
kamutay' da 
Dünkü toplantıda 

görüşülenler 
'-etııc-..t.Y dün aaat on bette Tevfik 
..... 8-Sday'ın batkanlıiıncla toplanmıt
..... talddarı ve mazeretleri dolayı • 
t lhezuniyet isteyen Bay Dok~or 

-~ Tevfik Nazif, Tahıin San, Re-
1.i ~ Doktor Mustafa Beqisu, Na
~ '-1,Jı., Hamdi Denizmen. Reıid 
N: eli Yaıım, Doktor Ziya Nuri 
--Relilc 1 ace, Doktor Abnftya, 
~ Zühdü, Hulki Aydın, Ali Saib Ur
~ Celil Sabir Erozan'm mezuniyet-

"'-' telcer reye lumarek onaoclı. W..--..,, sonra, hazirandan eYvel i!k 
~ ,,q...,a çıkarılacak olan tabii kay
~ •ereni çıkarılan Samıun 11ğara
~ ı6rümünü temin için yapılroaıı 
....... reklam ve propqanda maıraf'
~ "-tdamak ve mayııta Anbrac!a 
.._. o .. 1n Ziraat aerps.ine iıtirak et· 
t......._~ Brii!uel ıergiıiain ihtiyaçlarını 
~ üzere 4 üncü fulm birinci 
~ ._ tabrir muraflan maddesinden 
1t.a 

4 
~ indirilmesi ve 9 anca fu -

.._ iacü ~1rilere iıtirak v~ ~-?,
lil~detine zam ve iliw.ı urun ıo· 
~ dair olan muca"b eebeWi" Bat 
~Kamutay baıkaabima ıö•· 
._ 1-... • . b_aun liyihasmm konutuhaaa•· 

-..andı. 

-....."- encümeni mazbataamda mü· 
._ ,.., ........... dair bnun li~ll-
11.ı ~ lbUcib aebebler istenilen muna· 
._. ~ r.-iade olclufunu röıt«cliila -
' Wı.til eclilen llyibanm encillleace 

....... hilcliriyorcla. 
.. L&7ihuun umum heyeti aa-in-

... lıtİJen olmadığından -.cldelert' 

Türk dilinin haritası 
hazırlanıyor 

Türk Dili Arqtama ICUftdD11-
nua Uhu ıuete8inde ye •elan 
alınarak bütiba aazetelerde cdran 
yeni kartdddar lalawımada JUi" 
larma. T. Ki. • beldeli konqlnmt 
olan aözler baklanda uzmanlann 
hazırladıklan yazılana yakında 
ıazetelere WJrilecejini öır.c:lik. 

Türk ıözlerinin nud türlü dil
lere kök vermit olduju eyice anla· 
ıılmak için Türk Dili Arqtırma 
Kurumu Tarih Cemiyetinin çabt
malarına dayanarak bütün türk 
oymaklarmın dil bakımmclan ya
yılıılarını gösterir bir harita ha • 
zırlamaktadır. Bu haritada orta 
Asya' dan kopup ıelen türlderin 
nerelerde, hanci yollardan, nere
lere geçip nerelerde yerleıtilderi 
gösterilecektir. 

Bu harita ile buna batlı an1a· 
tmılar bütün gazetelere birden ve
rilecek ve bundan sonra da kıla· 
vuzda türkçeliği ileri ıürülen ke
limeler hakkında yazılar ıönderi· 
Iecektir • 

geçildi ve Bay H• ..... Fehmi (Güm~ 
hane) nin isteii üenM enela tenzil • 
fer okundu. Ve dördüncü fasıldaki zi: 
raat ve tahrir ... araflarnıdaa lG,OOO li
ruun teazilirle ı .acu fudda aerıilere 
• tirak ve ---.-elaya ili.esi reye ko
•t ..-....-.- li..:L ...... 
nuak onandı. Ve bafkan kanun TU...-

aınm beyeti amumiyeainin açık reye 
_.,...... .a;.tedi ve rey 10Dacuncla 
a- Wrlilde ....... .. sörfitülecek 
.,..a Wr ıer 1111 rdıimdan topluab7a 

10D veriWİ 
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ltalyan radyoaunun bildirdiğins göre 7 nl 
•andan itibaren Türklye ıaatl ile 15-15 ti. 
il• Ro iaıaayonundan vataıi tulümeoo 420,• 
metre üııerlnden Türlclye için luuuıi neırl 
fal 1flPflCGiı öirenilmiftir, 

• 
Her yerde 5 kul'llf 

Taaaa Parla•eatosaada 

'· Çalclariı 

B. Çaldaris'in mühim beyanab 
Atina, 30 (A.A.) - Atina Ajanu bil· 

diriyor: Dün. aaylavlar mecliainiıı tarihi 
toplanb11ncla. Batbeb• 8. Çaldaria 
uzun beyanatta bulanmuı ve demittir 
kiı 

"- lkticlu mevkiini keacliaine Y• • 
rilmiı bir mükteselt .hak sibi telakki 
eden ve bu fikirle hareket eyUyea Jibe. 
ral partisi batbnı, memleketin iclareai
ni kendi elind• alan ulusun verdiii biik 
mü tanınak istemiyor ve bu hükmG iptal 
için her nevi çarere bat vurmaktan çe • 
kinmiyordu. 

