, o ları kendi yanımızda bulabl. 
liriz ve bulmalıyız da. 

Ş lar ki, onlardan bir takımını, 

ancak ılk ve son olarak harekete geç· 

me;e rar verdiğimiz takdirde yanı· 
mı a tut biliriz. 

İ' i yıJdanberi Sovyet Rusya Fra" 

ULUS 
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l Yabancı gaz~!~lerde okuduklarımı~J 
Araştırma yolculu

ğundan sonra 
29 mart 1935 tarihli Frankfurter Say 

tun gazetesi yukardaki başlık altında 

yazdığı bir yazıda, Saymenin bu araş· 

tınna yolculuğundan sonra parlamen· 

toya verdiği izahatta çekingen bir ta
vır talnnmıı olmasına karşı ingiliz ga
Htelerinin aldıkları durumun çok ay
kuı olduğu ve hatta alman. ingiliz gö

rilf111esi münasebetiyle neşredilen teb· 

liğdeki, "Her iki hükumetin sıyasaları 

ile gilttilkleri gaye, uluslar arasında el 
hirliğlyle çalışmak suretiyle Avrupa ba. 

rıJınr güven altına almak ve güclendir
mek olduğu anlaşılmıştır,, cümlesini 
bile biçe &aydıkları kaydedildikten son 
ra deniliyor ki: 

Londra gazeteleri bu cümledeki 
anlam ile uğraşacak yerde seyahatin 
verdiği sonuçlan araştırmakta, daha 

doğrusu bu ıonuçlar hakkında tahmin
ler yapmakla vakit geç.irmektedirlc:r. 

Hatta bu tahminler, önce de yazdığı -
mız gibi, hatırı sayılır bir ingiliz ga. 

zetesi, alman başbakanının ingiliz dı

prı işlerini çeviren önderinden fili bir 

çok metalibatta bulunduğunu söyliye • 

cek ölçüde ileriye varmaktadır. Görüt
melerin menfi sonuç verdiği bile ıöy

lnemektedi.r. Çıkarılmakta olan Lu 
menfi ıonuç üzerinde daha şimdiden 

spekülasyon yapılmasına ve Avrupada
ki işlerin inkişafı makaadiyle Büyük 

Britanyanın nüfuzunu kullanmaktan 

vugeçerek kendi imparatorluğunun it 
leri ile uğraıması lazım geldiği ileri 
ıUrUlmeğe bqlanmııtır. 

Beklenildiği gibi, Londranın orta. 

ya attıiı tözde alman iıteği olan §Cy· 
le.r, hele Fransadaki kamusal dütünü 

çok ıinirlendirmiş ve Berlin görÜ§lJle. 

leri hakkında arzu ettıikleri biçimde 
menfi bir hüküm yürütülmesint! çığır 

açnuıtır. 

sa ile anlaşmayı diliyor: Her iyi niyet. 

li kimsenin de itiraf edeceği gibi, sov

yetler Fransada olduğu gibi müstem • 

lekelerimizde de her tülü propaganda 

dan vazgeçmişlerdir; sonra, cık.iden 
Rusyaya pek de sempatik görünmeyen 

küçük anlaşma timdi onunla eyice bir· 
le§tDittir. 

Şu halde, Ruıya bizi sevdiğinden 

dolayı değil, - ııyasal duygu yoktur

menfaatine uygun geldiği için bize ya. 
kınla§tDı~tır. Bizim gibi ve işkilsiz biz

den 6nce tehdid altında kaldığı ıiçin, 

Rusyanın bizim yardımımıza ihtiyacı 

vardır. 

Bu yardımı kendisinden esirkersek 

onun pasif bir tavır takınacağını um

mayalım; böyle olursa Rusya muhak· 

kak Almanya ile anlapna çarelerini a. 
raıt:ı.racak, belki küçük anlaşma da O• 

nun arkasından gidecek ve alman teh • 

didini doğuya doğru çevirmek istiy.e • 

rek pek usta olduklarını sananlar da 

bizi Rayhıın karıııında daha yalnız hı 
rakaralr, bu tehdidi batıya çevirmekten 
batka bir sonuç elde edemiyecekler • 

dir. 

Döleninin ve sağduyusunun (azmi· 
nln ve hissi seliminin) bir çok 8rnek • 

lerini göstermi§ olan İtalya, bu bakım 

dan aldanmıyor. Geçenlerde Gazetta di 

Popolo "Almanyanın yapmakta oldu· 

ğu delilik ne kadar gücleştirilirse an • 
taımaya o kadar çabuk varılabilir,, di· 
ye yazıyordu. 

Onun için, büyük devletlerin an • 

laşması çok gereklidir; çünkü yolnız 

bu anlaşma alman emperyalizmini dur

durabilecektir. Gene onun iç.in Tuna 

andlapasını h~ırlamak ve doğu and. 

laşmaıınr da en kısa zamanda imzala • 

mak gerektir. 

Radi.kal partili bu dileği öne ıür • 
mekte müttefiktir; mutedil arkadaşla • 

ı-ımızdan en çoğunun düşüncesi de bu 

yoldadır; bütün fransız .kamusal düşil 

nil B. Lavalin yolculuğunun büyük ge. 
rekliğini anlamalıdır: Almanyanın kar

ıısında batı ve doğunun birleşmeai ge • 
rektir. 

E. Plelpler 
Radikal partJsJ eski genel kAtibi 

Bertin koııuşmalarından soııra 
Sir Con Saymen Berlinden Londra

ya döndükten sonra Avam kamarasın
da Berlin konuşmaları hakkında izahat 

vermiştir. 

Londrada, Bertin konuşmalarının so 

nuçlarının ancak B. Edenin Moskova, 

Varşova ve Pragdan döndükten sonra, 

yani nisan başlangıcında faydalı bir su
rette münakaşa edilebileceği düşünül

mektedir. Şimdilik Londrada, l J ni • 

sanda Stresada toplanacak olan konfe

ransta gözden geçirilecek olan sorum

lar konuşulacaktır. Onun için İngiliz 
bakanlarının yaptıkları yolculııkların 

henüz tamamlanmamış sonuçları üze -
rinde Avam kamarasında veya gazete • 

]erde münakaşa açmamanın daha iyi o. 

lacağı düşünülmektedir . 

İngiliz gazetelerinin 
düşünceleri 

Berlin konuşmaları hakkında yazı 

yazan gazetelerden Taymis ile Deyli Tel 
graf, "Almanyanın şimdiki halde müş
terek bir güvenlik sistemine girmeyi 

menfaatine uygun görüre benzemediği· 

ni,, söylemekten yana mutabıktırlar. 

Taymis, B. Hitlerin isteklerinden 
bir kaçını da yazmaktadır: 

"Anlaşıldığına göre, Almanya U • 

luslar Derneği paktının Versay andlaş. 
masından ayrı olmasını ve Almanyanın 

derneğe "mandater,, bir devlet olarak, 

yani kaybettiği müstemlekelerden bir 
veya bir kaçının idaresinden mesul o
larak girmesini istemiştir. Görünüşe 

göre iki taraf ancak batı hava paktı ile 

silahlanma alanında bazı tahdidler yap· 
mak imkanı üzerinde eyice mutabık kal 

mışlardır. ,, 

Morning Post açıktan açığa karam

sar (bedbin) bir yazı yazmıştır. Bu ya· 

zıya göre Avrupanın şimdiki hali 1914 

deki duruma değiJ, 1007 dekine benze. 

mektedir. Aradaki zahiri fark kıralla· 

rm o zamanki "Tanrısal kanununun,,, 

şimdi şimal ırkının tanrısal hakkı ol· 

duğudur. 

lıçi partisinin gazetesi olan Deyli 

Herald umudunu Moskova konuşmala
rına bağlıyor ve diyor ki: 

"İngilterenin Rusyaya karşı olan 

duygularının ve işbirliği iıteğinin öte
ki uluslara karşı olan duygu ve istek. 

lerden başka türlü olmadığını göster

mek için bile Moskovaya bir yolculuk 

yapmak arzuya değer bir şeydi. Fakat 

bugün böyle bir yolculuk, bUyük bir 
önem almıştır. Şimdiki halde bütün 

barış umudları, her ulusun özel dostluk

ları bırakarak genel dostluklar seçme
si, gerçekten tamam bir Uluslar Deme· 

ğiyle bir karşılıklı kurum sistemi için 
samimiyet ve dölenle (azimle) çalış • 

ması gerektir • 

Deyli Meyi, yakın bir gelecekte 

Londrada toplanacak olan bir Avrupa 
uluslar konferansına Almanyanın da 

çağırılma11 mümkün olduğu yolunda· 
ki duyuyu yazmaktadır. 

İtalyan dölenli durumu 
Tan gazetesine Romadan bildirildi· 

ğine göre Berlin .konuşmaları üzerine 
yazı yazan gazeteler arasında en çok 
Giornale d'ltalianm açık ve dölenli ya

zısı göze çarpmaktadır. İtalyan gazete· 

leri kendi düşüncelerini yazmayı türe 

edinmediklerine göre bu yazı, bir çok 

görüşler arasında bir görüş gibi değil, 

doğrudan doğruya faşist hükumetin dü 

şüncesidir ve bu bakımdan dikkate de. 

ğer. 

Bu gazeteye göre Berlin konuşma
ları ters sonuç vermiştir, Birinci ten 

eleman, bildiriğin yazılış şeklidir; çün· 

kü bildiriğde ortadaki görüşlerin ya • 

Jı:ınlığı Uzerine en .küçücük bir iyma 

yoktur, Bu ise hiç bir özlü anlaşma e· 

lemanı bulunmadığını gCSstermektedir. 

