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1,mıdra, 29 ( A.A.) - B. Eden, B. SıaUnC 
im sabalı B. TJitvino/ıı gördükten aonra .ı. 
yureı edecel\lir. Bu değişildik bugünkü g8t 
riişmclerin ne clerece ehemmiyeıli oldu~ 
na bir belgedir. 

Her yerde 5 konıt 

.SON GÜNLER .•• 

Paris üniversitesinde 

B. Fuad Köprülü bir 
konf eranı verdi 

Dünkü lik maçları 
Jcu. Araıuluaal aüvenai.zlik .-e laıf" 
ta 

8
aon günlerde bir kat daha art· 

• . u,. ba.rıt• l\ıtma ça.b&laylfm& 
~~ ?•r hız verdi. Avrupa' da •v• 
S:,:. bır 11yaaal ıelit ıidit baıladı. 
d ..... _duyuklardan bu konuım• •• 
-.uıtınaların da beklenilen ıonu· 

Pariı, 29 (A.A.) - Anadolu A 
janarnın özel blldi~ninden: 
Türk etüt mer-

Altmordu · Genç) erbirliği maçını 
gençler kazandılar 

CU •ermediği anlaııhyor. 
J AYru.pa doğuıunda yaptıjı , .. te-;' ~ırl~melerle barıtın bir de-. 
ul T ur~ıye; bütün acun da Arn· 

111 
~ hı~ uyumu içten özler. Ka

ç.:ı•zın; ınael bir dütünüf, çok a· 
~'Ve arı bir duyuıla, yıllardan
hii ıenel barışın korunmasına 
.... ~ emek vermiftir; "barııı, U· 

...-araaında eyi geçinmeyi amaç 
~ ülkelerle, birletik ııyaaa ve 

andlatma,, lar yapmlfbr. 

111 
Ea güç zamanlarda bile çözül

.,:• \'e eksilmez bir değeri olan 
andl~ ,maların eyi ıonudarını 

~İ balk~n karışıklığında almıt 

kezi tarafından 
hazırlanan kon• 
f eranılara Sor
bon' da dün de 
devam edilmit
tir. 

Dün lıtanbul 
Üniversiteıi ede 
biyat fakültesi 
baıkanı 8. Fuad 
Köprülü türk ta· ... 
rihine aid bir lT. Fuad RIJpraıa 

~ f konferans vermİftİr. 
Paris Oniverıiteıi rektörü Bay 

Charlety B. Fuad Köprülüyü kon
ferans vermezden önce bir söylev 
ıöylemek suretiyle dinleyicilere 

Gazetemizin re11&mı &y Saıu, 
dün Atatürk'ün bir karakalem res
mini çizmeğe muvaffak olmuştur. 

(Sonu J ünciJ sayıfada) Altında büyük Onderimizin im
zası da bulunan bu portreyi ha • 
sarak sütunlarımızı süslüyoruz. unuyoruz. 

Yunanistan iç buhranını en kı- Polon k b • S • ::. -nda ııeçirerek sınırları ya a lllC I uda Anbra G<idl olanında .,...... bandL Gens talumWm 0
.,... ... 

1.~c1e aağtam bir duruma kolay· İspanyol kabinesi ktıruldu lik .maçlarına devam ec1i1di. Çanka1a'1a aevkli ve heyecanlı idi. 
L~ erebilmiştir. Son günlerin kild• verilen boykot ceza1ı hakkında henüz Birinci talumlarda mıntalla ... ~ 
;-an duyukları iae Avrupa ka· çe 1 Varşova, 29 (A.A.) - iralay bir karar verilmediiinden bu kulübün rü Bay Obiı hakemdi. iki taraf ekıilni• 
d lddıtınm tersine olarak Tuna· Madrid, 29 (A. A.) - Ka~i?e Slavek yeni kabineyi kurmuıtur. Muhafızsücü ile olan oyunu batka süne idiler. Oyun çok aeri baılaclı .. ikiDG 
L~ &!ağıda tüm bir anlaıma ve iıtifasını Reisicümhura vermıştır. Eski baıbakan müstesna, bütün ~~r~ldı. Yalnız Altınordu - Gençler· dakikada Geaçl•birliiindea AH aba 
~fi kurma isteğinin doğduğu· Yeni kabinenin, eski kabineyi tef- bakanlar eski yerlerinde kalmıt- ır ığ: ikinci ve birinci takımları maç birinci aayıyı yaptı. Herkeı Genç...._ 
- .. RÖıteriyor. kil eden partiler tarafından kuru· Jardır. yapb ar. Hava biraz yağmurlu olduiun- lifinin daha birçok gol atac:afuu beldi • 
1 Tiirki1e, doğusundaki devletler· lacağı sanılmaktadır. Bununla be- dan alanda fazla kalabahk yoktu. Adlô- yordu. Fakaı ı.. ıolla Alıu.o•dululor 
... ~_de ıaygılı bir komıuluk içinde· raber eğer en mühim parti olan binenin iıtifaımın aebebi Auıtri ye Bakanı Bay Saraçoğlu Şülu-ü ve Güm- gayrete geldiler ve yeclind dakikact. 

1

"11': Bu eyi geçinmenin güzel gün- Katolik halk partisi hükiimeti leş- isyanından dolayı idama mahkUın rük ve inhisarlar Bakanı Bay Ali Rana Servefin ayağiyle beraberliii temin et-
et;a• A k S · k·ıı etmeyi kabul eder ve bakan· edilen sosyalist şefi Peııa hakkın- Tarhan maçı ıeyredenler arasında idiler. tiler. 

"" 1 n ara aık sık yaıar. urı· .. i.İ Fevkalide Komiseri Kont De !arın ekserisini kendi üyesi arasın· da bi raf karan çıkarılmaaı üzeri- Saat 13,30 da Ank.,.a Güoünden Otu• yedônd dakôkaya ı....ı.,. iki '"ı 
~ Ankara'ya gelirken latan· dan seçer ise buhranın ehemmi- ne kabine azaıı arasında çıkan Muzaffer'in hakemlıği ile yapılan ikin raf da ıayı yapamadı. Gençlerbirlii\ 

(Sonu 
3

, üncü sayıfada) yet keıbetmeai muhtemeldir. Ka- ikiliktendir. ci takımlar maçını O • ı GençlerbirJiği (Sonu 2• ci .ayJada) 

Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N.6 
...........____~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~~~~$~~~~~!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!'!!11 

Osmanlıcadan 
1 

_Öz ıürkçe köklerden gelen sözlerin karıısırw (T. Kö.) beldeği (alameti) konmuııur. BunUırın her biri hakkında lfıraın ile uzmcmlarımızın (müteluu•u) 

yazılarını gcuetelere vereceğiz. 2 _ y . k karıılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, fraruuscaları yaılnuı, ayrıca örnekler de kon ulmııııur. 

3 
_ K:~ü ~:ı:.e olan kelimelerin bugiinkü iılenmiı ve kullanılan ıekilleri alınmııtırı A•lı ak olan hak, n8lı iigüm olan laükiim, tiirkçe ''çek,, kökUnden ıe. 

":_ len şekil gibi. -. • ..-..._ c= (Fr.) Bilakis = Taınterai = (Fr.) Au contraire Bilkülliye = Büıbütün, bütün bütüne= (Fr.)Entie-
~- ~-... ıtin c::o lrdeıizce, iıtemiyerek .. .,otan ... : . · Örnek: Ben sana bu i§te düşmanlık etmedim, rement 

.... rement, ıans aucune ıntentıon 

~ :::: Suçıuz == (Fr.) Innocent 

~piyin = Uçıuz buçıu, uçıuz bucak11z, 
Ö <= (Fr.) Sans terme ni limite 

faek: Önümüzdeki deryanrn bihaddü payan u
tıtııtıarı = ônümüztnki denizin uçsuz buçsu~ 
rıı:ailıltları. 

~ -= Hakkiyle = (Fr.) Juatemcnt 

·~- c:: Vakitaiz = (Fr.) Intempeıtif •-.. . 
- Eneyi (En eyi) - (Fr.) Le meilleur 

Bib..c1e == Boı, faydaıız = (Fr.) Inutile, ıuperflu 
::::.:- s..-ıemôt. bayi'• 

Sa "= Rahataı:ı. (T. Kö.), tedirgin = (Fr.) 
"- repot1 g~ ~ 

...... , en.c: 

b~""- =::: Hünerıiz (T. Kö.) = (Fr.) Sans ba-
1 et6, lana talcnt 

•iL 
~ -. Doiutlu - (Fr.) Bicn ne 

'"'-..... - Kar ) 1 de . - arıız, kalam11z, rahatluı: = (Fr. n-
cıa. lnstable, agitc 

llikeraa -
b - Sonıuz, 11nır11z 
orne nt' ı· . 

I)~ ırnıte 

..._e, - K' f - ımıe1iz == (Fr.) Seul au mondc, sans 
"mille 

(Fr.) Illimite, sans 

•iki r (Bekaret) ... Kızlık = (Fr.) Virginite 8ili _ 
Ö .aı2, • aı:zın 

rnelı:: Düşünmeksizin = Bilateemmül 
Para 
~ &lıc çalıştı = Bilaücret çalıştı 

Ö da == Aru12, artıız ara11z 

G
tnctc: Günde bilafasrla on saat ça/tşarak = 
IJnde arasız on saat çalı~arak· 

~ - Soııra, ıonradaa = (Fr.) AprH, wte • 
. ~tlnent, plua tud .. 

tamtersi (bilaki•) dostluk ettim. 

Bilava5tta = Araçsız, doinıdan doğruya (Fr.) 

Directement 
örnek: ı - Kendisiyle bilavasıta görü~~k da. 

h~ Jyi olur = Kendisiyle doğrudan doğruya gö

rüflll"k daha iyi olur. 
z - Bilitvasıta vergiler = Araçsız vergiler. 

Bilvallta" == Araçb, araçla 
avec intcrmediaire 

(Fr.) İndirectement, 

örnek: ı - Halimi kendilerine bilvasıta bildir • 
dim = Halimi kendilerine araçla bildirdim 
2 - Bilvasıta tekalif = Araçlı vergiler. 

Bilbedahe (irticalen) = Taıar11z, hazırlanmadan 
- (Fr.) En improvisant 

örnek: Bu yazıyı bilbedahe yazdım = Bu ya • 
zıyı hazrr/anmadan (tasarsrz) yazdım 

Bilcümle Bütun == (Fr.) Tout, toute, tous, 

toutes 

Bilfarz = Tutalım ki, diyelim ki (Bak: faraza) 
Bilihtiyar Dileğiyle, iıteğiyle 

örnek: Bütün bu nıü~kilôta bilihtiyar gögüs 
geıdi = Bütün bu güçlüklere dileğiyle (istcli 

ile) göğıis gerdi. 

Bililtizam (Bak: ankastin) = Bile bile, bile iııtiye 
zannederim örnek: Bunu bililtizam, yaptrnız, 

=- Bunu bile bile yaptınız sanırrm. 

Biliıtirak = Ortaklaşa = (Fr.) Par association 
Örnek: Bu işi bilb;tirak yapalım - Bu işi or • 

taklaşa yapalım. 

Bilittifak (Müttefıkan, müttehiden) - Oybirligiy

le = (Fr.) A l'unanimite 
örnek: Aklrğrna (beraetine) oybirliğiyle ka-

r11r verildi. 

Bilittii.k. (Müttefikan, müttehiden) = ElbirifirM 
Om.ek: Ba i.Jt• elbirliğiyle hareket -'1eli•. 

Bilmüna•ebe .... Sıra11 düıünce, ııruı selince, 11• 

ruında., 11ra düıürerek, aıra11nı bularak, aıraımı 

setirerek = (Fr.) A propos, a l'occasion de 

Örnek: 1 - Her ne kadar bu mesele ileride ay
rrca anlatılacaksa da burada bilmünasebe şurası
nr söyliyelim ki ... == Her ne kadar bu sorum 
ileride ayrrea anlatılacaksa da, burada srrası 

düşdüğünden (geldiğinden) şurasını söyliye _ 
/im ki ... 

Z - Bilmünasebe düşündüklerimi kendisine an
la~tım = Srrasınr getirerek (düJürerek, bularak) 
duşündüklerimi kendisine anlattım. 

J - Bunu bilmünasebe •Jcendisine söyleşeniz ::z 

Bu~u sırası dÜ§Ünce (gelince) kendisine söyle -
senız. 

BilmüıaJıede Görerek (Fr.) Par voie d'obıer-
vation 

Bilmüvacehe = Yüzyüze, yüzlettirerek = (Fr.) En 
confr.ontant, par voie de confrontation, mettant 
face a face 

Örne!t: 1 - Şahitleri bilmüvacehe dinledikten 
sonra = Tanrklau yuzleştirerel dinledikten 
sonra. 

Z -: Düşünduklerimi bilmüvacehe kendi ine söy

ledım. = Düşündük/erimi yüz yüze kendisine 
söyledim 

Bim = Korku 

Bimağz = Beyinıiz - (Fr.) Inintelligent, imbe
cile 

Bimana Yavan, an'amsız (Fr.) Insignifiant, 
stupidc 

Örnek: 1 - Bu bimana sözleri bırak Bu ya~·an 
sozleri bırak 
2 - Bu dediğinizi bimaaa buluyorum = Bu de. 
diğinızi anlamsız buluyorum. 

Bimar = Huta 

Bimeoal (.Bak: Bltap) - Bitlda 

Blınuhabi (Bak: Biperva) = Çeki..
• bin = Gören 

Örnek: Doğruyu gCJren = Halıilr.ıtbla 
Bina = Kurai, yapı .... (Fr.) Batiele, batiment 

Örnek: 1 -.Ankarınrn binıJ 11, Aaadolucla,.. 

nı ba§lıyan mamuriyetia allımtidir. = Aa • 
karanın 1'uratlarr, Anada/uda yeni Nşlıyıa be. 
ywdırlrğrn beldeğidir. 

2 - Bu bina rıe kadar zamandı biter! • Bu , .. 

pı ne kadar zamanda biter 

Binaberin, binaenaleyh = Bundan ötiril, ........ 
dolayı. bunun üaerine = (Fr.) Par cona6quent 

·binaen - ·den ötürü, - den dola,., için = (Pr.l 
A cause de 
Örnek: işi başına gelmemeıiadea 6tart (dol• 
yı) = Vazifesine ademi devaau11ı bia.a 
Hatır için = H•tıra bintllfn 

Bint = Kız = (Fr.) Fille 

Bipayan Tükenmez, aonıuz 

Biperva = Çekirunez 

Birad"r = Erkek kardcı, kardet 

Biraderane - Kardeıçe 

Birinci Ferik Orgeneral = (Fr.) Ge~rıl 
Biraam ..;;: Varaanı = (Fr.) Halludnation 

Örnek: Asabı o kadar sarsılmıı 1'i gecesi gaa. 
düzü birsam/ar içinde geçiyor .- Sinirleri o 
kadar sarsılmı§ ki gecesi gündüzü varsaaılv 

içinde geçiyor. 

Birun 

Bisat Yayg• 

Bitap Bitkin 

Biltaımim Kurarak 
Örnek: Bu işi bıttasmim yaptığınız anlqılı • 
yor = Bu işi kurarak yaptığınız anlaıılıyor 

Bive Dul 

Bizir = Beqia 



,,> • • l •• .-\ " 

· ı u ı·İ\.. kooperatif
çiJ ik kurumu 

Dün genel toplantısını 
yaptı 

Türk kooperatifçilik kurumu yıllık 
eenel toplantısı, diln, Halkevinde kuru· 
mun fahri başkanı Ökonomi Bakanı 
Bay Celal Bayar'ın başkanlığı altında 
1ap ı lmıştır. 

Kurumun üyeleri ve bu arada saylav. 
larımızdan Pr. Y. K. Tengirşek ve Naz· 
mi Topçoğlu, Ziraat Bankası idare mec· 
lisi başkan ve azaları ile Ziraat bankası 
genel müdürü ve kooperatifler adına 

.eçilmiş murahhaslar bulunmuşlardn. 

Toplantıda idare heyeti raporu O· 

kunmuş, hesab vaziyeti tetkik oluna
rak idare heyeti ibra edilmiştir. Bun. 
dan ıonra nizamnamenin UçilncU mad· 
desi değiştirilmiı, yeni yıl Wdceal o
nanmrı, yeni idare heyeti ıeçimi ya· 
pılmııtrr. 

Muraldblife eeki murakib tekrar ıae
sflmi1tir. 

Konere, bu yıl daha geniı ölçüde yan 
yayımı yapılmasını ve bu arada bir llmf 
arattırma mecmuası çıkarılmasını, 1ru • 
rum üyelerinin kooperatiflilerle yakından 
temas için ıeçen yıl yaptıkları dolapna· 
lann bu yıl daha gcni'1etılmeaini onay· 
Jamııtır. 

Bundan baıka Cumurreisl AtatUrk'e, 
ye Batbakan General İsmet İnönü' ku· 
rumun saygılanrun aunulmaaı teklifi bil· 
ttın üyelerce gönUlden onaylanmıştır. 

İdare Heyetine seçilenler ıunlardır: 
Sinap Saylavı Pr.Y. K. Tengirşenk, 

Aydın saylavı Nazmi Topçuoğlu, Ziraat 
Bankası idare meclisi üyesi Dr. C. Sav· 
ran, Eski İstanbul Saylavı A. Cemil 
Topçubaşı, Pr. Süheyl Derbil, Cümhu • 
riyet Merkez Bankası idare meclisi Uyc• 
ıl N. Namık Uzgören, Cilmhuriyct 
Merkez bankası murakibi Said Aydoılu, 
t · et umum müdür muavini Salahat· 
tin Cuhruk, lçticaret teşkilatlandırma 

müdürü Servet Berkin,. Yüksek Ziraat 
EnstitüsU bat asistanı Salın Atasağun, 
Tilrkofia müpvirlerinden A. Silreyya 
Güzer. 