Muvafıklar ve muh afifler ayak1anma 
işini kuladılar 

H .. ~ upral Mirrirell ... 
.... lriinDTt ...... Halk ......... , 
v ....... _ dört yıllık hllrameti esna-

.... o umanld hUkıimeti difirmer• 
tetrllllil iPa ....._haldı hotaubuzlu

...-..ıstifade...,.. hiç - ..... 

aklından ............. •• ulusun hiilanü
nü v.....,e davet edileceli umanı bek. 
lemlıtir. Halbuki, liberal partisi haıka
m, ... lüilailMtiaia ppbjı ..... 
........ Jldacl. uluT11D ltiıriec1m• kap. 
~ antar anlamu, nvela ..... 
Wr CllllİJet utldl...... .... .... 
ajuu .. ~ ........... -. 
clar ... ,... Wr mahiyet ··-- • 
mut 1133 .............. rnket. 
mittir. Uluun " orclu•a birlepk ıa • 
rette hareketi İİzerİ1ae ezil• bu railmut· 
tan IODl'a da, ... partiıinin " ...... 
itbirlil' ppan öteki parti)sin llikGme-
tl ibtirularm yeniden uyanchme,... 
1ntac edeWlecelc her tirli t......._ C9'" 
kimDit " 8 mart llanlretiaia .. , .. 
törii ... libenl partisi ............ 
lraclu- ıitmiıtir. 

Geven iki ,. iP-. ltikGm rt. .... 
eli mubaliflerine brp lai... .u,.tial 
s&termekten ~r dakika qqecmemit. 
fakat buna kartı baıünldi hüktmetia 

iktidar mevküne pldifinclenberi h'IMral 
partisi bqlwu memlebtin huzur n sii
kUnuna ve hükUınet tarafından yapıl -
makta ohm kalkınma es.ine kart• yeni
den harekete ıeçmiıtir. V • l mut 1935 

Hükôinetin programı 

onandı 

... Glrld't• cWail barb ........ ... 
mittir . ., 

B. Çaldariı, bundan sonra ı.,.. lla • 

(Sonu J iincO aydaü) 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. i 
l 

!!-'- ·n Jcarn.ana (T. Kö.) beldeii (alameti) konmuııur. Bunların luJr biri hakkında il rtm ile umaanlarımuın ( ıniite"'-") 
-- lh ıür~ köklerdıln ge"1n IOlllti n r--

I Ya.darına gaseeelere Hret:e'!'s. rd edllıneıi i(Wa, gerejine göre, frar11ucaltırı da yaıln&lf, ayno1 Örrt#JIJM ti. lıonulnUlf tur • 
.t -- }'eni konan kaT~ iyi '!'f'bu .. kii iffsnmif " kullanılan ıelcllleri alın n&lftlr: .4.ı. ak olen hak, aalı ügüm olan büküm, tllrlcçe "çek., lcölcinılM ... 

..._ Kölcü ıürleçe olan uı;rnekf'in fl'll . 

len tekil wfbl. c-er- _Alam. yürüm, alaab, sidiı. Welr.et Cbibesiz ... Snimlia, almasa. 1a .. ösea """ (Fr.) 
Antipatbique ~(~den anlamına) = TophJaa, 15apaapn (Fr.) QourPt, marc:be 

;,,~: I - Camii melYlia bir •d•mdır = I • Oraet: Otonomi wmJırı = lktısat cereyanluı Cizaı.e.izlik Sevimaislllr. alnnıızldc, ,....._ _ 

~ ~lcltr1 hodinde toplıy•n bir ad•mtlır. = Cour•nts 1coaomi9ues . lik = (Fr.) Antlpatble 
'-tı 8 • •ser. o ıne&ele azeriadeil bitin ~lfl ~ işlerin gidl§ini (cetttyımıu) befeamı,..ruın Örnek: l - Bilmtm nasıl bit cııibesidiğl var 
lıttt. -.,,idir = Bu /ur, 0 sorum aarıadeki w maıcbe dtt• •llıfres ne DM plıit pa• ki. biç yüzüm bıl'md istemiyorum = Bilmem 

• 6ilgiJerJ kapsaımlrtadıt. Gı##ı.tde bu oy• kıtfl bir bır~iet var nasıl bit •virmidili (alı1D3ı.lılı) vır ti hiç yü. 
aı: O-..., cauız = (Fr.) IııaninM D ... ,_ jorıraaıu il y ı un courınt contte cette süne batmd iıtemiyoruaı. 

._, Z - Cuibaislik fıtri bir pydit = Yıdgbun. 
._. c_ (T.) •1"-0ll _____... ol lik yır-4ılıftın gelen bir pydlr. 

