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2;-, M \RT 1935 PAZARTE l 

Duyuklarımız iç 
sayfalarımızda 

Her yerde 5 kuruş 

Türk Dili Araştırma Kurumunun Bildiriği 
Tiirk Dili AM1tırm<ı Kurumu 

Ba~ 1·onlığın<lan: 
l. - Türk Dili Arattırma Ku· 

"1lnu, bütün ulusal varlıklar gibi, 
~iirk dilinin kurtulut hareketinin 

e Yaratıcısı olan eşsiz ve Ulu Ön· 
der ' 

ATATORK'e 
l"k Lu enmez saygılarını sunmağı ilk 
uorc bilir 

2. - TÜrk Dili Ara~tırma Kuru· 
ttıu, Tarama Dergisini bastırıp 
l'&Jdıktan sonra, bütün yurd· 
daıtardan fU üç soruda bulunmuf· 
t:\a: 

• a) Yabancı kelimeler için Der
ltde göıterilenlerden bQ§ka türk· 
çe karftlıklar hatırlıyor musunuz? 
l b) Dergide göıterilen karıdık· 
Qrda yanlqlık görüyor musunuz? 
l c) Dergide gösterilen karıtl~k
<ırdan hangiıini en uygun ve dıle 
e,. Yatkın buluyorsunuz? 

Dil kurtuluş hareketine ulusu· 
llluzun ne kadar candan ;Igilendi
ğini gösteren en parlak tanıt, bu 
'0tıılar üzerine Türk Dili Araştır· 
illa Kurumuna ilci yüz bine yakın 
cevab gelmiş olmasıdır. 

Bu cevablar ayrı ayrı, 
cı) Katma liş:eri, 
b) Düzeltme liıleri, 
c) Seçim liıleri, 

h ı· a. •nde sıralanmıttır. 

Ayn1 zamanda Etimoloji kolu
rnu:z, yabancı dillere geç.en türk 
köleleri hakkında araştırmalarına 
da d · · evam etmıştır. 

3. - Türk Dili Arattırma Ku· 
l"\ıınu, bundan sonra bir 

(KARŞILIKLAR KILAVUZU 
KOLU) 

;urrnuı ve elinde bulunan bütün 
0 •Yeleri ona vermiıtir. 

23/12/1934 denberi devam e
d~n bu çalıımaların verimini yurd
daşlara sunuyoruz. 

4.- Kılavuz kolu bu çalışmala
rında Tarama Dergisinde bu!unan 
yabancı sözlere tek karşılık koy
ma yolunu tutmuştur. Yalnız bir
kaç anlama birden ayrılmı~ olan 
sözlerde her anlam için ayrı kar
tıhk vardır. Dergide olmıyan <::.· 

rabça ve farsça sözlerden (Ka
musu Türki) de bulunanlar da Kı
lavuza alınmıştır. 
Osmanlıcada bulunan yabancı 

terimlerden, kullanma dilinde çok 
yaygın olmıyanlar, kılavuza alın -
mıyarak, Terim Kamusunu yap· 
makta olan kolun bölüklerine bı-
rakılmıştır. 

Çalıtmalar arasmd:ı, Tarama 
Dergisi başta olmak üzere birçok 
dil kaynakları göz öniinde tutul
muftur. Bunlardan en belli başlı
ları şunlardır: 

J. - Şemsettin Sami'nin Kamu· 
su Türki'.i, 

2. - Ahmed Vefik Pa§a'nın 
Lehçei Osmani'si, 

3. - Esad Efendinin Lehçet-ül-
lıi.gat'ı, 

4. - Muallim Naci'nin lugati, 
5. _ Salahi'nin lügati, 
6. -Asım'ın arabça kamus ter· 

cümesi, 
1. - Asım'ın farsça Burhanı 

Katı tercümesi, 
8. - F.erhengi Şuuri tercümesi, 
9. - Kti§garlı Mahmud'un Di

"anü liigat-it-türk' ii, 
10. - Ebuhayyan'ın Elidrak li-

liıan-il-etrak'i, 
11. _ lbnümühenna liıgati, v 

12. _ Şeyh Süleyman'ın Çaga-
r aı· tay ug ı, A , B .. .. h 

J3. _Hüseyin Kazımın uyu 

Türk lii.gati, 
14. _ Radlofl'un türk lehçele-

ri lugati, 

15. Wilhelm Thomson'un Or
hon abideleri, 

16. - Fransızca Larousse ve 
Littre lUgatleri ile Franıız Akade
misi IUgati, 

11. - Redhaus lri.gati, 
18. - Bianchi IUgati, 
19. - Pavet de Courteille'in 

Şark Türkçesi liigati, 
20. - Oscar Bloche'un ( Dicti-

011naire ctymologique de la langue 
française) i, 

21. - Paul Rouaix'nin (Dic
tionnaire. dcı idees suggcrees par 
les mots) su, 

22. - B. Lafaye ve A. Sardou'
nun fransız.ca Sinonim lugatlcri, 

23. - Klugc'nin alman iştika!.l 
lucati, 

24. - Sachs Villatte'in fıan

sızca • almanca liigati, 
25. - ıv alde'nin lôtin dilinin 

İ§tikak liigatiyle lndo • Cermen 
dillerinin mukayeseli lıigati, 

26. - F eist'ın Got dilinin işti
kak lı.igati, 

27. - Horn'un yeni fars İftika
kının esası, 

28. - Holder'in eski Kelt ıöz 
haz.nesi, 

29. - }' unan dilinin büyük iş
tikak lıigati ile baıka lügatleri, 

30. Verbitski'nin Altay· Aladağ 
türk lehçeleri liigati, 

31. - Poppe'nin Mongol dili
nin pratik dersliği, 

32. - Pekarshi'niu §İmdiye ka
dar taranmamış olup türlı kelime 
höklr:ı i için en zengin bir kaynak 
olan ( 3000) den artık say/alı Ya· 
kut lUgati, 

33. - B. Keresteciyan'ın (Dic
tionnatre ctymologique de la lan
gue turque) ü. 

Bütün bu izerlerden başka Türk 
Dili Araştırma Kurumunun §İm
diye kadarki çalıımalarından söz 
karşılıkları ve türk söz kökleri 

üzerine elde edilmiı verimler de 
gözden kaçmlmamıştır. 

Türk Dili üzerine yapılan araı· 
hrmalarm bir büyük kolu da dili
mizin pek eski ve pek zengin bir 
ana kaynak olduğunu ortaya koy
muştu. Başka dillere geçmiı ve o 
dillerde değerli sözler kurmağa 
yaramış olan öz türkçe söz kökle
ri ayrı ayrı irdelenmiş, bunlardan 
gerekli olanları, bugün kullanıl
dıkları işJenmİf şekiller altında, 
dilimizin öz malı olarak alınmış· 
hr. Türk Dili Araştırma Kurumu, 
bunlar hakkmda uzmanlarımızın 
irdellerini gazetelere verecektir. 
Doğrudan doğruya uygun ve 

kolay anlaşılır bir karşılığı bulun
mıyan sözler için, dilimizin bili
nen söz köklerinden türkce önek
ler ve soneklerle sözler }:apılmış
hr. 

Ötedenheri l:ullanılmıyan bu gi
bi karşılıkları iyice beli.-tmek için 
bunların fransızcaları ela cösteril
miştir. 

Herhangi harf in kelimeleri çık
tıktan sonra, gene bir takım eksik
likler kalmış olursa, bunlar, hep 
bir araya toplanarak, en sonra bir 
ulama listesiyle gazetclere verile
cektir. 

5. - Bugünden başlı yarak ( U-

LUS) gazetesinde çıkacak olan 
Kılavuz sözleri için daha uygun 
bir karıılık bulabilen yurddaıla· 
rın bir ay içinde kendi önergele
rini Türk Dili Arattırma Kurumu 
Genel Katipliğine göndermeleri
ni dileriz. 

Bu yazılar kısa ve açık olmalı
dır. 

Dil işine yardım edecek olan
lara kolaylık olmak üzere, bildiri· 
ğimizin altına, bir örnek konul • 
muştur. Başlıca tart yeni bir kar· 
şılık gösterilmektir. 

Yeni karşılıklar gazetelerde çık
tıktan sonra, kitab teklinde de 
basılacaktır . 

TUrk Dili Araştırma Kurumu 
Başkanı 

Erzincan Saylavı 
SAFFET ARIKAN 

Kurum = Mucssesc 
Bildiriğ = Beyanname 
Soru - Sual 
llgilenmek = Alakalanmak 
Tanıt = Burhan 
Anlam = Mlin!i 
Terim = Istılah 
lzer - Eser 
Uzmnn = Mutahassıı 
lrdel - Tetebbu 

Ön•rge = Teklif 
Ulama = İlave 

Kılavuz sözleri iizerine yazılacak önergelerin örneği ıudur! 

Osmanlıca . • • . • . kelimesine Kılavuzda ..• 
karşılığım uygun (yahut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) •••••••••• , •••• 

• • • • 

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

imza 

( 1) Burada bir önP.rgc göstcrilmiyen yazılar iizerine bir fey 

yapılamıyarakt ır. 

Osmanlıcadan 1ü.rkçey e Karşılıklar Kıla vuzu 
.. l . J.·ar uwa (T. Kii.) bel<lt•i:i ( uliimeıi) J.:o u mu~hff. l:u nlarm iter biri lwkkuufo sıru 11 ilt• uzmwıları mum ( ıniiteluuııı) 

1 - Öz tiirkçe köklerden gelerı soz ,. rrn ~ 
Y<ızılarını gazetelere vereceği:s. . . d 

1
.1 1

• ı'rin -.wrei(irıc ~i>ı-e, /ramıı-:.c(ffon )O:.ılmış. uyru•a ifrneldcr ,,,. lwn ulmııştur. 
l ki yı anı· ('! ı mes . • . . . 2 - Yeni konan karşı ı arını · .. k .. .,.l,.nmi!( 1.,, lmllunılmı şdallerı alın mı~tır: A~lı ak olan hak. tıı4lı iicYiim olun hiikiim. ı;;,./,·re ... ~ .. k •• 1,·ökiinden ge-

3 - K(;kü tiirkçe olan kelimeleriu ln~su11 u '~ . :-. " 

len şekil ~ribi. (Fr.) Templc Acele - Ç.ıbukluk, evedilik - ( Fr.) Hate 
Mabed == Tapınak Örne~: Bu ~ıc çabuklıık! (Jııelle Mte!. Bu iş 

A1a :::: s .. 
A 

~... . rat, abı hayvan :: Bengııu 

~ == Yüzalo, yüzağartan 
Öırn ı. - n = Zamanın bil. • c~: A.bıruyu ulemayı zama 
gıtı/erinin yüzakı (yüzağartanr) · 

Ab.t.ı d!.:'-- .. d'' kmek (Bak: tezellül e U1UOek = Yuz suyu o 
'-nec) = (Fr.) S'humilier •·sacrifier de son a • 

lltour Propre.,, 
.\iai 

() :::: Babalar .. i _ 8 aba· 
fllck: Aba ve ecdadımızdan muncak 1 
larrmızdan ve dedelerimizden ka/rrıa ... 

.\iaid • M r) - (Fr.) Ft 'abadan= Bayındır (Bak: amu 
0 rissant et prosp~re . 1 ö b' §ehır o· 
rnek: Ankara on yılda bayındır Jt ·ne 

flu :::: Ankara est devenu en dix ans une vı 
f/o . 

rıssante et prospere 
~- F)~~ Q;tdani, abadanlık Bayındırlık == ( r. • 
p.erit• • • . t prospcrc., 

c 'etat de ce qui est florıssant e 
ö · "k e art-

rnck: Türkiyenin bayındırlıgı gıttı ç 'nu· 
maktadır = La prosperitc aııgnıente contı 
elJement en Turquie 

lJ . (Fr ) Tra,,auJ.: 
fllut'tı nafıa - Bayındırlık iılen - · 
PUblics 

'etmek Bayrndınnak 

~d Kul = (Fr.) Servitcur, e»clave 

~d (Bak: zahit) - Tapkaa • il () A dorıteurı u 
rnek: Günet tapkan/arı -

'f>te;ı .... 
det = Taprnç 

ita_ ~---~ ~t etmek = Tapmak, lapınu-

Abdesthane = Ayakyolu 

Abgün = Mavi 

Abid~ Anıt (Fr.) Monument 
Ö k. A nadolunıın birçok yerlerinde Selçuk 
.!nkel• · ·nden kalma anıtlar vardır il cxı:.re 

1 ur -" 'A ı · d onu Jusieurs region:s de 1 nato ıe es m • 
~mp . . • 

t ~ppsrtenant aux Turcs Seldıoııı:ıde:. 
nh•rı s ... 

Abidevi (muazzam) = Anıtsal (Fr.) Monu • 

mcntal, colossal, grandiosc 
(Anıtsal' deki son ·•ı,, ince okıınacaktrr) 

Abeı Boş, saçma = (Fr.) Ablıiurde, vain 
• de Örnek: Boş yere uğraştık Nous ıımes 

vains efforts - Saçma sozler Paroles ab-

surdes 

Abus ,;:: Somurtkan 

Abusülvecih = Suratı asık, asık suratlı 

Acaba - Acaba (T. Kö.) 

Acayip (Nida) Çol ~y! = (Fr.) C'est etonnant !, 

Tiens! 
örnek: Çok§ey! Demek cavap (T. Kö.) vermek 

Tiens, aJors il n'a p:ıs voulu don· istemedi. 
ner une rcponse 

& • Ayrıksın = (Fr.) Excentrique 
"'cayıp -

örnek: Ayrıksrn bfr adam - Un honımP l'X· 

centrique 
. _ Tansık :::: (Fr.) Mcrveille 

A~~p- . 
örnek: Acayibi ıebai alem A. cunıın ycdı can. 

- Le> sept nıerveilles du mondo 
sıgı -

· - şuılacak .,.. (Fr.) Etonnant 
Acayıp - -s N us 

örnek: Orada :şa~ılacak ~eyler gördük == 0 

1 
a.vons vu des choses ltonnan~~ 

evedılık gocurmez = Cette affairc ne souflrc 
pas de hate. 

Acele Çabuk, evedi (Fr.) Vite! Rapidemcnt 

AceJe etmek,iıtical etmek Çabuk olmak,evemek 

( Fr.) Se ha ter, s'emprt'sser, Hl' presser 

Aceleye gelmek== Evediye gelmek 

Aceleye getirmek Evediye gctiı md' 

Mustacel Evgin 
Örnek: Miıwıce/ rc/graf -Evgin telyıızı 

Müstaceliyet Gceikmczlik, evginlik 

Acil Gecikemez 

Acilen, müstacelen Tcrelden, gecikmeden -
( Fr.) D'urgcncc, sanı rctard 

Acul ==- Evecen 

Acemi Acomı (T. Kö.) 

Acibci (ucubei) h'lkat Danak - (Fr.) Monstre 

Aciz Eksin (Fr.) lncapable, impuıssant 

Örnek: EJ; '>İn bir ııdam oldu u be Ilı' Bu a-
dam bu ışi b şarm .t n eksi•ıdir 

Aciz lcalmak Ek İnm k (l'r.) Dem urer dans 
l'impui sance de .. 

Acz - Eksinlil 
Örnek: Onun ek nlı i do uştandır 

Ace:ıe Kiınaesizkr 

Örnek: DarüJacel!c - Kını esiz/er yurdu 

Acuze - Kocakarı 

Adab (Bak: edeb) = Edevler 
Örr.ek: Bu ~özlerlni'I! lconuim• edevlerine 

(adabı münazara) aykm düşüyor. 

Adabı muatec-el = Y aıaına töreni (1) - ( Fr.) Sa· 
voiı .vivrc 

Adabt umumiye Utaal törü - (Fr.) Bonnee 

moeurs 
Örnek: Kanun açık saçık yazrlarr utsa! törü ye 
uygunsuz sayar La loi considere /es ~erit• 
obsccnes comme contraires tıux bonnes moeurs 

Adibü erkan= Yol yöntem, sıra saygı cı:=(Fr.) Etl
quctte, regles du savoir-vivre 

Öı nek: Bu ndam yol yöntem (sıra saygı) nedir 

11ilınez =- Cet homme ne connait pas les r'i • 
les du savoir-vivre 

Adale = Ka&ı 

Adali Kasıl 

(Fr.) Muscle 

(Fr.) Musculaire 

Adavet 
hostılıte 

Yağılık, düşmanlık - (Fr.) Animoıi~, 

Adi, adalet Tüze (2) (Fr.) Justice 

Adli Tuzel - (Fr.) JuridiQue 

Adliye vek.ılcti 

de la ju tıce 

Tüze bakdnlığı (Fı.} Ministcre 

Adil 

Adu 

Tuz.emen 

Y ğr, duşlllc"'n 

(Fr.) Juste 

Addetmek S.ıymalı: (Fr.) Consıdercr comme .• 

Adem Yokluk (Fr.) Neant 

(1) Toreıı, merasını karşılıgııhr. 

(2) Orhun amtl.wrıda (Tü:.ı) Adil, 
gayri idil demektir. 

(TüzsUzj 
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BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertibin 6 ıncı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir. 

Büyük ikramiye200000liradır 
Ayı·ıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000" 

5,000 liralık ikramiyeler 'e 50.000 liralık miika
f at vm·dır. 

i,; ı ·· ıt.a. ~:u · 1'ltiğün den: 
Kimden 
istimlak 
edildiği 

Bayan 
Fehime 

mahallest sokağı Ada parsel 
No. No. 

Yenice Namazgah 211 5 

takdir edilen 
muhammen 

bedel Lira 

250 

Yukarda kaydı çıkarılan hanenin enkazı 3. 4. 935 çar
şamba günü saat on beşde bilmüzayede satı13cnğından ta• 
lipleriıı İmar müdürlüğündeki müteşekkil komisyona mü-
racaatları. (622) 1-1065 

Jandarma umum kumandanlığı 
Ankara satınalma k:omisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun (30.000) metre yerli malı 
kaputluk kumaşın 25. 3. 935 pazartesi günü saat (15) de 

liapal·ı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. Şartnamesi (382,5) 
kuruş bedelle her gün komisyondan alabilirler. Bir metre 
kumaş için (255) kuruş fiat tahmin edilmiştir. Eksiltme· 
ye girmek istiyenler (5075) liralık ilk teminat makbuzu 
veya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede ya· 
zı1ı belgeler içinde bulunan teklif mektubu eksiltme gü
nU saat (14) kadar komisyona vermeleri. (545) 1-925 
..._~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~-

Adana Mensucat Fabrikası 
• • 
ışcı arıyor 

A~ağıdaki şartlar dairesinde mezkur fabrikaya Müra· 
caat olunması, 

Fabrikamızın yeni tesis edilen gerek iplik makinaları 
gerekse dokuma tezgahlarında çalışmak üzere altı yüz 
işçiye ihtiyac vardır. 

1 - Eski iplik makinalarmda çalışan bir işçi on bir sa-
atlik mesaisine 150-200 kuruş kazanır. . 

2 - Dokumada iki tezgah kullanan eyi bir işçi ise gene 
onbir saat mesaisinde beş top çıkarır ve beher top için kırk 
kuruş ücret aldığına nazaran 200 kuruş kazanır. 

'Yeni tesis edilen makinalarımız son sistem olduğu için 
bu makinalarda eyi bir surette çalışan amelenin daha f ez· 
la kazanabileceği kuvvetle muhtemeldir. 

3 - Fabrikanın işçileri için kendi aralarında tesis edl· 
len istihlak kooperatifinden bütün ihtiyaçtan piyasadan 
daha çok ucuz bir şekilde temin ve tedarik edilir. Bekar a
meleler her zaman kooperatifin lokantasında sıcak ve nefis 
yemekler bulabilir. 

4 - Fabrikanın hususi hastahanesi ve daimi doktoru 
olduğundan her hasta amelenin tedavisi fabrika tarafın· 
dan temin edilir. 

5 - Fabrikamızda çalışmak arzusunu ızhar eden anıe .. 
lenin Adanaya kadar tren veya v&pur masrafları fabrika
ca .temin edilir. Şu kadar ki bir işçinin en aşağı bir sene 
fabrikada çalışmağı teahhüt eylemesi şarttır. Bir sen~den 
evel işini terkeden amele için yapılan masraf istihkakın
dan tevkif edilir. 

6 - Toplu surette amele geldiği takdirde bunların ya .. 
tıp kalkmaları için fabrikanın amele evlerinden altı işçiye 
bir oda tahsis edilir. 

1 - Umurni hıfzıssıhha kanunu mucibince işçinin 12 
yaşından aşağı olmaması ve 12 yaşından 16 yaşına kadar 
olanların ise yalnız gündüz mesailerinde bulunan alabile· 
cekleri cihetle fabrikamızda çalışacak amelenin en ziya
de 16 yaşından yukarı olanları kabul ve tercih edilir. 

Fabrikanın tel ve mektup adresi: Tel. Mensucat Sey. 
han, Mektup - Milli Mensucat Fabrikası Seyhan Posta 
kutu No. (50) 1-I 108 

------~~~~-------------------------~-----

Ankara defterdarlığından: 
2643 No. lu kanunla 2466 No .lu kanunun değiştirilen 

dokuzuncu maddesinin (C) fıkrası mucibince 1-4-935 tari
hinden itibaren Makarna, Şehriye ve Bisküvilerin paket
le satdmasc mecburi bulunduğundan, 

1 - Evelce vergisi verilip ellerinde açık veya kapalı 
olarak Makama, şehriye ve bisküvi bulunduran alakadar
te.r bu malları 31-3-935 aksamına kadar tamamen sarf ve 
istihlake imkan bulamadıkları takdirde 31-3-935 aksamına 
kadar mevcut malların cins ve miktarını bir beya'nnamc 
ite mensup oldukları maliye şubelerine bildirmeleri. 