Bizatihi = Kendiliğinden 
Bi7atihi müteharrik = Kendi iıler 

Biuarure = lıtu iıtemez 

Bizzat, binnefiı = Kendi, kendisi 

Buğz (Bak: Adavet) = Hınç 

j ç D 
Kağıd f abrika~;r inşaatı 

ilerliyor 

İzmit, 29 (A.A.) - Şarımızda 
yapılmakta olan kiğıd fabrikaaı· 
nan yapılması çok ilerlemiştir. Ya· 
pımn büyük bir kısmı bitmiş gibi· 
dir. Şimdi fabrikanın sıva, boya . 
ve sair müteferrik aksamı yapıl· 
maktadır. Yalnız Turbin dairesine 
fazla yük gireceğinden bu daire· 
nin temelleri beton kazıklarla pe· 
kittirilmektedir. 

Bir taraftan da makina monta· 
jına baılanmıştır. Kağıd makina· 
larınm montajına nisanın ilk haf. 
tuı içinde haılanacaktır. Fabrika· 
nın turbin dairesi bittikten sonra 
yapı ağustos ıonuna doğru bitiril· 
mit olacaktır. • 

Rize vilayet büdcesi 
Rize, 29 (A.A.) - Vilayet ge

nel meclisi vilayetin 935 yeni büd· 
çeaini 312.367 lira olarak teabit 
ve kabul etmiıtir. 

Mütehassıslar Samsunda 
Samsun, 29 (A..A.) - Ziraat 

emtitüsü prof etörlerinden B. dok· 
tor Salamon Calvi ve doktor Şev
ket Ahmed ve Sümerbank maden 
mühendulerinden 8. Fahri tehri· 
mize gelerek üç gün k2 lmı§lar ve 
tedkiklerde bulunmu§lardır. Te
darik ettikleri birçok maden nü· 
munelerini enstitüye göndermitler· 
dir. Profesörler buradan Zongul· 
dağa gitmişlerdir. 

Giimüşhanede havalar 
Gümüıhane, 29 (A.A.) - Bu 

yıl vilayetimize birçok yıllardan· 
beri görülmedik derecede çok kar 
yağdığından güzlük ekim yapıla
ıramıttı. Karlar yeni erimi§ oldu
ğundan timdi yazlık ekim zamanı 
gelmittir. Bugünlerde havalar J· 

smmaya batlamıttır. 

1 
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y u K L A R 
Anl{ara radyosu 

Bu akşamın radyo programı ıudı.ır: 
19.30 - Sporcu konu§uyor 
19.40 - Musiki: 
Chopin Nocturne 
§eıkiba Kor: Keman 
Ulvi Cemal: piyano 
Corelli Kammer Sonato 
Keman: Necdet Remzi 

., Şekiba Kor 
Piyano: Ulvi Cemal 
20. - Tarih saati 
20.15 - Dans musikisi 
20.30 - Musiki: 
F:rancoeur Siciliano et Rigaudon 
Kreisler La Gitana 
Albeniz Malaguena 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 
20.50 - Haberler. 

Yer sarsıntısına uğnyanlara 
yardım 

Bolu, 29 (A.A.) - Marmara ve 
Erdek çevresindeki yer aarsıntı
aından zarar gören yurddaılara 

yardım olmak üzere vilayet mer
kez ve mülhakatındaki memur ve 
müstahdemler tarafından 411 lira 
Hililiahmer merkezine gönderil· 
mittir. 

Urfada ekim işleri 

Urfa, 29 (A.A.) - Vilayetin 
doğu çevresinde bir kısmı ekime 
ve bağlara zarar veren çok miktar
da tırtıl vardır. Köylüler savaşma· 
ya giritmiıılerdir. 

Trabzon • Erzurum yolu 

Gümüııhane, 29 (A.A.) -Trab.. 
zon. Erzurum Transit yolu yapısı 
çok ilerlemiııtir. 15 güne kadar yo· 
lun büyük bir kısmında otomobil 
ler itleyebileceği umuluyor. 

B. De Martel Adana'dan 
geçti 

Adana, 29 (A.A.) - Franaanm 
Suriye Fevakalade Komiseri Kont 
De Martel bugün ıarımıza ıelmit 
istasyonda karıılannnıtır. Kont 
ve maiyeti hazırlanan otomobil
lerle ıehre inmişler, bir ıaat kadar 
kaldıktan sonra T orus ekapresile 
Halebe doğru yollarına devam et· 
mitlerdir. 

Konya'cla yağmurlar 

Konya, 29 (A.A.) - Şehrimiz 

ve havaliıine dün yağmur dütmüt· 
tür. Son zamanlarda çiftçiler böy· 
le bir yağmurun ekin için çok fay
dalı olacağını töylüyorlardı. Bu 
bakımdan yağmurun yağması çift· 
çileri aevindirmiıtir. 

ineklere tüber-külin atıaı tat· 
bile edilmek için tedbirler alınmıt· 
tır. Yakında aıı tatbikine bir mü
cadele halinde baılanacaktu. 

Bir çığ üç avcıyı öldürdü 

Gümüıhane, 29 (A.A.) - Kil. 
kit kazasının Gamor köyünden üç 
avcı av yapmak üzere köylerin· 
den bir saat uzakta sahralar mev· 
kiine geldikleri vakit dağdan ko· 
pan bir çığın altında kalmışlardır. 
Yapılan araşbrmalar sonunda av· 
cılardan biri ölü olarak bulunmuf· 
tur. Diğerleri aranmaktadır. 

Burdur'da yeni bir okul 

Burdur, 29 (A.A.) - Gelecek 
hafta Belonu köyünde bir ilk oku· 
lun temel atma merasimi yapıla· 
caktır. Cümhuriyet meydanının 
tertib ve düzenine çah,ılmaktadır. 

Dünkü lik maçları 
(Başı 1 incl ssyıfada) 

I 
aantırhalı Rasim, aluncılannın at.,-

diti golü güzel bir nıruıla ~ lıll 
zan 'ırmasa idi belki oyun bera.,.,ıilıll 
bitecekti. Nitekim ikinci devre .. 'fltd 

neticelendi. ve Cençlerbirliği alan~ 
2 - 1 kazannu! olarak çıktı. 

Şampiyonluk üzerinde en ilerde ol"' 
Genclerbirliğinin bugünkü oyunu çoll 
durgundu. Maçın ıonlanna doğru 1 ııt 
dııan atarak vakit kazanmağa ça!!tlll9" 

lan gelecek haftalarda çıkaracakllifl 
l • . b" •• b d

0 

·" oyun ar ıçın ıze ıyı ır not ver 

Bugünkü galibiyetlerini bilgil.;.t 

borcludurlar. K.ar§ılarındaki ta~ 
acemiliği de bunda müessirdir. 

Altınordu!ular atak ve çabuk oyalı • 
ddar. Buı dakikalarda kuvvetli raJp1' .

terinin kaleıine tehlikeler yaratb~ 
da görüldü. Bu oyuna göre denilebild' 

ki Ankaramız yeni bir genç takım P • 

zanmJ§tı. 

fflAKBET PIYESl 

Çarıamba ve perıembe ak~.0-
ları Halkevinde oynanan Mak~ 
piıesi bu akşam ve aalı ak,amı te • 
rar edilecektir. 

---·~·-

Abonelerimizden 
dilekler 

ı - Kılavuzun çıkması üzer•· 
ne abone yazılmasını istiyenleriO 
birçok telgraflarını· alıyoruz. Bu.,. 
larda ve mektuplarda Ad, soy ad" 
ları ve adresler okunaklı ve açık 
olmalıdır. 

2 - Ulua idaresinde franııı.c.A 
Ankara ve Ülkü için de aboneler 
yazılmakta ve para alınmaktadır• 
Karıııklık olmamak için abone pa• 
raları gönderilirken havale kağıd
larına gönderilen paranın hanıi 
gazetenin hangi ayının abone pa• 
raıı olduğu yazılmahdır. 

Büruz c:: Ortaya çıkma, belirme 

Büt (Sanem) = Put 

3 - Tarunmanuf = (Fr.) lnconnu, ignore 
Örnek: Avukatlıktaki ünll bizce tanınmamış de
ğildir = Sa rcputation d'avocat n'est pas igno. 
r~e (inconnue) de nous. 

3 - Soyadı 

' Suiıöhret = Kötü tanınma, kötü tanınmıtldl 

Büzürk = Büyük, ulu 

c Meçhuliyet = 1 - Bellisizlik, karanlık =o (Fr.) 
L'inconnu, l'obscurite 

(Fr.) Mauvaiae reput.ation 

Hüınü töhret = iyi tarunrna, iyi tanmmıtlık -J 
(Fr.) Bonne reputation 

Örnek: Bana kaqı beslediği buğzun derecesi 
bu hareketit1den anlaşılıyor = Bana karşı besle· 
diı:i htncm derecesi bu hareketinden anla§zlıyor. 

Ca =Yer 

Örnek: Burasını cayi istfrahat ittihaz ettim -
Burasını dinlenme yeri edindim 

Örnek: BelJisizlik (meçhuliyet) içindeyim = 
J e reste dans J'inconnu 

Dört yanım karanlıktır (karanlıklar lçindeyim) 
-== /e suis enrour~ d'obscurit~ 

Şöhreti ka;r;ibe = Yalana ün - (Fr.) Fausse .. 
putation 

lıtihar ebnek = Tanınmak, ünalmak, üasal.,-ııt 
ctre connu, gagner de la r~putation 

Buhar = Buğar = (Fr.) Vapeur 

Buhl Cimrilik 

Buhran = Buhran (T. Kö.) = (Fr.) Crlac 

Buhur Tutsü 

Buhurdan = Tütsülük 

Bum Bllvk~t 

Burç Burç (T. Kö.) 

Bur!ıan (Delil) -=- Kanıt = (Fr.) Preuve 
Örnek: Ônümüı:deki işlerin de başa çıkatıJaca • 
ğma en iyi burhan, ~imdiye kadar başarılan jşJe. 
un birüklüğüdür = Önümüzdeki işlerin başa 

çıkarzlacağına en iyi kanıt, şimdiye kadar başa • 
ulan işlerin büyüklüğüdür 

Buse ÖpÜf -= (Fr.) Baiser 

ButL.m · - Boı!uk, çürüklük 

8uud lram = (Fr.) Dimenıion 
Örnek: Ebadı selase = Oç ıram 

Buy Ko!cu 

Bühtan (İftira) = Karaç 

Örnek: O, herkese her zaman bühtanda bulunur 
= O, herkese her zaman karaçta bulunur 

Büki = Ağlama 
Bülent = Yüksek 

Büluğ = Erginlik = (Fr.) Puberte 

Bünye ı::a: Yapı == (Fr.) Constitution 
Örnek: lri yapılı bir adam = Un homme de 
grande constitutiorı. 

Sağlam yapılı bir adam= Un bomme de forte 
constitution. 

Çürük yapılı bit adam-= Un bom~ de laible 
constitution. 

Bürchne = Çıplak, yalan.:= (Fr.) Nu 

Bürlc&n ... Yanardağ, volkan (T. Kö.) 

Büı k" ni = Vc-lkanik 

Cibeci = Y eryer 

Örnek: Cabeca ağaçlarla süslen.miı olan bahçe • 
de = Yer yer ağaçlarü .süsleamiı olan bahçe • 
de 

Cadde-= Cadde (T. Kö.) 

Cib = Orue 
Cahil = Bilmez, bilimıiz, M:llllU, toy 

Örnek: 1 - O adam, cahilin bitidır ... O adam, 
bilimsizin biridir 

2 - Cahil/ile yüzünden bu hataya dü~tüm = A· 
camılılr. (toyluk) yüzündea bu hayata düştüm. . 
3 - Cahil ise cahf}Jjğini tanısın = Bilmez ise 
bilmezliğini tanısın. 

Cehl, cehalet = Bilmezlik, bilimıizlik 
Örnek: Cehalet yüzünden insanın elinden neler 
çıkar = Bilmezlik yüzünden insanın elinden 
neler çıkar • 

cahilane -= Bilimıizce 

Tecahül etmek = Bilmezlikten gelmek, bilmezlen
mek, bilmez ıörünmek 

Örnek: Pek iyi bildiğiniz bu işte neden tecahül 
ediyorsunuz == Pek iyi bildiğiniz bu işte neden 
bilmezlikten geliyorsunuz (bilmez g6rünüyorsu. 
nuz, bilmezleniyorsunuz) 

Mütecahilane = Bilmezlikten gelerek, bilmezlene· 
rek, bilmez görünerek 

Meçhul = 1 - Bilinmedik= (Fr.) Inconnu 
Örnek: Bu işin bilinmedik (meçhul) taralı kaJ. 
madı = 11 ne reste aucun côte inconnu dans 

cette alfaire 

Bilinmedik (meçhul) bir adam önümüze çıktı 

= Un homme inconnu apparut devant nouı. 

2 - Bilinmez, bellisiz = (Fr.) lnconnu, incertain 

Örnek: Akıbeti meçhul bir işe girdi = Sonu 
bilinmez bir işe girdi = 11 s'est engage dans 
ıme aflaire dont la !in est inconnue (incertaine) 

lnsanlığın ilk çağları bellisizlik (meçhuliyet) 
içindedir = Les premiers lges d• l'bumanite 
restenı dans J'obscurit~ 

2 - Tan.ınmu.lık = (Fr.) Etre ingnorf, ftre incon· 

nu 
Örnek: Tanınmazlık içinde 6ldü gitti = 11 est 
mort ignor~ de tout le monde 

Malüm meçhul = 1 - Bilinen bilinmiyen = (Fr.) 

connu inconnu 
Örnek: Bilinen bilinmiyen birçok. kimseler = 
Des gens connus et inconnus. 

2 - (Terim olarak) belgin, yadbclgin - (Fr.) 
Le connu, l'inconnu 

Meşhur = ı - Ünlü ıı::::a (Fr.) CClebre (celebrite) 
Örnek: Bay ••• ünlü bir yazardır = M, 1 , , 

est un ecrivain celebre 
Edison dunyanın ünlü adamlarından biridir -= 
Edison esı une des oelebrites mondisles. 

2 - (Mahut anlamına) Herkesçe bilinen, hep bil. 

c!iğimiz, hani ıu bildiğimiz = (Fr.) Fameux 

Örnek: Nasrettin Hocanrn herkes~ bilinerı 

(Hep biliğdimiz, hani §U bildiğimiz) anlatığı ıı::o 

La fameuse a'necdote de Nasreddin Hodja. 

3 - (Maruf anlamına) Tanınmıı = (Fr.) Connu, 
bien connu 

Örnek: o. tanınmış bir mühendistir = 11 est un 
ingenieur connu (bien connu) 

Şöhret c:::: 1 - On = (Fr.) Renommee, cclebrite 
Örnek: Süel ün -= Askeri şöhret = Renommee 
militaire 

Büyük bir ün (şöhret) kazandı= 11 a gagn~ 
une grande celebrite 

2 - Tanınınıtlık = (Fr.) Reputation, renom 

Ö.rnek: Bu adaınıa iöyüade tanınmışlığı eyi 
değildir :;:: Jı ae jouit pas d'uae bonae reputa· 
tion dans son vilJage. 

Örnek: J - O zat, güzel yazı yazmakla jşt,,.., 
etmiştir .... O adam, güz~] yazı yaz.mail• ,6' 
mıştır (linsalmıştır ). 
2 - Ustalığıyle i~ibar ed~a - Usta tanınad 

Cahim (cehennem) """'Tama = (Fr.) E.nftr 

Cahimi -= Tamuaal = (Fr.) lnfernal 

Caiz = Olur, olabilir 1' 
Örnek: Yapılır §eyler, yapılabilir ıeyıer .

pılma!Jı caiz olan şeyler. 

Cali =- Yapmaak, yapmacıklı = (Fr.) Fcin'• ti 
mule . . ,, 
Örnek: Böyle cali hareketlerden vaz geçırı•• ~ • 
Böyle yapmacıklı hareketlerden (yapmaı.·ıkllV 
dan) vazgeçiniz. 

caliyet = Yapmacık 

calip = Çeken, çekici 

Örnek: Calibi nazar bir bareket - GözD ~~ 
(~ekici) bit hareket. 

Cim = Bardak, kadeh (T.) 
Cilme = Ciyenek, geyıi •• 

Örnek: Tebdili came ile .... Giyeaeğiai (g•1"' 
ni) deği~tirerek. 

DVZELTME 

Kılavuzun 5 inci sayısında bir1nc1 sat J. 
nun altındaki haşiyede bir iki yanlış 0 

muştur. Bu yanlı~ları düzeltmek iiUt• 
ha§İyeyi bir daha buraya yazıyoruz: 
Bedir - "Çehre,, anlamına olan 
(bed) ,, ile "gibi,, anlamını da ve 
"ir (ar, er, ır, ur, ür) ,, sonekinden ya ........... , 
bir türk kelimesidir. Bu kelimenin ayrı 
(Radlof. IV.) de "heder,, şekli de var 

11 ki mecaz olarak "ziynet, tezyinat,. aııl 
mma gelir. 
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Bay Eden Moskova'da Abnanya nı stemlekele. 
SA 'fr"A 3 

-'r upa durumunu anlatan Bay Lftv/nol 

Moıkova, 29 (A.A.) - B. Eden'in 
kabulü şerefine verilen yemekte B. Lit
vinof ezcümle demiıtir ki: 

" - Dünya ıavaşındanberi, bugün 
olduğu kadar, barış hakkında endiıeler 
olm::tınıştı. Devletlerin kahir bir ekseri • 
Yeti barışı istemektedirler. Bazı istisna
i ı· o!abilir. Fakat tehlike noktalan mey· 
dana çıkarılmış ve açık surette tayin edil-
11\iı bulunuvor Bununla beraber han· 
ıri devlet v~ya devletlerin tehlikeye ilk 
' ' "'!k veya daha fazla mikdarda maruz 
kıılacaklarını tahmin etmek imkansızdır. 
Ve bu tehlikeyi tahr;k edenlerin hangi 
nokt.alRrı muhafaza etmemiz gerektiği • 
ni açıkta bize bildirmelerini beklemek 
ıafdillik olur. 