İkinci ters eleman da alınan hUkQ • 
metiyle alman gazetelerinin lngllfz ko

nukla.rına karşı gösterdikleri tamamen 
soğukça dUrUst tavırdır, 

1 Başka bir eleman da, Beriin konuş
malarının Avrupada genel bir işbirli

ği bakımından kati bir önemi varken al 
man gazetelerinin Bedin konuşmaların 

dan çok Kavnas dilevinin kararrna daha 
büyük bir önem vermeleridir. 

Gazete genel anlaşma yolu üzerinde 

bu konuşmaların ileriye doğru bir adrm 

olmaktan çok geriye doğru bir adım ol

duğunu söyliyerek yazısını bitirmekte. 
dir. 

Fransız gazetelerinin 
düşünceleri 

29 mart tarilıli Tan gazetesinden: 

.... İngiliz bakanları Sir Saymcnin 

B. Bitler ve fon Noyratla yaptığı ko • 
nuşmalar üzerindeki birinci raporu clin

lemek için dün akşam (27 mart) top -

)anmışlardır. Dısarı işler bakanı A • 
vam kamarasında bu İ§ üzerinde hükCı. 
met adına açık bir bildiriğde bulunun

caya kadar Londra resmi mahfillerinin 
konuşmalar için çok büyük bir ihtiraz 

göstermelerinin sebebi kolayca anlaşı· 

lrr. Fakat İngiliz gazeteleri ıusmak 

için aynı sebeblcre malik olmadıkların
dan, belki ele artık pek yerinde sayıla • 
mıyan fakat cm iyi bir ara bulma ve an. 
!aşma zihniyetiyle yapılan bu teşebbü

sün ters sonuçlan karşısında duyduk· 
Jarı acıklı hayal kırılışını hiç saklama

maktadırlar. Sir Saymenin kabinede· 

ki arkadaşlarına, Avrupanın barıılan • 

masının bir gerçeklik haline girebilme· 
ıi için gidilecek çok yol olduğunu an

lattığı da kaydolunmaktadır. 

... Fürere yaatanan (atfedilen) top • 

rak istekleri de az zihin karıştırıcı de

ğildir. Bilinmesi gereken ba§lıca nok. 
ta, Deyli Meylin de yazdığı gibi Fü • 

rerin İngiliz bakanlarına Polonya ko • 
ridoru kaldırıldığı, Çekoslovakyadaki 
3,S milyon almanın A lmanyaya geç -

mesi suretiyle Çekoslovakya sınırı dü -

zeltildiği ve Avust\Uya ile ökonomik 

birlik yapıldığı takdirde Almanyanın 
ancak Uluslar Derneğine dönebileceği. 

ni ve Avrupanın barışlanabileceğini iy 

ma eder mahiyette ki sözlerinin doğru 
olup olmadığıdır. 

... Stresada yapılacak olan fransız

ingiliz - İtalyan konupnaları başlama

dan önce aydınlanması gereken bu nok 
ta çok önemlidir; çünkü bu konuşma

ların inkişafı, italyan bakımından ol

duğu kadar fransız bakımından da bu 

noktanın tesiri altında kalacaktır. 

x x x 
Saint - Brice'de Jurnal gazetesinde 

Jöyle diyor: 

Bununla beraber anlaşmak gerektir. 

Daha Berlin konuşmaları başlamadan 

önce bazı kimseler İngiltereyi bizim 
arkamızdan Almanya ile bir anlaşma 

hazırlamakla itham ediyorlardı. Şimdi 

konuşmalar bitip de Sir Saymen endi. 

şelerini aaklamayınca, gene o kimaeler 
konuşmaların suya düştüğünden, hayal 

kmlıJrndan bahsediyorlar. tngilterenin 

rolU, buna göre, ne kadar acayip bir şe

kilde anlaşılıyor 1 

Halbuki bu rol oldukça açık bir §e· 
kilde anlatıldı. İngilizler alman tezi

ni eyice öğrenip ileride bunlardan ne 

§ekilde istifade edileceğini anlamak 
için Ber1ine gittiler. Eğer ingilizler 

Berlinde umduklarını bulamadılarsa on 

ların önceden düşündükleri ıeylerin 

kökünden yanlış olduğunu kabul et • 
mek gerekir, çünkü Almanyadan yana 

bilinmedik en ufak bir ıeyle bile karıı. 
!aşıldığı söylenemez. Her şey gösteri· 

yor ~i Hitler ne isteklerini saklamıı, 

ne de kurnazlık yoluna sapmıştır. O • 
nun söylediği şeyler, ıöylemesi bek • 

)enen şeylerdi; hatta daha ileri gide

rek diyelim ki, Hitler yalmz böyle ko. 
nuşabilirdl. 

.... Bunun böyle olacağı önceden de 

belli idi. Fakat bunun böyle oluşu • 
nun hatırlatıldığını görmek ingiliz için 

memnuniyet verici değildir. İngiliz ma

nevrasr, Berlinle Moskova arasında bir 

uzlaşma bulunabilecegi düşüncesi üze-
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Slavek kabinesi ve Po
lonya sıyasasr 

Ere Noııvclle, P rıs • 3 .3 ıfJI 
Diyetin toplanma de re ının bi., 

mesinden sonra Polonya kabıncıi:lill 
çekilmesi çok buyuk ııonuclar dogur8' 

cağa benzememektedir. Aslından, ._. 

çekilıne birkaç zamandanberi bek)elllw 
yordu. Ve şu da muhtemeldir ki bUtilll 
değişiklik, başbakanın ,ahsiyetbll 

münhasır kalmaktadır. 

Netice itibarile bahse mevzu oı.11 
hiıkümet koalisyonunun önderi o)lll 

ve yeni Polonya anasal kanununun • 
nanması onun çalışmalarına atfedil .. 

B. Slavek'e, bu kanunun tatbiki iınJslt 
nını vermek için yapılmış bir aıneli,r 
dir. 

B. Slavek yeni bir adam degiJ.dit. 

Mareşal Pilsudski'nin güvenini kazalt' 

mış oldııgundan, bundan önce iki ktff 

daha hükfımetin başına geçmiştir. Bil" 
na gore, önce işgal ettigi bir m kaf111 
yeniden geçmiş bulunmaktadır. 

Hukfunetin olduğu kadar cumur ,.. 

iı;inin de &alahiyeti epıyce artmııtıl• 

Cumur reisi, devletin de baJında ol
mak dolayısiyle barış veya aavaıı kr 

rarlaştırmakta, tayin veya azil sal hlııt 
yetine malik olclugu hükOmet ü erıd" 

de olduğu gıbi, parlamento, ordu ,a. 
liye ıle devlet kurumları üzerinde de 
otoritesini kullanmaktadır. 

Bundan dolayı da Polonyada orta" 

ya çıkan değişiklik, başlıca iç ink"8f 
iizedne tesir yapmaktadır. 

Bununla beraber göz öniınde tut

mak gerektir ki, Polonya aıyasasındl 

daha açık bir karar almağa mecbur ka

labileceği vahim bir anda, Mare,al Pilı> 
audı;kinin güvenini kuanmıt ve onuD' 
Ja silah arkadaşlığı yapnuf olaD S. 
Slavek'in yeniden iş bqına çağırı)snaıı' 

siyle B. Bdr'in dıf işler bakanlığında 
kalması, aalihiyet de birkaç elde top
landığına göre, Polonya sıy .. sasındl 

yönelmesine daha büyük bir eerbestlik 

verecektir. 

rine kurulınuştu. Fakat onlar Berli • 
nin bildiğinden şaşmadıgını gorduld 

ve Moskovanın da ôyle :> apacağ noıuı 

şüphe etmiyorlar. 
:;.:: ·~ 

EJ.o do Parıde J>erti1Jaks'rn du ün

cesi de şudur: 

Berlınde yapılan İngıliz - al~JI 
konu malarının tafsılat.nı henuz bilrni· 

yoruz. Fakat bir defa daha Almanya a• 
dına konuşanların manevra ve kurnaz• 

lık yapmağa, dolaşık yollardan gıtmc· 

ğe tenezzül etmediklerini simcl Jen 

kayded biliriz, ki ;ısıl ol· n da budur. 

Adolf Bitlerle danışmar. arı. ko k k 

ve çekingen batı devletlerinin k, ı tı 

da alman programının kabalı ını h Ç 

degiştirmeden, açık davranmanın 1) ı o

Jacag nı duşunmektedırler. Onl r bu 

devletlerin hayallerınclen zıy d af· 

Janna giıveniyorlar ve bu h y l 

parçacık bile gerçekle tırm k 

olduğunu söylemek ahmetıne 

mıyorlar. Bundan b a Alm n n 

içinde b•ılundu u m ddı v m e e• 

fer erlık ile bu gibi kuçuk clıpl ıt • 

Irk marifetlerinin telifi kab 1 olın.lch -

ğını sanıyorlar. 

...Buna göre Sir Sa) men Be r n, 

Rayhş'ın andk milları t zm k iç" 
duğu formulleri iyice ö renmi cı 

döne-ektir. 
... Bilinmesi ger ken b r rı da 

Sir Saymen n, yaptığı yolculu t n ne 

gibi bir sonuç çıkaraca rdır. G. ündu • 
ğüne gdre Almanyan n ı>ahi lt:ri ondc1n. 