2 - Bu beyannamelere müsteniden mezkur · mallar 
Jt-3-935 akşamına kadar kendileri tarafından paketlene
rek bu paketlerin açılacağı yerleri maliye şubelerine mil· 
hürletmeleri ilan olunur. (651) 1-1117 

ULUS 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme U. Müdürlüğünden: 

Bedeli muhammeni 7 500 lira olan 1 S milyon kımiızı 
boş bilet kartonu 10 nisan 1935 çar.şamba günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 562,50 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanun 
un dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanu
ni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle birlikte 
iki tane nümuneyi aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankara'da ınalze· 
me dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm Müdürlüğünden 
ve lzmirde İzmir mağazasından tedarik edilebilir. (630) 

1-1112 

:ı: :L :ı: :ı: Şehir Çiçek Mağazası P.f.1Ly.l.T-4ı 

SAPUNCAKS 
Bahçelerinizi şimdiden dü zelttiriniz 

Her cins Avrupa çam, meyva, orman ve müzeyyenat a
ğaç ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş veriniz. 
Yıldız, teber, kana, glayöl soğanları ve bahçe aletleri 
bulunur. Telefon: 3718 

ı:I;1T1T1,:JaT1TXTJ:r1r1x..1..x1x1T1T1x1T1T1T1T1T1T1TJ:TJ41 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara Tohum Islah istasyonunda yapılacak ahır bi

nasının in~ası pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 
2229 lira 47 bedeli keşifli olan bu inşaatın mukavele, 

şartname, keşif cetveli ve planı 15 kuruş mukabilinde Zi
raat İşleri Umum Müdürlüğünden her gün alınabilir. 

Taliplerin yeni yıla aid Ticaret Odası ve Nafıa Bakan
lığından alınacak fenni ehliyet vesikalariyle ve 167,50 li· 
İ'alık muvakkat teminat mektub veya makbuzlariyle bir
likte pazarlrK günü olan 26. 3. 935 tarihine rasthyan salı 
günü saat 15 de Bakanlık artırma, eksiltme ve ihale ko • 
misyonuna gelmeleri ilan olunur. ( 600) 1- 1027 

Ankara İcra Dairesi Gayrimenkul Satış Memurluğundan 
Mahcuz olup satılmasına karar verilen Tapunun 31-5-930 tarih 

ve sıra 51 cilt 59 911 yeni vergi numaralı Atıfbey mahallesinin ba
ba harmanı mevkiinde vaki şarkan dağ ardı ve ulucak çeşmcı;t ta
riki garben ve şimalen ve cenuben Hakkı mürur olarak tesis edilen 
arsa hududiyle mahdut ve 3825 metre murabbaı sahada oh.1p beher 
metre murabbaına yirmi kuruş kıymet takdir edilmi§ o!an bir kıta 
arsa aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık artırma
ya çıkanlmrştır. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere 28·4-35 tarihine müsadif 
pazar günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış mo· 
murluğundan yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan ırukardaki kıymetin onda biri 
ti.zerinden % 75 pey akçesi veya milli bir banıkanın teminat mek· 
tıubunu getireceklerdir. 

3 - Satı§ günü artırma bedeli takdir edile.n luymetıin % 75 lnl 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkQr gUnUn 16 ıncı uatin· 
de en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - ltbu tahrirattaki artırmada teklif edilen bedel mukadder 
kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde 13-5-935 tarihine mUaadif pa
.ıartesi pnü saat ya kadar yapılacak lıkinci artırmada keza 
Uç defa nidadan sonra saat de keza mukadder kıymetin % 75 
Jini bulmalc şartiylc en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteaıkip ve· 
rilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesile Uıale tari· 
hinden itibaren 7 gün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde iha
le bozulacak ve işbu talipten evel en yüksek teklifte bulunan talibin 
teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan 
sonra teklifi veçltile almağa razı olduğu takdirde farkı ihalesi feshe
dilen 1 inci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine iha
le olunacaktrr. Teklifi veçhile almağa razı olmadığı taıkıdirde ise 
mal yeniden 15 gün müddetle artırmaya çıkarılacak ve en ~k artı* 
ran talip üzerine katı ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte tapu harcı 
% 2,5 dellal ücreti talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müspitelerile yirmi gün içinde icra dairesine bildirme
leri aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadığından ıatıı~ be· 
delini paylaştırma muamelesinden hariç tutulac«ktır. 

8 - Artırmaya iştırak edenler daha evel şartr.ameyl görmüş oku
muş ve gayri menkul imar vaziyetini bilmiş bunları tamamen ka~ 
bul etmiş ad ve itibar olunacakitır. 

9 - lşbu açtk artırma şartnamesi 15-4-935 tarihinden itibaren 
P33-24 doıya numar&&ile herkese ~ııktır. 

10 - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayri menkul eatıı 
rnemurlujıuna müracaat eylemeleri itlzumu ilan olunur. 1-1114 

24 MART 1935 pAZIJ._. 

Açık eksiltme İiapl 
Ziraat Vekaietinden: 

'5' 
1 - Eksiltmeğe konulan iş (Ankarada tohum ıslah 1 

tasyonunda bina~ inşaa~ıdır. . . . 
49

99 
(Plana göre ınşa edılecek bmanın keşıf bedelı 

lira 30 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a. Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Keşif cetveli 
d - Proje 

F A • • 1 b I . e evrr e • ennı şartname ıstıyen er u şartname erı v alt 
kı 35 kuruş mukabilinde Ziraat umum müdürlüğünden 
bilirler. t 

3 - Eksiltme 27. 3. 935 tarihinde çarşamba günü sa;, 
15 de Bakanlıkta artırma eksiltme ve ihale komisyonun 
yapılacaktır. • 

4 - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 374,95 lir' 

muvakkat teminat mektubu veya makbuzu vermesi, butl' 
dan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi la-
zımdır. . 

Ankara vilayeti nafıa başmühendisliğinden verilıtıif 
fenni ehliyet vesikası. 

Yeni yıla aid Ticaret odası vesikası. 
6 - Taliplerin üçüncü maddede yazılı saatta Bak~ 

lığa artırma, eksiltme ve ihale komisyonuna gelrneleı' 
ilan olunur. (599) ı-1026 

Birlik yurdu gazino ve lokantası 
Y enişehirde Orduevi karşısındadır. 

Şehrin ihtiyacına göre tanzim edilerek Yeni§ehirdf 
Orduevi karşısında açılmıştır. 

Lokantasında: 
Yemekler gayet nefis bir surette ihzar ettirilmektecib' 

Bu nefasete karşı tablidot üç kap yemek, kahve ve taşdO' 
len suyu dahil ( 55) kuruştur. 

Gazinosunda: 
Her nevi meşrubat ve oyun levaznru mevcut olup fta~ 

tar mutedildir. 

Tabldot yemekler 
Yalnız Y enişehirdeki evlere gönderilmektedir. Abo.nfl 

!erimizin pek fazla iltifatma ve rağbetine mazhar ol~ 
müessesemiz yemeklerini günden güne daha nefis bir h• 
de takdim etmektedir. 

Lokantamızda Telefon: 3949 
Dtiğün ve her nevi davetler için hassaten ihzar edil~if 

taknnlar mevcuttur. Çok temiz ve nezih ziyafetler verılO' 
bilir. 

Tabldot yemek fiatları aşağıdadır. 
Sabah akşam Sabah akşam 

dört kap üç kap 
Lira Lira 

35 25 Bir kişilik 
60 45 lki ,, 
80 60 uç ,, .-"' 

100 80 Dört .. 
1-1084 

Gazi Terbiye enstitüsü 
,Müdürlüğündens 

Mektebimize 50 Ua 100 ton kok kömürü alınacaktır· 
Şartnamesi Mektepte görülebilir. Açık eksiltmesi: 25~~ 
935 cumartesi saat 14 de Ankara Mektepler muhasebecilı'" 
ğinde toplanan komisyonda yapılacaktrr. Beher tonuıı 
muhammen bedeli 31 lira, muvakkat teminatı 232 lira SO 
kuruştur. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatları
nı saat 13 de Vezneye yatırmaları lazımdır. (555) 1-92Z 

Çankırı Belediye Reisliğinden 
20.3.1935 te ihalesi yapılmak üzere kapalı .zarf usulile 

mUnakasası ilan edilen (150) adet su sayıcısmm münaka· 
sası, görülen lüzum üzerine, 20 gün daha uzatılmış ve alı" 
nacak sayıcıların kuturlarr ve teslim müddetleri değiştiril· 
miştir. İhalenin 10.4.1935 günü saat 14 de Çankırı belediy• 
dairesinde yapılacağı ilan olunur. __. 

imtiyaz sahib-;-:-Baş."T1u 'I 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı lclare eden 

\'azı İşleri MüdürU Naauhl 
BAYDAR 

SiNEMALAR 1 

Çankm caddesi clvarrnds 

L
U/ua Buımevfod- bası/mrş· 

- tll'. 

Telakkı edilen emir nıucib_ince sinemalar seans aralarında tamamen ha,·alandITı Jacaktır 

BUGÜN BU GECE 

Llan Haldin en son ve en güze) es.eri 
SEVDA GECESİ 

'Almanca eözlli, müzik, dans eğlene.eli 
ıahnelerle dolu muazr:am btr f&deıer 

BUGÜN BU GECE 

Hissi ve müessir bir şaheser 

BEY AZ RAHİBE 
Can. Helene Hayf:& - Clark Gable 
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Duyu larımız iç 
sayfalarımız a 

Her yerde 5 kuruş 

Türk Dili Araştırma Kurumunun Bildiriği 
Tiirk Dili Afalltrma Kurumıı 

Ba.-ı. l v d 
\! .nn ıgın an: 

l · - Türk Dili Araştırma Ku
t\unu, bütün ulusal varhklar gibi, 
~ürk dilinin kurtulut hareketinin 

d
e Yaratıcısı olan, e§sİz ve Ulu Ön
er 

ATATORK'e 
l"k L~ enmez saygılarım sunnıağı ilk 
uorc bilir • 

2, - Türk Dili Araştırma Kuru-
ttıu, Tarama Dergisini bastırıp 
Yaydıktan sonra, bütün yurd
da.ş\ardan fu üç soruda bulunmuş
tu: 

. a) Yabancı kelimeler için Der
lltde gö•terilenlerden bO§ka türk
çe karşılıklar hatırlıyor musunuz? 

b) Dergide gösterilen karşılık
larda Yanlışlık görüyor musunuz? 

c) Dergide gösterilen karşılık
lardan hanguini en uygun ve dile 
en Yatkın buluyorsunuz? 

Dil kurtuluş hareketine ulusu
muzun ne kadar candan ilgilendi
ii'ni gösteren en parlak tanıt, bu 
' 0 tular üzerine Türk Dili Araştır
ma Kurumuna Hd yüz bine yakın 
ceV"ah gelmiş olmasıdır. 

Bu cevablar ayrı ayrı, 
a) Katma li§:eri, 
b) Düzeltme fişleri, 
c) Seçim fişleri, 

h ı· a tnde sıralanmı!tır. 

AYnı zamanda Etimoloji kolu
muz, yabancı dillere geçen türk 
kölderi hakkında araştırmalarına 
da devanı etmiştir. 

3. - Türk Dili Araştırma Ku
tunıu, bundan sonra bir 

(kARŞILIKLAR KILAVUZU 
KOLU) 

kurnıuş ve elinde bulunan bütün 
dosyeleri ona venniştir . 

.... ---= 

23/12/1934 denberi devam e
den hu çalışmaların verimini yurd
daşlara sunuyoruz. 

4.- Kılavuz kolu bu çalışmala
rında Tarama Dergisinde bulunan 
yabancı sözlere tek karşılık koy
ma yolunu tutmuştur. Yalnız bir
kaç anlama birden ayrılmış olan 
sözlerde her anlam için ayrı kar
tılık vardır. Dergide olmıyan a
rabça ve farsça sözlerden (Ka
musu Türki) de bulunanlar da Kı. 
lavuza alınmıştır. 
Osmanlıcada bulunan yabancı 

terimlerden, kullanma dilinde çok 
yaygın olmıyanlar, kılavuza alm • 
mıyarak, Terim Kamusunu y~p
makta olan kolun bölüklerine bı
rakılmıştır. 

Çalışmalar arasında, Tarama 
Dergisi başta olmak üzere birçok 
dil kaynaklan göz önünde tutul
muştur. Bunlardan en belli başlı
ları şunlardır: 

1. - Şemsettin Sami' nin Kamu-
su Türki'şi, 

2. - Alımed Vefik Paşa'nın 
Lehçei Osmani'si, 

3. - Esad Efendinin Lehçet-ül-
liigat'ı, 

4. - Muallim Naci'nin liigati, 
5. ~ Salahi'nin IUgati, 
6. - Asım' ın arabça kamus ter-

cümesi, 
1. - Asım'ın farsça Burhanı 

Katı tercümesi, 
8. - F erhengi Şuuri teı·cümesi, 
9. - Kti§garlı Mahmud'un Di

cJanü lugat-it-türk' ü, 
10. - Ebuhayyan'ın Elidrak li

lisan-il-etrak' i, 
J 1. - / bnümühenna liıgati, v 

12. _Şeyh Süleyrnan'ın Çaga-

tay liigati, , .. .. 
13, _ Hüseyin Kazım ın Buyuk 

Türk LU.gati, 
14. _ Radlofl'un türk lehçele-

ri lUgati, 

15. Wilhelm Thomson'un Or
hon abideleri, 

16. - Fransızca Larou11e ve 
Littre lıigatleri ile Fransız Akade
misi lıigati, 

17. - Redhauı IUgati, 
18. - Bianchi IUgati, 
19. - Pavet de Courteille'in 

Şark Türkçesi liıgali., 
20. - Oscar Bloche'un (Dicti

onnaire etymologique de la langue 
lrançaise) i, 

21. - Paul Rouaix'nin (Dic
tionnaire. dcs iclees suggereeı par 
les mots) su, 

22. - B. Lafaye ve A. Sardou'-
11un Fransızca Sinonim /Ugatleri, 

23. - Kluge'nin alman iştika!.l 
lıigati, 

24. - Sachs Vülatte'in fran
ıızca - almanca lugati, 

25. - ıv alde'nin Latin dilinin 
iştikak IUgrıtiyle lndo - Cermen 
dillerinin mukaye,;eli /Ugati, 

26. - F eist'ın Got dilinin işti
kak ltigati, 

27. - Horn'un yeni fars iftika
kının esası, 

28. - Holder'in eski Kelt söz 
haz.nesi, 

29. - Yunan dilinin büyük iş
tikak IUgati ile başka lıigatleri, 

30. Verbitski'nin Altay· Aladağ 
tiirk lehçeleri liigati, 

31. - Poppe'nin Mongol dili
nin pratik dersliği, 

32. - Pekarski'niıı şimdiye ka
dar taranmamış olup tiirk kelime 
kökl~ı i. için en zengin bir kaynak 
olan (3000) elen artık sayfalı Ya
kut IUgati, 

33. - B. Keresteciyan'rn (Dic
tionnai.re elymologique Je la lan
gue turque) ü. 

Bütün bu izerlerden başka Türk 
Dili Araştırma Kurumunun şim
diye kadarki çalışmalarından söz 
karşılıkları ve türk söz kökleri 

üzerine elde edilmiş verimler de 
gözden kaçırılmamıştır. 

Türk Dili üz~rine yapılan araş
tırmaların bir büyük kolu da dili
mizin pek eski ve pek zengin bir 
ana kaynak olduğunu ortaya koy
muştu. Başka dillere geçmiş ve o 
dillerde değerli sözler kurmağa 
yaramış olan öz türkçe söz kökle
ri ayn ayrı irdelenmiş, bunlardan 
gerekli olanları, bugün kullanıl
dıkları işlenmiş şekiller altında, 
dilimizin öz malı olarak alınmış· 
tır. Türk Dili Araştırma Kurumu, 
bunlar hakkında uzmanlarımızın 
ird~llerini gazetelere verecektir. 
Doğrudan doğruya uygun ve 

kolay anlaşılır bir karşılığı bulun
mıyan sözler için, dilimizin bili
nen söz köklerinden türkce önek
ler ve soneklerle sözler y~apılmış
trr. 

Ötedenberi lmllanılmıyan bu gi
bi karşılıkları iyice belirtmek için 
bunların fransızcaları da eösleril
miştir. 

Herhangi harfin kelimeleri çık
tıktan sonra, gene bir takım eksik
likler kalmış olursa, bunlar, hep 
bir araya toplanarak, en son.ra bir 
ulama listesiyle gazetelere verile
cektir. 

5. ~ Bugünden başlı yarak ( U-

LUS) gazetesinde çtkacak olan 
Kılavuz sözleri için daha uygun 
bir karşılık bulabilen yurddaşla· 
rın bir ay içinde kendi önergele
rini Türk Dili Araştırma Kurumu 
Genel Katipliğine göndermeleri
ni dileriz. 

Bu yazılar kısa ve açık olmalı· 
dır. 

Dil işine yardım edecek olan
lara kolaylık olmak üzere, bildiri. 
ğimizin altına, bir örnek konul • 
muştur. Başlıca şart yeni bir kar· 
şılık gösterilmektir. 

Yeni karşılıklar gazetelerde çık
tıktan sonra, kitab teklinde de 
basılacaktır . 

Türk Dili Araştırma Kurumu 

Başkanı 

Erzincan Saylavı 
SAFFET ARI~ 

Kurum = Müessese 
Bildiriğ = Beyanname 

Soru = Sual 
İlgilenmek = Alakalanmak 
Tamt = Burhan 
Anlam = Miinii 
Terim = Istılah 

!zer - Eser 
Uzman = Mutahassıs 
1rdel = Tetebbu 
Önerge = Teklif 
Ulama = İlave 

Kılavuz sözleri uzerme yazılacak önergelerin örneği ıu'dur! 

Osmanlıca . • , • , . kelimesine Kılavuzda ••• 
karşılığını uygun (yahut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) •.• . ••••••••••• 

• • 1 • 

.... 
. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Önergem ~udur: • • • , • ( l ) 

lmza 

(1) Burada bir önerge gösterilmiyen yazılar izerine bir şey 

yaprTamıyacaktl r. 
) 

1 ürkçeye Karşılıklar Kılavuzu Osmanlıcadan 
.. , _ . 1, r·ı.sma(1'. Kii.) l,eldeği(alii.meti) lwnımı~ltlf'. l:ımlarm iter biri lrakliuıda sırnııı ile u.zmunltırınıızın (ınüt.elıanu) 

1 - (jz ıiirkçe köklerden gelen sozw rın a ş 
)'azılarını gazetelere vereceğiz. . J 

1
.
1 1

• ,·cin uereğine gi.fre, f ran.ı.;ızcaları )'tJzılmış. U)'rfC(I ifrnelder tle lwn ulrnuştur. 
k l kl iyı avu· e'' me... ~ • "' 2 - Yeni konan ~arşı ı · a~rn . · 

1 
_.. k .. i·:l "nmiş ve lmllanılan şcl.:illeri alm mı~t,,.: A .~lr ak olem hak, u.dı iigüm olar. lıiiknm, fjfrlu.:e 4"t:t•k,. kökiiıulen ge-

3· - Kökü tiirkçe olan kelrmelerm msurı u ~ • 

len şekil gibi. 

.\la :::: s ... 
A 

~ il.vat, abı hayvan = Bengiıu 
~ ~ Yüzakı, yüzağartan 

G.t-nek: Abıruyu ulemayr zaman= Zamanrtı bil. 

ginlerinin yüzakı (yüzağartsnr) · 

l\1»..,. dökmek = Yüz ıuyu dökmek (Bak: tezellül 

~l:tQek) = (Fr.) S'humilier •·sacrifier de son a -
our propre.,, 

-'ıbi ::::: Babalar 
Örnek: Aba ve ecdadımu:dan müntakil = Baba· 

larımızdan ve dedelerimizden kalma ... 

ı.t,ad, abadan= Bayındır (Bak: Mamur) ::== (Fr.) 

1'.'0 tiss.ant et prospere . 
O b · <:.ehır oı-

tnek: Ankara on yılda bayındır ır ~ ·ne 
flız ~ Ankara est devenu en dix ans une vı 
flprissaate et prospere 

i\~dani, aba.danlık = Bayındırlık == (Fr.) ~ros
llitite "etat de ce qui est florissant et prospcre,, 

O · "k e art· 
tnek: Türkiyenin bayrndırlığr gıttı ç . 

ltıaktadrr = La prosperite aııgmente contınıı-
e//enıent en Turquie 

Otn . l . - (Fr.) Travau:ı.: 
ua-.. nafıa - Bayındn·lık Ii en -

PUlılics 

' etmcl:c = Bayındırmak 
~d ~ Kul = (Fr.) Serviteur, es;clave 

~d (Bak: zahit) = Tapkaa • 6.u 
Ôrnek: Güne~ tapkanlarr = Adorateıırı 
!ıiofe;ı 

·~ det = Taprnç 

ltı.det etmek = Tapmak, tapmrnak 

Mabed == Tapınak == (Fr.) Temple 

Abdesthane = Ayakyolu 

A.bırUn = Mavi 

Abide = Anıt = (Fr.) Monumcnt 
Ö k. Anadolunun birçolc yerlerinde Se/~uk 
-~~e/ ''nden kalma anıtlar vardır - I 1 esı.ste 

7 urK en , · 1 u 
l Jusieurs regions de J A natolıe t es mon -

.- ans p . . • 
t appartenant aux Turcs Seldıoucıcles 

ırı •n s 

Abidevi {muazzam) = Anıtsal -= (Fr.) Monu • 

mcntal, colossal, grandiose 
(Anıtsal' deki son ''l,, ince okunacaktır) 

Abes = Boş, saçma = (Fr.) Abııurde, vain 
· de Ö k· Boş yere u~raştık - Nous Jımes 

:~n~ efforts _ Saçma sözlec = Pal'oles ab-

sul"Cles 

Abus = Somuı·tkan 

Abusülvecih = SuratT asık, asık suratlı 

Acaba = Acaba (T. Kii.) 