Rcrcket versin ki, Avrupa ve dolayı· 
ıiyle bütün dünyayı tehdid eden aavaf 
tehlikesinin ancak, büyük devletlerin ve 
bilhassa büyük devletlerin elbirliğiylc 
çalıırnalarile önüne geçilebileceği veya 
sa\ıaıın karşılaşacağı tehlikelerin müm . ." 
kün olduğu derecede azaltılabileceği bu

tlın dünyaca anlaşılmıştır. 
Litvinof, sözlerini 3 2 tarihinde Lon· 

dra•da taslağı çizilen müşterek bant 
eserı planlarının mantıki ve hakimane 
•onuc!arına varılacağı umudunu iı:har 
etmek suretiyle bitirerek kadehini, in • 
giliz kıralı ve İngiliz ulusu adına kal • 
dırınıştn-. 
Verdiği cevabda B. Eden demiştir ki: 

" ·· k" ıkıntıh - Avrupa•nm bugun u • .. 
durumu, dünyanın büyük devletler mu· 
ll\eııilleri arasında özel münasebetler ve 
açık görüı teatileri ile ancak düzeltil .. 
bilir Fransa, lngiltere ve ltalya araaın· 
ela Yeniden görüşmeler olacaktır. Ödevi
miz herkes için birliğe dayanan ve her
kesin onurunu korur fakat hepimizin 
İ"-nunız olan müşte:ek güven prensi~
lerine uygun olarak bu zorluklara bır 
hal Ç&~ıi bulmak olacaktır. 

~lrcstt konferansı hakkında ~a-

}'İtt!ar - -
Moakova, 29 (A.A.) - B. Edenin ~a

nında bulunan tahsiyetler, ingiliz kabıne
ıinin Streaa konferanaından sonra, genel 
bir konferans yapmak için teıebbüste 
bulunacağına dair Londra' da dolatan 
••Yialan ihtiyatla kartılamaktadırlar. 

B. Eden'e çok yakın olan bir tah~.i • 
Yet "Havaı,, bildinnenine şunları •0 Y· 
lenıiıtir: 

•• - Herıey, yolculuğumuz 11rasın • 
da elde edeceğimiz malümata bağlul r. 
iliz açık konuşmaları, muayyen teklif • 
lere bağlamak istiyoruz. Genel bir an~.ış· 
rna kadrosu çizilip çizilmiyeceğini, ka 1 

bine, ancak bu esas üzerine tayin edebi· 
lecektir. İngiliz mehafili alelumum, Al
lllanya'nın her ne pahasına olursa olsun 

açıkta bırakılmıyacağı bir güven and " 
1 ·er attnuı kuralına bağlıdır. fakat, eg 
Alrnanya kendi kendini açıkta tutrnak~a 
•arar eder ve bunu isterse, mesuliyetle-

·"''rı •aati çalmakta gecikmiyecekt~r'. Gü • 
't'el\in müessir bir şekilde tanzinu ıle ~~
l'•J• razı olmak arasında, ikisinden bın· 
hl tercih etmek gerektir.,, 

lı. Eden'in decliklcri -
M B ~t~n~ oskova, 29 (A.A.) - · 1 

t f b' t 'kten son· ara ından verilen ziyafet ıt 1 

r-a B. Eden demiştir ki: . t 
Z . . . S t Rusya ıle n-- ıyaretımın ovye 

Rİltere münasebetleri için mühim bir ha· 
di~ oldu~u kanaatindeyim. yolculuk 
konuşına. i•cin değil sadece tetkikler ve 

ın .. iliz murahhası onuruna vcrilt>n rini almak istiyor? 
~yemekte B. Litviııof neler s(iylt•(li? 

• 

ınalumat için olmakla beraber, bu ilk 
lSzel temas, iki ülkenin müna5ebetleı·i 
Wn valdler dolu dikkate değer bir meı·
hale te§kil ebnektedir. 

B Eden İngiliz ııyaıasının uluslar 
&eme.tin• dayandığını, ulus~ar derne!İ· 
nin ise evrensel bir öze sahib olup ~u: 
tün dünya uluslannı kavradığım siiylı· 
yerek demiıtir ldı .. 

Bant uluslar demetinJn baılıoa ul • , ı il ' 
kü .. du-r Bu aynı zamanda ng tere • su . • . . . 1 nin de ülküsüdür. Biribirlenmıze bın er· 

ce bağlarla bağlıyız.,. 

B. Stalin kabul edecek 

Moıkova, 29 (A.A.) - B. Eden'in 

saat 18 da Kremlin'de B. ~t~lin. ~ra. 
fından kabul edileceii bildınlınıttır. B. 

-· 

M oskova rlyaretinin sebeblerinl 
söyliyen Bay Eden 

Molotof da kabul resminde hazır bulu-

nacaktır. .. 
Bu sabah yapılıp bir buçuk saat ıu • 

L'tvinof ve Eden görüımelerinde 11-ren ı _ .. 
l "konomik ıörünuşlerle lngıhz -yasa, o 
et münasebetleri konuıulmuttur. 

sovy .. 'ki b 
''Röyter,, in duyuğuna gore, ~. a • 

h 'k' muhit araaındaki munase -kan er ı ı d 
betlerin iyileşmesini kıvançla kay et •• 
mişler ve bunlan geliıtirmek çarelerınl 
görüşmüşlerdir. 

B. Eden 'in ;\losko~·a yolculuğn· 
----~-
0011 programı - Moıkova, 29 (A.A.) - Havas aja~· 
sının Moskova'ya göndermiş oldugı..: 
özel bildirmenine göre, B. Eden ile ar· 
kadaşları rus sınırından Mokovay~ ka -
dar olan mesafeyi B. Litvinof'un bın~e-

mahsus olan özel trenle katdmış . 

!erdir. 
d ilk konuşmalar, B. Edenle Vagon a . r v• 

Rusya Dışarı İşler komıser ıgı 
Sovyet .. B y· 
şark işleri şubesi müdür muav'.n.ı . ın· 
berg ve sovyetlerin Londra elçısı B. Ma· 
iski arasında başlamıştır. 

B. Eden'in ziyaret programı şudur: 
Muvasalat günü, bir esmi ka~ul, c~

B ı 't ·nof ıle "'"1
1 -ma günü sabahleyin · ,ı v'. . .. .: 

lakıt, öğleden sonra B. Stah~ ıle goruş· 

k rus baletleri galesı, cu:narte-
me, a şam . 
. .. .. B Eden sabahleyin transız res-

sı gunu . -ı 

samlan galerisini ziyaret ed.ece~, ö~.:~ 
v •• B Litvinof'un sayfıyesınde J . 

Yemegını · 
. . Ed .. ~leden sonra tayyare 

Yeıektır. B. en og .. .. Mos 
· p ar gunu · fabrikasını gezecektır. az .. 'b 

. sergisi ve muteakı en 
kovada rus resım . n 
K l du merkezi gezilecektır. B. Ede ' 

rzı or . .. 'kinci rus baletlerı 
hareketınden once ı 
alasında hazır bulunacaktır. 

g h tarafı kar ve buzlarla B. Eden, er 
k ' stasyonunda B. .. " lü olan Mos ova ı 

~~;~inof ve ıngliz tüyı.ik elçisi Lord 

f dan karşılanmıştır. 
Chbston tara ın 

Görü1nıelcr dostça g••çti 
-- 29 (A A ) _ Evvelce orta· 

Moskova, · · , • 
1 b" tün meseleler ha.;: . .. ı-ya atılmış o an u . . 

daki konuşmalara B. Litunof ıle B:. ~.den 
· · · Bu gorus-da devam edılmıştır . • 

arasın .. .. o lş-
b. buçuk saat sürmuştur. ışarı 

me ır · T ' . . . . Tz bakanı, ıngı ız 
ler komıserı ıle ıngı ı I' . 

sovyet münasebetlerinin ~~ ı~mc:ı 
. .. talealarınr da bırıhırlerı· 

hakkmdak~ mu münasebetlerin 
ö lemışler ve bu v 

ne s y J "h bulmuş oldugunu 
mühim surette sa a . B"' " k 

.. .. ler ve Sovyet Rusya ıle uyu 
gormuş d ki ierek sıyasal ve 
Britanya arasın a 

B. Eden ne diyor? 

gerek ökonomik münasebetlerin ilcnle 
daha ziyade sağlamlaştırılması hususu
nu görüşmüşlerdir. 

İyi malUmat alan mahfiller, B. Llt -
vinof ile B. Eden arasındaki görüşmele· 
rin tam bir muhaleset ve kar§ılıklı gü • 
ven zihniyeti içinde geçmiş olduğunu 
temin etmektedirler. 

8. Lih·inof'la B. Lın:al ara~nula 

tel yazıları 

Moskova, 20 (A.A.) - B. Litvinof 
j ı ,. B. Laval ara11nda şu telyazıları teati 
edilmiştir: 

B. Litvinof' un telyazısı : 

Moskovayı ziyaretiniz baklanda fran
sız hükfuneti tarafından alınmış olan 

kararı büytik bir memnuniyetle öğren • 
dim. Muvasaletinizi ne kadar büyük bir 
sevinç ve ne derece derin bir allka ile 
beklemekte olduğumu beyan etmekle 

bahtiyarım. Suna kaniim ki, aramızda • 
ki görüş teatileri ve bunların ıonuclarr, 
bundan önceki te!Akkilerimizdekilerden 
sok daha ziyade verimli olacak ve bu 
görüş teatileri ülkelerimiz arasında da· 
ha ırkı mUnasebetler kurulma1ın.a yarı• 
yacağl gibi müsbet banş zamanları ara
mamıza da medar olacaktır. 

B. Laval'in cevabı: 

Ziyaretime aid dostane hlssiyatıruza 
hararetle teşekkür ederim, 11 ve 15 ni· 
san olarak tesbit edilmiş olan uluslar· 
araaı görüşmeler biter bitme.1 Sovyet 
hilkftmetinin sevimli davetino bUyUk bir 
memnuniyetle icabet ·edecellm, ~k ya• 
kın bir ı:amanda Moıkovada yapacalt • 
mız görüjmelerin Ulkelerimizln doıtane 
işbirliği sayesinde genel giivenln geU,.. 
meıi barışın kuvvetlendirilmeef alanın• 
da yenl yeni muvaffaldyetler+ vamuı 

~ • 111 
olac-aı;ma ınanıyorwn • 

Barışı korwna yolWlda 
italyan görüşü 

Roma, 29 (A.A.) - Gazet Di-Po

pulu mülhem olduğu anlaşılan bir ya· 
zısrnda şu düşünceleri yürütmektedirs 

Artık boş ve ald!itıcı konferanslarla 

vakit kaybetmek imkanı kalmamııtır. 
Strezada, yeni bir konferansa davet 

edilmiştir. Pek Ala. Fakat a.rtık bu ki· 
fidir. Bunun sonucunda ya Almanya 
ile bir anlaşma imkanı olduğu anlaşı~ 

ıacak, yani Almanya, Roma ve Londra 

uzlaşmalarını kabul edecektir ki, ancak 

bu §ekilde keıtdisile görüşmek kabild: ı. 
Ve yahut bunları kabul etmiyecc~fü. 

Ve 0 vakit de barışı koruma i~in ciddi 
bir kuruma ihtiyaç vardır. 

Karyera dellesera gazetesi ise, İn

giltere tarafından tatbik edilmekte O· 

lan tabiyenin ve bunun sonucu olarak 
ingilU bakanlarının Berline yaptrkla· 

rı yolculuğun ne Paris ve ne de Ro~-
1 bir taahhüd altına alamıyacagını 

y · M l ' . f ka dederek "bızzat uso ını tara m-

d y Strezada temsil edilecek olan !tal· an .. 
t razinin kefesine kendi azmının ya e ı,. 

bütün sikletile basacaktır.,, dem.- te-

dir. -·-· 
Mançuri petrolları ve 

İngiltere 
Londra, 29 (A.A.) - Dışarı İşler 

Bakanlığı Tokyo'da İngiliz elçisinden 
· hükumetinin kendi toprakla • 

.Mançurı . d b" . 1 • 
d trnl satı§ı dzerın e ır ın usar 

rın a pl ~ . -
d 

~ nu bildiren bır '<arar çıkardıgını kur ugu 
bildiren bir rapor al~ış~rr. 

8 Lindsey'e verılmış olan belge 

1
. '

0 
hükumetinin görüşünü pekiştir. 

To .y .. k. . .. M 
k d'r Tokyo hu umetıne gore a-

me te ı · .. 
. · ·ç i~l erine karışmak kendısıne 

çurının ı " . . 
aid değildir ve açık kapı pohtıkas; bo· 

zulmamıştır. . . . . 
İngili z mehafi lı dıyor kı: Mançurı· 

. b suretle dolayı siy 1 e tanınmış ol-
nın u _ 

eselesi ortaya atılmış oldugun. 
ması m 
dan ve aynı mesele hakkında petrol 
kumpanya l a rı ile J aponya hükumeti a-

d konu~malar yapılmakta bul un-
rasın a ~ 

duğundan hali hazı rda Japonyaya ye· 
ni bir nota venneğe mahal yoktur. 

Deyli 'ft)lgraf, alına ıılarııı bunu yeniden 
ortaya allıkla rım söylüyor 

Almanya'nrn nıilstenılelcelerini is tiyeceği lıakkmda mühim bir duyulc 
yazan Deyli Telgraf g n:-etesinin başlrğı. 

Londra, 29 (A.A.) - Deyli Tel
graf gazetesi Berlin görüşmelerin· 
de, Almanyanm müstemlekeleri
nin verilmesi için Cenevreye bir 
İngiliz . alman anlaşmasiyle dön
meyi teklif ettiğini teyid edebile
cek durumda bulunduğunu yaz. 
maktadır. Böylece Almanya, eski 
Kayser'in "güne' altında bir yer,, 
diye tarif ettiği şeyi temine çalıı
maktır. 

Bu gazete, teklif edilen anlaş
ma ile beraber, Almanyanın kay. 
bettiği müstemlekeler hakkında 

genel iddialarının da ileri aürül. 
düğünü söylemektedir. 8. Hitler, 
eıciimle, artık uluslar derneğinde 
olmıyan Japonyanm, okyanusta 
bulunan ve eskiden alman müıtem 
lekeleri olan adalar üzerinde ve
rilmiş olan mandayı mu haf a:ra e· 
dişi üzerinde urar etmektedir.,, 

"Deyli Telgraf,,, görü,meler sı
rasında. Hitlerin. alman hava kuv
vetlerinin daha şimdiden ingiliz 
hava kuvvetlerinden daha fazla 
olduğunu Sir Saymen'e bildirdiği
m yazıyor. 

Memurlar Kooperatifi yıllık toplantısını yaptr 

.Ankara memurlar kooperatifi 
hi11edarlar umumi heyeti dün ta· 
at onda çocuk sarayı aalonunda 
yıllık toplantııını yapmıthr. 

Evvela 1934 yılına aid idare 
meclisi ve murakipler raporu o
kunarak onanmıştır. Eski idare he· 
yeti ibra edildikten sonra yeni bir 

' idare meclisi ve murakıbler seçil· 
mittir. 

Olen hi11edarların vereıelerine 
geri verilmesi gereken hi11e bedel
leriyle Ankara'dan ayrılan hisıe
darlar hakkında yapılacak mua
mele tayin edilmit ve toplantıya 
son verilmiştir. 

--~~----------·-----------~~-
Giindelik 

SON GÜNLER •.• 
(Başı ı inci sayıfadı) 

bul gazetelerine Türkiye için çok 
eyi sözler söyledi. Şehrimizde ise, 
Suriye ile olan eyi komşuluğumu· 
zun bir it birliğine erİ!mesini ba
tardı. 

Kont DeMarterin, yıllardanberi 
üzerinde anlaşılmışken bir türlü 
eyi kurulamamış olan l&kenderun 
özel rejimi için dölen göstereceği
ni bildiriğden öğreniyoruz. Sınır
lara yakın auç itleriyle ökonomi 
ve ıimendifer itleri üzerindeki an
laşmalar ise iki yan için çok ye
rinde ve faydalı olmuştur. 

Fevka lade komiser Ankara ya 
içten saygı ile geldi; Suriye'ye dö

nerken b::::de bıraktığı duygu ken· 
disininkinc!en hiç az değildir. 

Kamil ÜNAL 
Uyum = Ahenk 
Döl en Azim ----·----
Paris üniversitesinde 

(Başı 1 incı sayıfada) 

tanıtmış: ' 'Sorbon' da ilk defa ola
rak bir ti.irk profesörü konuşuyor. 
Bu itibarla Sorbon için bu tarihi 
bir gündür,, demiştir. 

B. Fuad Ki.:prülü rektörün söz
lerine teşekkür ettikten sonra kon· 
f eransına başlamış, kültür alanın
da yapılan bu işbirliğinin türl< • 
f ransız dostluğunu pekiştireceğini 
söylemiştir. Bu sözler, dinle;> ici
ler tarafından hararetle alkışlan
mıştır. 

Dördüncü bisiklet yarışı 
Ankara Bisiklet Heyetinin hazırla • 

dığı yarışların dördüncüsü dun ya; · ·ş· 

tır. Bu koşuya 1 Z bisı kletçi işt irak l"!ti. 

Yarış 10,25 de Muhafız Gücu lokali 

önünde sporcu Vekilimız Bay Ali Rana 

Tarhan'ın huzuriyle başladı. 

Bisikletçiler evvela Orman Çıftliği· 

ne çıktılar. Oradan Soğüdhi yoluyla Cı

bık Barajına kadar gıttiler. Dönilştt 4 

kilometrelik ham bir yoldan geçmek 11. 

zım gelıyordu. Çıbık Barajına kadar 

yedi bisikletçi toplu bir halde önde idi
ler. Ham yol ı.izerinde Ankara Güçl :.i "H· 
yazi rakiblerini üç kilometre kadar a ;-

tı. T elsiz yanından Cebcci'yt. geçen bi

sıkletçil er oradan Yenişehire saptılar 

ve Çankayaya kadar çıktılar. Çankaya· 

da mekteb önı.i nden dönerek Halkev: .• e 

geldiler Ankara Gücünden Niyazi hır 

saat, 32 dakikada bir inci geldi. Geçirdi

ği arızaya rağmen M uhafıı Gücün • ·n 

Eyüp bir saat, 37 dakikada ıkinci geldL 

Beş on metre ara ile Ankara Gücünd.:n 

Galib üçüncüı Kemal dördiıncü ve Çan-

kayadan Osep be§İnci oldular. Yarıp 

gi ~n 12 gençten yalnız biri l:oşuyu } •

rıda bıraktı . Diğerl eri lııtiş noktasına .. 
muvaffakiyetle geldiler. 