Stre a konferansında İtalya ve Fransa
yı kendi dileklerinden haberdar etıne

sını istemektedirler. Sir Saymenio 

lastikli ııözler kullanmıyarak almanla • 

rın bu isteğini yapacagını umalım. Çiın 
kü uzlaşmalar yapmağa kalkışırsa, al • 

man diplomasisine ancak bu diploma • 
ıinin de ortaya atıp yapmağa tenezzill 

ctmedıgi hayallerin yardımını temin 

edebı ır Eski müttefıklerimiz daha 
önce kc di maddi kudretlerini yenıdell 
ku r buf"n barı do tu ulusların • 

e c n attıkları de ne~ i yap ın • 
lar. İ B rlinle y ıl c k olan bir 

her 

bı 

verebl· 

r~t 



"llurıa'da toprak bayramında yapılan •llencelerl t!/Jılıtlı 11yreden mlnimını 
yıvralın 

amerikalı gueteci Miı Beti Roz bile 
bu manzaradan çok mlitehassisti. Bu 

tabauiillcrini samanında bloknotuna 

kaydetmeyi de unutmuyordu. Ziraat 
mektebinden ayrılırken hepimiz; yaşa. 

dığımız bu bir günün der.in sevinç ve 

heyecanı içinde idik. 

TekirdağC. müddei 
umumiliğinden: 

Mevcut ıartname mucibince mu
hammen bedeli 15370 liradan iba
ret Tekirdağ Ceza evinin intası 
2490 sayılı kanuna tevfikan kapa· 
h zarfla bugünden itibaren 15 gün 
müddetle eksiltmeğe çıkarılmıt
tır. Teklif mektüpları 18-4-935 
pertembe günü ıaa:t doku~ ka~ar 
Tekirdağ Cümhımyet Muddeıu-
mumiliğince kabul edilecek ve 
aynı günde saat onda müddeiumu· 
milikdeki komisyon muvacehesin
de açılacaktır. Kati ihalesi Adli
ye Bakanlığından gelecek emr~ 
göre yapılacaktır. Muvakkat te~
nat Jl53 liradır. Şartname bedelı 
mukabilinde isti yene verilecektir. 

Yazan: Akse/ MUNT 
Tiirkı;eye çevıren: Nasuhi BAYDAR 

ru - "Altı yüz yaşında. Bunu nasıl biliyo -
bü ~ Çünkü, pençerenin önünde, üzerinde 
la Yuk baykuşen yuvası bulunan ihtiyar çam 
llğ:Ynı .. y_ılda l~ :t,muıum. Baba~ derdi ki o 
caınç hutun orm::mm en y.:şlı agacıdır. Ko
de rş bayku;u h~tırlryor musun? Pen~ere -
hnn sana yuvarlak o-özlerini kırptığı hıç ak-

a g l . b e mıyor mu? 
- "E ı· 'v ı misin? .. 
- "ı-. il} ır, beka!1m. Ya sen?,, 

" li - enüz değilim, ancr: .. ,, 
biz;- "Sa ··n bunu yapayım deme. Babam 
1ı 

1 
h~r zaman derdi ki evlenme pek zarar

lla 0 abılen bir teşebbüstür ve "insan kay
sa nasını se ·::nekte ne kadar tedbirli davran-

a?.dır.,, di• n atasözü pek doğrudur.,, 
bu'a·"Aıtı yüz yaşmdasm ha ? Doğnı mu 
s" · ıç bu l dar yaslı o-örünmüyorsun. Ma· 
•uıın ~ ~ b w k baı- aya ,ın an inip kapıya dogru açışına 

-araK b . _ " u11a ınanamıyorum.,, .. . 
b" Baca' lanın pek iyi ama gozlerım 
ıraz · ·b· 

L
0 

Yomlma · a ba~ladr Sonra, senın gı 1 
... ca b :s: • • ~ 

~ tllan !> n dört yammızdakı dag -

A vusturya'nm silahlan
ması ve İngiltere 

Londra, 5 (A.A.) - İngiltere bükU

meti, Avuıturyanın mecburi askerlik 

hizmeti .için İlteği hakkında, ancak Ce-

nevreye bafvurursa o vakit durum ala

caktır. lngilterenin tutacağı yol nota• 

yı müdafaa eden kanıtlara ve öteki il. 

gili devletlerin görüşlerine göre tesbit 

edilecektir. 

Niçin Revuc saatları, Dakik \·e 
teminatlı olmakla beraber? ken
di derecesinde bulunan bir çok 
saatlerden daha u~uzdur? ••• 

Bunun başlıca sebebi: mevaddı ipti
dai yenin intihabında ittihaz edilen te· 
dabir ve birçok defalar model addedi· 
len, saatler tarzı imalinde aramalıdır. 

Bilhassa, fenni alatla, emsali bulun
mıyan kontrol metodu ve itinalı bir 
çalışma sayesinde imal edilen REVUE 
SAATLERİNİ alan herkes cidden kıy
mettar bir eşya sahibi olur. 

sa rıf YIERL.lftl ı 8e~oıı ... f•rnuaı Cad. 
:!19 9 l\lo . ıv S . MISIALI. 
Clalata'da. TUnel ıook. 29 NO IU M&VIR 
SAAT TICARETHAf!IESI fte 

8af11CA aaalc llerde bulunur. 

REVUE fabrikaları Türkiye satış 

şubesi: İstanbul, Bahçe kapı, Taı Han 
No. 19 1-1336 

B. Laval'in seyahati 
Paris, 5 (A.A.) - Fransıa - Sov • 

yet görüşmelerine devam ediliyor. Sa
nıldığına göre B. Laval cumartesi günü 
yapılan fransız önergesine sovyetler bir
liğinin verdiği cevabı bildirecektir. Bu 
önerge, bir Avrupa pl!nı üzerinde bir 
karşılıklı yardrm andlaıması gerçekleş
tirmeye yönelmektedir. Fransa, bu and 
Iaımaya girişeceğini aovyetler birliğine 
taahhüd nmeye buırdır. 

B. Laval'in Moakovadan dönüşte 

Varşovaya uğrıyacatı haberi doğru ol • 
duğundan Moskovaya Varıovadan lince 
g~decektir. 

İtalyan sıyasası ve fransız 
gazeteleri 

Paria, 5 (A.A.) - Guetelerhı ıend 
yönelmesi, kartılıkh yardım andlqma
larırun biran önce ıerçeklepneafni fıte
mektedir. 

Popolo Ditalya'run yazısiyle bildiri • 
len son ltalyan reaksiyonları flzerinde 
Lö Jurnal şunları yazmaktadır: tngilte. 
re'den beklenilen büyük Britanyanın sı· 
yasasına aykırı düşen doğrudan doğru • 
ya bir katılma değil, ancak, anlaşamaz
lıklann uzlaşmalar ve yatrştırmalar Ue 
&üne ıeçmek hayalinden vaaıesmeai • 
dfr. 

La Jurnal, B. MU80lini'nln Deri ıUr. 
diiğü gibi, küçük anlapnanın meauliyet. 
leri üzerine alınası gerekliği ile emrh·a· 
kiin önüne geçmesi gerekliğini yazmak
tadır. 

Pöti Pariziyn ıunlan söylüyor: .. İtal. 
ya hük6metl, Popolodaki yazı ile pek de 
bir Avrupa andlaşmasmdan yana göriln
miyor. Ve bu yazıdan faydası ve gerçek
leşmek lmktnı olmıyan kurallarla 11,,.ili 
olmamak isteğini anlamak kolaydır. St· 
reza'da çekinilmesi gereken §ey de bu· 
dur. 

Şark hududlanru 

korumak 
. . 
ıçın 

Paris, 5 (A.A.) - Şimali tarki hu -
dudlanmn ve iıtihkimlanmn muhafa. 
zasım temin için cenubtan üç piyade ta
t.uru gönderilmiştir. 

Fransız ticaret bakanı 
Belçika'da 

Paris, ~ (A.A.) - Ticaret Bakanı B., 

Marşando bugün Brükstle gitmiştir. 

Bakan yollanmadan önce konuşmalu 

ıonucundan umutlu olduğunu ve konuı 
malarını bir gün içinde bitirerek Ü. 

tam dönebıleceğini aöylemitti.r. 
B. Marşando ile perşembe giınü gö

rüşmüt olan Belçika büyük elçiıi ken• 
diaine frangın düşürülmesinin Belçika 
ticaretine hiç bJr tesir yapmadığmı, 

yalnız dıfarrya mal satan tüccarl•• 
kazancını azalttığını bildirmiftlr. 

Aksoylu bir kadın 
şantajcı 

Paris, S (A.A.) - Pariıin en yWıio 
&ek ardalarından birine mensub olua 
kontes de Labar de Danne pertemt>e 
günü Vannes şehrinde şantaj ıou9iylo 

tevkif edilmittir. Kontes o şehirdeki 
tüccarlardan birine bir mektub gönde
rerek kendisine 8.000 frank verllmeda. 
ği halde tüccarın küçük çocuğunu ka. 
çıracağım korkutmak için yamuıtı. 

INGILTERE'DE 

Bay Eden Londra 
yolunda 

Kolonya, 5 (A.A.) - Bey EcHıı ba 
sabah Brüksel - Oıtand ebpretf141 
hareket etmi9tir. 

B. Eden dönüyor 
Kolonya, 5 (A.A.) - Royt.cr'la bll. 

dirmeni, akpma dojna, B. Bdeııla otel 
line gitmiıtir. Eyilcpnif olan lngilQ 
devlet adamı ,anelr yiyordu. B. Eden. 
in kitibi, Lordan bu ubab Londraft 
hava veya demiryolu ile gidecetini IÖJI 
lemiştir. B. Eden'ıi getiren uçkunun pt-ı 
lotu çok zorlu bir aeyahat yapımı 01. 
dukla.rını aöylemi§tir. 