Acayip (Nida) _ Çol•ırey! = (Fr.) C'est etonnant!, 

Tiens! 
örnek: Çokşcy! Demek cavap ('f. Kö.) vermek 
istemedi. = Tiens, aJors il n'a pas vculu don

ner urıe rcponse 

A 
· Ayrıksın = (Fr.) Excentrique 

cayıp = 

örnek: Ayrrksın bir adanı - Un homrııe ex-

centrique 

A 
. _ Tansık == (Fr.) Merveille 

cayıp - . 
Örnek: Acayibi ,ebai alem - A CUTllln ye-dı carı. 

~ - Les '-"ept merveilles du mondo 
sıgı - .. 

A 
i = Şqdacak =- (Fr.) Etonnant 

cay P .. d'"k - Nous 
örnek: Orada şaşılacak ~eyler gor u -
y a.vGnS vu des choses 'tonnante.ı 

Acele = Çabukluk, evedilik - (Fr.) Hate 

Örn~~: B~ ~ıc çabukluk! QııeJJe lıate!. Bu iş 
evedılık goturmez = Cette affaicc ne souffre 
pas de hate. 

Acele Çabuk, evedi = (Fr.) Vite! Rapidement 

AceJe etmek,istical etm(k Çabuk olınak,evemek 

(Fr.) Se hater, s'empresser, se presser 

Aceleye gelmek = E vediye gelmek 

Aceleye getirmek ::... Evediye getiı·mt'k 

Müstacel = Evgin 
Örnek: Mü.~uıcel telgraf -Ev~in telyau 

Müstaceliyet = Gccikmcztik, evginlik 

Acil = Gecikemez 

Acilen, müstacelen - Ter.elden, gecikmeden =

(Fr.) D'urgcncc, sans rctaı·d 

Acul - Evecen 

Acemi -== Acarnı (T. Kö.) 

Acibei (ucubei) hilkat = Danak -= (Fr.) M onstre 

Aciz = Eksin (Fı.) İnc"pable, impuissant 
Örnek: Eksin bir adam oldu[; ıı belli.' - Bıı a· 
dam bu işi başarnıal:t an ckshıdir 

Aciz ı,almak = Eksinınck 

l'impuissance de .. 

Acz = Eksinlik 

(Fr.) Dcm~ urcr dans 

Örnek : Onurı eksini iği cloğuştandır 

Aceze = Kiınsesizlcı· 

Örnek: Darülace.te - Kimsesizler yurdu 

Acuze = Kocakarı 

Adab (Bak; ede:..) = Edevler 
Örnek: Bu sözlerini~ konu~m• edevlerlne 

(adabı münazara) sykm dü~üyor. 

Adabı muateret = Yaşama töreni (1) ..,, (Fr.) Sa· 
voiı'.vivrc 

Adabı umumiye = Utsal törü - (Fr.) Bonnff 

moeurs 
Öı nek: Kanun açık saçık yazıları utsa/ törüy• 
uygunsuz .<ıayar = l.a /oi considere /es ~crits 
ohsccnes comme contraı'res aux bonnes moeurs 

.Adabü erkan - Yol yöntem, sıra ıaygı -=(Fr.) Etl
quctte, regles du savoir-vivte 

Örnek: Bu tıdam yol yöntem (sıra saygı) nedir 

lıilmez = Cet homme ne connaiı pas /es reg • 
fe s d u savoir-vivre 

Adale = Kası ~ (Fr.) Muscle 

Adali = Kasıl - (Fr.) Musculaire 

Adavet 

hostılite 

Yağılık, düşmanlık - ( Fr. ) Anirnosit6, 

Adi, adalet = Tüze (2) == (Fr.) Justice 

Adli Tüzel = (Fr.) Juridique 

Adliye vekaleti - Tüze bakanlığı - <:ı;:r.) Ministcre 

de la ju ~ti ce 

Adil 

Adu 

Tüzcınen = ( Fr.J Justc 

Yağ r, düşman 

Addetmek -= Saymak (Fr.) Considercr comme .• 

Adem Yokluk = (Fr.) NeaııL 

(J) Tdren, me.rasim kaqılıgıdYI. 

(2) Orhun arutlarwda (1'ü.:) Adil, {TüzsüıJ 
gayri adil demektir. 



SAYIFAI 

B. Martel bugün 
lstanhula gelecek 
lstanbal, 24 (Telefon) - Fran

• Suri7e F evkalicle Komi1eri B. 
Martel JU'ID (bqün) latanbula 
ıelecek Ye akpm Ankara'ya gi
clecektir. lataayonda vali ve bele
diye bafkanı tarafmdan aelamla
nacak ve polis müfrezeıi eelam 
duracakt11'. 

iki köy halkının 
mübadelesi 

lstanbul, 24 (Telefon) - Si
hinin Turhal köyündeki bulgu
larla Bulpriatan'daki (Kediüren) 
lröyü türklerinin mübadeleleri 
için yapılmakta olan hazırlıklar 
Wtmittir. 

Sile köylülerinin şikaye
tine bakıldı 

latanbul, 24 (Telefon) - Şile 
kaylüleri k&nür yapmak için or
mandan odun keameie müsaade 
edilmemesinden 1iki1et ediyor-
lardı. Vilayet makamı bu itle e

.. ı. bir surette alikalanarak tet
llik etmit ve orman umum müclü
ı6 Bay Fahri mahallinde durumu 
aörerek köylülere kesim yeri 
pterilmek suretile iıtekleri 1e
rine getirilmittir. 

Tünel şirketinin yapa
cağı bina 

lıtanbul, 24 (Telefon) -Tünel 
firketinin mukavele mucibince 
plata methalinde yapmaia mec
ı.ar olduğu üç katlı kirgir bina
nm projeleri yapılarak imtiyazlı 
tirketler müf ettitliiine verilmit ve 
proje müfettitlikçe tasdik olu-
narak Baymdırlık Bakanlığına 
aönd~rilmittir. Baymdırlık Ba
bnlıfınca ta.dikinden sonra der
.. , binanm yapılmuma hatlana· 
calrtır. 

Yeni Portekiz konsolosu 
İıtanbul, 24 (Telefon) - Yeni 

Portekiz komoloau lstanbula gel
di. 

• 
1 ç D 
Okullulacımız Adanada 

Adana, 23 (A.A) - Ankara 
Yüksek Ziraat enıtitüıünden on 
sekiz kitilik bir okullu grupu bat
lannda profesör B. Mancez ve 

bat asistan Ihsan Nurullah oldu • 
iu halde tarımıza gelmişlerdir. 

Konuklarımız dün ziraat okulun
da, tohum ulah iıtuyonunu, f ab
rikalan ve tarımızın görülmeğe 

değer yerlerini gezmitler ve bu 
sabah Mersine gitmitlerdir. Bu ak
f&ID tanmıza dönmeleri ve birkaç 
aün daha kalmaları umuluyor. 

Amasya' da grip salgını 
Amuya, 24 (.A.A) - Grip aal

ıım devam etmekte oldujunclan 
okullar on iki ıün kapablmıfbr. 

Tiyatro, sinema (ibi ıenel yer
ler 4e bu müddet içinde kapalı bu
lunacaktır. 

Yeni bir ilk okul 
Adana, 24 (A.A) - Ceyhan 

kazaamm Rifatiye köyünde yeni 
bir ilk okulun temel atma mer&Iİ· 
mi yapılmıtbr. 

İngiliz ticaret ataşesi 
geliyor 

latanbul, 24 (Tiefon) - İngi
liz ticaret atqeıi Ankaraya hare
ket etti. 

Donanma gemileri müs
tahdemleri hakkında 

kanun projesi 
Milb Müdafaa Bakanlıiı 659 

•Jllı kanundan eoma tefldl edi
len donanma ve muavin gemiler 
müstahdemlerine yiyecek veril
mesi hakkmda mezkGr kanuna 
müzeyyel bir kanun projesi hazır
lamıttır. 

ULU~ 

u y u K L A R 
t~leri biten yetim ve 

tekaüd maaşları 
Gevq kaymakamı Mehme<l A

rif eytam, Kovilhiaar kaymakamı 
Ali Hıfzı eytam, Karagümrük B. 
T. tubesi tahtilda!ı Ali Zühtü Ö
zütok tekaüd, lst. belediyesi hesab 
it leri varidat mürakibi Yahya E
dib tekaüd, lıt. belediyeıi Fatih 
dairesi kavaaı Tahir eytam, Çemİf· 
kezek nüfus katibi Kemalettin 
eytam, Tatköprü nüfua memuru 
Muıtaf a eytam, Kocaeli eski tah
rirat katibi Cemal eytam, Bayazıt 
daireıi zabıtai belediye komiser 
muavini lamail Nüzhet eytam, İs
tanbul belediyesi umumi evrak 
müdürü Ali Rıza eytam, Diyarbe
kir hususi muhasebe mümeyyızı 
Emin Ali eytam, Pıoarbqı huıu
ıi muhuebe tahsildarı Raif eytam, 
Retadiye tahrirat katibi Ali ey
tam, Y etilköy belediye tahsil tu· 
besi memuru tükrii tekaüd, Ku
tamonu huıuai muhasebe levazun 
memuru Hatim eytam, Çorum es
ki mutasarnf ı Apturrahman ey
tam, Kutamonu hususi muhaıebe 
tahtildan T ahıin, tekaüd, Kızılko
ca nahiyesi müdürü Oıman Na
zım tekaüd, Kütahya daimi encü
men baJkitibi Mustafa Eaad te
kaüd, Hafik huıuaf muhasebe es
ki memuru Ali Rıza eytam, Öde
mi! tahrirat katibi Mustafa eytam, 
Sarıkıtla kaymakamı Yusuf Ziya 
eytam, İstanbul belediyesi merkez 
mutemedi M. Halid Tarı tekaüd, 
llsın nüfus memuru Mehmed Ni
yazi tekaüd, Elaziz eski matbaa 
müdürü İbrahim, tekaüd, Eminö
nü belediye tubeıi muhasebe mas
raf katibi lhrahim tekaüd, Çorlu 
kaymakamı A mi eytam, lıt. Bey
oğlu tephirbanesi idare hesab me-

l 
muna Mustafa Asaf tekaüd, .lat. 
Belediyesi zimmet ve mürettebat 
kitibi M. Bahaettin eytam. 

Çiçek balosu güzel olacak 
Türk Maarif Cemiyeti, Çiçek 

baloıunu 18 nisanda vereceğini e
velce okurlarımıza bildirmiıtik. 
Bu maksadla dün akf&Dl Halke
vinde toplanan balo komitesinin 
balonun fevkalade cazip olması 
için birçok sürprizler hazırlamak-
ta olduğunu ve Halkevi salonları
nı o gece bir çiçek bahçesi haline 
sokmak için elden gelen f edakir
lığı esirgememeie karar verdiğini 
haber aldık. 

Balo davetiyeleri Türk Maarif 
Cemiyeti Umumi merkezinde tev
zi edilmeğe bqlanmqtır. 

Mahalle mümessilleri 
içeri itler Bakanlığı valiliklere 

bir tamim yapmııtır. 
"Mahalle mümessillerinin dai

mi olarak vazifedar lahndıklan 

ve muhtarlık letkilatmdan daha 
genit bir kurum halinde çalıttı

rıld~ğı yapılan tetkikattan anla
tılmıt ve bu tekilde daimi bir tet
kilat halinde mümessil bulundur
ulması kanun ruhuna uyıun düt
memiıtir,, demekte, ancak kanun
i an o vazifeye çağüdığı anda mü
meuil istihdamı lüzumunu bildir
mektedir. 

Adanada havalar 
Adana, 24 (A.A) - Birkaç 

sündür havalar düzelmit yağmur
lar durmuıtur. Şimdi ılık bir ilk • 
bahar havaaı vardır. Bağlarda ü
züm kütükleri yaprağa dönmüt 
ve menimin ilk meyvuı taze ba
dem çıkmıttır. 

Adanada adliye i§leri 
Adana, 24 (A.A) - 935 bat

langıcından bugüne kadar ıanmız 
ihtıau mahkemesine 403 dava gel 
mit bunlardan 101 danni hükme 
bailannuı ve 62 suçlu hakkında 
tevkif karan verilmiftir. 

Belediyeler 
idare meclisi Ü 

Belediyeler .Banlca11 i 
im ü1elerinclen Sami 
saylavlığa seçilmesile 
lan mezkür üyelile alri 
aaylavlanndan Avni Ak Ti 
)'İn edilmiıtir. 

Ticaret odaları kon 
26 mart salı günü te 

toplanacak ticaret odalan 
sine ittirak edecek mura 
ıelmeğe bqlanntlardır. 

Yeni posta ve tel 
binaları için 

Posla telgraf umum mü 
mevcud bina ve tesisatını 
aon tekimülatma uyıun bir 
sokabilmek maluadiyle bir 
projesi hazırlamlJlll'. Bu 
ıöre, posta ve telaraf bi 
pları karıılıiı olarak tel 
paket. kıymetli mektub ve 
feri için fazla olarak bir 
ücreti ahnac•ktır. Bu ücretld 
ta telgraf Ye telef on binaları 
ah ka11ıhiı olarak bastll'I 
puflar yaplfbrılmak suretiyle 
sil edilecek ve paralar posta 
graf umum müdürlüğü bü 
de açılacak bir f utmda t 
caktll'. 

Köylerin gelirini 
çoğaltmak için 

Köy gelirlerini artırmak içbl 
kanun projesi hazırlanmıffd'· 
projeye ıöre nkaf id~-'""

muhtarlara mübürletecekleri • 
haberlerden ele harç alma~ 

Çağrılış 
23-3-1935 pazartesi rünü ~ 

yeti Umumiyeden sonra Milll ilt 
dafaa Encümeni toplanacakbl'• 

BUCECE NOBETÇI ECZA~ 
YENi 

ECZAEVIDIR 

__ z Si - W 1Z 

Adem = • aızhk, • mazhk = (Fr.) in.., lr .• , im .••• 
Orn~k : Ad~mi istikrar: Dursuzluk (J) = ins

tabilitl 

Afif - Sili, temiz = (Fr.) Probe 

Afitap = Ciiftet == ( Fr.) Soleil 

Ablaki:rat (ilmi ahlik) = Etik ( T. Kö.) -= (Fr.) Ah,.._ - Araura 
Ethique, morale Abaisar etmek, ahzi intibm .._.. _ ~ 

Ad~mi ız»•ııli~t: Sorulmulıi ::: lr
responsabillt' 

Ademi imHn: Ol•mazlıi = Jmpoaai-
bilitlı 

Acleae = Gözaii ( 4) = (Fr.) Lentille 

Adet .... S.:rı 

Adet = Cörenels = (Fr.) Usage 

Adet (itiyat anlamına) -== Ahtbnhk == (Pr.) Ha. 
lıitude 

Adet, (Taamil, örf) -- TOrii = (Fr.) Ua et cou 
tumea 

Adet edinmek = Ha~ edinuııelıı 
Adeta (ha)'Yan yürüyüıü) Orta 

Adeta a::a Bayajı = (Fr.) Tout limplement, tout 
bonnement 

Örnek: s~n bu hardetinJ~ (T. Kö.) bana ba
yağı d~manlık •ttin 

A.teta = Enikoaa = (Fr.) Reellement, vraiment 
Ornek: Bugan bava •niionu soğuktur == Au • 
jourd'hui il lait vraiıwnt (rEellement) lroid. 

Adi - Bayatı = (Fr.) Ordinaire 

A•t, aclide Çok, birçok 

Al, afiv =- BaiJf = (Fr.) Pardon 
Affetmek = Baiıtlamak = (Fr.) Pardonner 

Aft1 buauai .... Ozsü a.1q, lriiçik •ilf = (Fr.) 
Grice 

Alfl amumi = Tiilsel ı..tq, lriiyiilc haiıt = (Fr.) 
Amnmie. 

Afaki = Hnaclaa 
Ö~eJı:: Bugiln afaki basbihaller/11 Yakit ıepr
dik = BugiJn havadan s6yl~m•l~rle vakıt (T. 
"'-J gerirdik 
(Objectif Jrarııhğı terim koluna verilmipr.) 

Aleide = Y aratılmq 

~ - Oka~ = (Fr.) Bravo 

Alet = Afat (Yakutça aihir ve efsun anlamına ge. 
len "ap,. ldikUnclen.) 

(J) Dururlulttu iıultılard hllaıulllJI{ olaa 
durlıık ski, istikra .,,.ktir. 

(4) Ay.aa tllrkçflllr. 

Afiyet, (Selimet) == Esenlik = (Fr.) Bonne aante 
Omek: Esenlik dileıMlt = Soobaiter bonne 

sant4 

Afi,.ette (Salim) -= Eaenli = (F'r.) En bonne 
sant6 

Selim = Eaea 
OrneJı:: S~lbn sanal = 11sea una/ 

selimllımak - Eaenlemelr = (Pr.) Saluer 

Seliınlapnak - Eaenletmek 

~ - Billr, anlar, uyanık 

Aıaz = Batlama = (Fr.) Commencemaıt 

Asqte = Bulapnq == ( Fr.) SouilW 

Acut == Kucak 

Ahad = But. = (Fr.) Unites 

Abadı niı (Bak: avam) == Karal 

Ahar ""'" Bqka = (Fr.) A•ttt, autrul 

Ahbap ( Atina) = Bildik = (Fr.) Connaiaance 

Örnek: Buralarda hig bildilim yok = /• ıı'ai 
pB!l ici de conaaiuam:~a 

Ahdar • abzar - Yetil 

Aben == Demir 

Ahenin = Demirden, demir sibi - (Fr.) De fer, 
Comme du fer 

Ahenk = Uyum = (Fr.) Harmonie 

Aheate = Ajır, Y•Yaf = (Fr.) Lent 

Abfad ~ Torunlar = (Fr.) Poateritf 

Ahir ..... Son, sonunda, en eon = (Fr.) Ala fin, en 
demier Jieu, demicr 

Ahiren = Sonla11n = (Fr.) Derni~rement 
Ahize ..... Alınlıç = (Fr.) Recepteur 

Ahirim - Hükümler (T. Itö.) = (Fr.) Jucements 
Prescriptionı 

Ahkıer :ıc: Kor = (Fi.) Braae 

~ :;;: C .. u .... ~~ - (Pr.) Po.tiritf 

Ahlik - Ablik (T. ltö.) 

Ahlaki = Alalikaal = (Fr.) Moral 
(Ahlllc~fd•lci ~on "I,, ince olcunacakttr) 

AhWô = Ahlaka u:rsun - (Fr.) Moral 
Örnek: Bu barebtinia ahllb uygun değildir. 

Gayri ahlaki = Ahlakaız~ yadahlalııaal (6) -
(Fr.) immoral 

Liahliki = Dıtahlakaal (6) - (Fr.) Amöral 

Ahmak Beyinaiz =- (Fr.) İmbkile 

Ahmal ve eakal = AiP'lıklar = (Fr.) Cbarıea et 
poida 

Ahsen - En güzel, çok aiizeJ 

Ahti =- içirik = (Fr.) Viıcereı 

Ahtab - Ahtap (T. Kö.) 

Abd - Ant, pakt (7) - (Fr.) Pacte 

Abd = Devir (T. Kö.) - (Fr.) R~gne, ~riode 
Ahdebnek = Anclelmek 
Abrar == Ozsenler (Bak: hürriyet) 
Ahnl """' Haller (T. Kö.) = (Fr.) CircQnstances, 

Ahval == lıler = (Fr.) Situation, lea Choses 
Ornek: Ahval kesbi vdamet •tti = lfler ka • 
tilleıti = Les choses tournent mal. La situıtloa 
s'est aggrave~. 

Ahval (Vaziyet anlamına\ = Dorum 
Örnek: Abvali ıahsiye = SoysaJJılı durumu 
= Etat civil - Ahvali sıhhiye - Sağlık du • 

rumu c:s Etat de sante 

Ahnlü ıenit (Halil vuiyet, zunafi ahval......_ 
aa) = itler, haller ~ (Fr.) Circonstances 

Örnek: Bu abvalü ıerait içindtt = Bu ballet • 
de ... - Abvalü ıerait müsaid olursa - lıl•r el
verirse, lfl~r uyarsa ... , 

(SJ' Yad., kelimelerin bBflada arabca (g117rı)nıa 
v~ lransnca (im) la yerini tutar. Bu IJadler 
ayrıca yazılacaktır. 

(6) .. Dıı., kelimeleria başında arabcaaın (Jj) ve 
lraasızcanın (a) sdııtı yerini tlıtar. Ba öııek de 
ayzıea yuılacmn. 

(7) Tı KlS. AyTıca yuılacaktn. 