~ ....... - ~. ,eçme1ı. ·~-· • 

. 
::: GöMı kopuu (Bak: clilbkat) 

~~ 

~itana ._ (Fr.) Criminel 
6tc..ııkı Caaııer, l>epriyetia tıra•llrt ayılsa 
hl'iııfı rr - lelyuıu, JnqnJıtı• f'""""' avılsı 

~lr. 

~ e: kıra = (Fr.) Criaıe e1...,:,:," tJyle ruı•I• bir ..,, 4•111, adet• bit 
hfı 6lr - Bu, iJyle ruıel• tir ıa, detJI, bı. 

byat1ır. 

c.elMutet Korblddc, ödWdik = (Fr.) Poltroane-

~naek: Cereyıa ede• (etmekte olın) mi•*,._ rie, peur 
/er= Arımızdı ıe~n (ıeçmeite ol•n) lly • C.W... Z .... 

lef11Jfl•r 

Cirih = y.....,... - (Fr.) Blelleur 

~- = y.,..ı..n..lr - (Fr.) Bleıser 

Ceriha _ yara ,_ (Fr.) Ble11ure 

Mecruh = Yaralı. ,.,......_., :::ı (Fr.) Bleare 

CUus - Çatıt 
Ci...aulı Çaptlık - (Fr.) Eapionnage 

a-.... ....- _ Ç•ıztlreek - (Fr.) Erptonaer 

Cavitl - Beqİ 

Cividuİ - Beasil . . 
örnek: il illete nıli ifler ıtJrenlrr tırıbtt cnı-
d I llir nım ibtu etmiı olurlar = Ulun fa\' • 
;~, iıler g6renler tırihte bengil bir ıd tı..--
mıf olurlır. 

Ciysir = Tutan, yerleten 

Cizibe =- Sevim, ıevimlilik. alım abmhl k, ıösen . 
lik = (Fr.) syınpathie, charme 

Cizibe kuvveti = Çekim _ (Fr.) Forcc d attcac-

tion 
._.-!-1: ...... ıö&e8 = (Fr.) 

e&nrli,dlllilt-~ 
__ ..... Lnaa,. c:hu'mlDt. ıttaWj•t 

Spar--s--· . a.:. _... V# • N• 1._,. W1 
()rfek: N• cuıp ..- r-
,a.a ~.,. 

CellİD = Kot-bk. l4lek - (Fr.) Poltroa, peureux 

Cebin = Alm 

Cebr Zor, _..... - (Fr.) Porce, contraiote 
Omek: lhmokruide sor/ııu (mr) yoktur. 
Dıns lı 4'mocratie il a'y ı pas de contrıinte. 

Zor ve baskı («brQ tuyik) ıltıadı İf ıörmet 
c:: Travail!er sous la contrıinte. 

Cebren ::: Zorla 

Örnek: Oau sor/• (cebren) ıetirdim - /e fai 
llnNM par lor«. 

Mecbur olmak ... Zorunda kalmak, aonaau cluy
mak, aoru albnda kalmak 

Ornek: Ba ışi yıpmalc sorunu llftlea duydaauz i' 
(Neden mecbur o/dunu•) - Dan ıqam Ankarı
daa yolı çıkmık sorunda kaldım (mecbur ol • 
dum) 

Mecburen Zorun, ııor albnda 
Ö rnek: Bu işi zorun (rıttcburen) yaptım 

Mecburi = Y ukümıel, yükümü altında 
Obligatoire 

(Fr.) 

Örnek: Kanun• riayet etmek bütüa vıtandq/ır 
liJD mecburidir = Blitia ywttıfl~ bnuaa .y. 
ıııd yaldlma •ltındadır. = Kaaana sep.-Q N· 
tli• yıırtt.,ıu ;,ı,. yüt,,,.ldit. (Dile._. • -.. 
ti yari) 

Mrcllurlı« = Zor, )'Ükiim 

Oruk: Ba lfl yıpmıla ,,. sonrm (mHH,,.. 

tim vul) 
Ne sorua vardı ti dia lSylı dnru4111I 
Vergi v•rmet JVtttlflıi yllHmltrrlodeatllı. 

Celwetmek. ict.r etmek = z ...... - (Pr.) .... 
cer 

Örnek: Kendini sorlımat =- CNtl .t..ı • 
met = s'ef/orcer • 
BeaJ 6ıuaıı ,.,,.,,. HtlMı (lct. «ti) - • 
m•ı lorol 

Cellri =- Zotl a, w .aba• - (J'r.) ô'w - • 
nitn foroM, IOUI la coatralnte 

Ornek: Zorl.,,,. (n6rl) ,....,., - ...... ,_,. 
z. .ıuodı (nbrt) ,..,,.,.,, ifl•ttl• .,.., ,.._ 
tul' • Oa tl•st pu ,.._,.,nqlll• ., .... ... 
oomplla •oua lı contrıinte 