Bugüne kadar yapılan yarışlar ne•i· 

cesinde birincilik, ikincilik M uhafrzdan 

Eyüp ve Abdi'de, Çankaya'dan Oseptc

di r. Takım halınde birıncihk i.ıçüncul'ık 

Muhahz Gücünde, ikincılik Ankara uu• 
cimdecıır. 
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Garbta fikir hareketleri 1 

Hugiinkii sovyet edebiyatında edebi tenkidin rolü.
:M. de Valera kimdir ? 

"journal de Moscou~ gazetesi, sov
yet muharrirler birligi bürosunun ge. 
çen hafta toplandığını ve bilhassa ede
bi tenkid i~Jen'yle uğra.ştığrnı bildirir
ken diyor ki: 

Bazı kimseler Sovyetler ilinde na
znn, tiyatro ve roman gibi edebi tarz
ların hayli Uerlemesine mukabil tenld. 
din çok geri kaldığını töylüyorlar. Bu 
fikir, bir ıui tefehhümden doğmuı ol· 
aa gerek. Birkaç kitinin kanaatine gö
re tenkid ancak yüksek tahsiyetlerin 
tesiri altında inkişaf edebilen bir tarz
dır. Halbuki edebiyat tarihi isbat cdi. 
yor ki bu, bir istisna teşkil edip tenkid, 
umumiyet itibariyle, yüık.sek şahsiyet
lerin nüfuzu altında bulunmaksızın va
zifesini görebilir. Nitekim Fransada 
ve Rusyada, sembolizmin en canlı dev
rinde, sanat tenkidi çok yüksek bir ı;e. 
viyeye çıkmış ve büyük bir ehemmi -
yet peyda etmiş fakat buna mukabil 
herhangi bir büyük şahsiyet yetiştir

memiştir. 

Tenkid için ehemmiyetli olan nokta, 
münakkidler arasında bir "üstad,, bu
lunması değil, daha ziyade zamanın, 

aanat bakımından muhakeme edilen e. 
aash meselelerini yüksek bir ruh \'e 
sihniyetle görmek hassasıdır. Münak
kidin esas vazi~, sanat bayatını bü • 
tUn tezadlan ve bütün temayülleri ile 
ihata edebilmek, bunların içinde yolu
nu §aşırmaksum hareket e-yliyebilmek 
ve edebiyatı, mütemadi bir yükseli§ yo. 
lunda götürmek azmini ta~ımaktır. 1ş
ı., ıon on beş, on yedi ıenedcnberi rus 
tenkidi, bu vasıfları taşımaktadır. 

Sanat eserlerinin tahlili ve &anat ve 
•debiyat nazariyelerinin müdafaası 

makaadiyle Ruayada neşredilen dergile
rin adedi hi~ bir zaman bugünıkü Ira • 
dar yüksek olnıamıştır. Sanat ve edebi· 
yat meseleleri de hiç bir zaınan bu k;I. 

dar vuzuh ve sarahat içinde münakaşa 
edilmemişti. Keza, tenkid, hiç bir za
man bu kadar geni_ş bir kütleye hltab 

etmemişti. 

Sovyet "tenkid,, inin bu mahiyeti 
aayesinde büyük okuyucu kütlelerine 
hitab etmek imkanını veren bütün bir 
tenkid tarzı ıilailesi viicuda getiril • 
mi~tir. Gazetelerde parlak ve mühim 
bir yer tutan bu tenkid, edebiyatın bu 
kısmına aid umumi inkişafında yeni 
ve verimli bir merhale teşkil eder, 

Tenkid, hiç bir zaman edebi m;ıhf • 
yetten mahrum edilemez. O, ibda da gö 
tUren bir tarz olup nazın, roman ve ti. 
yatronun yanında mühim bir yer tutar. 

Hatta belki bu sebebtendir ki gafr 
ve romancılar ekseriya tenkid alanında 
hakiki birer "Ustad,, olurlar. Fransız 

münakkidleri pek doğru olarak ke§fet
mişlerdir ki Lamartine yahut Victor 
Hugo gibi pirler, edebi meselelerin 
tahliline giriştikleri vakit, meslekten 
münakkidlerin en parlak eserlerini bi· 
le geride bırakan sayıfalar yazmışlar

dır. Mesel! Baudelaire'in tenldde aid 

yazıları şiirlerinden daha derin ve a. 
ha orijinaldir. Keza Puşkin, Gogol, 
Dostoyevski, Gonçarof, Turgenef, Blok 
gibi muharrirlerin fevkalade güzel 
tenkid eserleri vardır. Mesela Dosto • 
yevski'nin "Puşkin hakkında bir nu • 
tuk,, u, Turgenef'in "Hamlet ve Don 
Kişot,, u, Gonçarof'un "Bir milyon e -
.za,, sı ve Blok'un "Şairin vazifesi,. 
rus tenkidinin şaheserlerindendir. 

Gene sovyet münakkidler bu üstad. 
lara avdet etmek ihtiyacını duyuyor • 
tar. Diğer taraftan şiir ve roman üs • 
tadları da Puşkin'in, Turgenef'in, Zo· 
la ve Baudelaire'in yaptıkJan gibi ten 
kidle de meşgul olmağa başlıyorlar. 

Bugün herkesin, sanatın her ala • 
nındaki nazariyatçılarla filozoflara, 
tcnkid Klasiklerine avckt etmesinden 
memnun olmak lazımdır. 

Vinckelmann'm, Diderot'nun, Les
ıing'in ve Schiller,in, Vinci'nin, Proud 
hon'tın ve Çemiçevsp'nin eserleri, bü
yiık sanatkarların mcktublarına ve 
"tercumei halleri,, ne ilave edilerek 
gene münakkid kütüphanesinin esası

nı teşkil eyliyecektir. 

Bu hllsustaki neşriyatrn ana hatla. 
rını tayin eden programda, Avrupa 
"": .. : ıdinin üstadı olan Sainte • Beuve
ün eserleri de vardır. Pek garibdir ki 

lnkılabtan evelki rus edebiyatı Salnte
Beuve'ü tamaınile ihma~ etmişti; her 
milletin diline tercüme edilen bu a • 
dam, ruscaya tercüme edilmemişti. 

Halbuki Sainte - Bcuve, edebiyata ta
rihe ve tenkide karşı alaka duyan &ov
yet okuyucusu için fevkalade derin bir 
alakaya değer bir muharrirdir. 

Tabiidir ki edebi tenkidin bu su • 
retle zenginleşmesi musiki, tiyatro ve 
plasdk aanatlar alanlarında da büyük 
bir tesir yapacaktır. 

• * * 
M. de VaJera'nın lrlanda da büyük 

birroJ oynadığını az çok biliriz. Fakat 
onun kim olduğunu, nereden geldiğini, 
ne yaptığını bilen yalnız bizde değil, 
her yerde pek azdu. Pariste çıkan ''Re
vue de Paris,, dergisi, büyiik lrlanda 
kahramanının hayatı hakkında dikkat 

ve alakaya değer §U malümatı veriyor: 
Babası İspanyol olan M. de Valera 

Nevyoı:ıkta ıloğmuş olup Ameri.ka te -
baasındandır. Eamonn de Valera 1882 
senesinde dünyaya gelmiş ve iki yaşın
da iken babasını kaybetmiştir. İrlanda· 
h olan annesi, çocuğunu memleketin
deki akrabasına göndermiş, onlar da 
okutma ve terbiyesini Üzerlerine al • 
mışlardır. 

Valera mektebte iken en çok heves. 
le çalıştığı das riyaziyat idİ. Nitekim, 
ıonraları, o ilimde ihtısas peyda etmiş
tir. Tahsilini bitirdikten sonra Dub
Jin üniversitesi profesörlüğüne tayin 
edilmiş ve az sonra '·Gönüllüler ordu
ıu,, denilen ihtiJal ordusuna yazılmış • 
tır. İhtilal çıktığı zaman Valera'nm bu 
harekete taraftar olmadığını, fa.kat al· 
dığı emri münakaşa etmeksizin yeri

ne getirdiğini söylerler. Hatta o kadar 
cesaretle döğüşmüştür ki ihtilal ordu
ları bozguna uğradıkları zaman bir tür
)il teslim olmak istememiş ve ihtilal 
reisinden birkaç kere arka arkaya kati 
emirler ü~erine teslim olmağa rıza gös. 
term.iştir. Tevazuu, cesareti ve sev • 
kulceyş meselelerinde gösterdiği hari
kulade istidat sayesinde çarçabuk şöh· 
ret kazanan VaJera, birdenbire ulusun 
en sevgili kahramanı oldu. İhtilal bas
tırıldığı vakit idama mahkum oldu; fa. 
kat hüküm yerine getirilmedi. Çünkü 
Valera Amerika tebaasmdandı ve İn

gilizler o ııralarda, itilaf devletlerine 
Utihaka hazırlanan amerikalıları gücen· 
dfrmekten sakınıyorlardı. Bu sayede -
dir ki Valera'nın idam c.ezası müebbet 
küreğe değiştirildi. Diğer 122 mahkum· 
la hapsedildiği Dartmoor hapishanesin. 
de Valera mahkiimlar tarafından reis
liğe seçildi. Bu 122 mahkCım, ihtilalci
lerin giizideleri sayılıyordu. Bunun 
içindir ki Valeranın reisliğe seçilmesi 
bUtiin İrlandada büyii>k bir tesir yaptı. 

Affedilerek Dubline döndüğü za • 
man Valera, bir ulusal kahraman ola -
rak karşılantlı. Memleket işlerinin ida
resi kendisine verildi. Bütün ömrünü 

riyaziyata ha~retmeğe hazırlanmış olan 
bu mütevazı profesör, işbaşına ge11tiği 
vakit emsalsiz bir otorite gösterdi. 1917 
aenesine kadar siyasal toplantılarda bir 
tek söz söylememiş olan Valera ilk nut
kunu söylediği gün memleketin en bü
yük hatibi olarak alkışlandı. 

Fakat Valerayı tekrar hapse at -
makta gecikilmedi. Mahpus bulundu • 
ğu Lincoln hapishanesinde bir sene 
kaldıktan sonra günün birinde kaçtığı 
duyuldu. Valera, birkaç hafta 1ngi1te. 
rede saklandı; o aralık ingiliz zabıta
sı onu İrlanda sahillerinde arıyor ve 

başını getirene para vadediyordı.t. Hat
ta saklandrğı yer, kaçtığı hapishane

nin birkaç kilometre ötesinde idi. Ora
da Vatera birçok gazetecinin ziyareti. 
ni bile kobul etti. Bunların hiç biri o
nun nerede saklı olduğunu kimseye 
aöylcmedi. 

Valera hapishanede iken mühim ha
diseler geçmişti: İtilaf devletleri Al • 

manyayı ezmiş, Paris konferansı toplan. 
mı~, İrlandada ise ilk meclis için in. 
tibabat yapılmış ve meclis Dublin'de 
19 kanunusani 1919 da açılmıştı. Vale· 
ra, hapiste olmasına rağmen, mebus se
çilmişti. Meclis toplanır toplanmaz 
İrlanda istiklalini ilan etti. Asi adayı 
zabıta marifetiyle yola getiremiyece. 
ğini anlamış olan Loyd Georgc, ger • 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
'----~ - ~ 

İngiliz nebat mütehassıs
larının ziyareti 

Taymis gazetesinin lstanbul bildir. 
meni gazetesiııe şunları yazıyor: 

B. E. K. Balls ve doktor V. Balfour 
Gourlay, Aııadoluda bulunan nebatları 
aramak için yaptLkları ikinci yıllık zi. 
yaretlerini bitirmişlerdir. Altı ay ön -
ce Mudanyadan kalkıp doğu cenubu 
istikametinde Adanaya giden ve doğu 
şimali istikametini takiben Trabzon vi
layeti ne varan mütehassıslar, yolculuk
ları esnasında ayrı ayrı 2000 nebat top 

lamrşlardır. 

Mi.itehassıslar, Edinburgh, South 
Kensington, Kev, ve Berlin şehrinin 
nel>atat müzeleriyle Amerikadaki Bos. 

ton şehrinde bulunan Arnold Arbore
tum müzesine ve Ankarada Ziraat Ba
kanlığına bu nebatlarm her birinden 
15-20 nümune dağıtmışlardır. 

Altı ay içinde otomobil ile aşağı yu 

kan 6000 mil ve yaya olarak da 600 

milden fazla yol yürümüşlerdir. 

Mütehassısların buldukları 11içek -
ler arasında en çok göze çarpan, 18 

inçes boyunda siyah bir süsendir. Bu 
nebatın 6 inçes boyunda ve koyu mor 
renkte çiıgili bir çiçeği vardrr. 

Tchihatehevia lsatidea; :sanıldığı 

gibi kireçli alanlarda değil, Erzincan 
yakınlarında, dağ yamaçlarımla bulun

muştur. 

Ayrıca Macrotomia Cephalotes to -
humları da bulunmuş ve bu nebatın 
köklerinden mor ile kırmızı arasında 

bir boya 11ıkarılabilece~i anlaşılmıştır. 

Türkiye Ziraat Bakanlığı B. Balls 
ile doktor Gourlay'a çahşmaları esna
sında çok yardım etmiş ve gelecek yd 
Anadoluya yapacakları yolculukta yan
larına bir türk nebatatcısı katmayı va

detmiştir. 

ginfiği ortadan kaldırmaga karer vere
rek evvela umumi lıir af ilan etti. B:.ı 

suretle Valera memleketine geri döne· 
bildi ve Dubline ayak basar basmaz 
"İrlanda cümhuriyeti,, meclisi ve hü -
kumet reisliğine seçildi. İngiliz hüku
meti bu kararları tanımamakta ısrar 

ettiyse de Valera, müstakil bir deviet 
reisi sıfatiyle hareket eylemekte de -
vam ediy-or, kanun çıkarıyor, Amerika
ya elçi gönderiyor, l milyon sterlinglik 
ulusal bir istikraz çıkarıyor, hatta İr· 
landa davasını müdafaa etmek ı.izere 

Faris barış konferansrna bir heyet gön
deriyordu. 

Nihayet, gerek Bonar Lav gerek 
Loyd George'la uzun ve gürültülü mü· 
zakerelerden sonra lrlandanın tam is

üklali kazanılmış sayılacağı bir sırada, 
Londrada M. de Va!era namına müza. 
kere eden murahhasların, İngiliz hükft
metinin İrlandaya harb ilan etmek hu
susundaki tehdidinden ürkerek Vale
ranm kabul etmediği bir muahedeyi 
kendisine haber vermeksizin imzalama· 
lan, ciddi bir vaziyet doğurdu. Filha. 
kika muahede, İrlandanm tam istikla • 
tini tanımamış ve İngiltere kıralma sa
dakat mecburiyetini koymuş idi. Va • 
lera, meclis azasından bir 11oğunun ka· 
bul ettiği böyle bir sonuç karşısında 

istifasını verdi. Onun yerine geçen M. 
Cosgrave on sene hükumet başında kal. 
dı. Fakat hükumetin şiddet politika -
sından yavaş yavaş bıkmış olan halk, 
nihayet onun düşmesini temin etti ve 
1932 de Valerayı tekrar iktidar mev • 
kiine getirdi. 

Valeranın ilk işi sadakat yemınını 
kaldırmak oldu ve bu kararını meclise 

de kabul ettirtti. Bu birinci muvaffa. 
kiyetten sonra İrlandanm her sene İn
giltereye verdiği 25 milyon liralık ver. 
giyi vermemek oldu. İngiltere büku -
meti azasından iki nazır, bir hal ça
resi bulmak üzere Dubline gittilerse 
de muvaffak olamadılar. Bunun üzerine 
İngiltere hükumeti, İrlanda aleyhinde 
ökonomik tedbirler almak suretiyle ltlU· 
kabele etti ve küçük memleketin ökono
mik hayatında güçlüklere ve sıkmtıla. 
r.a sebebiyet verdi. İşte M. de VaJera
nın bugün uğraştığı iş, İrlandaya kar· 
gı açılan ökonomik harbtan memleke • 
tfni en aa zararla ıkurtarmaktır. 

Venizelos ııeler 

söylüyor? 
Reks vapuriyle Napolı"ye giden 

Venizelos Entransijan gazete~inin 

özel bildirmenine dikkate değer söz • 
fer söylemiijtir. Aijağıdaki satırları 21 
mart tarihli Enrransijandan alryoruz: 

İtalyan hükumetinin kendisini ha

rekatında tamamen serbest bıraktığı • 
nı söyliyen Venizelos sözüne şöyle de. 
vaın etti ; 

- Onun için, daha bir müddet ltal. 
ya'da kalacağım. İtalyanın benim hak· 
kımda gayri müsaid duygular besle · 
di~ini sanmıyorum. Hatta bunun ak • 
sine inanıyorum, doğru değil mi? 

- .. Balkan paktından dolayı,, mı 
demek istiyorsunuz? Sizin bu pakte 
muarız olduğunu;c söylenmişti. 

- Hayır! :.; i'akis ben Balkan ,.ak . 
tını tasvib ediyorum. Tamamen muha
lif olduğum nokta, munzam protoko -
lun üçüncü paragrafıdır. Bu protoko
la göre, İtalya Balkan devletlerinden 
birisine tecavü.: eder~e, Yunanistan 
başka bir Balkan devletiyle Lıc:raber 

İtalya ile savaşacaktır • 

Kıyıları çok ve mühim şehirleri -
nin çoğu deniz kenarında olan Yuna. 
nistan, büyük bir donanmaya malik 
olan İtalya ile nasıl savaşabilir? 

1922 deki Korfu hadisesindenbe. i, 
İtalya ile çatışmanın neye mal oldu • 
ğunu biliyorum. . 

- Müstakbel yunan hadiselerini 
nasıl görüyorsunuz? 