Ahzü sirilt = y ablama 

Ahdi ita .,,. Ahı •erit 

Aidat - Verimce = (Fr.) Cotiaatlon ti 
Örnek: Bu iulllblJn iyesi pr'lda 50 Hrt 
ıimu ?der. 

Aidiyet (Ciheti taalJUk) - llİfİlllİll, ilitk# 

Aid, raci, dair, miia.llik - O...., için, ltJllfl: 
ilitlııin (8) "'"" (Fr.) Compftat, cıoneernant. ~ 
partenant. ayant rapport l, reJatif, reıardlnt. 
qui est, sur 

Aid olmak -=- Dütmek = (Fr.) Appartenir 
Örnek: Ona bu slJziJ slJyl~mttk ala. aid J 

dir. - Ona bu söza siJyleı.k size d,,,.,, 
(8) Osmanlıcada bu kelia»ler asıl anl~ 
dan ayrılarak son zaman/anla lrarmalrarııı• 
hale getirilmiştir. Bu diJrt slJzin tarıa "iaıJI' 
nıf}ar11un ıiirkçede nasıl karplaaacai•"' 
örnekleri~ ghteriyorm: 

1. Bu lrlğıdı ilişkin olduiu oruna ıl~ 
niz. =- Bu klğıdı aid olduğu ~ 
göad•riniz. - Eııp/Jdies ntte pil" 
depattemenc competent. ~ 

11. Diln akşamki sözler bep benim lJs 
(bana aid) idi - TOUH la eoav• ~ 

d'bier soir coae•roait - prop,. r 
~nne. _.,j' 

111. Bu ~v ltimiadirl = Bu ttv itime ~~ 
A qui appartielJt ~· ma/MnJ _,.. 

iV. Bu ipn bana iliflcinliği (aidiyttd) _'r · 
tur = Ceci ıi• aucua rapport .vec ?. 

V. Bu iı btlnim iıimtlir - Bu iı bana 
= C•tte alfairtt me ,.ıarde. A_ 

VI. Kayarin olanı Kayaere. Taıuııu• ~ 
Tanrıya veriniz (Kay•rinkinl Kar-- ! 
Tanrıaınlcini Tannya Yeriniz.) 

Vll. Sıyasal durum üzeriııe bir aöyld , 
s:::Siyasi vaziyet~ dair bir nutuk Jr.4 ~ 
ti = il a l•it un discourı nr la sit,,,,,.., 
politiqu~. _. 

vııı. Bu sözler aizin içia (size raci) d•I' 
c~s paroles ne vous eonnraelJt P'!--~ 

IX. TDrlriy~ iluri1Jt1 bir yazı = TiJt~ 
4alr bir mda/e - V• utlcl• mr I• ,.,,, 
quitt. 
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! arı sıyasal 

Öztürl{çe klasikler 
Hem greko-latin devrin hem de rö

nesanstan beriki batı kültürünün kla
siklerini türkçeye çevirwek en çok mü
rekkep ve kağıd yemiş olan konular
dan biridir. 

Bu, uzun yillardanberi böyledir: ve, 
devletce bir adım atılmaz ve bu işe sis

tem/; olarak başlanmazsa, böyle bir kü· 
tüphanemizin olmaması bayağr tabii 
görünecektir. 

Bugünden sonra, öz türkçe savaşı 
k~stirme bir duruma giriyor. işte kla
sıkJer derdimizin bir çareye bağlanma· 
sına en güzel fırsat. Çünkü bugün baş
layan .. .. k oztur çe savaşı, fikir yayımının 
her bölümünde hızlanacaktır. Öztürk· 
çe• . 

Yı yazılandan konuşulana sokacağız, 

onu Yazı/ana yerleştirmek için, hep bir 
arada, her sözün ayrı propagandasııu 
Yapacağız. 

Yazının, şimdiye kadar en güzel ör
nek/erini klasiklerde buluyoruz. Klasik· 
!erden, ancak, kültürsüz kalmaktan 
korkmayanlar vazgeçer. Bu, böyle ol

d~ğuna, ve bizde de, klasikleri kendi 
dılimize çevirmek ödevi henüz yerine 
getirilmediğine göre, klasiklere öztürk· 
fienin, öztürkçeye de klasiklerin yardı
mını a.~ılamak kadar yerinde bir adım 
olamaz. 

. Büyük kültür savaşının cephesi git• 
tıkçe genişliyor. Bu cephenin bir yeri· 
ııe "kla 'ki k" .. h . . ku1: sı er utup anemız,, ı so :.:" 
turabilirsek: 

l. Hem öztürkçe'nin klasik ifade tar
zını elde etmi~. 

2. Hem de klasikleri öztürkçeleştir• 
rni~ oluruz. 

BURHAN BELGE 

Yunanistan da 
asilerin muha

kemesi yapılıyor 
Atina, 24 ( A.A.) - Bütün şa• 

hidlerin ifadeleri dinlenilmiş ol• 
duğundan sivil suçlular, divanı• 
harb huzu~unda müdafaalarına: 
ba.,• .,.....,1 .. lardır. 

* * * 
Atina, 24 (A.A.) - Atina, }ı;... 

fansından: gazeteler Kavalada 
lllüsadere edilen savaş evrakile di· 
ğet belgeleri neşre devam ediyor· 
lar. 

Bu belgelerden birçoğu dün 
harb divanında okunmuştur. Bel· 
geler suikasdm kuruluşunun, A· 
tinada ve taşrada fesad hareketi· 
~in İcra planını, Venizelos ile di
ger nuıhalefet şeflerinin suçlarını 
lllevdana çıkarmaktadır. 

Ayan başkanı Gonatas ile mu· 
halef et başkanları olan Papanas· 
tasYll, Kafandaris, Sofianolos ve 
Milanas'm alakalarını teshil et· 
lnek üzere devam edilmektedir. 

, ..•. 
İtalya 1911 sınıfını 
nicin silah altına 

-.> 

alıyor? 
. Roma, 24 (A.A) - Jurnal.e 

Oıtalya gazetesi 191 t sınıfının sı
lah altına alınması hakkında di -
Yor ki: Bu tedbir, silahlı kuvvet -
lerin her türlü ihtimale karşı du· 
l'llrna hakim bir halde bulunması
nı temin için ihtiyati bir gayeye 
llıatufdur. lta]yada halen silah 
a~tında üç sınıf vardır. Bu da 600 
hın kişi tutmaktachr. 

T ribune gazetesi yazıyor: B. 

ULUS ..: \. • .s 

~ Atatürk'le ;\ r İş Bankası genel 
Arabistan Krralr 
arasında kutlama 

tel yazıları 
-•~+-

Arabistan Kıralı lbniuuud Haz -
retleriyle Veliaht Hazretlerine ya· 
pılan suikast münasebetiyle Reisi • 
cümhurumuz Atatürk'ün gönder • 
dikleri telyazm ve karşrlığı aıağı· 

dadır: 
Suudi Arabistan Kıralr Haşmetlu 

Abdülaziz lbnissuud Hazretleri 
M ek k e 

Zatı şahaneniz ve Veliaht Haz
retlerine karşı yapılan ıuikastten 
kurtulduğunuzu büyük memnuni -
yetle haber aldım. Bu münasebetle 
gerek Zab şahanelerinin ve ger:k 
Veliaht Hazretlerinin saadet ve aag
lık içinde daha uzun yaıamalanru , 
yürekten dilerim. 

Kamil Atatürk 

Kamal Atatürk Hazretleri Türkiye 
Reisicümhuru 

Ankara 

Suikastten kurtulmamız dolayı· 
siyle vaki tebrikatı devletlerine te • 
şek.kür eder saadet ve refahınızın 
devamını temenni ederiz. 

Abdülaziz 
~ ~iiiiiiiiiiiiiiiii ______________ i~ 

ULUSLAR DERNECt KONSEYİ 

Baskan B. T. R. Aras 
' on beş nisanda 

toplantıya çag1rdı 

Uluslar Derneği konseyini ·ıs nisanda 

1 t va çag~ıran Dışarı l§ler Baka· top an rJ _ 
nrmız Bay Tevfik Rüştü Aras 

Stresa konferansının 1 ı .. nisan· 
da toplanacağını ve bu. gunler?e 

lmakta olan bazı dıplomatık 
yapı · k d b't t masların da o tarıhe a ar ı . 
;i olacağını nazarı dikkate alan 
Dı!arı işler Bakanı ve Uluslar 

D 
... . konseyi başkanı B. T ev-

ernegı . 5 · 
fik R .. 'tü Aras'ın konseyı 1 nı· 

1 uş . ı ·· 
sanda içtimaa davet ... ~tGmesı 

1 
~~-

unu Uluslar Dernegı ene a-
~bliğine bildirdiği haber alınmış· 
tır. (A.A.) -

Alman asl{erliginin 
esasları 

Berlin, 24 (A.A) - Havas 
bildirmeninden: 

Asker devşirme yasası, pazar· 
tesi günü çıkarıla~akt~. Al~ mart
ta ilan edilen yem. as erı uru;
larm tatbikini temın edecek te • 

b
. l . bildiren hu yasanın, der • 
ır erı . el h"k" 

h 1 nesri mukarrer ıse e, u u-a s ,. • t• 
et Sir Con Saymen ın zıyare ın-

ınd ' .. bu ı'şı' biraz kapalı du -en once . 

idare meclisi raporu onanmış, bank.a oıı il{inci 
mali yılına girmiştir 

Türkiye İt Bankası genel mer· 
kez heyeti on birinci mali yılı top· 
lantısını dünkü sayımızda yazdı
ğımız gibi dün saat on beşte mer
kez binasında yapmıştır. Başkan· 
lığa Rize Saylavı Bay Fuad Bul-

ki beher hi&ae ıenedine % 8,80 hesabiyle 
(88) kurut ve beher müeasiı hissesine 
de (10) lira verilmesini tasvib ile temet· 
tü paylannın kanuni vergilerin tevkifin· 
den sonra (10) numaralı kuponlar mu
kabilinde 15 nisan 1935 tarihnden iti -

Di;rdüncii harar 

Genel heyetimiz, Trabzon ıaylavı 

Bay Hasan Saka ile T ekirdağı Say lavı 

Bay Şakir Kesebiri 1935 yılı murakibli -
ğine tayin eylemiıtjr, 

· Türkiye 1~ Bankasının genel heyet toplantısında bsş1i.an, raporun okunuşu ve dinleylciler . 

ca, katibliğe banka umumi katibi baren dağıtılmasına karar verdi. Beşinci karar 
Baki Sedes, reyleri ayırmaya Ma-
liye Bakanlığı Nakid işleri Müdü- Üçüncü karar 1934 hesab yılı murakabe ücreti ola

rak murakiblerin her birisine ikiıer bin 
lira verilmesi genel heyetimizce knar 
altına alınmıştır. 

rü Bay Halil Nazmi Keşmir ve 
saylav General Hakkı Şinasi se
çilmişlerdir. Asaleten ve vekale
ten bulunanların temsil ettikleri 

hisse adedi 3.270.000 liraya teka
bül etmek üzere 327 bini bulmak
ta idi. 

Başkan ve katib seçiminden 
sonra 1934 hesab yılı içindeki du
rumu anlatan idare meclisi ve mü
rakibler raporu okunmuştur. Ge
nel heyet tarafından tetkik edilen 
rapordan sonra Maliye Bakanlığı 
Nakid işleri Müdürü Bay Halil 
Nazmi Keşmir'in takriri üzerine 
aşağıdaki bet karar ittifakla o-

• nanmıştır: 

Birinci karar 
1934 Hesab ydı içindeki çalışma du. 

rumu ve hesablar hakkında idare Mec• 
lisi ve Murakıblar tarafından yazılan 

raporlar ve 31 birincikanun 1934 tarih
li bilanço ve kar ve zarar hesablan bu· 
günkü genel heyetimiz önünde okuna • 
rak tetkik edildi. Bilanço ve kar ve za
rar heıablaruun tasdiki ile İdare Meclisi 
Üyelerinin ve Murakıbların 1934 senesi 
iş ve hesablarmdan dolayı ibralarına ka
rar verildi. 

I kinci karar 
Genel heyetimiz, 1934 yılı temettü 

payı olarak (10) lira itibari kıymetinde-

İngiliz halcanları 

Berlinde 
Londra, 24 ( A.A.) - Sir Con Say • 

men'in seyahatinin ehemmiyeti dolayı • 
sile gazeteler onun ç.ahşmalarıru güçleı
tirecek her türlü neıriyattan çekinmek
tedirler. Gazeteler, İngiliz bakanı tavas
sut vazifesinin ehemmiyetini kaydedi -
yorlar. 

Sunday Timeı diyor ki: "Ne denirse 
densin, Avrupa devlet adamları, yepye• 
ni bir hakikat fikriyle mücehhez olarak 
işe koyulmuşlardır. lngiltere'nin bu 
alanda vazifesi çok mühimdir. Zıd iddi
ıılar ve muhtelif endişeler ara<ıında te • 
vaıün temin edecektir. İngiltere kendi
ne düşen mesullyct hissesini deruhte et
mek ve kollektif bir sistem lehinde en 
geniş bir bal sureti elde etmek için bü • 
tün kuvveti ile çalışmak arzusundadır.,, 
Observer gazetesi de Almanya' da asker 
devşirme kararının neticeleri noktai na
zarından umumiyetle hasıl olan .?n<Iİ!}a • 
lere terceman olmaktadır. 

Bakanlar tayyar,eye 
bindikten sonra 

idare Meclisince 1934 hesab ydı 
ıçinde yapılacak toplanmaların sayısı ne 
olursa olsun bir sene içinde verllecı>k 

huzur hakkı tutarının üyeler için ( 2 lflO) 

lirayı ve reis için de (3601)) lirayı geç

memek şartiyle huzur hakkı verilmesi • 
ne ve bu huzur hakkı tutarlariyle ken
dilerine düşen temettü hisselerinin ufi 
olarak tediyesine genel heyetimizce ka-
rar verilmiştir. 