Ced - Büfiik ....... dede= (Fr.) Graad pire 

Cedclaai = Atayik = (Fr.) Atavique 

Cedclaniyet =- Ata)'iklilı = (Fr.) Atavllmt 

Cedde = Büyök ana, Dine = (Fr.) Grand'mk'e 

Ceddi ala Soykökü =- (Fr.) Souche 

Cedit = Yeni 

Cefa (eza~ - Ozıü 
Örnek: Bam •ttiıinis bu celaaın •Nbİ mdir 
= Bana verdilinis bu a.ıaaaa s.bebi 11114hl 

Cehd =- Düriif, cete (1) = (Fr.) Tlche, effort 
(Bak: gayret, ıiy) 

Cehdetmek - Dürüımek, çabpaak. ............. 
~ha&.mak - (Fr.) S'efforcer, ticher 

(1) Radlol. Yakutca, Kırgızca ·•~te., alal 
"'cebd,, anlamın• diye göstermektedir. Oe• 
Radlol"da "tam olgualuk, bvvetlıı H iyi p
ir. iDAnın eripialit iNii,. ıalaııua alıaın 

··~ı.. .aza tle vardır. •• ••cı.t .. ve '"one. si> 
lerl Ar~ Mh .cebd ıala11Una &ele• ,._,.,,. 

pt. Öl 4. ltiSltlwitlir. 



Se':imleri tasdik olunan 
belediye başkanları 

Tekirdağ belediye bqkanhğına 
aeçilen Bay Muhterem, Kastamo
nu merkez belediye b&Jkanlığma 
aeçilen Bay Cemal, Erzurum bele· 
diye ba§kanlığtna seçilen Bay Sa
limin •eçimleri tasdik edilmi§tİr. 

Muallimler birliğinin 
toplantısı 

İstanbul, 30 (Telefon) - Mu
allimler birliği nisanın ortasında 
fevkalade bir kongre yapacaktır. 
Bu kongrede muallimlerin ma
kam tahsisatı, kıdem zamları gö
rüşülecek ve alakadar makamlar 
nezdinde teıebbüsatta bulunula
caktır. 

Karanıiin;elde ekim durumu eyi 
lzmit, 30 (A.A.J - Karamürael'de 

bu yıl ekin durumu çok iyi olduğu gibi 
wmyva ajaclarmm durumu da çok iyi • 
lir. Havalann iyi sitmeünden her gün 
Valova'dan otomobil seferleri başlamış· 
tır. 

Bolu oruruı şirketi toplanlıı;ı 
Bola, 30 (A.A.) - Bolu orman İf • 

letme türk anonim ıirlııeti yillık toplan
baını halkevi aalonuncla yaptı. Hisse • 
clarlanna yüzde 19 temettu dağıtılma • 
ama karar 'Yerdi. Şirket heyeti umumi 
,..i eski iclue heyetini tekrar aeçmİftİr. 

Adana belediye meclisi 
Adana, 30 (A.A.) - Belediye mec:-

lhi nisuun birinci ıünü toplantıya ça -
iw'dmıfbr. Ba ilk toplaabda 1935 yılı 
IMidce.inin konafU)muma bqlanecak -
br Belediyemizin 935 varidat lMidcesi -
nin geçen yıldan lazla olac:aiı n lııamm 

127 bin liraya alafacaiı amulmalctadır. 

Bozanb. Yenice hattında 
Adana, 30 (A.A.) - Bozanlı - Ye · 

ınic:e hatb iizerinde ve fİmc:Iİye kadar 
Taraus'a bağlı bulunan Hacıkın köyü 
KaraiWıya bağlanmııbr .. Saimbeyli ka
zasının Koz.ağacı köyü ile Kozlu köyü 
de birlıetin1miflenlir. 

• 
1 ç D 
İçerii§ler Bakanımız 

Edime'ye gidiyor 
latanbul, 30 (Telefon) - içeri 

işler Bakanımız Bay Şükrü Kaya
nın yarın Edirne'ye gitmesi muh
temeldir. 

Bay İbrahim Tali gitti 
Trakya Umumi Müfettişi Bay 

lbrahim Tali dün akşamki trenle 
İstanbul'a gitmiştir. 

Gemi kaptan ve çarkçıla
rmın imtihanları 

1stanbu1, 30 (Telefon) - Öko
nomi Bakanlığı ticaret gemilerin· 
deki kaptan ve çarkçılarla motör
cülerin yıJlık terfi imtihanlarına 
pqlanınası için emir vermiştir. 
İmtihanlara pazartesi günü başla
nacaktır. Birçok kaptanlar bu ka
rara itiraz etmiılerdir. Bilhaua 
ıef erde bulunan kaptanlar imti
han müddetinin uzatılmasını iste
miıJerdir. M~ele Ökonomi bakan
lığına bildirilmiştir. 

Anadolu demiryolu umu
mi heyeti toplandı 

lıtanbul, 30 (Telefon) - Hü
ldimet taraf mdan satın almmıt o
lan Anadolu demiryolu ve Hay
darpaşa limanı ve hali tasfiyede 
bulunan Mersin· Adana. Tarsus 
demiryolu şirketlerinin heyeti u
mumiyeleri toplandı. 