Venizelos çekinmeden cevab verdi: 

- Üç ay içinde !mallık yeniden 
kurulacaktır. Bunun daha önce yapıl
ması kabil dğildir, çünkü bir ikı 

gün içinde ilk sözden dönmek müm -

kün değilir. Fakat günün birinde bir 
meclis toplanılarak - tabii yalan · 
cıktan - bir seçjm yapıldıktan sonra 
kırallık yeniden kurulacaktır. Görür. 
sünüz! 

- KıralJığı neden bu kadar kötii 
buluyorsunuz? 

Venizelos, biraz hayretle bana ba • 
karak devam etti: 

- Filhakika, meşruti bir kırallığa 
o kad.ar muhalif değilim; fakat iste -

nıediğim şey, getirilecek kıralın ken

disi değil, onun yakınında bulunacak 
olan kimselerir. 

Sonra gürültülü bir kahkaha ile 
güldü. 

Versay andlaşmasını fesheden son 
alman kararından da bahsettik. İlk su
ali şu oldu: 

- Sir Con Saymen Bcrlin'& gitmi
yecek mi? 

- Evet, dedim. Zaten lngilteı:e bu 
kararı ayrıca protesto etti ve önceden 
Fransa ile mutabık kalmak gerekliği • 
ni duymadı. 

Vcnizelos hayretle l..ııına baktı ve 

yüzünü buruşturdu. Bundan memnun 
olmadığı belli idi. Sonra biraz düşün
dü ve kendi kenine söyler gibi devam 
etti: 

Şu halde artık silahlanma yan
şı başhyacak ve bunun sonunda da, 

yakın zamanda bir savaş olacak. Bü • 
tün Avrupa ülkelerini silahsızlandıra-

rak bu durumun önüne geçmek gerek 

idi. 

Prensib itibariyle evet; fakat 

biz siHihsızlanmağı kabul edersek, 

komşumuzun da müstc:kimane vir su • 

rette silahsızlanacağını bize kim te • 

min edebilir 7 Duygularını gizlemiyen 

cir Almanya varken, hiç bir fransız 

kabinesi barışın bekçisi olan orduyll 

zayıflatmak mesuliyetini üstüne ala ~ 
maz. 

Venizelos yeniden düşünceye dal
dı ve şu hükmü verdi: 

- Ben bir tek selamet çaresi görü. 

yorum. O da Fransa ile İngiltere, 

İtalya ve Belçikanın birleşmesidir. 

Almanya bu devletlerden birisine te • 

cavüz ettiği takdirde ötekilerin oto • 

matik bir tarzda i§e karışacaklarını 

İngiliz-Fransız-İtalyaıl 
konuşmaları 

25 mart tarihli Lö Tan gazetesi Pto 
riste yapılan ingili.ı - fransız - ıul• 
yan konuşmalarına ayı.rdığı başyastd't 
bu konuşmaların faydalarım anlattı~ 
tan sonra bunlardan elde edilen en OJW 

him neticenin, tam bir mutabakatla IJO' 
ride yapılacak diplomatik teşebbidte' 
için kararlaştırılan program olduğuJJ111 

İngiliz bakanlarının Berlinden gctiıf' 
cekleri malCımatın, bir anlaşma yapın& 
imkanları mevcud olup olmadığını ıae; 
tereceğini; Sir Saymen ingiliz kabine• 
ne izahat vermek ü.ıere Londraya dö' 
nerken B. Edenin de doğu paktı yaP 
mak imkanlarını ara~tırmak içiıı Malt 
kova, Prag ve Varşovaya gideceğınil 

•h'rıill B. Laval'in Moskovaya gıdış tarı ı 

belli olmadığını; B. Edenin geri do • 

nüşündc:n sonra B. Lava!, M uı.olinı "1 

Sir Saymen'i durumu go.:C.:n geçirırıe1' 
ve bir karar veımek ifill\ Stıesada t0 P
lanacaklarını an!at a•ak ya.:ı:>ını ~o} I• 
bitiriyor: 

11 nisanda !:.\tr .. :.<Hid toplaıı ... c .ık o• 
lan ingilıı - fran:.ı.1 - ıtalyan konfe• 
ransı kati olaca~{tH 11e lıu lıuyuk kl1 • 
nuşmaların yüktlnu uzeı lerıne alaıılaf 
Stresadan doğı uca Cenevrcyc gıdere-1' 
ihtimal nisan ortasına clogru topıaııa• 

cak ulan Uluslar Dernegı konseyınıll 
toplantısında buh.ınabıkceklerdır. ~11· 
na göre, ahvalin daha mLisaid IJir du • 

rum alması yalnız Bı:rline bağJıdırl 
fakat, açıkça an}cı~ıldığına gore, ııya • 
sal konuşmalar üzerinde ağır basacak' 
olan askeri lrnvvcti Lorla kendine te • 
mine çalışan Rayb bükfimetinin ma • 
nevralarından da kaçınılmalıdır. Bu O 

yuna kapılmakla vahim bir yanlış yapıl 
mış olacaktır. Nitekim B. Musolirıl 
buna aldanmamı~tır. 1931 sıııı f ını ye• 
nidcn silah cı1tına çagırmak için aldığı 
karar, alman manevrasına kar§ı yapıl• 
mış emin lıir k.oıunma tedbiridir. ltal• 

ya terhis edilecek olan ::.ınıfları siJab 
altında tutup 1934 sınıfını d.ı Lelbet • 
mckle, gelecek niı:;cından ıtil>an:n aşağı 
yukarı 700 bin askere malik olacaktıf• 

Duçe hiç ~üphcsu böylece, ancak em
niyetini ve Avrupa barışını koruuıağ& 
mecbur kaldığı zaman kullanacağı ku...,. 
vetlere malik İtalyanın andlaşmalatJ 

istiyerek ve bilerek yutan Almanya ilf 
konuşmaya hazır olduğunu göstenrıeıl' 
istemiştir. Bu ise, Berlinde anJaıpla ' 
cak olan bir jesttir. 

bilirse bu tecavuzun hiç yapılmaması 
ihtimali çoktur. Lehistanın yardımın' 
güvenmek gerektir ve böyle yapı!ırs• 

daha iyi olur. 

- Yahud da Rusya'nın? 

- Evet, fakat Ru&yanın Uzak:doğıJ 
da zaten o kadar çok işi var ki .. 

- Avrupa'da bir savaş çıkarsa Yu

nanistan ne yapacaktır? 

- Böy?e bir şey olamaz. 
bunlarla Yunanistanm hiç bir 

Bütiln 
alakası 

olmadığı gibi, Yunanistan'm elde et .ıı 

mek istediği bir şey de yoktur • 

- Bulgar tehlikesi hakkındaki dil\ 
şünceniz? 

- Adam siz de •. Bulgarlar Türkll' 
yenin bizimle birlik olduklarınş bi "4 
Hyorlar onun için bir şey yapmağ•• 
cesaret edemezler. 

Venizelos, dış barışma çok susarn•I 

girünmektedir • 
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BELÇ1KA'DA 

Belcik:a hasbaf{anı-
..:. ' 

fiyetlerin tenzili suretiyle istihsal mas
raflarının indirilmesi, rantlar piyasası

nın yeniden tensiki, işsizliğe ve bil· 
hassa genelerin işsizliğine karşı genel 
baymdırlrk işleri ve gene bu kabilden 
diğer bir takım tedbirler alınmak su. 
retiyle tesirli bir mücadele yapması, 

perakende fiatların muhtemel yüksel
mesini hesaba katmak suretiyle ücret
lerinin normal bi:r seviyede tutulması
nın temini, küçük sanatlar grupları 

ökonomisinin tensiki, sıhhate muzur 
sanayi müesseselerinin tasfiyesi ve sıh
hi kaidelere riayet eden müesseselere 
yardım edilmesi. 

kabul edecekleri bir andlaşmıya gôre 
altın esasına sadık kalmak için de mec • 
listen mezuniyet istemiştir . 

'"Genel meclis bu hafta içinde ~alı~ 
Jnasını bitirecektir. 935 yılı bi.idcesini 
bu .. 
1 

gun kabul etmiştir. (367950) liradan 
baret olan &t!lirden mühim kısmını ma
•rif 1 • Yo, l!hh11t i~l1:rine ayırmrştu. Bu 

~1.~d bir de nli l<onağı yapacaktır. 
u teye tahsisat1m koymuştur. Am -

tij,.ı.'lin heyk•li ~İl\ mtmaılb ıörülen 

B lu Çocuk Esirgeme Kurumu 
._,:·· 
d'~hlhuriyet meydanının büyütülme ve 
'1.ıeltilınesi için de tahsisat ayırmıştır. 
Boıu . ve bağlı kazalarda balkevlcrı ve 
hayır kurumları rahşmalarının güzel 
'V'e • :s 

runleri görülmektedir. Merkezde 

Çocuk Esirgeme kurumu 21 mart 935 
cullla gecesi Halk Partisi salonunda 

Yaptığı kıyafet balosu çok güzel bir 

•urette sabaha kadar de1/am etti. Yav-
tular · d' a oldukça yardım parası temın e-
le ıldi. Bayramın üçüncü günü vali, fır-
a'. lialkevi ve belediye başkanJariyle 

daıre ınüdürleri ve Halkevi caz takımı 
"otomobil ile Mudurnu Halkevini kut

lamaya gidildi. Mudurnu halkı konuk· 

larına candan alakalar gösterdiler. Hal 
ke · 'k b' . vınde ailelerle birlikte 120 kişih ır 
l Yaf Pt ve gece bir balo verilmiştir. 

Devrimde çok hizmeti olan bu mudur. 

nulular soysal hayatta da çok ilerde -

dirler. Vilayet halkı ile Mudurnu h~l
kının çok samimi kaynaşmasına ve ul

ke dertleriyle konuşulmasına yol ~la.n 
bu yolculuktan her iki taraf çok ~~tı
fade etmiştir. Yakında böylece dıger 
mülhakata. aidilip kazalar halkı ya-

balosundan bir g<>rünüş 

kından a1akalandırılacak vilayet hal -
. duygularının 

kiyle aevgı ve kaynaşma 

bağlan kuvvetlenecektir. , . 
Mudurnu Halkevi ve Ç()cuk Estr -

geme kurumunun ferağat1:1 ç.alı~ala· 
.. dü'- Kurumun gıydırdıgı ve 

rını gor •11, • • 

d
. d' v. 40 ,.ocuk ile idare heyetının ye ır ıgı ll • • _ _ 

fotoğraflarını gönderıyorum. Vıla~ e 
. o·· nu .. k kazasında da Halkevı ve 
tın oy v 

Ç k Esirgeme kurumu 50 çocuga sı. 
ocu . d' 

cak yemek ve elbise, ayakkabı gıy ır-
mek suretiyle sessiz çalışmaktadır. Ke· 

G
.. "'· kazasında 13 mayıs 933 ta-

za oyn.- . 
ribinde Ziraat Bankasının teşvık ve 

Halk Partisinin ve belediy~ başkan!a-
kından gösterdikten alaka ıle 

nnın ya . 
1 

624 numaralı zirai krcdı koope-
açx an v 61 iJr 
ratif i sermayesi 1285 ve ortagı ,.n 

nın dedil<leri 
Belçika da altın esasın

dan ayrılıyor 
Brüksel, 29 (A.A.) - Yeni Başba

kan B. Van Zccland'ın mecliste yapa
cağı beyanat, mali durum ve Belçika 
parasının durumu dolayısiyle büyük 
bir sabırsızlıkla beklenmekte idi. Celse. 
nin açılmasından daha bir saat evel par
lamentonun önünde büyük bir halk 
kütlesi birikmişti. Bütün tribünler ve 

elçilikler locası da dolu idi. 
Başbakan beyanatında demiştir ki: 
"- Belçika, Belganın bugünkü al

tın mi.kyasını değiştirmek mecburiye
tindedir. Hamiline aid ve derhal öden. 
mesi lazımgelen senedler hakkındaki 

kanuni kayrdlar lağvedilmiştir. Belçi
ka, altın esası prensipine sadık kalma
kta ve bunun uluslararası işleyebilme
~ini temin ed:!cek şartların yeniden te

sisini arzu etmektedir. Belçika, para. 
tarın yeniden altrn esası üzerine stab
lize edilmesini temin edecek uluslara
rası bir uzlaşma akdinin tesirini bütün 
vasıtalarla elde etmeye çalışacaktır. 

Buna intizaren hi.ıkfıınct, parlamento
dan diğer büyük memleketlerin de bil
ahara iştirak edecekleri bir mukavele . 
ye müstenid olarak altın esasını ye

niden tesis etmek hususunda bir yıl 

müddetle tam bir salahiyet istemekte
dir. Yeni altrn esası vakıa bugünkü de
recede olmıyacak, fakat hiç bir vakıt 
bugünkiı kıymetten azami yüzde otuzu 
geçen bir tenezzül göstermiyecektir 
O vakta kadar genel banka, harice Bel
çika frankmın stab~tesini temin edecek. 
tir. Bunun için bir muvazene ihtiyat 

sermayesi teşkil olunacaktır ki, bu da 

ilerde alış verişlerde alacağı Iiat, ban

ka ile mutabık kaldıktan sonra kabine 

tarafından tesbit edilecek bir nisbetc js;. 

tinad edecektir. Yeni para rejimi on 
bir günden itibaren tatbik mcvkiine gi

recektir • 
Hükümet beyannamesinin ikinci 

kısmında Belçikanın ökonomi bakımın
dan tam bir §ekilde yeniden tensikini 
derpiş etmektedir. Tensik şu esaslara 

göre olacaktır: 
Bankalar kontroJu, umumi mükelle-

1 mart tarihinde yaptığı toplantıda oku 

nan raporunda sennayeainin üç bin li
raya yükseldiği ve ortakları da 79 a 

;rktığı görülmüştür. 
Halka çok büyük kolaylıklarla kre

di temin eden ve çok temiz ve halka 

inan ve güven verici bir surette çalı -

şan bu küçük mütevazı Göynük zirai 

kredi kooperatifi az zaman içinde yap
tığı işlerden ve halka faydalı olmasın. 

dan dolayı kutlanmaya değer. 
E. Necdet 

Dış sıyasaya gelince, Belçika kendi. 
sinin ökonomik istiklalinin tamamiye
tinden katiyen feragat etmemek şartiy

le Belçika menafiine uygun gelecek mi
sakları tercihan intihab edecektir. 

Hükumet, Belçika ile Sovyet Rus
ya arasındaki ökonomik münasebetle. 
rin ıslahı gayesini elde etmek maksa

diyle Sovyet Rusyayı resmen tancmağa 

karar vermiştir. Kabinenin beyanname
sinin sıyasaya aid kısmı kısa, fakat a
zimkar bir edaya maliktir. HükOmet 
istisnai salahiyetlerin bir sene için tem
clidini istemektedir. 

Parlamento henüz ter.bit edilmemiş 

olan bir tarihe kadar içtimalarını tatile 
davet olunmaktadır. Hükumet, bu tatil 

esnasında parlamentonun büyük encü • 

meniyle teşriki mesaide bulunarak onun 

fikrini almaya amadedir. Hükfimet eski 
kabine tarafından meclise takdim olunan 
büdcenin kabulünü istemektedir. Hüku
met, büdcenin kabulünden aonra içtima 
devresini bitirerek dağılacak olan par
lamentoyu yeni hMı kanun projelerinin 
kabulü için içtimaa davet etmesi muhtc 
meldir. 

Hükumet, programının seri ve ener

jik bir surette tatbik edilirse Belçika

mn bugünkü maddi ve manevi nizam

sız durumdan kurtulacağından emin

dir. Böyle bir vaziyetin halli, ancak 

bugün efkarı umumiye cereyanlarının 

içinde yer bulduğu bir hükfimet tara
fından kabil olabilir. HükOmet biltün 

ulusun itimadını kazanmak için elin

den gelen her şeyi yapacaktır. HükQ
met, ilk ayların gayet güç geçeceğini, 
fakat diğer taraftan iyi neticelerin zu

hur etmekte gecikmiyeceğini bilmekte

dir. 
Hükômet beyanname~inde iç ve dı~ 

sryasaya bir iki cümle ile temas edil

mekte ve hükilmetin, ulusal ökonorni

yi tanzim için teşekkül etmiş olduğu 

tebaTiiz ettirilmektedir. 

Belçika, Sovyetleri 
resmen tanıyacak 

Brüksel, 29 (A.A.) - Belçika hüku
meti, saylavlar meclisinden Sovyet bil -
kumctini resmen tanımak için mezuni • 

yet istemiştir. Hüldlmct aynı zamane.la 
dünyanın diğer büyük devletlerinin :le 

Şimdiki halde Belçika frankınm is .. 

tikranm Belçika milli bankası temin 
edecek ve bu banka, kendi banknotları. 
na mukabil bir kambiyoyu tanzim ser• 
mayesi vasıtasiyle yabancı dövizleri ah~ 
satacaktır. Bu mübadelenin nisbeti, bila· 
hare Bakanlar Mtclisi tarafından tealıit 
olunacak ve hu muvakkat rejim, yarıı-. 
dan sonra ba~ıyaca1rtır. 

Relga'nnı düşiirülmesi 

Paris, 29 (A.A.) - Mali mehafil, 
Belga'nm Juymettrn düşürülmesini, al• 
tın blokdan i&ttrling blokuna yapılan 
bir kan nakli ameliyesi telakki et.mele• 
tedirler 

Londra, 29 (A.A.) - lielçikanın m111 

vakkaten altın taaaııu bıakmak ka ~ 
mali mehafüi hayrete düşürmemiştir,, 

Sadece, Belçikanın bu kararı ile Amc. 
rikanın önce almıt olduğu kararın birlı. 
birlerine aynen benzerlikleri üzerint 
dikkati çekmekttdir. ' 

DACINIK DUYUKLAR 

B. De Valera Jubileye 
gitmiyor 

Dublin, 29 (A.A.) - B. de Valera1 

Mecliste lngiltt.re Xıral ve kıraliçesinJzi' 
jubilesinde buır bulımmak üzere ken
disinin resmen ~ğrılmı§ ·we fakat 111. 
Macdonald'a şimdiki durum ve gartJU 
altında bu davete gitmesinin imkansız
Jığmı bildirmiş olduğunu söylemiştir. 

Bu merasimde sel'best İrlanda bil• 
kfimetini Londra'dakf Ali komiser tem. 
sil edecektir. 