Banka yasasına göre görüşülm~si 

gereken ıueseleleri sonuchyan hissedar
lar toplantıdan ıonra hazırlanan büfe

de ikram edilmişlerdir. Kuruluş günün
denberi büyük ödevini muvaffakiyetle 
başaran ulusal bankamrzın 12 inci çalış
ma yılının daha üstün sonuclarla bezen
mesini dileriz.. 

~~~~----------.. ··----------~~~~ 
l{adın esirgenıe k.ıırunıu dün yılhlc 

toplanlısıııı yaı>lı 
( Himayei Etfal Kadın Yardım 

Cemiyeti) dördüncü kongresini 
dün yapmıştır. Toplantıyı başkan 

Kadrn Esirgeme Kurumundan başkan 
Bayan Nakiye 

vekili Bayan Makbule Naci Elde
niz açmış ve bir başkan, bir ikin
ci başkan iki katib seçileceğini 
söylemiştir. Başkanlığa Bayan Na
kiye, ikinci ha,kanhğa Bayan Fa
zilet Sümer, katibliklere Bayan 
Şadiye Muhiddin, Doktor Fatma 
seçilmişler ve idare heyetinin bir 
yıllık raporu okunmuştur. 

Bir yıllık gelir yekununun 3387 
lira 87 kurut olduğu, hu gelirin 
mühim bir kısmının satılan çorab-

lardan temi~ edildiğini ve hu pa-

ra ile yapılan işleri anlatan rapo
run tetftiki için beş kifilik bir he· 
sabları tetkik ve bir de idare en
cümeni seçilmiştlr. 

Büdceyi tetkik eden encümen 
başkanlığı durumun yasaya uy. 
gun olduğunu bildirdiğinden ra
por onanmış ve cemiyetin adının 
(Kadın Esirgeme Kurumu) na 
çevrilmesi ve nizamnamenin dör
düncü maddesine {gene kızları 
korur) cümlesinin eklenmesi ona
narak genel merkez üyesi ve ye
dek üye seçimi yapılmıştır. 

C. H.Parlisi Ankat'"a 
vilayet heyetinin 

balosu 
Cümhuriyet Halk Partisi Ankara Vi

layet idare heyeti önfunüzdeki per4ern
beye rastlıyan 28 mart akf&J'llı, her ··rl 
yapmakta olduğu gibi bir balo verecek
tir. Ankara Palas salonlarında •·erilecek 
olan bu balonun bütün hazrrlıklan bit· 
miştir. Baloya gelecelderan iyice gülü:> 
eğlenebilmeleri için iki cazband temin 
edilmiştir. Balo için daha çok duyuk al
mak istiyenler 1269 numaralı telefona 
bat vurmalı dırlar. 

rum içerisinde bulundurmayı ~s -

d ..... d n neşretınekten çekm -
Le ıgın e , b k 

. t' Bazı gazeteler, unun as-
mış ır. k ld ... 

Londra, 24 (A.A.) - Sir Cou Say
. men hareketinden evvel matbuata bı.y.a

natta bulunarak demiıtir ki: 

Musolininin sıyasası daima barı • 
§a ır.aluf old1~~1mu tekrara lüzum 
Yoktur. Faltat barışı teminat altı· 
na almak için gafil avlanmama -
Ya. tamamen azmetmis olmak ge· 
tekiı-. Bu yeni vakıala~111, bir şa • 
l•rtrna doaurmaması için bunları 
ltletanetle \arşıhyan faşizmin ül
küsüd" 

den böyle geri hıra ı ıgını ve 

1 (Sonu 4. cü •ayıl ada) 
(Sonu 4 üncü sayıiada) Kadrn Esirgeme Kurumunun diinkü toplantısında bulunanlar 

ur. 

• 



SAYIFA 4 

Balli.an andlaşması 
savaşı önledi 

Lö Jurnal dö Moscu yukaı-daki baş
}lkla yazdığı bir yazıda Yunanistanda
W &0n hadiseler karşısında Balkan and
Jıapnası devletleri tarafından takib e
"ilmiş olan hareket tarzınr mevzuu 
bahsetmekte ve demektedir ki: 

" Bu defa Balkanlar, barbı lttiyen· 
Jerin bu Avrupa köşesine bağladıkları 
411Dutları bap çıkardı. Yunanistandald 
a1aklanma, ne bu iç ııyaaa işini dışa· 
ııya ta~ırdı, ne de yarımada içinde bu· 
,un Balkan devletleri a.rasında barııın 
ld.mcsi için biricik milmkün garatnfıyi 
•ydana getiren kı.wvetler ınUnaMbe • 
dni bozdu. 

Bugün bir kı11m elen sabitlerinin 
itaatsizlikleri diter bir kısmı elen H• 

bitleri tarafından baatınlmıt bulunu • 
yor. Bu vaziyette bu hldiseleri mey • 
dana getiren Mbebleri yoklarken görll· 
yoruz ki bu tebeblerin hadiseyi orta• 
ya koyanların &iittükleri hedeflere gö
n hiç bir deleri yoktur. Bugün hiç 
fOphe yoktur W elen ~akıerl ayaklanma; 
ımm hakiki pyesi, hemen bUtUn Bal· 
kan devletlerini biribir4~ beğlıyan 

karşılıklı yardım muahedeleri lfettmi• 
ni yokctmekti. 

Balkan andlaşması Balkan devlet • 
krini müsbet bir 11yaaa gütmekten I· 
c.iz oldukları ve Avrupanın bu nokta • 
•ında yığılmış ~n biribirine zıd ulu· 
--.ı gayelerin ve aırurları durmadan de· 
ii§tirmek iateğinin patlak vermesi 
için herhangi bir kanflklığın yettiği 
yolundaki kökleşmiş zihniyete açık bir 
\ekzib teşkil etti. 

Filhakika elen hadiselerinden hemen 
biraz önce Bulgaristanda Ege denizi· 
..e bir mahreç meselesinin yeniden or
taya atılmakta olduğunu gösteren ol 
dukça kuvvetli bir türk .. bulgar mat• 
buat münaka§alı olmuı ve bundan bi • 
u evel de On iki ada elen ahalisi ara 
•ında itaJyan aleyhtarı karışıklıklar 

vukua gelmişti. 
Bu hadiselerin açık birer vasıfları 

vardır. Ve bu bidiseler 9unu iabat et• 
meıktedir ki Balkan devletleri araamda 
oldukça gayrı tabii bir ıurette vucuda 
getirilen muvazeneyi bomıak için uğ· 
raşmakta devam eden g;isli cereyanlar 
nrdır. 

Fakat diğer taraftan., ber bowutun .. 
da uluslararası '3ir ihtilaf mevauunu 
teşkil eden Balkan mlinuebetlerlnde· 
ki bu istikrarımhklar, Balkan mdla§ .. 
anasının esaaını teşkil eden fikrin, ıi· 

lahlı ihtilaftan önlemek l~in Balkan 
devletleri arasında faal bir i!l>irlllinin 
gerek bulunduğu fikrinin doğruluğu • 
nu da gösteımeğe kilidir, 

Son Y unaniı;tan hadiseleri Balkan 
andlaşması için ciddi bir imtihan ol • 
muş ve bu andlaşma Romanya dışarı 
iıfler bakanı B. Titulesk:onun da çok 
doğru olarak söylediği &ibi, böyle bfr 

karıılıklı yardun •iıteminin aağlamlı • 
iı hakkında yeni bir tecrlibe daha ge· 
çirerek bu imtihandan çıkmııtır. Eğer 
ekn hadiseleri bugünkü gergin bava 

isinde yayılma hadisesi tahmin edile· 
miyecek derecede vtisat gösterecek o
lan bir uluslararası ihtilafı haline rel• 
medi ise bu ancak bu andla-pna saye • 

ainde olmu~tur. Yunaniıtana komşu 

devleclerde başlamış olan askeri hare .. 
!ketler durduru1muş ve hazır bulunan 
seferberlik emtrleri geri aldırılmı§tır, 

O halde B. Tituleıokonun nıatıbuat 
mümessmerlyle yaptığı bir konuşma 
Hnasında ileri sürdüğü JU ıualde hakkı 
yok mudur? "Hiç bir emniyet ıistemi
aln, karşılıklı yardım taahbüdleri Uze· 
tine müeases muahedeler ıieteminl ge• 
temiyeceğine bundan daha beJiğ bir 
lııuhran leter mJ ?,, 

Harb lıtlyenlerin arzuları bu defa 
Balkanlar karJılıklı yardım andlqırna
• ile karııılattı. Bu bal muhalclcak W• 

ntte, yeni bir harbı huırhyan memle 
lııetlerln gayretlerini ve Avrupanm dl· 
)er taraflarında buna benzer andla, • 
ma}ar yapılmaamı ve her §eyden evel 
lark andlaşmaıının akdo1unmaaını gH
•eten mücadelelerinj artıTaeaktu. 

Fakat öte taraftan, Yunanistan h.A
diselerinden alınan bu tecrUbe, Avru· 
peda barışın ldameıl taraftarlarının da 
a.ı karşılıklı yardım andlaşmalan aieı
temini vikuda getirmek için cılan ça -
h~~ ';ırını artırmalıdır. 

ULUS 

f -- - - - ----.;: 

l! abancı gaze!elerde o~udukl~~ımızj 
Yunan gazeteleri 

Yunan gazetelerinin bepıl is.yana 
W§I Ttirıkiyenin aldığı vaziyet ve ttirk 
dfoijanlannın yunan hükfunetine karşı 
göaterdikleri teveccühten dolayı beya
nı memnuniyet etmektedirler • 

Bilhcwa Bay Tevfik Rüştü Araaın 

beyanatı yunanlıların pe.k hoşlarına 
ptmij ve bütün gazeteler bunu aynen 
ne;retmişlerdir. 

(.Antropos) 14 mart 193$ 

Eskiden dalım boğuşma1ar harici 
tehlikeleri uyandırırdı. Halbuki bu 
defa ~unan ulusu bu wnumt kaidenin 
abfne j&hid olmu§ ve bütün komşula
nndan tef.kat ve aempati görmll§tür. 

t.yandan alınan bir çok deıaler me
yanında, Babkan misakının kıymet ve 
ehemmiyeti de filen iapat edilmiı bu
Jumnaktadır. İnsanın, Giritli hain fi • 
nrioin Balkan misakının kendi mena· 
fil için tehlikeli olduğunu görerek po
lemiık açtığını iddia edeceği geHyor. 

(Katimerini) 14 mart 1935 

Yun.an hükfunetdnin ricası iizerine 
komşu Tür1dye hükQmeti, yurum as.ile
rinin malzeme ve mühimmat tedarik 
•tmesine meydan vermemiştir. Karade
nizden mahrukat nakleden yunan ge • 
mllm İ•tanbul limanında deıniırlemeli 
mecburiyetinde ıkalmışlardır. 

Romanya hükumeti de petr<>l yüklü 
Uç yunan filebinin hareketine mani ol· 
duğundan, asi donanma komşular sa· 
yesinde mahrukattan mahrum kalmı§· 
tir. 

Karadeniz limanlarına mahruıkat al• 
mak Urere gönderilen bu gemilerden 
ullerin her şeyi evelden dUşünmU§ ve 
hazırlamış oldukları anlaşılmakta ise 
d•• Balkan misakının kıymetini dahi· 
ll hesab etmedikleri de meydana çıı]tl. 

maktadır. 

Diğer taraftan aai donanma seyri· 
Mfer ffDMmda teaadüf ettiği tllık va
purlarına Uişmeğe de cesaret tdeme • 
mlftir. 

(Tipos) 14 mart 1935 

Venlzelos ile Plastiraa taraftarları· 
nın '-Yaklandırdrklan iıyan 1stanbulun 
tUrk ve elen efkSrı umumiye&inde peık 

fecl bJr intiba husule getirmiştir. 

htanbuldü:l fOVen venl.ıeliıtler bi· 

ı. bq asiyi taldbih •tmck.te ve merku· 

mun phat menafii uğrunda memleke· 

tl kana boyamak letediğini ileri ıilr • 

mıe.ktedirler. 

Eealcn Venizeloıun ıaluıi menafii 
ufrunda her ıeyi feda ettiği bir defa 
daha Jıbat edilmit bulunmaktadır, 

TUrk mehafill, layanm Balkan ıul· 

hwıu tehlibye diltUrmes.1 ihtimalleri

m diltUnereık yunan vekayiini adım a 

drm ta.kib etmiş ise de bu yoldaki id· 

dJalar hayalperestliktir. Hatti Balkan 

tulhunu bu yUzden tehlikeli göstermett 

bizce alçaık~ bir iddia aayılablllr, 

Ortada Bal.kan misakı gi:bi kuvvet• 

ıt bir bal bulunmasa bile böyle bir teh· 

ilke hatıra eelebilirdf. Fakat bu misak 

bir Balkan aulhunu korumağa kilidir, 

Eaaeen Ankara hUkQıneti, Balkan an· 

dını kıymetsi4' addedenlerin fikirleri .. 

ne iştiralk etınediğinJ mlikerreren fa • 

bat ttmi§tir. Son isyan ffıtasmda 

Balkanlılann mtiıterih uyuyabilmele • 

ıini temJn eden kudret bu andla§Ola 

olmuştur. Binaenaleyh Balkan misakı 

nm eheınrni~tini vokayi lsbat etmi§ 

bulwıuyor. 

Bugünkü Aıkdenlz vı Balkan vaz.i .. 
yeti aiyaeiye•ini iyice kavramı! bulu • 

nan türk matbuatı, daha ilk günden fa 
yanın ademi muvaffakiyetle neticele .. 

neceğini IÖyJemi§ ve asi reisler.ini çıl " 
ımbkla i1ıham etmiıtir. 

(Cümhuriyet} ve (Milliyet). gazt• 

telerlnin neşriyatını aynen naklediyo· 

na. Diğer taraftan Ankara HWrOmetl 

Yunaniatanm ricaaı üzerine Hilere 

mahrukat taııyan yunan vapurlarının 
bof udan ges;meeinc mani oJmut ve 
kaptanluı.n prote&toli\rına kulak asma
DUfhl'. 

Hitleriıı aksırığl. 
9 mart tarihli İngi l izce The nevs 

etateman and -ıation mecmuası ingiliz 
aıyasası, B. Hitlerin durumu ve saire 
hakıkmda "Bitlerin aksmğı,. başlığile 
yazmış olduğu bir yazıda diyor ki: 

" ... B. Makdonald, ailahlanmanın u
lusları savaştan kurtaramryacağı ve za
yıf ulusların bu vasıta sayesinde kuv
vetlilerin saldınnasmdan korunup em
niyet kurulamıyacağmı büyük bir deb
debe ile aöyliyeli çok olmamıştır. 

Bugün beyaz kita.bta aynı kanaat 
tcıkrarlanmakta, fakat işin bütün me • 
kanizması silahlanmaya yüklenmekte
dir. 

Bu sıyasanm ve bu suretlehareke
tin, maalesef, gerekli bir iş olduğu ile
ri sürülüyor. Sözde bir maalesef de -
n:ıek kafi değildir. Biz, bu gerekliliği 
reddediqoruz. Hele bunun zamanı ve 
içinde kullanılan dil, iki kert, üç kere 
felaketli görünüyor. 

Taymis gazetesi, bunun hakkında 
diyor ki: "Bu, gerçekten ingiliz hükn
metinin durum hakkında umutlu oldu
ğunu göstermektedir. Bu silahları ço
ğaltmalar, tam uluslararası ufuklarda 
düzelme alametleri belirdiği bir sıra

da yapılıyor.,. 

Biz, bu mantık cevheri Uzerlnde 
herhangi bir tefsir yapmaktan çekine
rek bu "düzelme alametleri,. noktası 

üzerinde duracağız. 

Bu alametler, Sir Con Saymen ile 
Eden'in Berlini ziyaretleri ve orada .bir 

emniyet sistemi kurulması manasına geldi 
ği anl~dıyor. Fakat birkaç saat için • 
de bu ziyaret geri kalıvermiştir, 

Hitler aksırdı ve onun üzerine ufuk 
Jarm durumu değişiverdi. Herhalde bu 
ııyasal hastalığa kimse kanmıt değil • 
dir; çünkü alman önderi, bütün gün
delik işleriyle meşgul olabildiği gibi 
pazarte&i günü akşamı Berlinde bir 
aergiyi siyarete bile gitmekten geri 
durmamıştır. 

Alınan gazetelerinin pek dostane ol· 
mıyan bir dille söyle.dikleri gibi, bu 
hareket beyaz kitabta kullanılan lisana 
!bir karşılık teşkil etmektedir, 

Neden bu dil kullanıldı? İngiltere 
halıkının ıyalnız alman silahlanmasm • 
dan değil, alman ulusunun bir milita • 
rizm hastalığına tutuJmasmda da te • 
laşlandığr muhakıkkaktır. 

Fakat, tam ba.kanlanmız Berline gi 
dip alman1arla işi bir yoluna koyacak· 
lan bir sırada alman ulusunun yara • 
ma.zhğını bu ıuretle artırmak yerinde 
bir hareket olmuş mudur? 

B. Hitlerin korkutulacağı ve yahut 
koskoca bir değneği zeytin dalı .ana
cağı mı tahmin olunmuştUir? 

Yoksa bizim Dovning Strit, bu beyaz ld 
tabı yalnız yurdda sarfolunmak için çı
karmış da bunun Vilhelmştrasede de 
okunacağını unutmuş mudur? 

İşi ne ıuretle izah edersek edelim, 
ulusal hükfunetin bir hata işlemiş ol· 
duğu muhakkaktır. Gene bu, en büyük 
yanlış değildir. Bu ııyasa yUzünd~n 

Almanynam yatı§tınlmasr, Uluslar 
Derneğine ve silahsızlanma konferansı· 
na dönmeıi imkinlarrnın gerçekleşme· 
ıi geciktirilmiı bulunmaktadır. 

Bu: bizi t~krar beyaz kitabın dayan
dığı belgelere getirir. Hükfunetln bir 
ıeyasası yoktur. Bazr militarist Toriler 
onu böyle bir silahlanma sıyasası güt· 
meğe mecbur etmişler, sonra o da gi
riştiği bu işi, emniyet için bir garanti 
şeklinde gösterip müdafaaya girişmiş
tir. 

Baş.ha.kan, öteki uluslar ıilahlanı • 
yor diye bağırıp duruyor ve Almanya
dan başka Amerikanın, Japonyarun ve 
Rusyanın da silahlandığını ileri sürü· 
yor. Şu halde, barış gayretiyle yalnız 
biz, korunma ailahlarımızı eksiltmiş 

bulunuyoruz demektir, 
... Sil~Janma yarışı devam etmekte

dir. Biz de esasen on milyon liralık 

büdceyi kısa bir zamanda 60 milyon ll· 
raya yükseltmiş bulunuyo1"U%. 

Beyu kitab, ulusal hükfunet.ln kol· 
loktif emniyetten ilmidinl kutiğini iti· 
raf eden bir belgedfo. · 

Eğer bundan büıtü1ı bütlin ümit b, .. 

B. Hi tlerin dedikleri 
Martın oıı yedisinde Milnihde dört 

mevsim otelinde DeyJi Meyl gazetesi
nin bildirmeni B. Vard Praya'ı kabul 
eden B. Bitler ona şu sözleri ıöylemi~ 
tir: 

" Siz, Almanyaya daha sık gelmeli
siniz ve kendi gözünüzle ulusun bana 
karşr gösterdiği heyecanlı alakayı gör· 
melisiniz. 

Eğer şu büyük kalabalık içinde her
hangi bir kadına, yahut erkeğe benim 
alman ordusunu diriltmek hususunda 
almış olduğum tedbirlerin bir ıavata 
yol açıp açmıycağrm aorsamıı: yüzünil
ze hayretle bakarlar. 

Alman ulusu sava§ istemiıyor. Onun 
istediği barı~ ve saadettir. O, her şeyin 
üstünde kendi kendisini ıaydınnak di
leğindedir. 

Benim alman ulusuna verdiğim şey, 

kendi kendisini ıayma.ktır. 

Ulus, Versay muahedeşinin düşman
ca tazyiki altında artık yaşıyamazlardı. 

Almanyanın ne tarafına giderseniz 
gidiniz, bütün ulusun cumartesi günü 
verdiğim karardan dolayı beni kucak· 
layacakJarını görürsünüz. 

Bu, büyük bir ulustur. Bunun geçmit 
yıllarda olduğu gibi tahkir ve tazyik 
altında yaşaması yakışık almazdı. Bu· 
gün ulusun yüreği, bu bilyiik tazıyikten 
kurtu1duğu için ferah ve sevinç Jçin
dedir. Fakat bana inanınız ki bu se
vinçte başka bir tllkeye aaldırmak dl 
leği olmadığı gibi bu durum, savaı 

tehlikesini de, asla, artımıamaktadtt.,, 

-···~ 
Ekonomist ne diyor? 
İngilizce Ec:.onomist meanuaaı Si 

mart tarihli sayısında "kara kitab,, bat
lığı altında yazdığı bir yazıda diyor ki: 

,. Bundan bir hafta evel Sir Con 
Saymenin Berlin dyareti Avrupanın 

Çdk zamandanberi özlediği ve bir mil<J
dettir çı.Jmıaza girmit sayılan barışı te

min edecek, iıled düzeltecek diye bir 
umud uyanmııtı. 

İngiliz dışarı ıııer bakanına, Lon • 
drada yapılan fransu - in.gillz anlag
maları eaaaı dairctinde alman başka • 
nile görüşmek ve onun dileklerini din 
lemek, bu suretle Almanyayı kendi is
teğiyle Avrupamn lfbirlftln• tokmak 
vazifesi düpiiftü. 

Bugün bütün bu umutlar aaraılmıt
tır. Şimdi bu ziyaret gayrı muC\)'yen 
bir ıı.urette geciktirilmiı bulunuyor. B. 
Hitler ise aldığı eoğuğu ve ho§nutsuz
luğunu eyi etmek için dinJenmeğe çe· 
kilidir. Önümüzdeki pazarteıl günü In
giliz parlamentosu bu duruma bir çare 
bulabilmcık için toplanacaktfl". 

Bunun auçu taktiklerinde Uç bil.yük 
psikoloji hatası lfliyen hükBmettedir. 

"" Biz ıurasmı iyice bi!iyoru.ı ki in
giliz efkarı umumiyesi, bugünkü poli
tika makinesinin barışı korumak için 
kafi geldiğine ve bunun için modası 

geçmi§ tedbirle.re baş vurmanın yersJz 
bulunduğuna kanaat getlrmft bulun -
maktadır 

Beyaz kitab i.se eldeki korunma va
utalarının kifayetıizliğinl llerl •ilııU • 
yor. Ulus, bu fikirde değildir. 

Ulus, ·kıuvvetle kanidir ki •ilahların 

tahdid ~ilme.si Ue ıbart§ n kıollektlf 

emniyet korunabilir, 

Eğer her ulus, öteki uluılan dü • 

ıünmeksizin silablanmağa kalkışacak 

olursa, bu, dünyayı 1914 yılından ön

ceki çağlardan d~a kötü bir hale IO· 

ıkacaktır. Ve bu yolun maalesef, pel. 

eıyi biliriz ki sonu sav~ çıkar.,, 

ıilmemişse bile ulusal hükQmet, bizi 
"ulusal korunma,, adı altında milyon
larca lira israf etmeğe aüriiklemekteclir. 

••• Bugünkü tahminler ve Heri aü • 
rülen liizumlarm biz lüzumsuz olduğu· 
naıkaniiz. Ulusal hükfunet de bu iş.i di· 
lediği gibi çevirmeğe bırakılmıyacak· 
tır • 

Aynı zamanda ortada B. Hitlerin ak
ıırığı varoır. Eğer, banş gerçekten in
giliz ııyuaaının amacı ise B. Makdo -
ınald ona bir aoğttlı algmhiı tedavisi' 
prui bulması ~rektir. · · 
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Alınan asl\.erlioiuiıı o 