1\faari( teşkilat Jayilıası 
kabul edil<li 

Maarif encümeni Kültür Baka
nının başkanlığında, maarif teşki
lat layihasını görüıerek kabul et
miştir. 

y u K L A R 
Mimar Sinan ihtifali ı 
İstanbul, 30 (Telefon) - Yarın 

yapılacak olan Mimar Sinan ihti
fali Kültür Bakanlığının tamimi 
üzerine 9 nisana kalmııtır. 9 ni
sanda hazırlanan program aynen 
tatbik edilecektir. 

Film taşıyan bir 
kamyon yandı 

lstanbul, 30 (Telefon) - Bu
gün öğleye doğru taksimde bir 
kamyonla nakledilıııekte olan fi. 
limler tutuımuıtur. Alev birdenbi
re kamyonu sarımı ve derhal yeti
ten itfaiye tarafından söndürül
müştür. O civarda benzin deposu 
bulunduğu için bu hadise halk a
rasında telaıı mucib olmuştur. 

Memurlar kooperatifinin 
Toplantısı 

Ankara memurlar kooperatifi 
umum heyeti 19 nisan cuma gü
nü saat 14 de toplanarak 934 yılı
na aid hesabları tetkik edecektir. 

Anl{ara radyosıı 
Bu akşamki radyo programı şudur: 

19.30 Ziraat Vekaleti saati 
19.40 - Mueiki: 

Bayan F.eyha Seni tarafından piano 
konseri: 

Chopin Valses (2 tane) 
,, Etudes (2 tane) 

20. - Meşhur pchl:vanlarrmız 

20.10 - Dans musikisi 
20.30 - Musiki: 
Sa.rasate Habanera 

,, Malaguena. 
Keman: Necdet Remzi 
Piano: Ferhunde Ulvi 
20.~0 - Haberler 

Akay idaresinin 
çalışmaları 

htanbul, 30 (Telefon) - · Ak· 
ay idaresinin müdürü Bay Tevfik 
Cemil Ankara'dan geldi. Bay Ce
mil Ankara' da köprünün Kadıköy 
kısmında yapılacak tesisat ile ye
ni alınacak vapurlara ve bilet üc
retlerinde tenzilat yapılması me~e
lesi etrafında görüımüıtür. Yeni 
iskelenin yapılmasına havuzlar 
idaresi fabrikasında başlanmıştır. 
Yeni iskele iki katlı olacak ve is~ 
kelenin üst kısmında bir de güzel 
gazino yapılacakbr. Bu yıl hafta 
da iki defa olmak üzere tenzilatlı 
seferler yapılacaktır. Akay idare
si Maltepe vapurunu tamir ettire
rek Ada hattına ayırmııtır. 

Ağac köprüler beton 
olarak yapılıyor 

Samsun, 30 (A.A.J - Vilayet dahi
lindeki ağac köprülerin betona çevril • 
muini tetkik ve yeniden yapdacak köp
rülerin yerlerini araştmp bulmak üzere 
Bayındırlık Bakanlıiı köprüler müdürü 
B. Kemal buraya gelmiı ve iıe b.ulanut
br. 

Sıtma mücadelesi 
Aksaray, 30 (A.A.) - Şıtma miıca

dele heyeti Çimeli, Uzratik ve Acem 
köyleri bataklıklannın kurutma itine 
28/3/ 935 tarihinde batlanmı§br. Köylü
ler iakele iılerine devam ediyorlar. Her 
iki bataklıkta açılacak kanalın uzunlu
ğu 3 kilometredir. Kurutulacak ve tar
la haline gelecek yer 400 hektardır. 

İlkbahar at koşuları 
Antalya, 30 (A.A.) - İlkbahar ko

ıulan geçen hafta başlamıo, bu baftd 
bitmiıtir. iki koıu çok alakalı olmu~t::r. 

1 
Bibliy()!ra/ytı 

VARLIK 
ı uıwsenw:>~w JPH.J ~A ıeuws nal td'• 

nisan tarihli 42 inci sayısı ç~k,all:e.. 
Bu sayıda Yaşar Nabi'nin (Kıtab il" 
gisi). Abdülhak Şinasi'nin (Atuned iJiı1 
§im'in son zamanları), Rıdvan Naf 
bir çek şair.inden tercüme ettiği (~ 
lenberg'in tepesinde), Samed A~~ 
nun (Bir çinli ark.adaşım), }lu ) 
Avni'nin (Türkiye•de toprak refo~. 
Said Faik'in (Semaver), Cemil seııı: 

ı.:•ııill 
nın (Fikir kırmtırnrı), Lunaçars .. 
Dortoyevski hakkında bir yazısı, V 
normand'dan tercüme edilen (Zaııı'° 
bir rüyadır) tefrikası Nahid Sırrı ff 
Mehmed Saffet'in on 

1 

beş günde Y;;: 
lan ve Hamid Macid, Behçet ge 
Feridun FadılJ Baki Süha, Reşad CC
mal'in siirleri vardır. Tavsiye ederiSı 