İngilterede mesuliyet 
korkusu 

Londra, 5 (A.A.) - Lord Rotermerr 
Deyli Meyl gazetesinde kısaca ıunları 
yazmaktadır: "Büyiik Britanyanın bil. 
andlaşma imzalamak mevkiinde olnuo 
yacağı ne kadar ıöylenirse aöylenıiıı. 

İngilterenin, peşinden bilyük mesulf• 
yetler sürükliyecek bir tarzda andlato 
malar işine yardım etmesi beklenmiyo• 
mu? Lord, andlaşma bozulduğu takdir• 
de İtalyanın Avusturya üzerine yürü. 
mesi 1914 Belçikaya yapılan aaldmmao 
benzer bir hal olacağını da eklemekt6" 
dir. 

Londra'da nazi düşmanı 
iki kadın öldüıiildü 

Londra, 5 (A.A.) - İki alman ka • 
dın göçmen'in a~zm ölümleri aebebl 
henüz karanlıktır. Bunlardan biri tanın• 

aynı sözleri kulağnna saylemekten hiç I' .. 
kalmaz.,, 

- "Onun dediklerini anlıyor musun?,, 
- "Yazık ki çok iyi anhyonım. Gündil ~ 

zün ve gecenin her saniyesinde, her dalriktıf 
sında, her saatinde o bana kocadığımı, ölt; 
ceğimi söyler. Küçük adam, gitmeden söW 
le bana: ölümden korkar mısın sen?,, 

- "Neden korktuğumu soruyorsun?,, 
- "Yüreğinin duracağı, makinenin bü , 

tün çarklannın birer birer döküleceği, dü ı 
şüncenin kuvvetini kaybedeceği, şu masanq 
üzerinde içyağı mumu gibi hayatının titrl'-4 
rek söııeceği günün korkusu.,, 

- "Bütün bu abdallıkları senin kafane 
kim soktu? Sen dinleme bu altın kutu için• 
~eki sesi ve o sesin geçmiş, içinde bulund~ 
gumuz ve gelecek zaman üzerine söyledi 
~ırvaları. Bütün bunların aym şeyler oldu 
g~nu anlamıyor musun? Anlamıyor mus 
kı bu altm kutunun içindeki seninle alay 
yor ?Senin yerinde olsam ben onu ırmağa a 
ve içindeki kötü ruhu boğarım. Onun lafl 
na kulak a~ma, hepsi yalan ... Sen hep çoo 
k_alacak, hıç kocamayacak, hiç ölmiyecek 
sın. Yat ve azıcık uyu. Birazdan gün 
çan:Ia~n tepesinden görünecek, biraz 
yem gun pencereden bakacak, birazdan ~ 
~~m ışığında hiç görememiş olduğun gl 
dort yamru apacık göreceksin. Ben art 
gitmeliyim. Sağlıkla kal, ne iyi bir karşılqf 
ma oldu bu.,, (Sonu var,I 
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mış feminist Dora , .J: ~n, <:: .eki de Ma
tild Vurum'dur. B.ınlar Lo:ıdrad:ıki 

apartımanlarmda ölu o1 rak b .ılunmuş

lardır. Fabian son günlerde İsviçreden 
Almanyaya kaçml.lıı Bitler düşmanı ga
zeteci Yakob'dan yana ynrdımlar hul -
maya çalı~mıştr. Vezeman'ın kendisiyle 
münasebette bulunduğu sanılmaktadır. 
Fabian'ın apartımanına birkaç ay önce 
nazi ır.emurlar girmis, ve hiç bir değerli 
eşya kaybolmadığı halde yalnız bir ta -
kım bdgeler çalınmıştı. Fabian eski 
Rayştag üyelerinden B. Rosenfeld'in 
katibi idi ve Tauberın yakalanmasınd ı 
sonra Almanyadan ltaçmıya mecbur ol · 

mustu. 
B.ıl, .'i (A.A .) - Royter bildirir~·; 

Bayan Fabrian ile Vurm'un dün Lon -
drada gizel olarak ölmeleri alman göç
menleri arasında genel bir heyecan ' · 
yandırmıştır. Hatta bunlar artık ne de · 
receye kadar güvenlikte olduklarını dü-
11ünüyorlar. Ölen bu iki kadın nazilerin 
Londradaki faaliyetlerinin önüne geç -
mek için mühim bir rol oynamışl ar ve 
gazeteci Yakob i~ine memur isvis .li 
adliye memuru..,., .·e:nli malumat ver -

mişlerdir. 

Londra, 5 (A.A.) - Bazı gazetele
rin iki alman kadınının ölümü ile İngi:· 
terede gizli bazı yabancı sıyasal cemi • 
yetler arasında münasebet tesis etmel~ -
ri U7erine, Avam Kamarasında bir say
lav bu iddiaların tahkiki ve İngilte:-.:~e 
hiç bir sıyasal suçun işlenmesine mü..;a
maha edilmiyeceğinin temini için te:· ·r

ler alınıp alınmadığını sormuş ve bu '·u
susta cevab veren iç bakanlığı müsteşa
rı B. Krukşank gereken tedbirlerir a1ın 

mış olduğunu ve 8 nisanda yapılacak 
tıbbıadli tahkikatının hadiseyi aydınla

tacağını bildirmhıtir. 

lSPAN\'A 'UA 

İspanyol azryanlarrnrn 
muhakemesi 

Madrid, 5 (A.A.) - Müddeiumumi 
ui1 ınci lC§rln Barselona azı tından suç
lu B. Kompanis ve eski Katalonya par
tisi elebaşıları için otuzar yıl hap is ce
zası istemiştir. 

İspanyol kabinesi 
toplandı 

Madrid, 5 ( A.A.) - B. Löru kabi ,1~

si ilk toplantısını yapmıştır. Kabine uhı
sal korum ve anasal kanun düzenleme -
!eri sorumlarını konuşmak üzere üç '..J

misyon scçmi~tir. 

ALMANYA'U\ 

Süprüntülerden yapı 
malzemesi 

Berlin, 5 (A.A.) - Ev süprüntüle
rinin özel bir usulle baskıdan geçiril. 
mesi yoliyle yeni bir yapı malzemeı-,i 
yapılacaktır. Bu maddeden yapılan lev
halar Keçe kadar esnek ağaç gibi sağ
lam ve mantar kadar tecrid hassasına 

sahih ve yanmazdır. 

Almanya J akob'u İsviç
re' ye vermiyor 

Bertin, 5 (A.A.) - Diplomatik mah
fillerde Almanyanın, gazeteci Eertold 
J akobun tevkifi hakkındaki İsviçre pro
testosuna cevab vermek iizere olduğu 
bildirilmektedir. Almanya, gazetecinin 
alman toprağında ve tamamen kanun
sal şartlar içinde tevkif edildiği ve 
bundan ötürü kendisinin İsviçreye ge
ri verilmesi görüşülmiyeceği iddiasın
da ısrar etmekte ve bununla beraber 
iki memleket arasındaki 3-12.21 tarihli 
hakem muahedesi mucibince hakeıre 

başvurulmasını kabul etmektedir. 

B. Çörçil ve alınan 
silahlanması 

Londra, 5 (A.A.) - B. Vinston Çor
çil, alman silahları sorumunun görüş

şülmesini tekrar istemiştir. B. Makdo
nald bu görüşmenin tatil toplantısı sı. 

rasmda yani 18 nisanda yapılmasını 

kabul etmiştir. 

ULUS 

DAGJNIK DTJYUKLAR - -
Snvyet demiryolu 

sıyasası 

Moskova, 5 ( A.A.) - Güney ura
lmda birçok demiryollan yapılmc:!sı dü
şünülmektedir. Hele ge~cn yıl ba~ l anı

lan Ufa - Magnitigorsk hattının inşası 
çabuklaştırılacaktrr. Yapılmakta olan 
hatların yalnız ökonomik değil aynı za
manda süet lıakrmlardan olan faydala
rı bilhassa kaydedilmektedir. Bu hat
lar Gorski, Moskova ve Leningrad fab
rikalarr gibi orta Rusyanm büyük fab
rikaları ile beş yıllık pliinın sonucların
dan olan Magnitigorsk'tleki ör.emli ma
den merkezi arasındaki mesafeyi kısal

tacaktır. 

Kolonyada yeni 
üniversite 

Kolonya, 5 (A.A.) - Yeni üniversi. 
te bugu n Kültür bakanının başkanlığı 
altında büyük şenlikle açılmıştır. Be
ledıye başkanı ve kültür bakanı tara
fından söylevler verilmiştir. 

Belçika'da para durumu 
Brük;;el, 5 ( A.A.) - Mali mahfille

re göre, Belganm düşürülmesi i.izerıne 

nomal olarak gozönünde tutulacak ak
sülameller birkaç gündenberi kaydedil 
mektedir. Bu mahfiller dışarda hüku
metin tasarından da artık olarak devlet 
sehimleri satışı olduğunu, Belçika se
himleri Ü.terinde önemli satışlar ola
rak bunun ulusal banka durumumın 

tahkimine imkan verdiğini kaydediyor 
lar. Rantların Borsadaki yükselmesi 
çoğalmakta ve fiat düşürmesinden son
ra ifrat derecede yükselen hisse sene t
leri diışmektedir. 