esasları 

OJO§ı 3. üncü aayılada) 
her şeyden önce Sir Con Sa~~ 
ile bu hususta konutmak istendi' 
ğini ihsaa ediyorlar. 

Bununla beraber, askeri yaJI' 
cılarm yazılarına göre yuanıo ~ 
zı tef errüabm öğrenmek mümküJI 
olmu§tur. 

Harbiye baknhğı men1ublatııt' 
dan binbaıı Görç, yazdığı yaııdl 
askere alma usulünün f aydalarıııf 
kaydetmektedir. Mumaileyh, at • 
kerlerio, orduya girerken, Al.• 
manyanın dirik)iğinde yeni bıt 
unsur katmakta olduklarına, in•· 
nı bulunduklarını söylüyor. 

Gene bakanlığa bağlı yüzbat' 
fon Va del' e göre yeni ordu, ayııı 
imparatorluk ordusunun esasla.ta 
na göre kurulacaktır. JS'den 4 
yaşına kadar bütün alınanlar at' 
kere alınacaklardır. 21 yaşına k•· 
dar olanlra fili hizmete, 35 ya~ııı• 
kadar olanlar ihtiyata, 45 yaşın• 
kadar olanlar da müstahfaza ar· 
rılacaklardır. 

İhtimaldir ki, mali sebebler • 
den dolayı, fili orduyu kuracak 
olan 300,000 kişinin hep birdel1 
silah altına alınması mümkün ol•· 
mıyacaktır. Bu itibarla, başka &U'd 

letle ikmal edilecek, daha mahdt1 
bir tali musulü dütünülecektir. 

Bu münasebetle, general fo11 
Meç, askeri talimi savaş kıtaatı• 
na hasretmeyip bilumum üniver • 
site veilk okullarla, liselerde de 
hazırlık talimleri yaptırmayı dü · 
tünmektedir. 

General fon Meç, : "Okutınt\11• 
)ara, zabitin şuurlu bir yardımcı$l 
olm,alıdır. Askerlik işlerinde aıa· 
mi .. gayret göstermeliyiz.,, diyor. 

Esasen alman genderi, çalış • 
ma kamplarında, gerçekten bir 
ihzari askeri terbiye görmekte • 
dirler. 

İngiliz bakanlan 
Berlinde 

(Batı 3. üncü aayıfada) 
" - Dünya yüzünde barı§ ve in.an· 

lar araaında hüsnüniyet olan gayenıiı.e 

erişmek için biitün kuvvetimizle müca • 
dele edeceğiz. 

Alman büyük elçili Baron Fon HÖ~ 
Sir Saymen'i tayyare meydanında teş"I 
ebniştir Sir Saymen elçiden .. kendisine 
'\'erilecek bir mektubu~ olup olmadığ nı 
tormuı ve elçi de "yalnız: iyi tali,, rrı"k~ 
tubu olduğu CYabmı vermi~tiı· 

Tayyaredtn indikten 
sonra 

Berlin, 24 (A.A.) - Sir Con 
Saymen ile 8. Eden Tempelhof'ta 
tayyareden inince B. Fon Noyrat 
ile İngiliz büyük elçisi B. filips 
tarafın den aelamlanmışlardır. Ta'/ 
yare meydanında kalabalık bir 

halk hazu bulunmakta idi. .Ba· 
kanlar Fon Nöyrat'la birliktt- in· 
giliz elçiliğine gitmi9lerdir. B. 
Filips bir çay vermiştir. Temas n 
bu çayıla başladığı zannedilmek
tedir. 

Berlin'de 
Berlin, 24 (A.A.) - Sir :Say· 

men ıle 8. Eden saat 17.35 de bu· 
raya muvasalat etmişlerdir. 

Adlon otelinde 
Berlin, 24 (A.A.) - Saat yir· 

miden ıonra ve Fon Noyrat ile di· 
ğer alınan ricali İngiliz elçiliğin· 
den aynlı§mı müteakib, ingili:ı 

bakanları Adlon oteline gitmişler~ 
dir. Otelin salonunda toplanma~ 0 

lan İngiliz kolonisi, İngiliz bakarı· 
larını hararetle alkışlamışlardır. 

B. Baldvin'in söylevi 
Londra, 24 (A.A) - Alber • 

Hail' de bir söylev veren 8. Bald· 
vin, lngilteren;n barışçı arzuları· 
nı ve Uluslar Derne7~ pa·emıipfo • 
• ' k • ' h* k d~ T jt\ rıne arşı ınaucın• n· ere c-• 

teyid eylemirtir. 
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--!!.., ~tırmaları 

keçilerin salgın 
ciğer hastalığı 

Mikrobu, koı~uyucu a~ısı 
ve kurtarıcı seromu 

Büt'" l'an un keçi soylarını başlıca Anka-

lld~n &lizel tiftik keçilerini aürülerle 
üren k . tok _ ço salgın bır hastalık vardır. 

l saglam yapıda, hasta1ıklardan 
Orluna 

'- z ve her şeyden gıdasını kolay-
.. bulabilen keçilerin en korkunç bu 
le &talığı değerli keçilerimizden bek
aij nen faydaları azaltır. Gene bunun yü-

1 ~den Ankara keçi soyu gittikçe bo
.: lllcıktadır. Bulaşan sürüde hastalan

tıtta~ 'kalnıal . Yavrulama çağı ise ge-
erın h . D f c:psı yavrularını atarlar. o • 

tırnıuşların s litü kesilır, yavrular bir 
hndan h 
ta . astalıktan öbür yandan açlık· 

n l '" 
• 

0 Urler. Yazın keçilerin yüzde 40 1• 
1§ Ve d - . 

-1.. ogum çağlarında yü.ıde 70-80 ı 
o Ur B 
1 

• u hastalığa tut ulup kurtulanla-
~n kılları dökülür, yerin e cı':anlar da 

ti~uk ~e dejeneredir. B öyle bo.:uk tif
• er ıyi boyan·naz. L 1 gibi tiftikler 
arışını 

IXıa , ş olan bir kumaş iyi boyana -
tinı~ı~ından yabancı piyasalarda tiftikle

~ın kıymeti düşmektedir. 
•• 

1 
ll~ salgın hastalık adından da anla-

~ dıgı g 'b' .. . ı ı akciğer ve ciğer zarları u-
atrınd . . 
.. .. e ıltıhab ve gangren yaparak 
vııtu .. 
d rur. Ülkemizin her yanında var • 
ır. As A 'tu Ya, Balkan, İtalya, Kap ve • 

• Sturalyaya da yayılmıştır. Mikrobu 
idantifiy - · · t . e edilememiş oldugu ıçın e-
•ırli b' 

ır savaş yolu da bulunamamıştı. 
192 . 
Jo··8 

Y•lrnda M. M. v Etlik Bakteriyo-

Jı Ye Serolo1'i enstitüsünde bunun 
itlik 

robunu idantifiye etmcğe muvaf • 
falı: 
. Olduk. o zamandanberi mikrobun 

biyoıo1· · · · y u sa • ısını ve hastahgın btlt n ev 
fını Z B 

aynı enstitü ve sonra da · · 
lnerk ez laboratuvarlarında çalışma ar-

yetle aşı yapıldı. Aşılanmıyan öteki 

köylerde bir yıl durmaksızın hastalık 
devam ettiği halde bu köyde durdu ve 
bir daha çıkmadı. Gebeler yavrularını 
tabii halde doğurdular ve yavrular da 
hastalanmadan yaşadılar. 1934 de Mi 
haliccik kazasının köy ve çiftliklerin • 
de hastalık çıkan sürülerle daha baş
Iarnıyan fakat bulaşmak tehlikesinde 
olan sürülere aynı muvaffakiyetle aşı 

ıd Asının koruyucu tesirini en 
yapı ı. • 
canlı bir deneme ile meydana koymak 

için Bozan çiftJiği sahibi ~ay Ha~i~ 
Sazak kendi sağlam keçilerınden dışı, 
erkek ,gebe ve yavru olmak üzere tür
lü cinsten 50 keçiyi aşılattırdıktan son

ra Sanköyde çıkan ve şiddetle telefat 
v\!rmekte olan keçi sürülerinin arası~a 
kattı . Aradan aylar geçtiği halde hıç 
bir keçiye bulaşamadı. Aşıdan gördük
leri faydadan çok memnun olan köylü 
sürü sahibleri Ziraat Bakanlığına yazı 
ve telgraflarla kıvançlarını ve teşek • 
kürlerini, vali ve kaymakam l::r vasıta • 

siyle bildirmişlerdir. Eski§ehir ba~tar 
müdürü de tatbikat neticelerini sevınç· 
le bildiren raporunu Ziraat Bakan1ığr-
na vermiştir. 

Bu salgının mikrobu ve hayatının 

bütün inceliklerini, hastalık belirtile • 

rini, yaptığı afetleri, tefhis, bulaşma 
ve yayılma yollarını, bastah.ktan kur
tulanların ne uzaya kadar mıkrob taşı-
yıcı olduğunu, buna karşı a~ılması ge 
rek olan savaşın ana yollarını, korwna 
ve. kurtarma usullerini gösteren bir ki· 
tabcık hazırladım. Yakında Y.Z.E. rek

törlilğü yönünden basılacak olan bu ki
tabcıkla yurddaki mal sabibleriyle mes
lekdaşlanmın ve bütün acunun ilimse

verlerine Türk Cumurluğunun bir küllGQaşlarrınJa araştırdık ve inceledik. 
1ttikrob .. · ·· ~ un ve hastalığın biyolopsı og· tür yavrusunu 
"nild'k d r m 

daha bağışlamakla kı-

1 ten sonra bu hastalııkla savaş • vanç uya ı 
Bakteriyoloğ Dr. 

Süreyya A YG'ON 
lllalı: . . b. 

ıçın hastalığa karşı koruyucu ır 

'fı \'c hastaları ilk devresinde kurta-
tabilen • 1 y 

Şafi bir serumunu hazır amaga 

lnu,,.affak olduk. Aşı ve serumun ilk 
tatb' lc 1 atı 1929 yılında Ankara civarın· 

:: \'akacık köyünde yapıldı. Bu köy
) elde edilen eyi neticeden cesaret a
ar.ıc 1 ,..
1 

. 931 yılında Biçerde Hasanbey 
al tlı - · ta ~ınde 2000 baş keçi arasında çı -
lı: n Şiddetli salgına karşı Ziraat Ba • 
anııg· ı . .. 

diirü ~ın ı~niyle Eskişehir baytar mu-
ı.. Nıyazı ve Sivrihisar baytarı Ta
qır ·1 ı.._ 1 e daha geniş bir deneme tatbi • 
"lltı y 1'a aptık. Çiftlik sahibi Bay Hasan 

Sta)ık . • b la gırmış olan 1000 ve daha u • 
1'ş~rş olan 1000 olmak üzere 2000 
bıı keçinin hiç bir şart olmamak üzere 

denern · · tb"k t ta 
1 

e ıçın bağışladı. Bu ta ı a -
Sil: aboratuvar denemelerimizin tıpkısı 
}'"' tı. 1933 de Eskişehirin Mamuca kö
..... ~.nde hastalık çıktı Eskicıehir baytar 
"'\Jd"' .. . :ır 
filı: .uru Niyazi ve merkez baytarı Tev-

~------~·-··------~ 
Havacılık ve Spor 

Havacıbk ve Spor Mecmuasının 
(llg) uncu sayısı çıkmıttır. l~inde bat
bakanhğmın onuncu yılını bitiren <?e • 
neral ismet lnönü'nün bir portresıyle 
fU yazılar vardır: 

Türk Kutu - Behcet Kemal Çağlar 
Türk Kuşu'nu kutlarken - Mab • 

mud Beliğ 
Türk Kutu (Şiir) - Server Ziya 

Gürevin 
Türk Kutu - Abidin Daver 
Romanyada mühim bir uçak yarı.tı. 
Tayyare Cemiyetinin on yılı ıçın 

dütünc:eler 

H a hukuku - Rifat Tatkın a,, • A 
Sporcular Tayyareıi - Z~~a tef 
Frnsız havacılığında yemlikler 
Onbet milyon oyuncak tayyar~ • 
Türk Uhuu ve Tayyare Cemiyeti. 

ULUS 

Yurd Postası 

Ispartanın ökono111i clurumu 
İsparta (Hususi) - lsparta gerek 

ökonomi ve gerekse sınai alanda ileri 

gitmiş bir memlekettir. 

İspartada cümhuriyetin büyük fe -

yiz ve eserleri her yerden daha önce 

tahakkuk etmiştir. Büyük ve modern 

iplik fabrikası türk anonim şirketi 1926 

yılında İspartada kurulmuş ve teknik 

techizatile muhitini faydaland ırmıştır. 

1908 yılında kurulan ( Sanaıyı ve ti-

Yıpısı bitmek üzere olan Isparta 
Gülyağı fabrikası 

caret T. A.Ş.) deri fabrikası da ancak 

cümhuriyet devrinde te-kem.mül etmiş 

ve yeni makinelerle faaliyete geçmittir. 

İsparta ı;anayi alanında çok önde gel

miş ve halk bu kuru1uşlardan çok i&ti

f ade etmiştir. 

Bugün yukarda resmini koyduğu • 

muz fabrika (Türk Gülyağcıbk Limi • 

ted Ş.) tarafından yaptırılan ve aon 

ı;istem asri techizatx haiz olan bir cüm

huriyet abidesidir. Gülcülük lsparta -

nın oldukça eski bir işidir. Bu ulusal 

ihracat maddemiz dünya harbınm aü • 

rüklediği acı tesirlerle cümhuriyet dev 

rine kadar menfaatlı olmaktan uzak • 

!aşmıştı. Ancak aziz cümhuriyet idare

reıi bu verimli gelirimizi kesmemek ve 

muhitimize daha çok fazla menfaat bı
rakmak gayesini güderek İspartada bir 

gülyağr fabrikasının yapılmasını beı 

aenelik sanayi programına koymakla 
bu ulusal işimizi tamamlamış ve Tür-

k~eye teknik gülyağcılığr sokmuıtur. 
Gördüğünüz bu fabrika, ıürk kudreti 

karşısında çok kısa bir anda yapılmış

tır. 

Fabri'kanın yapı işi bitmekle bera • 
ber montaj işi de haylice ilerlemiştir. 
Makine ve inbik daireleri bitmek üze

redir. 
Bütiln gülcüler güllerini eyi bir fi. 

atla fabrikaya s.ıtmışlardır. Gül bahçe· 
leri sahası !Jimdiden genişlemeğe baş • 
lamıştır. Halk fabrikanın yapılmasın • 
dan çok memnundur. 

Fabrika bu mahsul yılında ite t>q.. 
hyacaktrr. Bu fabrika yüzünden yurd
daşlar zengin olacak, refaha erecek ve 
İsparta gün diyarı olarak anrlaca'lctır. 

Edimede resim sergisi 
Halkevi müze ve 1ıergi kolu. Edir

nede bir resim sergisi açmala karar 

vermİ§ ve bu ma.kaadla faaliyete aeç

miştir. Sergi mayıaın oo be'inde ffld 

türkocağı 1alonlarında açılacak ft on 

beş gUn açık duracaktır. Sorgiy. her 

taraftaki sanatk!r ve bevcak!rlarm Iı

tirak etmeleri arzu ve rica edilmekte • 

dir. Eserlerini tefhir .tmok latlyen • 

lerin kaç eacr göndenceıklerinl mayı· 

arn ibtiduına kadar Edirne Halken 

reisliğine bildirmeleri v• eaorlerinl de 
nihayet rnay1&.1n begincl pnilM bıdar 
gene orB\Y• göndermeleri fatenmelrte • 
dir. 

• • 

Kazanan numaralar 
Çocuk Eairgeme Kunım.u ile Ulusal 

lktısad ve Tasarruf Cemiyetinin miltte• 
rek yaptıktan piyangoda bet lira kaza. 
nan numaralar. 

83087, 200, 84254, 85481, 85926, 86063 

lll, 230, 404, 710, 87070, 118, 123, 155 

274, 783, 88460, 808, 946, 89050, 224, 335 

541, 715, 90426, 898, 910, 91035, 075, 115 

235. 91654, 974, 92100, 109, 486, 93000 

364, 619, 888 94055, 599, 95012, 086, 113 

128, 145. 423, 587, 590, 835, P6008, 077 

96791, 822. 97387, 412, 482, 945, 98336 

178, 98889, 98918, 99012, 244, 309, !19 
565, 645. 100054, 101540, 5H. 102172. 

342, 606, 103006, 070, 133, 277, 491, 719 

104006, 368, 981, 105249, 279, 960, 106188 

218,262, 892, 107688, 108852.398, 108570 

573, 736. 109030. 079, 806, 110049, 097 

212, 111645, 984, 112056, 160, 415, 747, 

113015. 056, 162, 205, 642, 808, 115639, 

116076, 234. 492. 665. 117067, 286, 420 

117475, 669, 979, 118016, 119334, 392, 

795, 120073. 212. 296, 121134, 161, 307, 

422, 705, 122152, 175, 458, 544, 588, 629 
123471. 533. 621. 780, 124143, 35~ 654 
124917, 125220, 126285, 368, 454, 558, 
127283, 516. 128093. 813. 129 sos, 322 
389, 490, 843 ,130188, 235, 245, 308, 
131087. 281, 491, 802, 961, 132021, 871 

133129, 331. 346. 434. 133452, 490, 135166 
439, 504, 514, 649, 705. 919, 969, 971, 
136331, 356, 634, 965, 137073, 089, 151 
194, 138013. 244, 558, 654, 658, 139229 
537, 684. 808, 812, 140198, 140382, 702, 
141799, 849. 142816. 824, 979, 986, 143099 
285, 425, 486, 581. 143652, 741, 144065 
406, 540, 145239, 557, 726, 829, 861, 
148482. 634, 149065, 548, 597. 

SAY iFA 5 

1\'laliye tamimleri 

Serbest meslek erbabı 
beyannameye tabi 
tutulabilecekler 

Serbes\ mealek erbabının ya • 
zıhane, idarehane ve muayeneha. 
nelerinin gayrı ufi iradlan iki 
bin lira ve daha fazla da olsa 7 
inci maddenin biriaci fıkrasına ite 
halen beyannameye tibi tutulma
yarak kanunun 19 uncu maddeal 
mucibince ıayn aafi irad üzerin
den verıiye tabi tutulmaları iktı
aa edeceği maJU..clur. 

Sözü ıeçea ..... yazıda aer • 
beat mealek .... IDJD 47 inci 
maddede yazılı ~ar hakkından 
istifade edemiyecelderine dair bir 
kayıd olmadığı ıilai bu maddede 
ıayrı safi irad izminden vergiye 
tibi tutulan mükelleflerin alelit • 
lak beyannam97e tabiiyetlerinl 
iatiyebilecekleri yazılı bulunmuı• 
na ıöre pyn Afi irad üzerinden 
Yeraiye tibi bulwnan lel'beat meao 
lek erbabmm ela AJBI haktan İa
tifade etmeleri tabii olduiu Mali· 
ye Bakanlığınca alakadarlara bi). 
dirilmittir. 

Bir yıl içinde işlerini de
ğiştirenlerin tabi ola

cakları muamele 
Ticareqihlannm kinunuaani ib 
tiduındaki gayrı aft iradı üze • 
rinclen YeJ"IİJe tibi tutulacak o • 
lan bu mükelleflerin sene ortumo 
ela Yergi niıbetleriain clefipneıl 

n bilfarz 2395 -..ıı kanunwı 
34 üncü maddeainiD (G) fıkraıı 
mucibince yüzde 75 niıbetlne ta.. 
bi içkili bir lokantanın tene için
de içkiyi kaldırarak yüzde 45 ni• 
lı.eliue dltl .. (E) ldmumcla .... 
kir lokantalar ...,..uaa pimeal. 
ancak ertesi aene Yerıiaine müu
ıir olacafl cihetle, aene içinde bq 
mükellef hakkmda vergi nokta • 
ımdan bqkaca bir muamele ya • 
pılmamHı ve erteü tene tarhoha· 
nacak vergilerinia beaabmda e • 
velki sene hangi tarihte ittiplinl 
deiittirmit ise l&Jn afi irada Q 

tarihe kadar eald niıbetin Ye b\l 
tarihten tonruı içia, ıeni iftigali• 
ne ıöre tibi olaap niabetin tatbl. 
ki auretile tarh mu•melesinin Ha. 
ıı lazım ıelecefi Maliye Bakan • 
bğından alakadarlara bildirilmit • 
tir. 

TORK 
ÇOCUKLARI 

TÜRK KUŞU'na 
uçucu üye yazdınız 

..... ıle bu köye de tüm bir aıuvaff aki-

~~·,,h _
1 

Tefrika: 27 ---~yle mi? Bana ihtiyar çapkın, J?on Juan, her-
-~ - ·- kesi dikiz eden ihtiyar k~z,.dedı11; Evet, geçen 

akşam seni korulukta dıkız ettım; ancak, 

Gülmekten kırılarak cevab verdi: "O ab
dal vikontu, karnının üzerinde bus kesesi 
ile niçin yatağa yatırdığını biliyor musun? 
Kırlangıçların öcünü almak için mi? Ama 
yaptın ha! sen muzibin birisin Otellol iste· 
diğin senin, vikontun, ay ışığında kontesle 
gezmemesi idi ... ,, 

kinlik ver. Ne yapm~ ıirenlerin türküle~ 
rini işitmemek için nerelere gitmem gereli 
tiğini yavaşca kulağıma fısılda.,. 

M• h ' • kit bl hangimiz Don Juan'a benziyor~uk bilmem; 
IC ele nın a yahut Romeo'ya! .. : Ama ona .. hi~ benzem.e· 

diğini söylemelim~? A.~~~ y~~r.! ışt~ s~~ı~ 
tam adın. köpeğinın gordugunu bıle gore Yazan: Aksel MUNT .AR 

Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYD 
''G · 'di 

... eçen akşam ıhlamurlar altı eyı 1 
' 

~'-kr . . ' e '1 1 ıdı değil mi? Şahid olarak ben v 
Ilı ~anda da bülbüllerin korosu vardı, d~
~ ?11? Ağustosta bülbül ha! herhalde, sız 
t:.'l 121 Uzak bir ülkede uzaklara gitmiş ola· 
.""'lts , 
4aıı 11112 ! şimdi de, hemen bu gece oraya 
-... ltl~k istiyorsun, değil mi? Öyleyse, dur· 
~ "gı:yin, gö.zünün önündeki şu, ahtapat 
~ı adını vermekten çekinmediğin şuanna 
~ an, seni, gözlerini açıp kapayıncaya ka
~. ıhıanıurlar altına götürüp bıraka~ 
\;, ırn ışığım, senin hulyan kadar hızlı gı· 

··ıs )t Ot en rüya görmüyorum, eyice .uyanığnn 
'-)-~~ da dönmek istemiyorum. Şeyt~ 

~ ı~, . 
~illldi de uyanık olduğwıwı . rilY85"!1 

eğ, başladın işte! Şeytanın hayaletı, 

memiş ol~ abdal kör, b~n~m ne ya_şım, ne 
cinsim, ne yaşayışım belhdır. Ben hır haya· 

limf" 
"Neyin hayali?,, 
••ötmüş bir dünyanın hayali. Hayaller-

den kork! küfretmekten vazgeç; yoksa se
i insan gözü için Güneş - Tanrının şuala-

n' l k.. d nndan daha zararlı olan şualarım a or e e-
rim- İşte son sözüm! Tanyeri ağarmak üze· 
re; yerime dönmeliyim, yoksa yolumu bu~a
mauı. Ben yaşlı ve yorgunum. Her şey~ dın· 
lenirkcn, akşamdan sabaha kadar, sagdan 
sola koşmak kolay mr, sanırsın!. .. ,, 

Bu hayale baktıkça onun. y~~lı ve yorgun 
ld ğunu görüyordum. Benı kor etmek teh· 

~idr ıazcbnnamış olsaydı belki ona acıya-

caktDD da. ç .ı ....... rr • ··ı·· -•- 1 Bağırdım: " ık ~..,;?IS o u y.1.1\ayıcı 
Burada işin yok, ben sapsaglamnn.,, 

"Çek şu zehirli kolwıu, kokmuş örümcek; 
yoksa yataktan atlayınca seni ezerim.,, 

Uyku içinde bulunan uzuvlarımı hareke
te getirmek için büyük bir gayrette bulun
dum ve ter içinde uyandım. 