Yurd 
Halk Fırkası tarafından köyJcfC 

hediye edilmek üzere neşredilen foıt 
gazetesinin l nisan tarihli 35 inci "1' 

• sı çıkmıştır. Cidden büyük bir ~ 
h8":ır1anan ve köylUnUn dtlşiinü~ °'' -
layış seviyesi gi:tz lSnUnde tutul,,.r 

yazılan bu gazetede devrim sı~' ., 
sanayi planımız herkesin anlıyacd 
kadar basit ve sade bir dille anlatıl• 
makta, köylüye ekim ve Jıa)' • 
vancıhk için çok faydalı bilgiler ~ 
rilmetedir. Rejimin köy:üye ver~ 
ehemmiyeti gösteren bu güzel gıu:eter 
muvaffakiyetle çıkaranları tebrik edf' 
riz. 

Bu da benim sesim 
Bay Fevzi Ahmed'in §iirleridır. 44 

sayıfalık bu eser 25 kuruş f iatla aatı14 
maktadır 

Arkite]ckt 

Bu çok değerli mimari ve sa.ıı'~ 
mecmuasının şubat sayısı her zaman~ 
gibi nefis bir bası içinde çok güzel l>J• 
na pllinları ve makalelerle intişar et • 
miştir. Tavsiye ederiz. 

Cehren == Yüksek sesle içtimai -= Sosyal = (Fr.) Social yürell, küstahlık Cevher <== Evin (kimya ve felsefe terimi o 
maya, öz = (Fr.) Substance 

Ceiadet = Bahadırlık 
Celbetmck = Getirtmek = (Fr.) Mander, faire 
Tlll)ir 

Örnek: Onu buraya getirttjk (celbettik) -
Nous J'avons !ait venir ici 

Celbetmek == Çekmek = (Fr.) Attirer, faire com. 

paraitre 

Celi (Bak: aıiJW') -== Açık, apaçık - (Fr.) Clair. 
ouvert, evident 

Celpname = Geldiri 

Örnek: Bir celbname ile çağınlan her \•:ıtanda
Jın çağ.ırıldığı makama gitmesi vazile:Jiı = Bir 
geldiri ile çağırrlan her yurddaşın ~ağırtlılığı o. 
runa gitmesi borçtıır. 

C.lae = Oturam = (Fr.) $eance 

Örnek: Bugüa Büyük MWet Meclisi iki celse 
yaptı = Bugün Kamutay iki oturum yap. 
tı. 

Cemadat -= Cansızlar = (Fr.) Corps inanimh 

Cemaat (Maşer) = Örnek = (Fr.) Multitude 
lelmmunaute, foule 

Örnek: 1 - Beyruttaki Ermeni ömeği 

2 - Köylüler ömek halinde geldiler 
3 - Büyüle öm(!kler kar§ısında soy/ev vermek 
4 - Ma~ert hareketler = Örneksel hareketler 

Cemi = Çoğul = (Fr.) Pluriel 
Örnek: Türkçe bir s6z arap kuralıyle çoğullan
maz. 

Cemetmek = Cumlamak, toplamak = (fr.) Ad-
41itionner 

Örnek: Birbirine benzemiyen ~eylet cumJan
maz. 

Ce.nan = Cumlayın, cümleyin -= (Fr.) En tout 

Cemiyet = Sosyete (T. Kö.) (2) = (Fr.) Societe 
Örnek: insan ıosyetesi = Cemiyeti beşeriye 

janiyet == Birleıit = (Fr.) Association 

Örnek: A vrupadalci iş~i birle~itlcri = .A vru· 
padaki amele cemiyetleri 

------------------------(2) Aslı en eski Türk köklerine dayanan bu ke
lime hakkında ayrıca yazılac:ıktır. 

Örnek: içtimai işlerde ile! gidiş vardır; bunla. 
rm birine inkılfıb, diğerine tek§mül derler = 
Sosyal işlerde ikı" gidiş vardır, bunların birine 
devrim ,ötekine evrim derler. 

Cemile Hatır ho;!uğu 

Cenah = Kanat 

Cenini sakıt = Düşiit 
Cenk Cenk (T. Kö.) 

Cengaver = Vuruıkan 

Örnek: Büyük ceng§verlerin adları tarihe ge • 
çer = Büyük vuruşkan/arın adları tarilıe ge • 
çer. 

Cenup = Güne) 

Örnek: .A vrupanın cenubundaki ıiphi cezireler 
-= A vrupanın güneyind~ki yarımadalar. 

Cephane = Cebe 

Cephaneltk - Cebelik 

Cephe = Alın, yüz, yüzel = (Fr.) Front, façade 
Örnek: Evin yüzü denize kar~ıdır. 
Yüze/ fotoğraf, yanal fotoğraf 

Cephe = Yöney = (Fr.) Front 

Örnek: 1 - Ordulanmızın §ark cephesınde bir 
tebeddül yoktur = Ordularımızın doğu vöne
yinde bir değişiklik yoktur. 