İsveç ordusunda 
yenilikler 

Stokholm, 5 (A.A.) - Genel kur

may başkanı hükumete yazdığı bir mek

tubta arsıulusal durumun karışmast 

sonucu olarak İsveç ulus.al korum kuv

vetlerinin gereken savaş silahlarile 

kvvvetlendirilmesini istemiştir. Genel 
kurmay başkanı askerlerin modern sa

vaş kurallarına göre daha e}'i hazır

lanmasını ileri sürmüştür. 
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Si ·.ahsrzlanma konferansı 
Cenevre, 5 (A.A.) - Silahsızlanma 

konferansı başkanı B. Henderson'un 

öniımüzdeki haftanın ortasına doğru 

buraya gelmesi beklenmektedir. Hcn

derson ilkönce serbest ticaretin elinde 

olan silah fabrikalarının kontrol ko

misyonu tarafından yazılan raporla ge· 

nel raporu gözden geçirecektir. Bu ra

porların başkanın gelmesine kadar bi

tirileceği umulmaktadır. 

B. Henderson'un 15 nisan için Ce

nevrede toplantıya çağrılmı~ olan kon
sey toplantısından faydalanarak oraya 

gelecek olan muhtelif ~ıyasal adamlar

la genel silahsızlanma sorumunu mü
nakaşa etmek istiyeceği sanılmaktadır. 

Bu arada gelecek silahsızlanma konre 
ransının toplanma tarihini kararlaştır

mak üzere bu konferansın idare büro

sunu toplıyacağx da olasıktcr. 

Habeşistan ve kölelik 
Cenevre, 5 (A.A.) - Uluslar Der

neği kölelik komisyonundaki İtalyan 

delegesinin, kölelik usulünü devam et
tirdiğinden dolayı Habeşistanın Ulus
lar derneğinden çıkarılmasını istediği 
hakkındaki haberler resmi mahfillerde 

tekzip edilmektedir. 

Amerika deniz rnanevra
ları ve Japonya 

Vaşington, 5 (A A.) - Japoıı ulus 

ve hükumetini gucendirmek isteıniyen 

B. Ruzvelt, deniz manevralarının pro

ı. ramrnr değiştirmiştir. Bu manevralar 

mayısta, Ulu Okan'da ve Japon toprak

larının 3300 kilometre uzağında yapı

lacaktı.r. 

İşsizliğe çare bayındırlık 
işleri 

Str ..,,sa to1}lant11'l, 
İl Popolo d'ltalia 29 mart 191' 

MalUm olduğu gibi, İngiJ~e~e ~. 
Fransa dış bakanları ile MusoJını 
manyanın silahlanma meselesi baJcklll' 

ıır· 
da lazım gelen tedbirleri kararlaŞ 

yr 
mak üzere 1 l nisanda bir toplantı 

pacaklarclır. . 
Stresa, Lagomaciyor (Lago 'Mıı.&gı 

ore) gölü sahilinde meşhur bir sayfıy 
yeridir. Bu misafirler için Stresa 

büyük hazırlıklar yapılmaktadır. 
Stresayı dünyanın her tarafuıa uagsı 

layan telefon hatlarının çoğaltılıııa 
tC(İn tedbirler de alınmıştır. Mesela ı! 

. . ka •-ışl lefon hatları yınnıye çr rı ... ., ·;ı 

Şimdiye kadar 500 ecnebi gazete'' 
ıı' 

Stresad.a bulunacaklarını ha~r ver.ıll ... 
ele•· 

!erdir. Bunların, telefon muhaber 

i~in kolay1rklar yapılacaktır. J 
-ııı 

Acunun gözleri Stresa toplantı~ 

<(evrilmiştir. " 
• .. h. kara Stre-sa toplanttsında mu .ım 

Jar alınacaktır. .. . . . ııır 
Bu toplantı:-ıın gölun ıçındelc• 11~. 

adanın üzerinde bulunan Borromeo 

!asında yapılması muhtemeldir. 

Japon elçisinin eşyaları 
çalındı 

11 
d del'I 

Tokyo, 5 (A.A.) - Lon ra . · ~ 
· · K re"1 konferansında japon elçısı o r 

. e "' hükumet merkezi olan Seul şehrın . 10" 
dığı vakit beraberinde bulunan dıP . 

~ .. ,rxııır 
matik eşyanın kayboldugunu go 

JıC 
belgelerın ça 

Halis Urfa 
yağı 

2 asit 28 derece: Urfa yağı 

teminatlı verilir. 
Diyanet işleri karşısında ~~ 
Sebat hanında Urfalı Bekir 

1-1315 
Vaşington, S (A.A.) - Her iki ku· 

rulun yaptıkları bir konferansta işsiz

liğe karşı koyacak bayındırlık işleri 

projesi üzerindo anlaşma olmuştur. Bu 

proJe 4880 milyon dolarlık bir masraf 
gerekliğini göstermektedir. Projenin 
onanması kanun projesinin kurullar ta

rafından tasdikine doğru atılmış bir a. \ 
dnndır. 

Dikmen civarında yukarı üveÇ 
yatağında (evi ile beraber) bir 

bağ satılıktır. Aşağıdaki adrese 
baş vurulmasL: Zafer caddesi O• 

de küçük cihan kahvesi sahibi 
Sadık. 1-1313 
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~ Ankara Levazım Amırlıgı Satın ~ 
Havacılık ve sporun Gümüşane Nafıa 

Başmühendisli<Jinden: 1 i 
~ Alma Komisyonu ilanları ~ 
i E 
i i 

ilan 
ı - - Fırka birlikleri ihtiyacı için yüz altmış altı bin ki

lo sı.ğır etinin kapalı 7.arf usuliyle eksiltmesi Selimiye sa
tın alma komisyonunda 13 nisan 935 cumartesi günü saat 
onbeşte yapılacaktır. 

2 - İstekliler usulüne göre yazılacak teklif mektupla
rım muayyen· saatten bir saat evel komisyona vermiş ola
caklardır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketlerin 2490 numa
ralı kanunun 3. üncü maddesine göre vesikalarını komis
yona göstermeleri mecburidir. 

4 - İşbu sığır etinin tahmin bedeli altmış bin üç yüz 
doksan lira seksen kuruştur. Teminatı muvakkatesi dört 
bin iki yüz altmış dokuz lira elli beş kuruştur. Bu teminat 
ihaleden iki saat evel Selimiyede fırka muhasebeciliği 
veznesine yatırılmış olacaktır. Diğer mal sandıklarına 
yatırılmış olanlar usulen teklif mektupları ile makbuzları
m komisyona verebilirler. 

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

Devlet Demiryolları ve limanla·rı 
iş1etme umumi 1'1üdürlüğünden: 

Senelik icar bedeli 1320 lira tahmin edilen kapalı bir 
binek otomobili 16 nisan 1935 salı günü saat 15 de Ankara 
da idare binasında müteşekkil komisyon tarafından ve a
çık eksiltme yoliyle kiralanacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 99 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 
dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni 
bulunmadığına dair beyannamelerini ve otomobil sahibi 
olup Ankarada icrayı sanata mezun bulunduklarına dair 
vesaiki komisyon reisliğine vermeleri lazımdı!". 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankarada mal-
zeme dairesinden tedarik edilebilir. (726) 1 -1244 

BEKLENİLEN TÜRK KUŞU SAYISI 
- İçindekiler -

Türk Kuşu 
Türk Kuşu Kurumunu Kutlarken 
Türk Kuşu 

Behçet Kemal Çağlar 
Mahmud Beliğ 
Server Zi} a Gürevin 

Türk Kuşuna uçucu üye yazılanlar 
Türk Kuşu Abidin Daver 
Romanyada mühim bir uçak yarışı 
Tayyare Cemiyetinin on yılı için düşünceler 
Sporcular Tayyaresi Ziya Ateş 
Hava Hukuku Rifat Taşkın 
Acun havacılığmda yenilikler 
Türk ulusu ve Tayyare Cemiyeti 
• • • • • • . Ve Spor bahisleri 
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i Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 
~ ; 
~ i 
~ Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
i = 
YİRMİ BEŞ TON 
LÜLECİ KİLİ 

Tahmini bedeli (750) lira 
olan yukarda miktarı yazılı 
Lüleci Kili Müteahhit nam 
ve hesabına askeri fabrika
lar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 18 ni
san 935 tarihinde perşembe 
günü saat 14 de açık eksilt

me ile satın alınacaktır. Şart 

name bedelsiz olup komis
yondan verilir. Taliplerin 

(56) lira (25) kuruş muvak

kat teminat ve 2490 numa

ralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkfir 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (757) 1-1306 

tLAN 

Fabrikalar için muhtelif 
tezgah ve diğer vesaiti ima
liye sipariş edilecektir. Ma
ruf ve mütehassıs firmaları 
temsil eden alakadarların 
vekaletnamelerini hamilen 
bu babtaki şeraiti anlamak 
üzere 20 nisan 935 tarihine 
kadar Ankarada umum mü
dürlük fen şubesine müra -
caat etmeleri. (767) 

1 -1331 -----------
Satılık Arsa 

Çankırı caddesinde Asekerlik 
şubesi yakınında 20 metrelik cad
de üzerinde köşe başında (İmar
ca tanzim edilmiş) 302 metre. 
Ankara Eczanesine müracaat. 