Oda tatlı bir gümüş ışık içinde kil 
Sihirlenmiş gözlerimden kabuklar bir

denbire düştü ve açık pencereden beni bu
h~tsuz gökyüzünden seyıeden, güzel ve sa
kın, tulunayı gördüm. 

':Ay, a~ı Tann 1 gecenin sessizliği içinde 
benım sesımi işitebilir misin? Çok tatlı fa· 
kat çok tasalı bir halin var. , 

Sen iç acısı nedir, bilir misin? Affedebi· 
lir misin? An ışığının merhemi ile yaralan 
eyilegtirebilir miahı? Unutmayı öğretebilir 
misin? Gel, güzel kardeş, yanıma otur öyle 
bıkkınım ki 1 beyaz elini atq gibi y~ ba
şnna koy, kannakarışl'k düıüncelerime aa-

Gidip pencerenin önüne oturarak ge~ 
ecesinin yıldızlar arasında yoluna gidi.şi1ı4 
uzun uzun baktım; uykusuz kaldığnn gec 
ler sayesinde, o yıldı.zlamı adlarını birer 
rer biliyor ve onları öyle anıyordum. Es 
zaman gemicilerinin taptıktan Kastor..,, 
Pollüks, sonra Arkturus, Aldebaran, Kap 
la, Vega, Kasyope ! tam başının üzerinde 
bu ... ~arlak yıldızın ~dı ne idi.; hani şu, b~ 
degışmez ve dosdognı ışığı ıle bakmakta a. 
lanın? ... Onu ben eyi tanırdım. Onun ay~ 
hğmı kendime kılavuz ederek kızmış ~ 

galar üzerinde sandalunm yolunu bulmu~ 
yahut doğduğum ülkenin bitmez tükenm 
karlan ve ormanları arasında şaşınnad 
gelip geçmiştim: şimal yıldızı. 

"İşte yolun, şuaımın peşinden gel, kurW 
tursun.,, 

Doktor bir ay yerinde bulunmıyacaktır. 
Hoaman bulvarmda 66 numarada 
Doktor Norstrom'a başvurulması. 

(Sonu \':'-) 
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lTALYA'DA LElllSTAN'U.\ ALMA~YA'OA FHA.NSA'OA BIRLE~lK UEVLETLER'VE 

Filipin'in istiklali nasıl 
olacak? 

B. l\ılusolininin 
söylevi · 

Roma, 24 ( A.A.) - Mücadele alay
larının teşkilinin 16 ıncı yıldönümü mü
nasebetiyle Duçe, Venedik Sarayının 

balkonundan halka hitaben bir ıöylev 

söylemi' ve bu ıöylev ıürekli alkışlarla 
kar,ılanmıştrr. Duçe fÖyle demi,ti.·: 

•• - Siyah gömlekliler, bu an, İtal
yan tarihinde eaash bir andır ve bu iti

barla gelecek asırlar tarafından anılma
ğa şayandır. Yalnız senede iki üç defa 

geçmişe gözlerimizi çevirmek gerektir. 
Zira ruhumuzda bizi geleceğe doğru 

scı;keden bir kuvvet vardır. Geçmiıte 

biz bir avuç İnsan idik. Şimdi büyük bir 

kütleyiz, fakat şurasını kııydetmck ge -
rcktir ki b;,ı kütle, o bir avuç insanın 

aynı cüret ve azim hissini taşıyor .. Bu
günkü hava gibi bulutlu ve kararsız 

olan sıyasal ik imde ha?ya, bir sükün 

manzarası arzediyor. Zira İtalya gerek 

ruh ve zerek silc'lh itibariyle kuvvetlidir. 
Bütün İtal)an ulusuna ıunu demek iste

rim ki hiç bir hfıdise ltalya'yı şaşkın av
lıyamıyacak ve ltalya"n:n karşı koyamı

yacagı hiç bir lındise çıkanuyacaktrr. 

Birer hak kat elan bu şeyler, bize etra -

' sük\ın ile bakmamızı temin etmekte -

dir. Bunu bir hakikat olarak kabul edi

niz ve bunu kendinize bir silah yapınız. 

Mukadderatın önümüze çıkaracağı her 

türlü i~i becermeğe hazırız. Eğer icabe

decck olursa yolumu:ı:a çıkacak her çeşit 

cnge leri büyük bir ceht ile dev:rece -

ğiz. Siyah gömlekliler ulusunun taşı -

makta olduğu milyonlarca süngü, bizim 

Avl'U;ıa barış·nı temin için yapacağnnrz 

teşriki mc~a:de yardımcımızdır. 

Mücadele alaylarının teşekkülünün 

16 ıncı yıldönümünde faşist İtalya işte 

bu ş kilde görünüyor.,, 

Lehistanın yeni 
aııayasası 

Varşova, 24 (A.A.) - Yeni anaya
sası Reisicümhura geniş salahiyetler ver
mektedir. Bu yasaya göre, Reisicümhur, 
ordunun başkumandanı olup harb il;'.n 
etmek ve barış yapmak haklannı mün -
haııran haizdir. 8aşbr-kanı o nasbeder 
ve başbakan, diyet meclisine değil rei
sicümhura karşı mesuldür. Diyet mecli
si, kabinenin hep birden veya her baka
nın ayrı ayrı istifasını istiyebilirse de 
buna dair karar her iki meclis tarafın -
dan müştereken tasdik edilmelidir. Rei
sicümhur, başbakanın da imzasına ha -
cet kalmaksızın bazı mukarrerat ittihaz 
edebilir. Diyet mecfüi mehuh ik'!n, ana 
yasaya karşı olmamak şartiyle, kım:ın 

mahiyetinde kararnameler ıııdarına sa -
lahiyettardır. 

Mümtaziyet prensibi muhafaza edil
mitşir: Ayan meclisi, Üyesinin üçte i~i
sini, en ziyade laik olanlar arasından, iki 
meclisi müştereken seçecek, üçte birini 
de reisicümhur doğrudan doğruya nas
bedecektir. 

Diyet meclisi, be§ sene için gizli rey 
ile seçilir. Seçim, umumi \•e nisbidir. Di
yet meclisi, hükumetle müştereken ka
nun neşreder ve büdceyi tasdik eyler. 

Anayasa, hemen meriyete girmiye -

cektir. Bu hususta henüz bir karar alın
mamıştır. 

Sadece harbiye bakanı olmakla bera
ber, Mareı;al Pilsudski filen hükümetin 
amiri mutlakıdır. Mumaileyh, çekildiği 
takdirdedir ki, annyasa&ının, bir ehem • 
miyeti olacaktır. 

Bay Suviç Romada 
Paris, 24 (A.A) - B. Suviç, 

dün akşam Roma'ya gitmiş ve ha
reketi sırasında B. Laval tarafın
dan uğurlanmıştır. 

Almeınya 'nın ökonomik 
durumu 

Berlin, 24 (A.A) - Havas bil
dirmeninden: 

B. Şaht, Almanyanm vaziyeti 
hahkında, dün Prusya devlet şura
sı huzurunda vermiş olduğu iza· 
hatı pek de nikbinane olmıyan şu 
sözlerle bitirmiştir: 

" - Almanyanın ökonomik 
sıyasası, pek mühim ödevler kar
şısındadır. Bunları başarıp başa

ramıyacağmıız ancak mukadde • 
rata bağlıdır.,, 

Alman ökonomi bakanı, Al • 
manyanm ökonomisi bakımından 
her şeyden önce halli gereken mü
him meselenin ham maddeler, ya
bancı borçlar ve döviz meseleleri 
olduğunu söylemiştir: 

Aynı zamanda B. Şalıt, devle
tin mali ihtiyaçlarını temin için 
kullanılan tedbirlerden de bahset
miş, lakin resmi zabıtta, onun bu 
husustaki söyledikleri yazılmamış
tır. 

Almanya ve Sov.yetlerin 
barışçılığı 

Londra, 24 (A.A) - Dün 
Londrada bir söylev veren 8. Bal
dvin, demiştir ki: 

" - Almanya ile sovyetlerin, 
büyük barış alanında, Üzerlerine 
düşen ödevi yapacaklarına gü • 
venip güvenmiyeceğimizi, bu hu -
susta biricik salahiyet sahibi olan 
kimselerden öğrenmek üzere, bu
gün, barışkorur bir maksatla yo
la çıkan Sir Con Saymen ile B. 
Eden'e kalben en sıcak temenni • 
lerimizi sunarız.,, 

Bay Lavalin 
l\loskova yolculuğu 

Paris, 24 ( A.A.) - B. Lava{ Mos
kova yolculuğunun tarihini bakanlar 
meclisinin 26 mart tari:ıli toplantısında 
bildirecektir. 8. Laval'in 1 l nisandaki 
Stı ;u;e konferansından önce mi, yoksa 
15 nisandaki uluslar derneği konseyin

den sonra mı gideceği daha be:li değil -
dir. Konseyllen sonra giderse belki yol
cuh•k tarihi biraz uza:< o~::ı::ak, fakat, bu 
suret:e fransız - Sovyet görü~me!erine 
daha 1:::niş bir ufuk haı:ır:anmış olac·k
tır. Buna mukabil gelecek h'lfta !ıarek :t 
edebildiği takdirde, temas ve esasları 

tesbit edilmiş olmakla bera!>er metni 
-:i.--t:yc kadar hazırlanmamış olan doğu 

andlaşması hakkında lcı:mdilerirle muta
bık kalmak imk;.m hasıl olı> .. aktır. 

Fransa l\f adagask:arı 
satıyor ınu? 

Londra, 24 (A.A.) - Alman 
istihbarat bürosundan bildiriliyor: 
Sunday Ekspres gazetesine göre, 
Fransa, fransız • İtalyan anlaşma
sı çevresi içinde, Madagaskar a
dasını 75 milyon İngiliz lirasına 

ltalya'ya vermeye hazır bulun
maktadır. 

B. Li tvinof'un bir 
tel yazısı 

Paris, 24 (A.A.) - Bakanlar mecli

sinin son toplantısında 8. l.aval'in Moı
kovaya gitmesi hakkında karar veril -
meai Üzerine, B. Litvinof B. Laval'a bir 

telyazısı çekerek bu konuşmanın fran • 

sız - sovyet iıbirliğinin pekiştirilmesi
ne ve gerçek barış 7amanları bulunması 

yolunda yeni bir merhale olacağı kana
atinde bulunduğunu bildirmiştir. 

Vatington, 24 (A.A) - '1"' 
Filipin hükfunetinin resmen ~ 
luşu, gelecek sonteşrinde M•01 

lada olacaktır. 
Filipin adalarının temel Y-: 

sı, Amerika temel yasasının tlP ~ 
sıdır. Bu yasa gerekince, altı . 
müddetle bir reisicümhur, bir ~ 
sicümhur muavini seçilecek ve. le 
üyeden müteşekkil, senato ad•1 . 
bir tek meclis kurulacaktır. 8-~ 
dan başka 11 üyelik bir de .,.,,.. 
divan bulunacaktır. 

Temel yasası, sıyasa "Yası~ 
olarak savaşı önlemektir. Parl• 

k•' mentonun onayından geçen 1 
nuna göre Filipin adaları, t~'. 
sonra büsbütün müstakil ola 
lardır. 

Ekincilere yardım z· .,t 
Vaşington, 24 (A. A.) - ır (l' 

bakanı B. Vallas, pamuk ınüsta . 
sillerine, balya başına ikraz. ~d; 
len 12 çentin 1935 rekoltesı ıÇ 
de ikrazına devam olunacai1°' 
söylemiştir. . 

Bay Huver'in bir bildirisi 
Sakremento, 24 (A.A) - ~·, 

Huver, Kaliforniya cümhuriyetÇ• 
lerine hitaben bir bildiri çıkara-' 
rak ulusal kalkınma sıyasasıll~ 
bir muvaffakiyetsizlik teşkil etli" 
ğini bildirmit ve cümhuriyet fır 
kasının tekrar canlandırıJmasıol 
tavsiye eylemittir. 

Vaşington, 24 (A.A) - B. ~ır 
ver'in bildirisinin, mumaileyh': 
1936 da Ruzvelt' e karşı naınıe 
çıkacağını gösterip göstermedi • 
ği hakkında çcşidli görüşroelel' 
ileri sürülmektedir. 

1 URK MA ARtF CEMiYETi nin ÇiÇEK BALOSU 18-Nisan-1935perşembe günü akşamı Halkevinde 
~~ , 

-- ~----~~ --· ·--· ·- O-~ ··~-=~-=-=--::-=====-~--====·--~ 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 21 Mart 1935 vaziyeti 

!I Aktif ,_ 1 Pasif 
KASA: Lira 1 Lira Lira Lira 

1 Altın: safi kilogram 13.998,926 19.690.651,301 SERMAYE 
Banknot 8.986.986,-

15.000.000,-

Ufaklık 1 İHTİYAT AKÇESİ 
644.915,14 29.322.552,44 663.914,30 

-- 1 DAHll,UEKt MUHABİRLER: TEDA VÜLDEK1 BANKNOT. 

Altın: Safi Kg. 1.788,024 2.515.004,-
LAR: 

Türk lirası 37 5.054,88 2.890.058,88 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-
Kanunun 6 ve 8 inci maddele-

HA~IÇTEKl MUHABİRLER: rine tevfikan hazine tarafından 
Altın: Safi kilogram 3.806,986 5.354.842, 1 o vaki tediyat 10.121.623,-
Altına tahvili kabil ıerbest 

dövizler. 13.922.846, 77 19.277.688,87 
Deruhte edilen evrakı nakdiyr 

HAZlNE TAHVİLLER!: 
bakiyesi 148.626.940,-

Karşılığı tamamen altın olarak 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 

ilaveten tedavüle vazedilen 10.000.000,- 158.626.940,-1 

karşılığı 158.748.563,-
Kanunun 6 ve 8 inci maddele- TÜRY LİRASI MEVDUATI: 

rine tevfikan hazine tarafından Vadesiz 14.182.796,55 
va.ki tediyat 10.121.623,- 148.626.940,-

Vadeli -,-
14.182.796,55 

SENEDAT CÜZDANI: DÖVİZ MEVDU ATI: 

Hazine bonolan 3.66 7 .292,60 Vadesiz 11.154 .385060

1 
Ticari ıenedat 1.009.305,90 4.676.598,50 Vad ~u 776.952,80 11.931.338,40 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZ. MUHTELİF. 55. 707.921,14 
DANI: 

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

( tahvilat (itibari kıymetle) 30.359.187,19 

B- ( Serbest esham ve tahvilat 4.864.697165 35.223.884,84 

AVANSLAR: 

Altın ve döviz ib:erine 23.797,62 
Tahvilit üzerine 895.386,40 919.184,02 

HİSSE TM ~1.AR 4.500.000,-

MUHlELlF. 10.676.002,84 

YEK ON 256.112.910,39 

1 
YE KON 256.112.910,3911 

• 
1 

2 mart 1933 tarihinden ititiaren: lstionfo 5 f/2 % - Altın üzerine avans 4 1/2 % 

Toplanma 

Hukukçular Cemiyeti 
Başkanlığından: 

Cemiyetimizin yıllık kurultayı 5 nisan 935 cuma gii"a 
saat on beşte Ankara Halkevinde toplanacağından üyelt' 
rimizin toplantıya gelmeleri rica olunur. ı-ııZO 

l
mumınınıı1111ııııoı1111_._1R1111111ııun1HB11ımıımu-....-

Elektrik mühendisi B. Refik'in 
e 
ii Ameli ve mufassal Elektrik, Makina kitapları. Deposu: PoS· 1 tahane arkasında Basiret bam kahvecisi. 1-1124 
•w.111nın1H11tt111ını11mamının.,.uaıaaa ı••--•• ıaı ıı mı~ 

Havacılık ve ' sporun 
BEKLENİLEN TÜRK KUŞU SAYISI 

- İçindekiler -

Türk Kuşu 
Türk Kuşu Kurumunu Kutlarken 
Türk Kuşu 

Behçet Kemal Çağla' 
Mahmud Beliğ 
Server Ziya Güreviıl 

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 havacılığında yenilikler 
Türk ulusu ve Tayyare Cemiyeti 
• • • • • • • Ve Spor bahisleri ~ 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 

Ankara dördüncü icra 
memurluğnudan: 

Bir borcun bitmesi için haciz 
edilip ve satışına karar verilen 
kolombiya marka gramofon ve 

bir adet telefonken marka rad

yo 4. 4. 935 tarihinde Ankara be

lediyesi müzayede salonunda 
saat 12 de açık artırma ile sa 

tılacağından taliplerin yevmi 

mezkUrda orada hazır buluna • -

Satılık arsa 
Çankırı caddesinde Asekerti• 

şubesi yakınında 20 metrelik caci'I 
de üzerinde köşe başında (tına'" 
ca tanzim edilmiş) 302 metre
Ankara Eczanesine müracaat. 

1-1132 

cak memurumuza 935-1026 do" 

ya numarası ile müracaatları il•" 
olunur. 1-1131 



Milli Müdafaa Vekiileti 
Saııoalnıa Komisyonu 

ilanları 

İLAN 
1 - Beher metresinin 
~ edilen fiatı 36 kuruş 
0 4300 metre kılıfhk bez 
•çık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - İhalesi 30. 3. 935 cu
!l'ıartesi günü saat 11 dedir. 

116 
3 .- Muvakkat teminat 
lıra 10 kuruştur. 

1 
4 - Şartnamesini para -

12 almak ve örneğini gör· 
:ek istiyenler her gün öğ-

dcn sonra komisyona u°"-
?ayabilirler. b 

1 ~ - Eksiltmeye girecek· 
:: ihale günü ve saatında 

U\1akkat banka teminat 
lnektub ve maliyeye yatın1· 
llUş teminat karşılığı ala • 
taldan makbuzlarla kanu • 
~un 2 ve 3 üncü maddele • 
~:e Yazılı vesikalarla bir
k e M. M. V. satın alma 

Omisyonunda bulunmaları . 
(571) 1 - 973 

MAK1NA Y AGI !LANI 
(13461) kilo makine yağı 

da~ık eksiltme ile mübayaa e-
ılrnek .. ·ı k uzere eksı tmeye 

... 01lmuştur. İşbu makine ya
gı memleket dahilinde mev
~ makine yağlarından o -
ın ktır. Tahmin edilen u • 

Um bedeli 3499 lira 86 ku· 
~tur. Şartnamesi bedelsiz 
:la~ komisyonumuzdan 
erııecektir. İhalesi 4.4.1935 
Perşemb .. .. b. d e gunu saat on ır-

e komisyonumuzda yapıla
~ktır. Muvakkat teminatı 
62 lira 50 kuruştur. Eksilt· 

:eye girecekler 2490 No. lu 
anunla şartnamede istenen 

~lgcleri beraber getirecek-
~dir. (607) ı-1041 

1 LAN 
'i erli fabrkialar mamula

:ınuan 40000 metre kaput -

1~ kumaş kapalı ~arf usu· 

1
1Y~e satın alınacaktır. lha
n~~ı 11. 4. 935 perşembe gü· 
: ~aat 11 dedir. Beher met· 

t nın muhammen bedeli 
2~7 kuruş 50 santimdir. Te
nıınatı muvakkatesi 7200 li
;adır. İstekliler evsaf ve 
ı:rtnamesıni almak ve gör 
:rn tk istiyenler 595 kuruş 

Ukabilinde M. M. V. satın 
~ komisyonundan veri • 
tcektir. Eksiltmeye gıre -
~klerin 2490 No. lu kanun
bcr gösterilen vesaik la bera-

belli gün ve saatından 
:n az bir saat evel teklif 
~banka mektublariyle bir
it ~e komisyona tevdi etme-

rı. (655) 1-1128 
lLAN 

Yerli fabrikalar mamula· 
~dan 45000 metrelik elbi
::ı ~k kumaş kapalı zarf u
baı1Yle satın alınacaktır. 1-

.. esi l 3-4-935 cumartesi mu saat ı ı dedir. Be
ı..~r metresinin muhammen 
ucd ı· e ı 265 kuruştur. Temi -
~tı muvakkatesi 7212 lira 
laf kuruştur. İstekliler ev • 
l't Ve şartnamesini almak 

111 .. ~rnıek istiyenler 597 ku
._., mukabilinde M. M. V. 
~ alma komisyonundan 

._trilecektir. Eksiltmeye gi· 
l'ctekier 2490 No. lu kanunt gösterilen vesaikla bera-

belli gün ve saatmdan b:n az bir saat evel teklif ve 
te ka mektublariyle birlik· 
l'i. komisyona tevdi etmele-
~ 1-1129 

Satılık ev 
lı lfacıbayramda ıofular aoka• 

llda Ogüst mabedi civarında 
~ 't<lo. 6 oda ı mutbah ve iki 

'sbıSeli ev satıhktrr. isteklilerin 
de oturanlara bq vurmaJarı. 

Ankara Milli Emlak 
~lüdürliiğünden 

Muhammen 
kıymeti Hisse kaç taksit 

Mevkii Cinsi Miktarı Lira K. miktarı olduğu 
Kubbeli Bağ 5514 M.2 700 00 Tamamı Sekiz sene 

sekiz taksitle 
Yukarda yazılı bağın ihalesi 30 mart 935 cumartesi gü

nü saat 15 te yapılmak üzere artırma işi on gün uzatılmış
tır. İsteklilerin defterdarlıkta kumlan satış komisyonuna 
müracaatları. (653) 1-1127 

. 
lstanbul deniz ticaret 

,Müdürlüğünden: 
üç şamandıra yaptırılması açık eksiltmeye konulmuş

tur. İsteklilerin her pazar ve sah günleri müdüriyete mü
racaatla şartnameyi görmeleri ve 7-4-935 pazar günü saat 
onda yüzde yedi buçuk teminat akçelerine ait malmüdür
Jüklerinden alacakları makbuzları veya banka mektupla
riyle komisyona müracaatları ilan olunur. (1400-6H} 

1-1130 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğindnen: 

Nafıa dairesi için (45) lira muhammen bedelli altı 
iç altı dış lastik pazarlıkla almacağmdan vermek istiyen
ler 28-3-935 tarihinde teminatlariyle beraber saat on beş
te vilayet encümenine ve şeraiti öğrenmek ıçin nafıa baş-
mühendisliğine müracaatları. (640) 1125 

Kayseri milli iktısat 
bankasından: 

Bankamız heyeti umumiyesinin martın otuzuncu cu
martesi günü saat 14 de Ticaret odası salonunda ldiyen iç
tima edeceği ilan ve ruznamei müzakerat zire dere olu-

nur. 
ı _ Heyeti idare ve murakip raporlarının okunması 
2 - 1934 senesi bilançosunun tetkik ve tasdikiJe mec-

lisi idarenin ibrası 
3 - Müddeti hitam bulan dört azahk için intihap icrası 
4 - Temettüün tevzii. 1-1122 

Ankara Defterdar;ığınan: 
Mükellefin İsmi Sanatı 
İsmail oğlu Sabri İçki~i Lokanta 
Şubesi Beyannamesı 

Ticaret yeri 
Sanayi caddesi 

Kızılbey 18-7-931 - 20-8-931 
Yukarda adı yazılı kazanç vergisi mükellefi beyanna· 

mesi tetkik edilmek için aranmış isef d~ b~~~~ı.ştır. 
İlan tarihinden itibaren on gün zar ın a .. ehaster ennın.;_e 
. K ılbey şubesinde hesap mute sısına ı 

vesıkala~ın k .ı.~alde kazancının taktiri cihetine gidile-
raz etmesı a 51 • t-1135 

ceği ilan olunur. (660} r• r•nı111nı•--------• 
ıı-8& =·· == 

KIZIL ÇARİÇE 
Pek yakında Yeni sinemade 

'WS ef2 ınn=• 

1 -·--·,··--·i' 
Kocaeli C. Müddei 

Umumiliğinden: 
bedel keşif ile Kocaeli hapishanesin-