2 - Muharebe cephesi = Savaşboyu 
J - Ateş cephesi - .Ateşboy.u. 

Cerahat - irin 

Cerbeze = Çeçenlik 

Örnek : Onun cerbezesi onünde birden bire şa • 
!jaladım = Onun çeçenliği önünde birdenbire 
şaşaladım. 

Cerbezela = Çeçen 

Örnek: Cerbezeli adamlar, kendilerini oldukla· 
undan daha parlak. gösterebilirler = Çeçen a • 
damlar, kendilerini olduilanDdan daha parlak 
gösterebilirler. 

Cerea = Çan, çıngırale 

Cerrehnek =- Çekmek 

Cesamet .... Büyüklük, irilik 

Cesaret (3) = Yiğitlik, yüreklilik çekinmezlik, 

(3) Cesaret iyi anlamlarında (şecaat) a, kötü 
anlamlarında, cüretin küstahlık anlamına doi· 
ru kayar · 

Örnek: - Onun yiğitliğine söz yoktur = 11 
n'y a pas a dire pour son courage 
Bunu yapmağa yürek (cesaret) ister. 
Ne cesareti (cüret anlamın:ı) = Bu ne küstah
lık! 

Muharebede büyük bir cesaret gösterdi = Sa
vaşta büyük bir yüreklilik gösterdi. 
Onun bu kad:ır kabalık ettikten sonra gene nez

dinize gelmesi doğrusu büyük ces:ırettir = 0-

:nun bu kadar Jcabalilc ettikten sonra gene yanı
mza gelmesi doğrusu büyük bir çekinmezlilrtir. 

Cesaret etmek = Göze almak, korkmamak = ( Fr.) 
Avoir le courage, oser 

Örnek: Söylemeyi göze alamadı (usaret ede

medi) = 11 a•a pas eu le courage de parler 

Geceleri sokağa çıkmağa korkar (cesaret ede
mez) = 11 n'a pas le courage de sortir pendant 
la nuit. 

Cesaretlendinnek = Yüreklendirmek 

Cesaretlenmek = Yüreklenmek, g5ze aldınnak -
(Fr.) S'encourager 

Ceset 
re) 

Ceset (T. Kö.) = (Fr.) Corps, (cadav. 

Cesur = Yiğit, yürekli -= (Fr.) Courageux 

Cesurane = Yiğitce, yiğitcesine, yürekliceaine ı= 
(Fr.) Courageusement 

Cetvel (kanal anl.) = Ark = (Fr.) Canal 

Cetvel (liste ani.) = Çizelge = (Fr.) Table, tab· 
leau 

Cetvel tahtası = Çizgeç = (Fr.) Regle 

Cev = Kav 
Örnek: Cevvi havada = Hava kavında. 

Cevap = Cavap 

Cevaz = izin (T. Kö.) 

Örnek: Kanundn buna tzın yoktur = Cevaz 

yoktur. 

Cevazı istihdam kararı = Atanabilmek karan 

örnek: Açığa pkarılan o memur hakkında ce
vazı istihdam kararı verildi = Açığa çık:ınlaa 
o işmen hakkında atanabliıııek kararı verildi.. 

Cevelan = Dola§ma 

Cevf = J ç, kof, oyuk 

~ 

Örnek: Mayası (cevheri) bozuk bir adat# 
Un homme de mauvaisc substance 
Özlü (cevherli) bir ad~ = Un bomce 
bonne (forte) substance 

Cevr (Bak: Cefa) = Üzgü 
Örnek: Bu kadar cevre tahammUJ müınliJO 
mıyor == Bu kadar üzgüye dayanmak eıdett 
mi yor. 

Cen = Asker (T. Kö.) 

Ce:ıa = Ceza (T. Kö.) = (Fr.) Peine 

Cezai= Cezel = (Fr.) Nnal 

Cezaen = Ceza olarak 

Cezai nakli = Para cezaaı 

Cezbetmek = 1 - Göz almak., :l - çellmdl :::: ( 

Attirer 
Örnek: 1 - Yüzünün parlaklığı insanı 

diyor = Yüzünün parlaklığı insama göziJPI 
lıyor. 

2 - Bilmem nasıl bir his beni yanınıza c 
ti= Bilmem nasıl bir duygu beni yanınııa 
ti. 

Cezire = Ada = (Fr.) lle 

Şiphi cezire = Yarımada = (Fr.) Pasqu'ite 

Cezm (azm ant.) = Dölen = (Fr.) Action 1' 

determiner 

ÖNERGELER 
Kılavuz sözleri üzerine, her liste~ 

(ULUS) ta çıktığından ba§lamak iiıe t' 
bir ay içinde, istek edenler yeni bir öıJ~ 
ge ileri sürebilirler. Bunlar T. D. T. C. ti' 
nel Katibliğine şu şekil altında göode 
lecektir: 

"r- · · K ta' Osmanlıca ••••••• kelımesıne ı 
vuzda • • • • • • karşılığını uygun CY" 
hut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) •••• , , • ı • • ' 

• • • • • • • • • • • • • • 1 

• • • • • • • • • • • • • 111 • 

Ö d 1 (1~ nergem şu ur: •• t• ı 

İmza 

(1) Burada bir önerge gö.sterilmiyea yazılıl 
üzerine bir §ey yapılamıyacaktır. 
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Küçük anlaşma ve İtalya I 
Bulgaristanla Macaristan için müsavi 

haklar tammağa yanaşıyorlar mı? 