Hind anayasaı-;ı 

Londra, 29 (A.A.) - Hind bakam 
Sir s~ı ~ • .,,... Jramarasm~ 

prenslerle sıkı bir mtiDaffbet muhaf .. 
za ettiğini bildlrmi§tir. 

Hind anayaaasmı kanun projesine 

yapılan itirazla4' h~kında konuşmala1 

müsaid bir şekildo geçmektedir. 

Bir suçlu görme 
Varşova, 29 (A.A.) -ıDanzig ayan 

meclisi başkanı B. Arthoure Gresier,. 

seçim dolayıslyle yapılan bir toplaııtr• 

da uluslar kurumunun ali komiserini 

fiddet1e tenkid ebnit ve onu muhali~ 
lerle bağdaşlık etmi~ olmakla itham ey-ı 
le1Diştir. 

.Meksika uJuslar derneğinden 
ç~kilmiyor 

Meksiko, 29 (A.A.) - Dışarı İşler 
Bakanı Mekr.ikanın uJuslar kurumun• 

dan çekileceğine dair olan duyuğu tek• 
zib etmektedir. 

Mudurnu 
Jyd:rdill youul yavrular. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun g ' 

raz sonra, dwnan dolu çadırda her §eY. !';a- dulu ren derisinden beyaz ve yumu~ak toz
luklarını, geniş paçalı külotlarına takmıştı. 
Ayacıklarına güzel mavi örgülerle bezenmiş 
küçücük beyaz ayakkabılar giymişti. İçine 
çamaşırlariyle yiyeceklerimizi yerleş tirır.iş 
olduğu kayın ağacından yapılmış Iaukos 
(çanta) sıııı sırtına takmıştı. Bu çanta be
nimkinden en az iki kere büyüktü. Ancak, 
buna hiç aldırış ettiği yoktu. 

- 0 Bu kuşun adını biliyor musunm:?,; 
Ristin, laponların yalnızlığını pay:aşaq 

sevgili kuşlarının jlüt gibi tatlı sesini ta.JU4 
yarak, bir gülümseyişle: "Lahol,, dedi. 

~S'rıtı-: ... ~.·-
~ 

T ef!_ika: 32 anlıya bürünmüştü. Çadırın duman delıgın· 
r g v gönderen simal yıldızından 

8Cllı.Michele'nin kitabı 
Yazan: Akse/ MUNT 
Türkçeye ~·evıren: Nasuhi BAYDAR 

(•s . . 
l<fi? ~çlı doğduğunu anan sana söylen~ış mı 
lli k" eden sana kendisi meme verınedı? Se
tu. ırn ern~inii? Sütninen hangi dili konu
lll~Otdn? Sür.:.ıün iç ine hiç karga kanı koy-

ş ınu a · nı-: !lııYdı' Y .. u.: Boynuna. k~r~ pençesı a~ı n~ 
durll'l · Kuçukken elı111 olu başına d~t'~. 
ll'ıU?~ş rnuyuu? Seıı Üldra'ları .hi.c g~.rd~ı~ 
Stn nların bı~y3ı, l·~en geyiklerın111 guınu~ 
. gırakıa · · ı gelen se-llırı • . rının onnanlar ıçınt en 1 hıç .. 

1, ., 1 Ş.ıttiıı mi?., 
lu b.ru:~.~ııı karısı yiizüme çabuk ve kuşku

ı,Oz ataıak· 
lqclı~ ' Bıı bakıc; ! 1.:ı~~rcı bu!,, demeğe baş-

Gö...ı . . · ,., . 
~n ba·~ erınrJc korku o!<unan bepsı, bır a,,ız-

g ı rılda r · 
i;i''~ldrn.'l~r oııu kornyoı lar.,.. . 

d,.~ . trıı çe~crkcn ben J.:ıl!e kendı kendıın
l~r~tiinı. 

Olrı1u ~0• uy~u 7arn:ııu gdtli~ini, güni.in uzun 
~•kac~ ~olduğun<1 ve tarıyeri ağarırken yola 

ifeg~ın~ ~oyJe<li. . 
Pıın12 !dUW at~3in y:mma uzandık. Bı-

den bana ı§ıgım ~ u k d 
k 

.. bildig-im bir şey yoktu. y -u a, 
baş a gare .. - .. de veba-
b·r köneö-in ılık ağırlığını gogsum d 
:run tath dokunuşunu elimde d.uyu~~:. u~~ 
ş Giln a<tanrken hep ayakta idık; bu tun 1-

• 0. • • • ··rmek üzere harekete ge 
r~rg.ah gıdişımızı gpoek beğendikleri tütün ve 
mıştı. D~st anma, ö ettim ve hepsi de 
~ekerlerımden armaban . . 
bana u<Yurlu bi~· yolculuk dıledıler. . 

b olunda oi<lecek olursa ertesı 
.. He~r;l~~l'ıaponlar~n yurdu sayılan batak

gun, Y "ller ve ormanların yalnızlı
hklar, seller, go F an'a 
- . . de en }'akın konak olan orstug 
gı ıçın 

varacaktım. . . 
T ri'niıı on altı yaşındaki torunu Rıst.1n 

bana ~ılavuzlu~ e~e.cekti. Bu ~üçük kız, ıs~ 
. birkac soz bılıyordu, bır kere dah 

~·~~~~uO'an'a' <Yitmişti ve gene bir lap?n m.e~{
tebi~e girmek üzere oııd~n ötedekı ılk kılı-
~eli köye kadar giclecektı. . . 

R istin sırtında beyaz Ren derısınden u-
' .. d n takke-

zun hırkası, bal]rnda kırmu~ı yt~n e · 
. ·ı "nümsıra yi.irüyordu. Belınde, m~vı 

sı ı e, o 1 k e dort .. .. "lu" soın ()'ümüşten, topar a v 
yun orgu , · o . · b' k ı ke-
köse levhalarla si.islenmış, enlı ır a :n .. 

~ dı Kemerine asılmış olan bıçagı, tu-
mer var · d A v dalla 
t'. kesesi ve tası sallanıyor u. gaç -

unk egw e varıyan küçük bir baltayı da ke-
fl esm J • • ol 
merine sokmuştu. Bacaklarına geçınnış -

Ristin, dik inişlerden bir hayvanın canlı 
ve sessiz ac.lımlariyle süzülüyor; yere yatı
rılmış bir ağaç gövdesinden veya bir su bi
rikintisinden bir tavşan gibi sekiyordu. Za
man zaman bir keci gibi bir kayalığın tepe
sine fırlayıp dört yanma bakmıyordu. 

Tepenin eteğinde geniş bir çaya rastla· 
llı'~; ben, bunu nasıl aşacağımızı düşünür
ken Ristin kalçalarına kadar suyun içinde 
idi. Buz gibi soğuk suda onun ardından git
mekten başka çarem yoktu. İnanılmaz bir 
hızla karşıki sırta tırmanırken ısımverdim. 
Ristin benimle hemen hiç konuşmuyordu ve 
pek de eyi ediyordu. Çünkü dediğini 2nlayın
c~ya kadar akla karayı seçiyordum. İsveççe
sı laponcam kadar kötü idi. Yulaf peksimeti, 
taze yağ ve peynir, isli Ren dili yeyip tas 
tas ırmak suy~ndan içmek üzere yumuşak 
çayıra oturduk. 

Pipolamnızı yaktıktan sonra biribirimizi
ze dediklerimizi anlaınağı bir kere daha sı
nadık. 

Bir söğüd kümesinden bir sakanın eşa"' 
türküleri yükseldi. 

Ristin anlattı: ''Jilov! Jilov,, 
Laponlar derler ki sakanın boğazında 

çıngırak vardır ve bununla yü.z çeşid tür 
söyler. Başlarımızın üzerinde, ta yüksekle 
de, mavi gökyüzüne perçinlenmiş gibi du 
siyah bir haç vardı. Kimsesiz ülkesini, har 
ketsiz kanadları üzerinde, gözden geçire 
kartaldı bu. Dağdaki gölden kara bata 
acayip sesi geliyordu. 

Ristin tıpkı onun gibi .. Ro, ro, raik,, d 
ve bunun: "Bugün hava eyi, bugün hava eyi 
demek olduğunu anlattı. Karabatak: "V 
h1k, varluk, luk, 1uk,, derse bu "yağmur y 
ğacak daha, yağmur yağacak daha, daha, a 
ha,, demekti. 

Yumuşak çayıra boylu boyumca uz 
pipomu içerek Ristin'in çantasına öteberis 
ni yerleştinnesine baktım: mavi yünden 
çük bir şal, beyaz Ren deri.,irden bir ç· 
güzel yedek ayakkabı, kiliseye giderken ta 
~ak için kırmızı e1di• enler\:: bir İncil... B~ 
tun laponlara vergi olctn kGc ticıık t>llcr' 1dG\ 
ki asillik, bir kere uJ.lıa, gö ı•rc rn• r .. r. 

\ ) 
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D IŞ ARDAN GELEN SON DUYU KL AN 
fRANSA'DA 

Fransız gazeteleri 
Berfin görüşmeleri hakkımla 

neler yazıyorlar? 
Paris, 29 (A.A.) - Matbuat Sir 

Con Saymen'in "Londra ile Berlin a· 
,asındaki pek büyük görüş anlaşmaz
hklannı,. itiraf eden beyanatını tekzib 
etmesine rağmen Deyli Telgraf'm an

la ıazlığı teyid eden ifşaat.om haki -
kat olduğunu tebarüz ettirmektedir. 

Pötit Parizien şunları yazıyor: 

"Tek.zib sadece Polonya koridoru 

ile Bohemya alma;ılarnrn geri verilme

•l işine inhisar ediyor. Bu tekzib &eç 

kalmıştır. Ve tam değildir. Daha şim
diden alman istek.erinin büyüld ,;; · 

hakkında kararını vermiş olan dünya 
umum efkarrnı tatmin etmiyecektir. 

Derin anla~mazlıkları saklamıyan fa
kat uygunsuz hareket etmek istemiyen 

Sir Saymen ilk günün kötü intibamı 

genel ve tedbirli bir füanla teyid et

miştir . ., 

Eko dö Pari şöyle yazıyor: 

.. Bu çok kolay tekzib, daha açık ··e 

Hitlerin söy lediklerini daha ziyade ay

dmlatıcı olsaydı, drha inandırıcı olur

du ... 

Övr gazetesi dıyor ki. 

"Dönüş sırasında Sir Saymen, Ingil

tere için alınacak iki durum kaldığını 

aaklamamıstrr. Ya, bütün isteklerini ka· . . 
bul ederek Almanya ile anlaşmak ve 
yahut alman hegemonyasına karşı mu

kavemet teşkili için yapılacak gayret

lere iştirak etmek.,, 

Bu gazete şunları ilave ediyor: 

"Söylendiğine göre, B. Musolini 

Ro:nada düşünüldüğü gi.bi iktidar mev
kiini ele geçirmelerine karşı Avustur· 
yaya yardım için Yugoslavya ve Çekos

lovakya ile bir anl a.şma imzalamak hu

ausunda mutabıktır.,, 

Lö Jurnal diyor ki: 

"B. Eden'in Berlinden geçişi, ona 

Almanyanrn Avrupada rahat teminin

den başka şeylere hazırlandığını gös

termiştir. Ciddi bir müdafaa lazımdır. 

Doğu andlaşması, uzla'}mak bilmez '- · 
ıımtar arasmda bir birlik ş.ekli alamaz.,, 

Fransız Ayanında 
Paris, 29 (A.A.) - Ayan mc:::·si, 

şafakla beraber bitirdiği toplantısında 

1935 ytlı yapı programındaki gemlerin 
tezgaha konulma.sına karar vermiştir. 

Ayan, işar1 reyle, taarruz! olmıyarı 

bir korunma ıçın verilen kanun pre je

sini de kabul etmiştir. 

B. Titulesko B. Laval'le 
görüştü 

Faris, 29 (A.A.) - B. Laval ile B. 
_Titulesko arasındaki görüşme bir sa
atten fazla sürmüştür. Bu görüşmeden 
sonra her iki devlet adamı, gazetecile. 
ri kabul ederek her noktada bir fikir
de olduklarını ve bugün tekrar görü
şeceklerini söylemişlerdir. B. Titüles
ko, Belgrad ve Prag seyahatlerinden 
sonra Parise küçük anlaşmanın mevcud 
meseleler hakkındaki ınütalealarım ge
tirmiştir. 

lNGlLTEHE'DE ------
Alman isteklerinin 

imkansızlığı 
Londra, 29 (A.A.) - Sir Con Say -

men'in Almanya ile İngilterenin görüş
leri arasındaki farkların çok mühim 
olduğunu açı!{ça kabul etmesi, parla

mento mahfillerinde çok eyi bir tesir 

bırakmıştır. Bu mahfiller, bazı gazete

lerin Berlin görüşmeleri hakkındaki 

mütalealarınm esas itibarile doğru ol
duğunu söylemektedrler. 

Almanyanın tekrar Cenevreye avdet 

etmesi için B. Hitler tarafından ileri 

sürülen şartlar, büyük bir hayret uyan
dırmrştır. 

Muhafazakarlar, bu şartlarrn kati-
yen kabule şayan olmadığı ve Stresa 
konferansının müşterek güveni temine 

azmetmemiş olan devletler arasındaki 

bağları daha ziyade srklaştrrmıya me

dar olacağı fikrindedirler ve Almanya

nm da isteklerinden vaz g;eçtiği takdir

de bu işte iş birliğinde bulunmasının 

kabul edileceğini söylemektedirler. 

Bilhassa, coğrafl durumu itibarile 

İngilterenin herhangi muhtemel bir 

ihtilafta işe karışması tabii olan mrn

takalara aid bir karşılıklı yardım plan-
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~=~- Dr;.~~:~~!:;:~u~!~.ı j 
ve Kıraliçesinin jubilesinde bulu- _ 

namryacağını bildirmiştr. 

- Polonya kabinesini miralay 
Slavek kurmuştur. 

- Fransız gazeteleri Berlin 

göriişmelerinde belli olan alman is
teklerinin çokluğuna ve çeşidlili

ğine i~aret etmektedirler. 

- Almanyanın Amerikan elçi

i si Bay Hul'e alman silahlanma du- ! 
rumu etrafrnda izahat vermiştir. 

- Deyli Telgraf, A lmanyanrn 

müstemlekelerinin verilmesi için 

Cenevreye bir lngiliz - Alman 
anlaşmasile dönmeyi teklif ettiğini 

yazmaktadır. 

- Bay Fuad Köprülü Sorbon'

da türk tarihi hakkında bir konfe
rans vermiştir. 

- Taymis bir yazısında doğu 

andlaşmasrnrn Avrupa durumunda 

yaratacağr değişikliği anlatmakta

dır. 

Memel'de örfi idare ilan = 

~-=_==- edildiği tekzib edilmektedir. ~=-; 
- Meksika'nın uluslar derne-

ğinden çekileceği duyuğunun doğ- 1 

:=i ;;,;~~~;;t;!E~:~:;!~:~~:; !=_~ 
- Belçika başvekili hükumetin 
~= §=_ 

-
;:~= beyannamesini okumuştur. 

~== _ Belçika hükumeti Sov1·~ı~nt_ ~====_~-
- Rusya'yı resmen tanımak , 

ı meclisten müsaade istemiştir. ~==-
! - Bay Lava/ ile Bay Litvinof 

~ arasında Bay Laval'in Moskova ~ 
~ yolculuğu dolaycsile telyazıları gön-~ 
1 derilmiştir. ~ 
ı=-- - ispanya kabinesi ıstifa et- 1 
miştir. Kabine buhranrnın uzun sü- ~ 

:==_:_ receği sanılmaktadır. ~=-=== 
- Bay Litvinof'Ja Bay Eden 

!=== dün sabahtan başlamak üzere gö- 1 
rü.şmelerne devam etmi!jlerdır. A- -

!===_====- lınan duyuk/ara göre konuşmalar ~ 
müsaid bir hava içinde ve dostça ===_;=_; 

geçmiştir. 
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lan yapılması tasvib olunmaktadır. 

Ancak tamamile ingiliz menafiini gö

.zetrneğ.i gözeten bu telakki muhafaza

karların İngilterenin diğer yardım 

andlaşmalarma diplomasi yolu ile mu
zaharet etmesine taraftar oldukları 

manasını vermez. 

Taymis ve doğu 
andlaşması 

Londra, 29 (A.A.) - Taymıs gaze

tesi bir yazısında Lord Eden tarafın

dan Moskovaya yapılan yolculuğa da
ir gelecek raporun bundan önce Ber

lin yolculuğuna dair Sir Con Saymen 
tarafından verilmiş olan izahat i1e kar

şılaştırılacak hükfımetin bu husustaki 
görüşünü tesbite yarryacağını yazmak

ta ve düşüncesine şu tarzda devam et
mektedir: 

Avrupanın genel durumu o kadar 

güçtür ki erken gelecek her türlü be
yanattan ve bilhassa bu gibi beyanata 
dayanarak sorumlar çıkarmadan çekin

mek pek doğru olur. 

Bugün doğu a~dlaşması genel bir 
Avrupa a.nlaşmasmm en mühim nok

tası addetmek belki bir hatadır. Al

manların bu andlaşmaya tarizleri, her
kesi ikna etmese b ile her halde anlaşr
lır şeylerdendir. 

Her hal<le bu doğu cephesinde de 

müşterek güvt:nler grupu teşkiline gay
re t etmek bugün de kabil addolunabi

lir. Bu grupa ancak birbirine karşılık

lı yardımda bulunrnayr kabul edenlerin 

girmesi ve diğer ülkelerin iki taraflı 

saldırmamazlık. andlaş.m.alarile iktifa 

etmeleri mümkündür. Lord Edenin 

Moskova seyahatini doğu andlaşması

run ehemmiyetini küçültmiyecek ı.: 

muhtemeldir ki büyültecektir. Belki 

blitün ülkeleri bir arada toplryacak bir 

doğu hava anlaş.m.asc karşılıklı müda
faalar hususunda itilafta esas teşkil 

edebilecek bir kadro vücude getirebilir. 

Hava meselesi batıda olduğu kadar do· 

ğuda da mühimdir. 