2636 lira 91 kuruş . t ık eksiltme usuliyle müna-
de yaptırılacak olan tİlı~~=si aı nisan 935 sah günü saat 
kasaya konulm~ştuUr. Tk makamında yapılacaktır. İs-
( 5) de Müddeı mumı ı kb 1 • • 5 nisbetinde muvakkat teminat ma uzu 
teklılenn Cfo 7, lari le birlikte 0 gün ve saatta hazır 
veya banka mektup r . görmek ve fazla malUmat al-
b lunmalan şartnamesını . v. .. 1 u . . . h 'shane çevirgenlıgıne muracaat arı 
mak ıstıyenlerın apı 1-1139 
mzumu ilan olunur. (664) -----

-8 Iediye Meclisi Başkanhğından 
e . e meclisi 1 nisan 935 pazartesi günü . saat on 

~elekdıy " toplantısını yapacağından üyelerın gelme· 
yedıde . an.um 
ıerini dılerım. 

Rnzname~ 
R 

. •ekillerile encümenler intihabı 
l - eıs" d .. k n 

935 
senesi büdcesi hakkın a encwnen ara .: 

2 - S · leri müdürlüğü büdcesi hakkında encumen 
3 - u ış 

kararı B f sıllar arasında münakale icrasına dair en· 
4 

__ azı a 

cümen kararl:n-ak yollar hakkında salahiyet verilmesine 
5 - Yapı ac (659) 1-1136 

dairencümenı~k:a:ra:":·~~;._-----------------------

--Em13k ve Eyta~ Bankası_ndan : 
•t istasyon cıvarında Ruknettın B. A~ar· 

Bankaın~za kaıtmda 3 odadan ibaret müstakil bir daıre
tırn~nı Ze~ın . aan 1935 per§embe günü saat 11 de yapı~
nin ı~.alesı 4 n~s artırma ile kiraya verileceğinden iste.klı· 
ınak uzer~ açı siy~~ bankamıza müracaatları ılan 
terin 27 hra pey: para 1-1133 
olunur. (662) 

Ermenek Ahali Banka sından: 
. Ermenc.k. a.hali banka_sı Türk anonim ortaklığı f.nın 27-2-935 tarihli His&edaran Heyeti Umumi1' 
&ınde Mcclısı. ıdare ilzalıgına Rıza Çilingir, Mehmet Rifat Çetin, Emin Heımi Ko~aş, Kamil Söna 
Me~met Nadır Baranı ve ~ur~ipliğe de D~va vek j~Jerinden Mustafa Ünlü ae~ilmiJlcrdir. Banka n 
n~ ımza koymağa Rıza Çılıngır, Mehmet Rıfat Çe tın, Emin Hami Ko~aş ve mlıhaaibi mcsu) Hakkı H 
mı Koçaş ayrılmış olmakla 1934 yılı bilançosu berveçhizir Han olunur 

AKTİF 

KASA SERMAYE 

PASlD 
Lira K. 

50000 00 
DAH1Lİ BANKALAR 
DAHİLİ ACANTALAR 
İSKONTO SENEDATI 
AVANSLAR 
TAHVİLAT 

Lira K. 
12648 32 

5 00 
2450 21 

8304 27 
20687 70 

192 60 
34014 16 

1048 S8 

Müteahhit hi96c9arlar 
tarafından talep vuku 
bulmamasına binaen 

100000 
50000 

BORÇLU HESABI CAR1LER 

henüz ödcnmiyen hisse ~e. 
Ödenen Scnnayc 
İHTİYATLAR 

50000 
2487 00 
5785 41 

17730 51 

KABULLERİMİZDEN DOLA YJ B. 
SAİR MUHTELİF BORÇLULAR 

İŞTİRAKLER 
MENKULLER 
GAYRİMENKULLER 

93 72 

940 00 
835 00 

231 00 

TİCARi MEVDUAT 
TASARRUF MEVDUATl 

SAİR MUHTELİF ALACAK 
KABULLERİMİZ 

204 '11 
1048 58 
4500 00 

ZAHİRE DEPOLARI 
DOKUMA FABRİKASI 

24 04 
730 96 

KAR 

Yek\ın 81756 26 Yekfın 81756 26 .21 
.-1138 

Donanma Cemiyeti ikramiyeli tahvilatı 
piyangosunun 19 mart 93 5 gününde yapı

lan elli yedninci keşidesin de ikramiye ve 
amorti isabet eden tahvil numaralarını 

gösterir cedveldir. 

Bu keşidede ıtfa o!unan tertip 
numaralar: 

1086, 1622, 1939, 2248, 2387, 2399, 6795, 8478, 8755, 8987. 
9261, 9852 

İkramiye isabet eden numaralar 
İkramiye TL. 

1200 

Tertip No. 
9852 

Sıra No. 
41 
47 
76 
18 
54 
68 
27 

300 8478 
100 1622 
10 2248 
10 9261 
10 2399 
10 6795 
10 2399 15 
s 6195 84 
5 1939 39 
5 8478 16 
s 1622 98 
5 2248 26 
s 8478 29 
5 2387 29 
s ~261 92 
s 9261 35 
S 1~9 M 

Baladaki tertiplerin hizalarında gösterilen aıra numa
ralarından mütebaki ayru tertiplerin diğer sıra numarala
rına ve 1086, 8755, 8987 nmnaralı üç tertibe kimilen amor
ti isabet etmiştir. İkramiye ve amorti bedelleri 22 mart 
935 gününden itibaren tediye edilecektir. Amorti bedeli 
beher tahvil için bir türk lirası on kuruştur. 1-1123 ' 

• 
inşaat usta mektebi 

. Müdürlüğünden: 
Aşağıda müfredatı yazılı inşaat malzemesi 27. mart 

1935 ~a.rvş~mba günü saat 15 de Ankara Mektepler Muha
sebecılıgınde pazarlık suretiyle satın alınacağmdan pıt· 
nameyi görmek istiyenlerin her gün mektep müdürlüğüne 
ve pazarlığa girmek istiyenlerin de teminatları ile mek· 
tepler muhasebeciliğindeki komisyona müracaatları. 

950 m/3 Toprak hafri 
79 m/3 Taş 

54000 tane Tuğla 

70 Ton Çimento 
10,5 Ton Kireç 

265 m/3 Kum 
116 m/3 Çakıl 
650 m/2 Ruberoıt 
350 Kg. Ruberoit macunu 
176 Kg. No. 12 çinko 

7200 Kg. Yuvarlak demir 
25,5 m/3 Kereste 
Sıhhi tesisat malzemesi (müfredatı mektepte)" 
Elektrik malzemesi (müfredatı mektepte) 

(665) 1~1140 

Emlak ve Eytam bankası 
idare meclisinden: 

1934 senesi umumi heyetin adiyen içtimamda 1935 se
~esi için bankamız mürakipliklerine Bay Muvaffak Rifat 
ile Bay İhsaıun yeniden !ntihap edildikleri Ticaret Kanu• 
nunun 352 inci maddesi mucibince ilan olunur. (661). 

1-1134· 

l!\skeri f'abrilualar Umum 
Müdürlüğü Satmalma 

Komisyonu IJ;inlan 

200 METRE MİKABI 
ÇAM TAHTASI 

Tahmini bedeli 6400 li
ra olan yukarda mikdarı ya
zılı çam tahtası askeri fab • 
rikalar umum müdiırlügü 
~atın alma komisyonunca 7 
nisan 1935 tarihinde pazar 
günü saat 15 de kapalı arf
la satın alınacaktır. 

Taliplerin muvakkat te· 
minat olan 480 lirayı havi 
kapalı zarflarını ayni giınde 
saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri •e kendilerinin dt 
ihale saatinde 2490 numa • 
ralı kanunun 2 ve 3 madde • 
terindeki vesaikle komisyo-o 
na gelmeleri. (647) 

1-1099 

Ankara Belediye Reittliği ' 
llinlnn 

İLAN 
935 yılı sayımı 1 nısarı 

935 tarihinde başlıyacak 15 
nisan 935 akşamı saat 17 de 
bitecektir. Hayvan sahihle
rinin bu günlerde belediye 
muhtarlık işleri müdürlüğU. 
ne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (626) 1-1078 

Ankara Le-yazım Amirliğil 
Salrnalma Komisyonu 

llanlan 

lLAN 
Cebeci askeri techizat 

ambarmm elektrik tesisau 
pazarlık auretile yaptırıla
caktır. Şartname ve keıf1' 
görmek için her gün saa• 
ondan 12 ye kadar Ankara 
levazım amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri ke· 
şif 194 lira 14 kuruştur. Pa • 
zarlık 9 nisan 935 salı günü 
saat ondadır. Pazarlığa iş ,. 
tirak için de taliplerin vak· 
tında teminatları ile berabe~ 
bu gibi işlerle iştigal ettiği, 
ne ve yaptığına dair vesaik• 
la birlikte mezkftr komisyo 
na gelmeleri. (652} 1-1124 

Kiralık 
Uç oda, mutfak, banyo, 

elektrik, su. Gazetemiz ilaa 
memurluğuna müracaat. 

1--998 

Kıralık ev 
tç Cebecide otobiiı durağ~ 

4a 4 oda 11e konforu havi ye 

1 
bir hane kiralıkt•" Telef on 131 
aıllracaat. ı-ı 1311 
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BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertibin 6 rncı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir. 

Büyük il<ramiye200000Iiradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 

5,000 liralık ikramiyeler ve 50.000 liralck müka
fat vardır. 

inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
ı - İzmir Çamal tı tuzlası için fenni şartnamesi muci

bince {18000) lira muhammen bedelle iki adet gazojen ka· 
palı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler Cibalide levazım ve mübayaat şube
sinden alınacaktır. 

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

4 - Münakasa ehliyeti fenniyesi mücerrep fabrikalar 
arasında yapılacağından fiatsız proje ve tekliflerin heyeti 
fer.niyemizce tetkiki için münakasa gününden laakal bir 
hafta evel tevdii lazımdır. 

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

Kanzuk 

KREM 
Balsamin 
ve eksiri 

Yegane ciddi gü-
zellik kremidir . 

Teninizin daimi . 
tazeliğini yalnız. 

KREM BALSA-
" ~İN ile korursu
nuz. 

Kanzuk öksürük pastillerini her zaman kullanmrz. 

Ankara C. Müddei 
Umumiliğinden: 

ı - Ankara Cezaevi elektrik tesisatının tamir ve tadi
line ait (1998) lira 90 kuruşluk keşif bedeli (2187) lira 20 
kuruşa iblağ edilmiş olduğundan mezkfir iş tekrar açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 6-4-935 cumartesi günü saat 15 de An
kara Müddei U. liğinde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 164 lira 4 kuruştur. 
4- İsteklilerin: A ·Teminat makbuzu B - İkinci sınıf 

montorlük chliyetnamesini haiz olması veya ehliyetname· 
U bir montor çalışdıracağını teahhüt etmesi C ·Cari seneye 
ait Ticaret odası vesikasr göstermesi laznndrr. 

5 - Fenni ve hususi şartnamelerle planlar parasrz ola· 
rak Ankara Müddei U. liğinden verilir. (625} l-1063 

Karaca bey Harası 
Müdürlüğünden: 

Karacabey harasının 1 haziran 935 tarihine kadar ova 
koyunu süttleri pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin her gün 
Hara müdürlüğüne müracaatları. (1329·612) 

1-1035 

Gemlik belediyesi 
haşkanlığında.n: 

Gemlik kasabası elektrik tenviratı mukavelesi on se
ne müddetle ve pazarlık suretiyle 1935 senesi nisan ayı· 
nın ikinci sah günü saat 15 de Gemlik Belediye dairesin .. 
de Belediye encümeni huzuriyle yapılacaktır. 

A - Muhammen bedeli 33300 liradan ibarettir. 
B - Şartname, plan, ve diğer evrakın suretlerini bele

diye encümeninden istekliler kopya edebilirler. 
C - Pazarlık nisanın ikinci salı günü saat 15 de be

lediye encümeninde olacaktır. 
D - Teminat miktarı 5000 liradır. 
E - İstekliler bir şirket namına hareket ediyorlarsa 

salahiyetlerini gösterir vekaletname ve ticaret erbabından 
iseler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-
tereceklerdir. (1380-624) 1-1068 

1 

ULUS 

Ankara Sıhhat Müdürlüğünden: 
45 kilo klor maiyeti kininin komprimesi eksiltmeye 

çıkarılmıştır. İsteklilerin 28--3-935 perşembe günü saat 15 
de vilayet encümenine ve şartnameyi görmek için de her 
gün sıhhat müdürlüğüne gelmeleri. (598) 1-1054 
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İstatistik Umum f'11t dür.ü~O 
eksiltme ve pazarhk .. ,o n·syo' 
nundan: 

1 Güm.iişane Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Umum Müdürlük neşriyatınrlan olan 400 sayfalık uıTI ~ 
mi maarif istatistik yılhg-ı bastırılacaktır. Tahmin edıle 

'it· 
bedeli 750 liradır. Şartnamesi mucibince pazarbkla ek.51 P' 
meye çıkarılmıştır. Bu baptaki şartname komisyon kat\. 
liğinden istenebilir. Eksiltme dairede toplanacak koo11~. 
yonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk ~u~~te 
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla bırh 
27 mart 1935 günü saat 15 de komisyonda bı lunmalafl· 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşane vilayetinde 

Trabzon. Erzurum yolunun 178 + 500 ve 197 + 000 ve 
217 + 000 inci kilometrelerinde açıklıkları 2xl0 ve 3x10; 
ve 15 metre olan Ostok, Bayburt, Maden kıöprüleri inşa -
atıdır. Köprülerin keşif bedeli (26346) lira 98 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardırı 
A. Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C • Nafıa işleri şeraiti umumiyesf 
D • Tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata dair fennt 

şartname 

E - Hususi şartname. 
F - Keşif cedveli ve metraj cedvelf • 
G. Proje 
1stiyenler bunları 130 kuruş bedel muKaolllnde Anka .. 

rada N afra vekaleti levazım müdürlüğünden ve Gümiişa • 
nede Nafıa Başmühendisliğinden alabilirler. Ve İstanbul, 
Trabzon, Erzurum Başmühendisliklerinde mütalea edebi .. 
lirler. 

3 - Eksiltme 17.4.1935 tarihinde çarşamba günii saat 
15 de Gümüşanede vilayet hükfimet konağında Meclisi u
mumi odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltıne kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5-Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1976 lira mu

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

6 - Teklif mektuplan yukarıda Uçüııcü maddede yazı· 
lı saatten 1 saat evetine kadar Gilmüşanc vilayet hükfunet 
konağmda 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 mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (614) 1-1036 

Çankırı Belediye Reisliğinden 
20.3.1935 te ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile 

mlinakasası ilan edilen (150) adet su sayıcısmm münaka· 
sası, görülen lüzum üzerine, 20 gün daha uzatılmış ve alı· 
nacak sayıcıların kuturları ve teslim müddetleri değiştiril
miştir. İhalenin 10.4.1935 günü saat 14 de Çankırı belediye 
dairesinde yapılacağı ilan olunur. 

Devlet Demiryollarından: 
Tenzilatlı gidiş· dönüş yolcu tarifesi aynı şartlarla 30 

Haziran 1935 sonuna kadar uzatılmıştır. (604) 1-1057 

Nafıa Bakanlığından : 
Enjekte edilmiş 160.000 adet normal vo 1600 adet ma· 

kas kayın traversin Derinceden İzmirde Alsancak iskele· 
sine denizden vapur ile nakilleri kapalı zarf usulü ile ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Sigorta ücreti dahil olmak üzere nakilleri için 32480 
lira bedel tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 30 mart 935 tarihine rastlıyan cumartesi gU
nü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı Malzeme ınildür· 
lüğü odasında yapılacaktır. 

İstekliler 2436 liralık muvakkat teminatlarının malsan· 
dığma yatırıldığına dair olan makbuz veya banka teminat 
mektubu ve Ticaret Odası vesikası ile birlikte tekliflerini 
30 mart 935 cumartesi günü saat 14 e kadar Ankarada Ba· 
kanlık malzeme müdürlüğüne vermiş olmafarı lazrmdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri Bakanlık malzc. 
me müdürlüğünden 163 kuruş bedel ile alabilirler. 

(581) 1- 1007 

Ank.ara Vailliğinden: 

(611) 1-1059 ....,,,_,; 

Sandıklı C. Müddei 
Umumiliğindeıı: 

Hak bakanlığı sandıklı daireleri için aşağıda cinsi qe 
adedi yazılı eşya açık eksiltme ile satun alınacaktır. il-

lhalesiı 6-4-935 cumartesi günü saat 16 da sandıklı lt 
kılmet konağında komisyon tarafından yaprlacaktır.. . 

0 
Taliplerin elli iki buçuk lira teminat akçesile bırh~. 

o gün komisyona gelmeleri satın alınacak. eşyaların .ıı~ 
munelerini görmek ve eksiltme şartlarıru öğrenmek ıstı, 
yenlerin her gün sandıklı C. Müddei U. liğine müracaa 
edebilecekled ilan olunur. (642) 

Cinsi 
Gazi fotoğrafı 
Yazı masası 
Camekanlı evrak dolabı 
Yazı takımı 
Soba maa boru ve tahtasr 
Kilim· zili 
Damasko perdelik 

Adedi 
6 
6 
8 
5 
7 
7 

20 
1-1095 

Jandarma 

Ankara satın 

Genel l\.omutanlığı 

alma komisyo-
nundan: 

Numune ve evsafına uygun (22,000) metre yerli işi 
kışlık elbiselik kumaş 26-3-935 salı günü saat (15) de ka-. 
palr zarf eksiltmesile satın alınacaktır. Şartnamesi (258,5) 
kuruş bedel ile her gün komisyonumuzdan alabilirler. 

Bir metre kumaş için (235) kuruş fiat biçilmiştir. Elo' 
siltmeye gicnek istiyenler {3835) liralık ilk teminat ma!V 
buzu veya Banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartn3" 
mede yazıh belgeler içinde bulunan teklif mektubu eksilt"' 
me günü saat (14) kadar komisyona teslim etmiş buhtı'l'' 
maları. ( 544) 1-931 

Denizli Evkaf Müdürlüğünden~ 
Denizli Evkaf Müdüriyeti tarafından yaptırılacak 1043ı 

lira 20 kuruş bedeli keşifli mahiyeti, fenni ve mali şartna .. 
me ve keşif ve planında yazılı hükumet civarındaki arsaY' 
yaptırılacak otel ve gazino binası inşaatı kapalı zarfla ek "' 
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin bu husustaki şartna"' 
mesinin Denizli Evkaf dairesinden alabilirler ve görebiliı'"' 
ler. Kapah eksiltme 3.4.1935 çarşamba saat 15 de Evkaf da• 
iresinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat mikdarı 782 lira 41 kuruştur. İsteklilerin vesaik' 
teriyle beraber müracaatları ilan olunur. (593) 

1-1025 

_Denizli Evkaf Müdürlüğünden: 
Denizli Evkaf Müdüriyeti tarafından yaptırılacak 663ı 

lira 91 kuruş bedeli keşifli mahiyeti fenni ve mali şartna .. 
me ve keşif ve planında yazılı evkaf dairesi binasr inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İstekliler bu hususta"' 
ki şartnamesini Denizli evkaf müdürlüğünden alabilirleL'c 
ve öğrenebilirler. Kapalı eksiltme 27-3-935 çarşamba gil• 
nü saat 15 de Evkaf dairesinde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı 497 lira 85 kunıŞ"' 
tur. İsteklilerin vesikalariyle beraber müracaatları ilan o-

lunur. (534) 1 - 915 

-Ankara Vali~Oind en: 
Bedeli muhammeni 1800 lira olan 60 toıı kömiir Zon- Bedeli muhammeni 1517 lira 50 kuruş olan 6 çeşit yol 

guldak blok maden kömürü açık eksiltme ile 28-3-935 per· malzemesi açık eksiltme ile 28-3-935 perşembe günü saat 
şembe günü saat 15 te satın alınacaktır. 15 te satın alınacaktır. İsteklilerin 114 liralık muvakka• 

İsteklilerin 135 liralık muvakkat teminat makbuzu ve· teminat makbuzu veya banka mektubu ile aynı günde en .. 
ya Banka mektubu ile aynı günde enciiıneni daimiye gel· cümeni daimiye gelmeleri. 
meleri. Buna ait şartnameler Nafıa Başmühendisliğinden Buna ait şartnameler Nafıa Başmühendisliğinden be--
bedelsiz alınır. (602) 1-1055 delsiz alınır. (603) 1-1056 
~~--~~~~~~~~~~·~~~--~~~~~~~~~~~~~~_;_--.:~~~~~~~~~~--~--__.. 

İmtiyaz sahibi ve Ba!}lnu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı ldare eden 
Yazı İşleri MildilrU Naeuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civannda 
I lllıı.s Basım6vind• buılmış
l tu-. 

' : -
' VENi 1 

SİNEMALAR • 1 

Telakki edilen emfr mucıbince sinemalar seans aralarrnda tamamen havalaııdırılacaktır 

BUGÜN BU GECE 

Lian Haidin en son ve en güzel eseri 
SEVDA GECESi 

Almanca sözlü, müzik, dans eğlen~li 
aahnelerle dolu muazzam bir şideaer 

BUGÜN BU GECE 

Hissi ve müessir bir şaheser 

BEY AZ RAHİBE· 
Can. Helene Hay~s - Clark Gablo 