Kapalı zarf usulile eksilone ilanı 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Gümlişane vilayetinde 

Trabzon - Erzurum yolunun 178 + 500 ve 197 + 000 ve. 
217 + 000 inci kilometrelerinde açıklıkları 2xl0 ve 3:ıdOı 
ve 15 metre olan Ostok, Bayburt, Maden köprüleri inşa • 
atıdır. Köprülerin keşif bedeli (26346) lira 98 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C • Nafıa işleri şeraiti urriumtyesi i 
D - Tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata dair fenıı 

şartname 

E - Hususi şartname. 
F - Keşif cedveli ve metraj cedveH 
G- Proje 
İstiyenler bunları 130 kuruş bedel mukabillnde Anka• 

rada Nafıa vekaleti levazım müdürlüğünden ve Gümü~a • 
nede Nafıa Başmühendisliğinden alabilirler. Ve İstanbul, 
Trabzon, Erzurum Başmühendisliklerinde mütalea edebi • 
lirler. 

3 - Eksiltme 17.4.1935 tarihinde çarşamba günü saat 
15 de Gümüşanede vilayet hükumet konağında Meclisi u· 
mumi odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyJe yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1976 lira mı.t· 

vakkat teminat vermesi bundan başka Ticaret odasına ka • 
yıtlı olduğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi lazım ' 
dır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazı· 
h saatten 1 saat eveline kadar Gümüşane vilayet hükumet 
konağında İdare meclisi odasında eksiltme komisyonu re • 
isliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde· 
rilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın miihür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ıca· 
bul edilmez. (614) 1-1036 
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Seyhan Vilayeti / 
daimi encümeninden: 

öKSüRENLERE KANZUK 
Öksürük Şurubu 

1 
'eb: Adana istasyon binası iizerinde inşa edilecek ilk mek-
Iİlt otuz dokuz bin dokuz yüz elli,, lira keşif tutan ile ek· 

~e~e konulmuştur. 
A) ışe aid şartnameler ve evrak şwılardırı 
B Keş!f hulasası, 
C~ Pro1e resimleri, 
n Hususi şartname 

1 ) _Mukavelename 
leyhstıyenJer bu şartname ve evrakı iki lira mukabilinde 

2 ~ Naf~a ba_ş mühendisliğinden alabil.irl~r. .. 
il Eksıltme 935 senesi nisanının (21) ıncı pazar gunU 

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

Ilı~ - Eksiltmeye girebilmek için (2996) lira 25 k1;1ru.ş te
~ ~t.vennesi ve Nafıa baş mühendisliğinden tasdıklı }en
Ilı c lıyet \'esikasile Ticaret odasının içinde bulundugu • 

uz seneye aid vesikasını göstermesi lazımdır. 
bir 5 - Teklif mektublan 3 üncü maddede yazılı saattan 
1>

0 
saa~ eveı vilayet daimi encümeni reisliğine verilecektir. 

de::a ıle gönderilecek mektublar da nihayet ~-ü~cü mad
ile c ~azılı saata kadar gelmiş ve dış zarfın muhur mu~u 
ıaıcı Yıce kapatılmış olması lazımdır. Postada olan gecık-
~bul edilmez. (1464 - 680) 1-1167 

Ankara Belediye Başka nhğından: 

Y enişehirde Satıhk ev 
tin 1 - Yenişehirde İzmir caddesinde (1055) M2 arsa üze
l'İrı '.Yapılmış \'e su elektrik ve hava gazı tesisatlariyle bi
biı)' ve ikinci katları muşamba döşeli (bodrum katı da -

3 katlı ev kapah zari usuliyle satılığa çıkarılmıştır. 
~ - Bedeli nakden ve peşinen verilmek şartiyle mu -

3 
en bedeli (13000) liradır. . .. 

bıllh - Şartname ve haritasını görmek istıyenler her gun 
aseb~ye gelmelidirler. 

; - Muvakkat teminat (975) liradır • 
le -:- İhale 18. 4. 935 perşembe günü saat 15 de artırma 
•il~sıltme komisyonunda ~apılac~ğu~dan artı~ma ve ek
ları e kanununda yazılı tanfat daıresınde tcklıf m.ektub
t,, ~1 teminatlariyle birlikte ihale saatından tam bı~ ~aat 
'ic '.1ne kadar komisyon reisliğine makbuz mukabılınde 
'-tılnıi olmalıriır. (728) 1-1268 

" nkar; Milıi Emıak 

'-•haıı . 
e ı Me'I: kii sokağı 

\t 
ilttarı 

Cinsi Umum 
No. 

Metruke 
No. 

Hisse miktarı 

(ı. n Ezbcrcılcr 
Qatu · 

nıye) yokuşu Hane 4-35-1521 149 Tamamı 
Kaç takııit olduğu 

Sekiz sene sekiz taksitle 

~u~arda yazılı beş oda iki hala bir mut?ah .ve bir pas
ltıa 6alıgı ~taraçayı) mü temil. hanein ~~kıyetı mukadd.~
~t 0?ı lıra bedelle talibine ıhale edılmış ıse de teahhu
tt ·~n ıfa edilmemesinden 14 nisan 935 pazar günü saat 15 
~rı t1e edilmek üzere yeniden açık artırmaya konulmuş
ilc · 

1 
hale bedeli nakten veya ikinci tertip mübadil bonosu 

def~ ınacaktır. İstekliler 300 liralık depozito makbuzu ile 
Crdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (748) 

.......______ 1-1285 

S~yhan Viliyeti Dai
ltıi Encümeninde11: 
latll~ - Ce.yhan - Adana şosasının o.+ ~O - 6 .+ 200, ki
laş i:elen arasındaki toprak tesv~yesı, bloka~. ve ~ı"?.a 
tok zar ve f erşi ile silindiraj amelıyatı otuz •ıç bın yuz 
ton san beş lira otuz beş kuruş keşif tutan ile eksiltmeye 

tnuştur. ! - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır· 
:a - Eksiltme şartnamesi 
C - Mukavelename projesi 
l) - Nafıa işleri umumi şartnamesi (Matbu) 
l!: - Fenni şartnam:: (Matbu) 
F - Hususi şartname 

~tiJc- ~eşif cetveli, tahlili fiat cetveli, metraj cetveli, 
li turitb, tekibi türab 
lst:- Şosa maktaı tulanisi 

liııd 1Yenlcr bu şartname ve evraktan tahlili fiat cetve-bcd:t ınaad~ ~atbu olmıyanları bir lira altm.ış .~l.tı kuruş 
1-biı· lllukabılınde Seyhan nafıa baş mühendıslıgmden a-

ırler. 

ita; ( Eksiltme 935 senesi nisanının 14 ncü pazar günü 
i 11) de vilayet daimi encümeninde yapılacaktrr. 

5 
- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 

~Ct'l - Eksiltmeye girebilmek için ''2489,, lira "65,, kuruş 
1 nıe · d"kl. f " •hı· sı ve Nafıa Başmuhendisliğinden tas ı ı ennı 

ttn1;et vesikasile ticaret odasının içinde bulunduğumuz 
6 Ye aid vesikası göstermek tazımdır. 

bir s - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten 
tir. ;at eveı vilayet daimi encümeni reisliğine \erilecek -
bıadd asta ile gönderilecek mektuplar da nihayet üçüncü 
~Üh··ede Yazdı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
da 0~r ınumu ile iyice kapatılmış olması lfızımdır. Posta-

an gecikmeler kabul edilmez. (1544) 1-1223 

Göğüs nezlelerile 
had ve müzmin kasa· 
bat iltihablarmda, Za
türrie, Zatülcenb ve 
boğmaca öksürüklerin
de çok faydalı bir iiac
dır. Göğüsleri zayıf o
lanlara aynca tavsiye 
olunur. Bir çok profe· 
sörlerin takdirlerine 
mazhar olmuştur. Kan
zuk öksürük şurubu 
maruf eczanelerde bu
lunur. -----KANZUK NASIR İLACI KULLANINIZ. 

An ara Milli Emlak 
Müdürlüğünden. 

Aylık icar 
Muhammen 

MahalJesi Mevkii ıokağı Cinsi Metruke kıymeti Kaç taksit 
No. Lira K. olduğu 

Yenişehir (Süleyman bey 385 20 00 Müşahere suretile 

mezarlığı Hane 
Yukarda yazılı üç oda bir mutbah bir hala ve taşlığı 

müştemil hane icarının ihalesi 14 nisan 935 pazar günü sa
at ıs te yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin 18 liralık depozito makbuzu ile defterdar
lıkta kurulan komisyona müracaatları. (749) 1-1286 

Nafıa , Bal{anlığından: , 
Haydarpaşada sif supalan teslim şartiyle ve klering 

kanalı ile muhammen bedeli 468 lira olan 1300 adet kom
ple telgraf fincanı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2. 6. 935 tarihine rastlıyan pazar günü saat 
15 de Ankarada bakanlık malzeme müdürlüğünde yapıla-
caktır. 

İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ve 35,10 liralık mu-
vakkat teminatlariyle birlikte aynı gün ve saatta komis • 
yonda bulunmaları lazımdır. 

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

(715) 1- 1264 
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Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Ekmek ınünakasası 
Ankara Hukuk fakültesinin mayıs 935 nihayetine ka

dar alacağı 5000 - 5500 _kilo e~ek 21: 4. 93~ paz~r gür;ı:ü 
saat 12 de münakasa ile ihale edılecektır. Talıplerın fakul-
tey~ müracaatları. (734) 1-1275 

Dahiliye Vekaletinden: 
Vilayetlerevi için almaca~ hal~lar~ ~ünakasası l 1 Ni-

san 935 tarihine kadar temdıdw edılmıştır.. . .. 
şartnamede tadilat yap~Idıgınd~ Y.enı ~tnameyı ~or· 

mek üzere taliplerin Dahı~ıye V~kaletı Eks~lt~e komıs -
yonuna müracaat etınelen v~. ~wıakasaya ıştırak etme~ 
istiyenlerin de 11 nisan 935 gunu s~t 14,30 a kadar teklıf 
mektublannı komisyona vermelerı llan olunur. (677) 

1-1177 

Seyhan Vilayeti dai
mi encümeninden: 

ı _ Adana'da Hükumet konağında daimi encümen ri· 
yaset odası ve kalemi, umum

1
i m1~c1 lis1 sd~l_?nu vde.