Teklif olunan andlaşmaya karşı Le

histan tarafından ileri sürülen itiraz· 

tarın bazıları, eğer bu ttekliflerin ha· 

cekete geçm.ek mecburiyetini natık ol· 
dukları görülmemiş olsaydı ihtimal 

red ve cerhedilebilirdi. 

İLAN 

Bir iilkenin diger bır hükümet a;· 
kerleri tarafından hatta yardım rnak· 

sadile de olsa, işgali nazarıyesi ağır 
• da bir şeydir. Asıl lazım olan şey dogu 

ve batıda, bumbardımdn tayyarelerine 

karsı ezici b ir müdataa kuvveti terııl' 
nidir. Fakat asıl hayati mesele aıman 
hükumetinin böyle müşterek sistemle· 

f n re taraftar olup olmamasıdır. Ber 1 

konuşmaları an la~ıldığına göre bu rıok· 
taya menfi bir cevab tc:şkil etmiştir •. 

• 1 
Taymis gazetesi Lu düşüncesıll 

şu suretle bitirmektedir · 
Batıda bir hava andlasmasr ıneseJe· 

si alınan mı.isbet sonucl;rdan hiridİf· . ..,. 
Ve Bunu az kıymetli bir şey gibı go 
termck doğru olcımdz. l kr tarafta uaŞ' 
döndı.irücü lıir sun.:tlc: d ı.:vam etmekte 

olan silah yapımı mese le!>i!li dur<h1r· 

mak için vakit ve zaman tamamile ge~· 

miş değildir. 

Hitleriu i~tekleriuio çokluğıı 
karşı~mda İngiliz kahinc~initt 

durumu 
Londra, 29 (A.A.) - Liberal ve.~· 

mele mehafili, alman isteklerinin şıı· 
mul ve genişliği kendilerini hayal iri' 
kisarına uğratmış olduğunu gizJerne· 

mektedırler. 

Almanyanın istekleri, Berlin konuş· 
- rı malarmın yarıda kalmasından doga 

mesuliyeti kabineye atfetmekten ibaret 
olan manevrayı müşkül kılmak suretile 
hükumetin rakiblerinin taktik duruttıla 
rmı zafa düşürmektedir. Bazı aınele 
saylav lan B. Hitlerin isteklerinin açık• 
tan açığa ve derin bir surette yapıla" 
ca.k konuşmalarla tahfif edilmesi m~· 
kün olan azami istekler olarak telakki 
edilmesini işaret etmektedirler. Bunla• 
rın hattı hareketlerinin krsmen Straıe 
konferansından sonra Sir Con Sayrnen· 
· ~· ln- ·· ıu tabi ın verecegı ma wuatın şumu ne 
olması ihtimal içindedir. Eğer Sir Co.tl 
Saymen, Alrnanyanın anlaşmaıtığınJ1l 
önüne geçilmesi mümkün olmadığın' 
isbat edecek olursa bunların duru.ınla• 
rınm mühim surette zafa uğraması ih• 

timali vardır. 

Memel' de örfi idare yok 
Bertin, 29 (A.A.) - Berlindeki blr 

· -el• litvan membaından Lıtvanyanın me ... 
de örfi ida~ye benzeyen bazı tedbirler 
almış olduğu duyuğu tekzib ve oradl 
tam bir ıükQn olduğu söylenmektedir• 
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birlikte satın alma kornıs 

l\ııı.ui lvludataa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 1 

perşembe günü saat 11 de -
dir. 

3 - Muvakkat teminat 
151 lira 88 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para
sız almak ve örneklerini gör
mek için her gün öğleden 
sonra komisyona uğranabi -
lir. 

MAKİNA Y AGI İLANI 1 
(13461) kilo makine yağı 

açık eksiltme ile mübayaa e
dilmek üzere eksiltmeye 1 
konmuştur. İşbu makine ya
ğı memleket dahilinde mev
cud makine yağlarından o • 
lacaktrr. Tahmin edilen u -
mum bedeli 3499 lira 86 ku
ruştur. Şartnamesi bedelsiz 
olarak komisyonumuzdan 
verilecektir. İhalesi 4.4.1935 
perşembe günü saat on bir
de komisyonumuzda yapıla
caktır. Muvakkat teminatı 

262 lira 50 kuruştur. Eksilt· 
meye girecekler 2490 No. lu 
kanunla şartnamede istenen 
belgeleri beraber getirecek-

11. 4. 935 perşembe günü 
saat 15 de ihalesi ilan edi • 
len 232 bin tane makaranın 
alınmasından vazgeçilmiştir. 

nuna gelmeleri. (705) ıs 
ı-12 

IL AN 
İLAN 

Yerli fabrikalar mamula
tmuan 45000 metrelik elbi
selik kumaş kapah zarf u
&ul iyle satın alınacaktır. İ
halesi 13-4-935 cumartesi 
günü saat 11 dedir . Be
her metresinin muhammen 
bedeli 265 kuruştur. Temi -
natı muvakkatesi 7212 lira 
50 kuruştur. İstekliler ev -
saf ve şartnamesini almak 
ve görmek istiyenler 597 ku
ruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan 
veril~cektir. Eksiltmeye gi
recekler 2490 No. lu kanun
da gösterilen vesaikla bera
ber belli gün ve saatından 
en az bir saat evel teklif ve 
banka mektublariyle birlik· 
te komisyona tevdi etmele-
ri. (656) 1 -1129 

1 LAN 
Yerli fabrkialar mamula

~dan 40000 metre kaput -

tuk kumaş kapalı zarf usu • 
lyle satın alınacaktır. lha

~esi 11. 4. 935 perşembe gü
hil saat J 1 dedir. Beher met
renin muhammen bedeli 
297 kuruş 50 santimdir. Te
minatı muvakkatesi 7200 li
radır. İstekliler evsaf ve 
~artnamesini almak ve gör 

mek istiyenler 595 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan veri -
lecektir. Eksiltmeye gire -
ceklerin 2490 N o. lu kanun
la gösterilen vesaikla bera
ber belli gün ve saatmdan 
en az bir saat evel teklif 
ve banka mektublariyle bir
likte komisyona tevdi etme-
leri. (655) 1-1128 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 17 ka

lem düral perçin çivisi, dü
ral saç levha, ve alaminyom 
levha açık eksiltme ile ah
nacaktrr. Tahmin edilen be
del 3.000 liradır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek ve al
mak üzere her gün ve eksilt
meye gireceklerin 17-4-935 
çarşamba günü saat 11 de 
2490 numaralı kanunun 2, 3 
iincü maddelerinde yazrlı 
şartlar dahilinde 225 lira te
minat mektubu ile M. M. V. 
satmalma komisyonuna mü-
racaatları. ( 459) 1-761 

İLAN 
1 - Tahmin edilen fiatı 

2025 lira olan 450 metre 
muhtelif renkte yaka çuha
sr açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 11.4.1935 

5 - Eksiltmeye gire -
cekler muvakkat banka te -
minat mektup veya maliye
ye yatırdmış teminat mak
buzlariyle kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ve saa -
tinde M. M. V. satın alma 
komisyonunda buhmmala • 
rı. (668) 1-1144 

iLAN 

1 - Erzincandaki krtat 
için 200,000 kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - İhalesi 10 nisan 1935 
çarşamba günü saat 15 de 
Erzincanda F. satın alma 
k ..,misyonunda yaprlacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 
27,000 liradır. Muvakkat te
minat 2025 liradır. 

4 - Şartnamesini gör -
mek için her gün eksiltme
ye girmek için de teklif 
mektuplarının ihale saatin -
den bir saat evel Erzincan 
satın alma Ko. na vermış 
bulunmaları. (666) 

1-1146 

lerdir. (607) 1-1041 

İLAN 
1 - Tahmin edilen fiatı 

1750 lira olan 100.000 tane 
levha nümunesi üzerine a -
çık eksiltme ile bastırılacak
trr. 

2 - Şartnamesini para -
sız almak örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona uğrayabi -
li.rler. 

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

(702) 1-1213 

İL A N 
İstanbul Komutanlığına 

bağlı kıtalar için 200 ton 
una teklif edilen fiat paha
lı görüldüğünden tekrar ka 
pah zarfla eksiltmeye konul 
muştur. Beher kilosunun 
tahmin edilen fiatı 10 ku • 
ruştur. İhalesi 14 nisan 935 
pazar gunu saat 15 dedir. 
Muvakkat teminat 1500 li -
radır. İstekliler teklif mek
tublarınr ihale saatından e • 
vel İstanbul Komutanlığı 
satın alma komisyonuna 
vermeleri. (704) 1-1214 

1 LAN 

~erum aşr evinin ihtiyacı 
için 6 baş kıl keçisi 6 baş 
tiftik keçisi 6 baş koyun 5 
baş dana pazarlıkla satın a
lınacaktır. Muhammen be -
deli 201 liradır. Pazarlığı 
1. 4. 935 pazartesi günü sa
at 14 dedir. Talipler hay -
vanlarm vasıflarım görmek 
üzere her gün M. M. V. Sa. 
Al. komisyonuna müracaat • 
lan. Pazarlığa gireceklerin 
belli gün ve saatmda Mali
yeye yatırılmış 15 lira 8 ku 
ruşluk vezne makbuziyle 

Ordu sıhhi ihtiyacı iç~ 
seyyar hastanelere mahs~e 
(Avrupa mamulatından ıçıı· 
su geçmez en iyi MakÖ ıd 
maşından) 100 kadar be~ , 
daha fazla hasta ve amelıt;· 
yat çadırları satın almacll 
tır. , 

Taahhüde talip olanlll'' 
Bu çadırların şeklini gös~t 
ren resim ve planlariyle. i 
likte kumaşın iplik adedJ~i 
ve (Şoper) makinasın~a et 
mukavemet ve alestiktY 
derecelerini, çadırın topta~ 
sikletini ve sair bütün va 
sıflarmı ve Ankarada te~ ~' 
lim gümrüklü fiatmı bild~r i 
açık yazılı teklifnamele'~. 
1-5-935 tarihine kadar M: e" 

Vekaleti sıhhat işleri da1' 

si birinci şubesine gönde' • 
meleri ve fazla tafsilat is .. ' 
tiyenlerin mezkur şube rtı~~ 
düdüğüne müracaat etrrıe 
ri ilan olunur. (700) 

1- ı21Z 

iLAN 
.. rıa 

3-4-935 çarşamba gıı ~a· 
ihalesi yapılacak olan ZZ ~a· 
lem defter ve cetvelin. 25 CY 

lem olduğu tashihen ıla~oS 
lunur. (706) 1-1 -1' 

!~~ MAARiF CEMiY0i:in ÇiçEK B;LÔS'Üt8-Nisan-1935perşembe günü akşamı Halkevin~ 



TeJQ K.iYıE 

llRAAT 
6AN .. KA5.I 

u J. us 

1 

1 Filyos - Ereğli hattı ikinci kısım inşaatı ve ameliyat 
Nafıa Bakanlığınca kapalı azrf usulile eksiltmeğe çıkarıl-

mıştır. . . 
Muhammen ihale bedelı (2,500,000) lıradan ve muvak • 

kat teminatı da (88750) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve 
ameliyatın eksiltmesi 14.4.1935 pazar öğleden son -
ra saat on beşte Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında de
miryol inşaat re~sliği _eksiltme ko?'isyo~unda yapılaca
ğından isteklilerın teklı1 mektuplanle munakasa şartna· 
mesinde yazılı diğer evrakı 14.4.1935 tarihinde öğleden 
sonra saat on dörde kadar inşaat reisliğine makbuz muka· 
bilinde teslim etmeleri tazım geldiği ve münakasa şartna -
mesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az 
bir hafta evel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ederek 
alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliş
tirmeleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesi ile mu
kavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
50 (xx) lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme müdür-
lüğünden alabilecekleri ilan olunur. (634) 1-1150 

# Karaca bey Harası 
Müdürlüğünden: 

H a v a c ı l ı k v e s P o r'u n 
BEKLENİLEN TÜRK KUŞU SAYISI 

- İçindekiler - -
l'tirk K Behçet Kemal Çaglar 

uşu r· 
!ürk Kuşu Kurumunu Kutlarken Mas hmu~~: ~ürevin 
.a. Ürk Ku erver ıy 
'l'.. şu ) 
~k Kuşuna urucu üye yazılan ar 'l' k ':t Abidin Daver ur Kuşu 

Roınanyada mühim bir uçak yarışı .. .. 
Tayyare Cemiyetinin on yılı için duşun.celer 
Spor ı T . Zıya Ateş li cu ar ayyaresı Rifat Taskın 

ava Hukuku 
Acun havacılıg-mda yenilikleı 1'.. • . 

Urk ulusu ve Tayyare Cemıyetı 
~ . • • Ve Spor bahisleri 

lürkiye Hililia~mer 
Cemıyeti Umumi Merk~~ınde~'. 

liil"'J' hm U ,. Meclisi 1935 senesı nısanmm ~ . a ıa er mumı b' d Ankara da 
~ı s~kizinci pazar günü sabah ~aat on . ~· e mda alela· 
cnı§ehir'de cemiyetin Umumı Merkezı mas d __ , 1 ~c · · - hhaslann yukar a Ycı.L-" 
ıçtımaıru yapacagından mura 1 ı · .. ,. M k ·ne ge me en 

~ve saatte Hilaliahmer Umumı er ezı 
ilca olunur. 

Görüşülecek işler: . 
A •bı • crilınesı 

l - Baş.kan ve ikinci başkanlarla katı erın 5 ~ ,. Me~ • 
2 - Umumi Meclis Tetkik komisyonu ve Umum~ . .. · rıarın tetkıki ve 

kezce yapılan işleri gostenr rap.o . . 'brası 
kabulü halinde Umumi Merkez zımmetının 1 

3 - 1935 - 1936 büdcesinin tasdiki .1 · 
... Ç • d' v l n·nin serı mesı, 
~ - ıkacak üyelerin yerme ıger e Y 

S - Umumi Merkez teklifleri 
ı-1199 

BÜYÜK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci tertibin 6 ıncı çekişi 
11 Nisan 1935 tedir. 

Büyük ikramiye200000Iiradu 
A"nca 25.000. 20.000, ıs.ooo, _1~0-~k .. ' 

" · 000 Jiralaa ınu a· 5,000 liralık ikramiyeler ~·e 50. 
I aı vardır !l!!o'I 0 *@t.J.y0LjLjil.pı~ 

Üiyarıbekir Belediye 
Başkanlığından: 

o· . ı·· mu olan alatı bendesiye-
ıyarbekir belediyesıne uzu.. d t M"r!I do··rt çelik 

llUı N"f T · p o- af Dort a e ı ..., 
§ . ~.o, eodolıt, antoor ' J 1 12 mart 1935 ta-
~rıd, uç mukayyet barometre, ve on a o, 
tıhinden ·t·b . · u" r gün müddetle kapalı zarf us~l. ı ı aren yırmı :ı · 1 · t mı-
ıyıe münakasaya konulmuş olduğund~n talıp erın e~be 

ll~t akçeleriyle teklif mektuplarının 4.~ısaı: 935 perşl edi
gunu saat on ikiye kadar pelediye encumenınce kabu 
lece-· . 695) ı-1206 

gı ılan olunur. (1509· 

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

1-1035 

TiR 
TORKiYE iŞ BANIC,.Ul 

Nafıa Bakanlığından : 
Aiyon. Antalya h_att~nm Balad~ ·Burdur arasm?aki 

24
1
5 kilometrelik yedıncı kısmının_ ınşaat ve ray {erşıy?tı 

inşaatı ve ameliyatı Nafıa bakanlıgınca kapalı .zarf usulıle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen ihale bedeli (370,000) liradan ve muvakkat 
teminatı da (18550~ liradan ibaret bulwı~ ?.~. ~aat ve 8 • 

meliyatın eksiltmesı 10.4.1935 çarşamba gunu ogleden son-
ra saat on beşte A?~aradka.1NafıakBak.anlığı bdinasındıla de
miryol inşaat reislıgı .e sı tme o?1ısyo~un a yap aca
- dan isteklilerin teklıf mektuplanle munakasa şartııa
~sinde yazılı diğer evr~ı 10.4.19_35.v!arihinde öğleden 

saat on dörde kadar ınşaat reıslıgıne makbuz muka· 
sonra . ,. ıa· -. .. ak 
bilinde teslim etmelerı lazıı;ı ge .~gı ve m~. .~sa şartna • 
mesinde yazılı olduğu veçh

1 
~e ~uı:ıdak~1sa g~nunden den azk 

b
. h ft evel Nafıa Bakan ıgına ıstı a ı e muracaat e ere 
ır a 3 "k kl'f k l ·ı· 
l kl n fenni ehliyet vesı asım te ı me tup arına ı ış-

a aca a ·-· ·· k · ·ı · ıen· iktiza eyledıgı ve muna asa şartnamesı ı e mu-
tınne • d .. kk b" k ... ı... kavele projesi ve itişiklenn e!1.mure ep ır ta ım evr~ 
(lS,SO) (xx) lira bedel mu~?bılınde Bakanlık malzeme mü-
dürlüğünden alabileceklerı ılan olunur. (633) 1-1149 

·eski Osamanlı imparatorluğu
nun taksime ugramış düyunu 
umumiyesi meclisinden: 

1 Haziran 1939 dan itibaren yıl taksitini 700.000 altın türik lira
~·-·k 1·,.jn ınütcrakki palyelcri teşkil eden 1933 miızeyyel 

una var""a- :s • 

k 1 namedeki intikal dcvresınden vazgeçtiğıni tilrk hükumeti 
mu ave e 'ld" . . 
Düyunu Umumiye Meclisine bı t::'§tir. 

A nı zamanda mukavelename e 700.000 altm türk lirası yıl 

k 
•t~ ·n kaffesini ı haziran 1935 den itibaren devlet büdce,sine 

ta sı ını .. kılme 
sureti kati yede vazetmeği türk hu . t~ ~eahhüd etmiştir. 

İntikal devresi esnasında yıl taksıtının tamamlanması için 
(Fonds Special) dankalan ve bu sebebten dolayı hükumete intikali 
tazı elen bakiye iJe :mezkur hükUmct tari' ından % '1 l/'.2 1933-34 
taııv'rif eri alınmış TC iş'bu tahviller meclis nezdinde depo edilmiştir. 