1
1!_alk mü

racaf.t bürosu inşasile bu~ılar a a ~ <a ı _ıger ta ı at ve te
sisat "on iki bin,, lira keşıf tutan ıle eksıltmeye konulmuş-

tur. l 1 d 2 _Bu işe aid evrak ve ş~rtname er şun ar ır, 

A - Eksiltme şartnames~. . 
B - Mukavelename pro 1esı. 
C - Hususi şartname. . 
D - Keşif hulasa cetvelı 
E - Proje resimleri. 
F - Umumi şartname. 
İstiyenler bu evrak ve şartnameleri "60,, kuruş muka-

bilinde Seyhan Nafıa Başmühendisiğiııden alabilirler. 
3 - Eksiltme 935 senesi nisanının 18 inci perşembe gü

nü saat 11 de vilayet daimi encüm~ninde ihale edilecektir, 
4 - Eksiltme kapalı zari usulıle yapılacaktır. 
5 _Eksiltmeye girebilmek için "900" lira teminat ver

mesi ve Nafıa Başmühendisliğinden tasdikli ehliyet ve
sikasile ticaret odasının içinde bulunduğumuz seneye aid 
vesikasını göstermesi lazımdır ... 

6 - Teklif mektubları 3 ncu maddede yazılı saatten 
bir saat evel vilayet daimi e_ncümen. resliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektublar nihayet 3 ncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ... ve dış .zar m mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Po.,tada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (1628) 1-1290 

/ Sıhhat ve içtimai 
muavenet Veka etinden: 

Trahom hastane ve dispanserleri için satın almacak 
(68) kalem cerrahi alat ve edevat şartname ve listesi mu
cibince açık eksiltme usulile eksiltmeye konulmustur. Mu 
hammen bedeli (1460) liradır. 

20. 4. 935 cumartesi günü saat 15 de Ankarada Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Bakanlığı hıfzıssıhha işleri uınuın 
~üdü~lüğii artırma ve eksiltme ve ihale komis; onıın a 
ihalesı yapılacaktır. Muvakkat teminat ( 109) lira (50) ku 
ruştur. Şartname ve listeyi görmek istiyenlerin lstanuul
da sıhhat ve içtimai muavenet müdürhigı.ine, Ankaı 'a 
hıfzıssıhha işleri umum müdürlüğüne ıniiracaatları ve is -
teklilerin yukarda bildirilen gün ve saatta komisyona mü 
racaatlan ilan olunur. (774) J-13 -

Adliye Veka eti Levazım 
l\1üdi. rlii:"?lintJP ı: 

Levazım müdüriyetinde. mevcud şartnamesine uygun 
olarak (8) dosya dolabı ile bir adet küçük masanın yaptı
rılması ve 14 sandalyanın cilalandmlması ve 8 sandalya 
ve koltuğun tamiri 9. 4. 935 tarihine müsadif salı günü sa
at 15 de mezkur Adlie Vekaleti alım satım komisyonun
ca pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden bu işe istekli olan· 
Jarın şartnameyi görmek üzere her gün mezkur daire} e 
ve bedeli muhammen olan (440) liranın yüzde 7,5 ğu nis
betindc teminatı rnuvakkatelerini malsandığma yatıra -
rak makbuzlariyle mezkur gün ve saatta adliye alım sa -
tım komisyonuna müracaatları ilan olunur. ı- 1328 

Devlet Demiryol arından: 
Muhammen bedelleriyle mikdar ve vasıfları aşağıda 

~~zıl~ boya malzemesinden birinci kısım 21. 4. 1935 pazar, 
ikıncı.~ısnn 22. 4. 1935 pazartesi ve üçüncü kısım 23. 4. 1935 
ıalı gwıleri saat 15.30 da Ankarada idare binasında malze· 
me dairesinde satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kısım bir için 1855.80, kısım 
ik~ için 468.84 ve kısım üç için 1001.25 liralık muvakkat te
mınatla kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 iin-
cü m~ddesi mucibince işe ginneğe manileri bulunmadığı
na daır beyanname ve tekliflerini eksiltme günleri saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Ankarada malzeme dairesinde 
ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde parasız 
olarak dağıtılmaktadır. (764) 

Kısım 
1 

Kısım 
z 

Cinsi 
Kaynamıı tiirk benrl 

,, ingiliz ,, 
,, ince bezir 

Neft yağı 
Sikkatif 

Cinsi 
Vernik kopal 

,, flating 
kırmızı model verniği 
renksiz kristal vernik 

Cinsi 
Kurşun üstübeci 
Çimento ., 

Kısım İspanya ,, 
3 Kaba üstübeç 

Minyum de flomb 

Mikdarı 
kilo 
1000 ) 

40000 ) 
2600 ) 

10000 ) 
2200 ) 

Miknan 
kilo 
2100 ) 
3200 ) 

50 ) 
20 ) 

Mikdan 
kilo 
5000) 

25000 ) 
4800 ) 

12500 ) 
7000 ) 

İmar müdürlüğünden: 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

24744.-

Muhanunen 
bedeli 

Lira K. 

6251.20 

'Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

13350.-

ı - 1333 

Bahriye caddesinde istimlak edilen 198 ada 6 parsel 
numaralı Bayan KamiJeye aid hanenin kesilecek kısmına 
talip çıkmamış olduğundan 14. 4 935 pazar günü saat on 
beşte ihale edilmek üzere temdid edilmiştir. (773) 

1-1329 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünded: 
Eıld ihalcıi 

Muhammen 
Mev1dt Cinsi Miktarı kıymeti Hls;e miktarı Kaç tabit 

Lira K. olduğu 
KubbeJi Bağ 1514 M.2 700 00 Tamamı ıekiz ıcnc 

eekiz taksit 

Yukarda yazılı bağın ihalesi 31-3-935 tarihinden itiba
ren .bir ay .mü~detle pazarlığa bıraktlmıştır. İsteklilerin 
45 lıralık dıpozıto makbuzu ile defterdarlıkta kurulan sa-
tış komisyonuna müracaatları. (750) 1-1287 

Ankara Valiliğinden: 
Sana.tlar okulasmın tamiri yapılacağından yapmak is

tlyenlerm ıartname görmek ve almak üzere her gün sa -
natlar okulasma ve 15. 4 g3s pazartesi günü saat 15 de 
y~pılacak eksi!tmeye girmek içın 48 lira 70 kuruşluk te • 
mınat makbuzıyle beraber encümeni vilayete müracaat -
lan. (686) 1- llf..6 
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S .. tmıtlrııa Komisyonu 
fHmları 

lLAN 
lô kalem Rasad malzeme 

ve alatı açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahm[n edilen 
bedel ( 4500) liradır. Şartna
mesini görmek ve almak is
tiycnlcrin her gün münaka
sasma iştirak edeceklerin 
2490 numaralı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde yazılı e
saslar dahilinde 337,5 liralık 
teminat mektubu ile 24-4-
935 çarşamba günü saat 11 
de M. M. V. satmalma ko
misyonuna müracaatları. 

(523) 1-885 

İLAN 
1 - Y almz teclid ve ba

~dmaları için tahmin edilen 
fiatl 4181 lira olan üç ka -
lem defter açık eksiltme ile 
basdırdacak ve teclid etti • 
rilecektir. 

2 - Şartnamesini para
sız almak ve örneklerini 
görmek için istiyenler her 
g:iin öğleden sonra komis • 
yona uğrayabilirler. 

3 - Eksiltmeye girecek
ler 313 lira 58 kuruşluk mu
vakkat teminatlariyle artır
ma eksiltme kanununun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte 22.4.935 
pazartesi günü saat 11 de 
M. M. V. sa tın alma komis·· 
yonunda bulunmaları (772) 

1-1330 

İLAN 
Beher tonunun tahmin e

dilen fiatı 13 lira 75 kuruş 
olan 50 ton linyit kömürü 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarhğı 7-4-935 pazar günü 
saat 11 dedir. Mu·vakkat te
minat 51 lira 53 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden 
sonra komisyonda görüle
bilir. Pazarlığa girecekler 
muvakkat teminat mektup 
veya makbuzlariyle birlik
te pazarlık saatında M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları. (742) 1280 

İLAN 

l - Beher tanesinin tah
min edilen fiatı 700 kuru~ 
olan 100.000 tane portatif 
çadır kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Çadırlar Avrupa ma
lı olacaktır. 

3 - İhalesi 9-4-935 cumar
tesi günü saat 15 dedir. 

4 - Muvakkat teminat 
31750 liradır. 

S - Şartnamesini 35 lira 
mukabilind·e almak ve örne
ğini görmek istiyenler her 
gün öğleden sonra M. M. V. 
satın· alma komisyonuna mü
racaat edebilirler. 

6 - Eksiltmeye girecek
ler kanunun tarifatı daire
sinde muvakkat teminat 
nek!up veya makbuzlariyle 
artırma ve eksiltme kanu- ı 
nunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını ihale gü
nü ve saatından en az bir 
saat evel komisyona vermiş 
bulunmaları. (371} 1-630 

~. 

bir harika 

Lastik kısmının çabuk aşınmasının sebeblerini arayan 
GOODYEAR mühendisleri, patinaj ve aşınmaya yüzde 
kırk i.iç daha mukavim bir Lastik tekemmül ettirdiler. 

Son senelerde her ma.Mca las. 

tikler anlaşılmıyan sebelerlc ça

buk aşmıyor, daha fazla platnaJ 

yapıyordu. Lastiklerin eskiden 

daha fazla iyileştirilmiş olmasr • 

na rağmen bu çabuk aşınma bil· 

tün lastik fabrikalarını şaşırtı· 

yordu. 

M ütehassıslann araştırmala 

n bu arızanın aebebinin yenl 

modern otomobiller olduğunu 

meydana koymuştur. YUksek sü. 

rat, daha mUkemmel akseleraı;; • 

yon ve yüksek süratlerde ani 

durmalar normal bir lbtiğin ta

hammül edemiyeceği derecede a

ğır bir yük te!kil ediyor. 

GOODYEAR mühendisle11l 

bu ağır 9erait~ katlanacak bir 

!istik yapmak emrini aldılar. 

Yüzlerce husust lastik yapıldc 

evvela laboratuvarda, yüksek ı;U. 

ratll zrmpara taşları Uzerlnde, 

vo sonra bunlardan iyi netice 

verenler, tecrübe otamobillerl 

üzerinde, her novl yollarda too.. 

rUbe edildiler. 

Tecrübe ~ıunan bu lbtiklo • 

rin size temin edeceği menafi şu· 

dur ı Patinaj ve işkenceye yü.!· 

de kırk üç daha fazla mukav• • 

met, lastiğin tabanında patina • 

ja mu.kavim blokların fazlala!} • 

tırılına.smdan, daha fazla omnl· 

yet • daha derin, dü.z ve geniı 

yapılan tabanın temin ettiği çek 

me- kabiliyetini ve nihayet eş • 

eiz sağlamlıkla GOODYEAR 

SHpertwist ipliıklerinden yapı • 

fan bez kısmın mukavemeti .. 

BiltUn bunl&ra ilaveten tel, 

yani tırnak kıamı, en cefa.kir -
hizmetlere tehammUl edecek nl· 
lamldrtadrr. 

Yeni GOODYEAR HQ • a 
Jbtiğinf en yakın QOODYEAR 

acontasında tetkik odinLs. Bu 

lbtiğiil imali fabrıika lç.fn gıok 

daha maaraflıdtr. Fa.kat aizo t• • 

min mttiği faydalara rağmen N 

tıi fiatt değişmemlttl~ 

ı ... .ısse 

İLAN 
On bir kalem tahta çivi 

ve saire ambalaj malzeme. 
si açık eksiltme suretile sa
tın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1293 liradır. İhalesi 
21. 4. 935 pazar günü saat 
14 dedir. Talipler vasıfları 
görmek üzere her iÜn M. M. 
V. satın alma komisyonuna 

Ankara Valiliğinden: 
Sanatlar okulası talebesi için okuladakl nümune veç • 

hile yüz takım elbise ve ikişer yliz don ve fanila gömlek 
ve 300 adet yatak çarşafı ve 360 adet yastık yüzü alınmak 
üzere açrk eksiltmeye konulmuş ve ihalesinin ıs. 4. 935 pa
zartesi günü yapılması onaylanmı§tır. Şartnameyi gömıek 
ve almak istiyenlere her gün ı::anatlar okulası müdüriyeti
ne ve eksiltmeye girmek için muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğu derecesinde teminat veya esham ve tahvilat 
makbuzu muhasebei hususiyeden alınarak ihale günü en-
cümene gelmeleri. (688) 1- 1184 

1 

· müracaatları. Eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve 
saatmda 2490 No. lu kanun
la gıösterilen vesaikle ve 
maliyeye yatınlmrş 69 lira Nafıa Balianlığınd an: 
98 kuruşluk vezne makbuzu · ı 
ile birlikte satın alma ko. Çerkeş kazasının Ağaçdağı veya Dümenlik orm.~ a • 

rından kesilmek ve Sumucak istasyonunda vagon ıçınde misyonuna gelmeleri. (732) 1 
1 _ l267 teslim edilmek şartiyle muhammen bedeli 6750 lira o an 

ı L AN 1500 adet çıralı çam telgraf direği kapalı zari usulü ile 

1000 kilo benzin alına • eksiltmeye konulmuştur. 
caktır. Beher kilonun mu .. Eksiltme 13 nisan 1935 tarihine rastlıyan cumartesi 
hammen bedeli 34 kuruştur. günü saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlil • 

· ğünde yapılacaktır. 
Pazarlığı 8. 4. 935 pazartesı İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası "'esikası ve 506,25 
günü saat 14 dedir. Talipler liralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı:· 
evsafını görmek üzere her na dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka ke· 
gün M. M. V. satın alma falet mektubu ile birlikte 13. 4. 1935 cumartesi günü saat 
komisyonuna müracaatları. 14 e kadar Malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır, 
Pazarlığa gireceklerin belli Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankarada Ba-
gün ve saatmda maliyeye kanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. (674) 1-1174 
yatırılmış 25 lira 50 kuruşluk ., 
vezne makbuziyle birlikte 
M. M. V. satın alma komis
yonuna gelmeleri. (724) 

1 - 1246 

Doktoı Keçiörende 
satılık bağ 

İLAN 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

Hastalarını her gün 9-13 

Keçiörenin. en müıtesna yerin

de içerisinde kuyusu, meyva a
ğaçlan olan 5750 metre murab. 
lbar bağ müsait toraitle satılı~ 

tıı. 

Aşağıda cins ve mikdarı yazılı 7 kalem mutabiye açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. İhalesi 20. 4. 935 cu • 
martesi günü saat 14 dür. Muhammen fiatI 3010 liradır. 
Talipler nümunelerini görmek üzere her gün M. M. V. sa· 
tın alma komisyonuna müracaatları. Eksiltmeye girecek· 
lerin belli gün ve saatmda 2490 nwnaralı kanunda göste· 
rilen vesaikle ve teminatı muvakkatesi maliyeye yatırıl· 
mış 225 lira 75 kuruşluk vezne makbuzu ve yahut banka 
mektubiyle birlikte satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Adet 

ve 15-20 ye kadar kabul eder. 
ı- 1239 

Kınacı Han İtevl ı T•l ı 3114 
de başyurmaları. 1-1300 

K 
Tayyare Piyangosu 

18 inci tertibin 6 rncı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir. 

·Büyük ikramiye2000001iradı 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 

5,000 liralık ikramiyeler ve 50.000 liralık mük1i· 
fat vardır. 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
İdareye aid ellişer lira muhammen bedelli benz bitle 

ve Dölahi kamyoniyle yüz lira muhammen bedelli şevtO' 
le kamyoneti pazarlıkla satılacaktır. 

Taliplerin yapılacak pazarlığa iştirak etmek üzere i~~· 
le günü olan 30. 4. 935 salı günii saat on beşte baş müdıl! 
lük komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (737) 1-~ 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Ankara şehrinde binalara numara levhaları takılrnağ' 

başlanmıştır. Numaralama talimatnamesinin 38 inci rnıı 
sinde yaztldığı veçhile içinde bulundukları binalara nuf11~ 
ra vazına muhalefet edenler, numaralan silenler, bozatl 
lar veya sökUp kaldıranlar, konulan numaralan muhafaı• 
etmiyenler, numarası ziyaa uğradığı halde yenisini tal<~ 
tımuyanlann vilayet tarafından saynn kanununun 6 ııı 
maddesi hükmüne tevfikan cezalandmlacakları ilan oJ\J · 
nur. (679) ı -1166 

• 
lktısadi işletmeler amirliğinde~ 

Ziraat Enstitülerinde yetiştirilen on besili danuzl~ 
domuzla yirmi koyun üç inek, bir öküz pazarlıkla satıla: 
caktır. İsteklilerin 9. 4. 935 salı günü saat onda Yüksel: 
Ziraat enstitüstine baş vunnalan. (758) 1-1305 

i 
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KAR 

• 

Yurdumuzun en nefis 

Zeytin yağı 
MarkHıdır 

Edremitte Karagöz oğlu Ali Rıza Be
yin en modern fabrikası müsta.hsala 
tından olan 

KA R 
Yağları muhtelif boy şişe vo tenekeler lçlndtl 

satılır. Ankarada toptan ve perakende satış merkc.wiı 

Ankara Memurlar Kooperatif Şti. 
1 -1351 

NEDKALMiNA 
lktısadi işletmeler amirliğindeJ1 

Yüksek Ziraat Enstitüsü, mekteb arazisine civar yerle!' 
den tarla icar edilecektir. Bu civarda arazisi olanların ve 
icara vermek hıtiyenlerin es.ki Ziraat mektebine müracaa .. 
lan. (759) 1-1304 

500 
400 
500 
500 
600 
400 
500 

Hayvan çulu 
Keçe belleme 
Yem torbası 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harri rl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

BUGÜN BUGECE BUGÜN BUGECE 

( 731) 

Sapile ip yular başlığı 
Zencir yular sapl 
Gebre 
Krl kolan 
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Çankırı caddesi civuında 
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~enin ilk tilrkçe sözlü, şarkılı filmi 

AYSEL 
(Bataklı Damın kızı) 
Muvalfakiyetle devam ediyor 

Heyecan v• debtet filmi 

KORKUNÇ EV 
Caıttlan.ôıcan - Boriı Karlof 