1-1217 

" 

SAYIFA 7 

825 lira bedel tahmin olunan ve 300-400 sayfalık harici 
ticaret ikinci kısım yıllığı ile 413 lira bedel tahmin 
olunan 150-200 sayıfalık Limanlar istatistiği pazarlıkla 
bastırılacaktır. 

. Eksiltmeğe iştirak edecekler parasız olarak bu bapta• 
k.ı şartna?ıeyi komisyon katibliğinden istiyebilirler. Ek· 
sıltme daırede toplanacak olan pazarlık komisyonunda ya• 
pılacaktır. İsteklilerin % 7,5 muvakkat teminatlarile nisa• 
nın 15 inci pazartesi günü saat 15 de komisyonda bulun• 
malan. (707) 1-1216 

. 
lktısadi işletmeler Amirliğindeıı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü mütedavil sermaye ambann, 
da mevcut 1350 kilo yağsız beyaz peynir pazarlrkla satıla. 
caktır. Almak istiyenler yüzde 7,5 muvakkat teminatla .. 
riyle 2 nisan sah günü saat onda Yüksek Ziraat Enstitü • 
sünde top1u komisyona müracaatları. (693) 1-1210 

Jandarma GenelKomutaıılığı IJ. 
U. K.) Anlcara satınalma komis
yonundan: 

Jandarma süvari hayvanatı ihtiyacı için muhtclıf nu -
marada (653.873) tane adi ( 40400) tane buz mıhı J 3 4.935 
cumartesi günü saat (15) de açık eksiltme usuliyle satın 
alınacaktır. Bir adi mıh için (35) buz mıhı için (55) san
tim kıymet tahmin edilen bu eksiltme şartnamesi her giın 
Ankarada komisyonumuzdan parasız alınabilir. Eksiltm~ 
ye girmek istiyenler eksiltme saatından bir saat evet (188) 
lira (31) kuruşluk ilk teminat banka mektubu veya sandrk 
makbuzu ile (2490) sayılı kanun ve şartnamesinde yazıh 
belgeleri komisyona vermiş olmaları. (681) 1-1209 

Ankara C. Müddei 
Umumiliğinden: 

1 - Ankara Cezaevi elektrik tesısatmın tamır \ e tadi· 
iine ait (1998) lira 90 kuruşluk keşif bedeli (2187) Jira 20 
kuruşa iblağ edilmiş olduğundan mezkOr i ş tekrar açıli 
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 - lkinci sınıf 

montorlük ehliyetnamesini haiz olması veya ehliyetname· 
li bir montor çalışdrracağını teahhüt etmesi C - Cari senen 
ait Ticaret odası vesikası göstermesi lazımdır. 

5 - Fenni ve hususi şartnamelerle planlar parasız ola. 
rak Ankara Müddei U. liğindcn verilir. (625) 1-1063 

Naf,ıa Bakanlığından : 
Irmak - Filyos hattında sekiz muhtelif istasyonda bina 

inşa.atı ve ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarl usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

~uhammen ihale bedeli (160,000) liradan ve muvakkat 
temınatı da (9.250) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a • 
meliyatın eksiltmesi 13.4.1935 cumartesi öğleden son• 
ra saat on beşte Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında d~ 
miryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılaca• 
ğmdan isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartna• 
mesinde ya.zıh diğer evrakı 13.4.1935 tarihinde öğleden 
sonra saat on dörde kadar inşaat reisliğine makbuz muka
bilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartna • 
mesinde yazılı olduğu veçhile münaltasa gününden en u 
bir hafta evci Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat edecek 
alacaktan fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına ili~· 
tinneleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesi ile mu• 
kavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
8 (xx) lira bedel mukabilinde Bakanlıkmab:eme müdürJil .. 
ğünden alabilecekleri ilan olunur. (636} 1-1152 

Devlet Demiryolları ve Limanlaı·ı 
işletme Umumi Müdürı·· ITTinden: 

Beher M' 17 lira tahmin edilen 1000 M8 çam tomruli 
7 nisan 1935 pazar günü saat 15.30 da Ankarada idare bi· 
nasında Malzeme dairesinde kapalı .zarf usulü ıile satın a· 
lmacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1275 liralık muvakkat t'Cll'll• 
natla kanunun tayin ettiği :vesikaları ve kanunun~ üncü 
m~desi mucibince işe girmeğe manileri bulunmadığına 
daır bey~nnamc _ve. ~liflerinin aynı gün saat 14,'30 a ka• 
dar komısyon reıslıgınc vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid §artnameler Ankarada malzeme dairesindo. 
Ha~darpaşa~a t~sellü~ ve sevk müdürlüğünde ve Eski• 
şcbırde Eskışehır magazasında parasız olarak dağıul • 
maktadır. (688) ı - 1179 

İmar müdürlüğünden: 
Bahriye caddesinde istimlak edilen 198 ada 6 parsel 

numaralı Bayan Kimileye ait haneden yola tesadüf eden 
kısmı kesilmek üzere 3. 4. 935 çarşamba günü saat on beş .. 
de puarlık ile artmnaya konulmuştur. Taliplerin İmar 
müdürlüğünde tqckkül eden komisyona müracaatları, 

(623) 1-1064 



Ankara Nafıa Baş-I 
tnt9hen isliğinden: 

ı - Ankara - Kırşehir yolunun Ankara şehri dalı.iline 
isabet eden kısmı ve bu yola iltisak eden kısımlann ımar 
planına göre yapılması ve asfalt betonu ile kap~anması.ve 
beş senelik mütemadi tamiratı kapalı zari usulıyle eksılt-
meye konulmuştur. 

z - Bu inşaatın tahmin edi!en b:deli. (~~9320) li~a (8~) 
kuruş ve beş senelik mütemadı tamırat ışının tabının edı-
len bedeli (23487) liradır. 

Bu işe aid şartnameler ve evrakı şunlardır; 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi . . 
d) Tesviyei türabiye şose ve kargır inşaata daır fenni 

şartname 

e) Hususi şartname 
f} Keşif ve selselei fiat cetvGli 
Istiyenler bu şartnameleri ve evrak! ıo lira 32 kuruş 

mukabilinde Ankara Nafıa Başmühendisliğinden alabi-
lirler. 

3 - Eksiltme 22 nisan 935 tarihine tesadüf eden pazar-
te.i günü saat on beşte Ankara vilayet binasında vila
yet encümeni 'tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 2490 numaralı artırma eksiltme ve ihale 

kanununun 17 inci maddesine uygun (20262) lira (32) 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri. 

b) Ticaret odasına kayıtlı bulunmasr. 
c) Asfalt şoseler inşaatında ihtısas sahibi olduğuna 

dair Ankara Nafıa Başmühendiğliğinden verilmiş ehliyet 
vesikasını haiz olmalan veya ihtısası Nafıa Başmühendis
liğince musaddak bir mütehassıs veya müessese ile teş
riki mesaiyi temin edeceğine dair noterden musaddak te
ahhütname vermeleri lazımgelir. 

5 - Teklif mektupları ihale günü nihayet saat on dör
de kadar Ankara vilayeti muavinlik makamında vilayet 
encümeni reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat on beşe 
kadar gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
1cabut edilmez. (616) 1-1062 

Adana Belediye 
Başkanlığından: 

1 - Adanada Atatürk parkı etrafı, heyeti fenniyede
ki projesi üzere tahdid edilecektir. 

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

fenniyeden alabilirler. 
4 - Kapalı zarfla eksiltme 9 nisan 935 pazar günü dal· 

mi enclirnende saat on beşte yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. 
6- Muvakkat teminat mikdarı (333) lira 15 kuru~tur. 

7 - İstekliler şartnamesinde yazılı evrakı ibraza mec
burdurlar. 

S - Teklifler 935 senesi nisanının dokuzunda şartna
mesinde yazılı vakitte daimi encUınen riyasetine verile-
cektir. 1-1089 

Jandarma Genel komutanlığı 
Ankara sahn alma komisyo -
nundan: 

Nümun~ ve evsafına U}'gun ( 400) tane komple efrat 
eğer takımı 31-3-935 pazar günü saat (15) de kapalı zarf 
eksiltmesiyle satm alınacaktır. Şartnamesi her gün ko
miayonumuzdan parasız alınabilir. Komple eger takımı· 
nm bir tanesine (61) lira (30} kuruş fiat biçilmiştir. Ek· 
silmıeye girmek istiyenler (1839) liralık ilk teminat mak
bu.I veya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede 
yazılı belgeler içinde bulunan teklif mektubu eksiltme 
gilnli saat (14) de kadar komisyona vermeleri. (541) -930 

Denizli Evkaf Müdürlüğünden: 
Denizli Evkaf Müdüriyeti tarafından yaptınlacak 10432 

lira 20 kuruş bedeli keşifli mahiyeti, fenni ve mali şartna -
me ve keşif ve plinmda yazılı hükumet civarındaki arsaya 
yaptırılacak otel ve gazino binası inşaatı kapalı zarfla ek -
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin bu husustaki şartna -
mesinin Denizli Evkaf dairesinden alabilirler ve görebilir
ler. Kapalı eksiltme 3.4.1935 çarşamba saat 15 de Evkaf da
iresinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat mikdarı 782 lira 41 kuruştur. İsteklilerin vesaik. 
leriTle beraber müracaatları ilan olunur. {593) 
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bedel Lira 

250 

Yuka~d~ kaydı çıkarılan hanenin enkazı 3. 4. 935 çar
pın~ gUnu saat on beşde bilmüzayede aatılacağmdan ta· 
liplerın İmar müdürlüğündeki müte1_ekkil komisyona mü-
r~caa ~an. (622) 1~1065 

ULUS 

Nafıa Bakanlığından: 
Afyon - Antalya hattının Bozan önü - İsparta arasında· 

ki 13.8 kilometrelik mükerrer 7 inci kısmının inşaat ve ray 
ferşiyatı ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usulile 
eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

Muhammen ihale bedeli (300,000) liradan ve muvakkat 
teminatı da 15750 liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a -

meliyatın eksiltmesi 10.4.1935 çarşamba günü öğleden son
ra saat on altıda Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında de

miryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılaca
ğından isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartna
mesinde yazılı diğer evrakı 10.4.1935 tarihinde öğleden 
sonra saat on beşe kadar inşaat reisliğine makbuz muka • 

bilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartna • 
mesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az 
bir hafta evel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ederek 
alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplanna iliş
tirmeleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesi ile mu
kavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
15 (xx) lira bedel mukabilinde Bakanlık malzeme müdür-
lüğündan alabilecekleri ilin olunur. (635) . 1-1151 

Ankara belediye başkanlığından: 
1 - Ankara' da şartnan1esinde isimleri gösterilen yol

ların yapılması Asfalt betonu ile kaplanması ve parke kal
dırım yapılması Trotuvarlann beton blok ile kapatılması 
ve bunların beş senelik mütemadi tamiratı işleri kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli ( 449,S99) lira ve 
beş senelik mütemadi tamirat işinin tahmin edilen bede
li 39,432) liradır. 

Bu işlere ait şartnameler ve evrak şunlardır ı 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumıyesı 
D - Tesviyei türabiye, şose ve karglr ınıaata dair fen-

ni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif ve vahidi fiat cedvell 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı (12.23) lira muka· 

bilinde Ankara Belediyesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22 Nisart 935 tarihine müsadif pazartesi 

günü saat 15 de Ankara Belediyesi fen işleri müdüriyetin
de müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 A numaralı artır
ma ve eksiltme ve ihale kanWlunun 17 inci maddesine uy
gun (23312) liralık muvakkat teminat vermelerL 

B - Ticaret odasına kayıtlı bulunması 
C - Asfalt şoseler ve parke kaldırnn inşaatında ihtİ· 

sas sahibi olduğuna dair Ankara belediyesi fen işleri mü
dürlüğünden verilmiş ehliyet vesikasını haiz olmaları ve
ya ihtısası belediye fen heyetince musaddak bir mütehas
sıs veya müessise ile teşriki mesaiyi temin edeceğine dair 
Noterden müsaddak teahhütname vermeleri lazımgelir. 

5 - Teklif mektuplan ihale günü nihayet saat 14 de 
kadar Ankara Belediye fen işleri müdüriyetine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ıaat 15 e 
kadar gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 

öl(SüREı LEl{E lIBNZLJf( 
Jksürük Şurubıl 

G .. _.. neılel ogus ..,.,, 
had ve müzmin ~ 
bat iltihablarında. 
turrıe, Zatülc~n~eri' 
boğmaca öksüru~ ~ 
de çok faydalı bıt ....E 1 
dır. Göğüsleri zay~ 

lanlara ayrıca t~ 
olunur. Bir çok ef'IJ 
sörlerin takdirl ~ 
mazhar olmuştur.~ 
zuk öksürük ş lıt 
maruf eczanelerde 
lunur. ------KANZUK NASIR İLACI KULLANINIZ:_...,..; 

Karacabey harası 
MüdürlüğündeJJ1 

Karacabey harası Merinos yetiştirme çiftliğinde yenide' 
yaptınlacak 5973 lira 7 kuruş bedeli keşifli bir adet ko~ 
banyosu açık eksiltme usuliyle 2 nisan 935 tarihind~ o/f 
günü saat on dörtte ihale edilecektir. Şartname, proJe 
keşiflerini görmek istiyenlerin İstanbul, Bursa nafıa~ 
mühendislikleriyle Hara Müdürlüğüne ve ihale günil J4 

"448,, lira muvakkat eminatlariyle birlikte Bursa fl~· 
başmühendisliğine müracaatlan ilan olunur. (14-01-650) 

1-1118 

~---------------------------------------_,.,,. 
Ankara Belediye Reisliğindeıı: 

Ankara şehrinde binalara numara levhaları takıtııı":. 
başlanmıştır. Numaralama talimatnamesinin 38 inci~ 
sinde yazıldığı veçhile içinde bulWlduklan binalara nuın" . ..... ' ra vazına muhalefet edenler, numaralan ıılenler, bo.Z .... 
lar veya söküp kaldrranlar, konulan numaralan muhaf ... 
etmiyenler, numarası ziyaa uğradığı halde yenisini - ' 
tmnıyanlann vilayet tarafından sayım kanununun 6 ııırJ. 
maddesi hülanUne tevfikan cezalandmlacaklan ilan olO' 
nur. (679) 1 -1166 __.,. 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlü ğündeıı: 

Muhammen bedeli keşfi yedi bin yedi yüz lira yirıJlİ ~ 
kuruştan ibaret Orman Çiftliğinde yapılacak bir idare bl" 
nasınm açık eksiltme ile ihalesi 11 nisan 935 perşembe git' 
nil saat on beşte Ankara İnhisarlar başmüdürlük darresiıt' 
de alım satım komisyonunda yapılacaktrr. Şeraiti anla ' 
mak istiyenlerin komisyona müracaatları. (670) ı-1~ 

Askeri Fabrikalar Umum 
:Mlidürlüğü Satıoalma 

Komisyonu hinlan 

cU maddelerindeki vesaikl' 
mezkQr gün ve ıaatta kO ' 
miıyona gelmeleri. ( 684) 

1-118!,..-. 
kabul edilmez. (620) 1-1067 
------------------ BİR ADET MOTÖR POMP En büyük telaıik 

Taşcı, duvarcı, betonarmeciler 
cemiyetinden: 

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

Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme U. Müdürlüğünden: 

Bedeli muhammeni 7500 lira olan ıs milyon kırmızı 
boş bilet kartonu 10 nisan 1935 çarşamba gilnU saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare binasında aatm 
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 aym gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

1-1112 

Tahmini bedeli 650 lira 
olan bir adet motör pomp 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunca 11 nisan 935 
tarihinde perşembe günü sa
at 15 de pazarlıkla aatm a· 
lın~cak.tır. Şartnamede de -
ğişiklik yapılmıştır. Ve be
delsiz olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvak -
kat teminat olan 48 lira 75 
kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerinde· 
ki vesaikle mezkur gün ve 
saatta komisyona gelmele. 
ri. {683) ı -- 1181 

BRlNEL ALETi 

Tahmini bedeli 1000 lira 
olan bir adet Brinel aleti as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunca 11 nisan 935 
tarihinde perşembe günü sa
at 14 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartname bedelsiz
dir. Ve komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 750 lira ve 2490 
numaralr kanunun 2 ve 3 ün-

, lugati 
Hiç kullarulmamı1w 10 cıllt • • ilk (Luegen Lexikon der ı' 

ıwnten Technlk) 50 llraya ı1' 
le aatılıktır. Tank Edib ldtJll" 
vine miln.caat. 1 -~ 

Satılık ev 
Hacıbayremda eofular "'°"' 

ğında Ogilıt mabedi ctvarııı: 
12 No. G oda 1 mud>ab .. 1 
bahçeli ev ıaatılılrtır. lıteklll•ri' 
içinde oturanlara bat vu~ 

Reımi Ruhsau Hat. 
DAKTİLOGRAFİ ., 

KURS"' 
Kınacı Han Telefon 3714 

1-1153 

Satılık bağ ve hane 
Etlik kuyu yu111 mevki~ 

ı ailenin oturmasına mil .. it 1 

katlı bcı odalı bir bağhan• "'~ 
fiatla ıatılacak ve kiraya "'' 
!etektir. Taliplerin halde 15 ıı.:, 
dükkana müracaatları . ı-,;. 

lmtiyu sahibi ve Baş.mu 
harrid Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MüdUrU Na9uhl 
BAYDAR 

1 • SİNEMALAR 
Çankm caddesi civarında 

L
Ulu• Buımıvind• buılmış· 

- 111. 

f YENi 1 Telakıti edilen emir mucibince sinemalar seans aıalarında 
tamamen bavalandırılacaktır 

(KULOP] 
BU GECE 

Juloa Ctarctle'nin eserinden iktibaı 
edilen 

YAVRUM 

lon deNCe hiılf, mileesir vt dahiyane 
bir .... , i'raoaaca tözlü 

BUGUN BUGECE 

A.frikanın sıcak çöllerinde geçen qk 
- heyecan ve macera filmi 
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