F l 1 Dıcatı l,cltr Bakını JliJstt~arı yanyaıı 
ransa Dııarı lıl~r Bakanı ile ta yı .,. .,. 

Vartova, 30 (A.A.) - B. Titil· prenaib itibariyle kabul eylemit 
l İM de bunun için bu memleketle· 
~o'nun B. Laval'ı ziyaretiyle a- rin Tuna andlqmuma iltih~ 
lilcadar olarak Pariı'ten Gazeta .... koymuf. Tuna andlqmuı ıae 
~~laka'ya bildirildijine ıöre, ~- i,;"'··nkü ımırlar için brfıl~ı 
~ anlqma bakımından bu~· bir':aranti kaydı ihtin. eci.ec:ekt~r. 
::: ~n mühim aorumu, • Macarıa- Muahedeleri tadil hareketiDID o-

de Bulgaristan'm ıılablanma· .. geçecek olan bu prtın kü· 
11 aonunudur. ltalyan bakanı B. n::Uıaıma ınümeaailleriyle B. 
Sqyiç, bunların hukuk müaan.b· ı ~ .. tul ko'yu t•maınen tatmin et· 
llııı ınubtemel olarak tanr~~ ti~ :,1eılmektedir• 
teklif etmit ve F ranaa bu unu• 1 

B. Hitler'in istekleri 
nelermiş? 

=· 

Londra, 30 (A.A.) - Havas bildir· 

!beninden: Alman isteklerine dair ya· 

rı reaıni ıngiliz mehaf illerinden elde 

edilen malümat, balen durumun ıenel 
bU&nçoııunu yapabilecek derecede ki· 
fidLr. 

Sitibıanma alanında Almanya, tngil· 

tere ve Fransa ile bava müsavatı iste. 

lbelıı:te ve bunun için de bu iki devle. 

tiQ Sovyet Rusya'nın hava kuvvetleri· 

ne hiç değilae, muadil kuvvet bulun

durn.alarını tart koymaktadır. 
Deniz kuvvetleri bakrmından Bay 

llitıer, Franaa bahriyesine muadil bir 

bahriyeye malik olmak 1ayesini takib 
eylediğini ima etmiıtir. 

Alman kara ordusunun aıker mev· 

cııdu. 550.000 raddesinde tesbit olun· 

~r. B. Hitler, bu rakamda her tür. 
l·· u lZaltnıanm diğer Avrupa orduların. 

daQ da aynı niabette azaltmaya bailı 
01•catını ihsas etmigtir. 

Bununla beraber Almanyanın böy• 
ı . 
e bir azaltmaya razı oımaaı, Avrupa 

kıt.anıda yığılınıı sovyet ordusu mev

tııdunun alman orduıu mevcudunu ıeç· 

~le tartlıdır. 
Araziye gelince, Atmanya, Belçika, 

lloa..ıda ve Fransa ile kendi araların· 
daki aınırların katt mahiyetini teslim 

eyıtlllelıı:te ve !ikin tark sınırlarının 
daiınt İtilıarını teyidden imtina etmek. 
tedir. 

8uutdığına eöre, Almanyanın Polon. 
11 koridorunun kaldırılmasını ve Çc

koaıo.ak sınırlarının tashihini isteye· 

cetbıe dai.r olan duyuklar, alman hU· 

kG.netinin nihat amaçlarına tplllDiylı 
ter.-n-._ .. 
---.ıı olmaktadır. 

8. Hitler, aynı zamanda, LitvaJlfa· 

llıQ Ol'ada yerletik bulunan ıJmınların 
llatleaaeı halı:Janna daha ziyade riıyet
lılr 0bnaaı ıartiyle bu devletle bir taL 
~ andlqması yapmak niyeti-

'&attern:uıtir. Ancak diplomatik malı· 
• bu tasavvurda, Almanyanın ica· 

::ıllda Llhanya'da herhanıi bir ıDiida. 
~ili kolaylaıtırmak maktadmı ıör. 

ıı.eJrtıeıerd · ır. 
"-rt. ~usturya sorumunda B .. Hitl~r .al· 

. Avusturya birlepsinın önüne 
:a~ez bir keyfiyet olduğunu ve çJ • 

Avusturya'da kendi taraftarlarmJn 

Romanya'nın Ankara 
elçiliği 

RomanJ&DID Ankara elçilifine 
·· d:~ •• a umumİIİ 8 Flo-matbuat mu .... • 

tinin tayini latimncma hüldbnet· 
memnuniretle mun.fakat ceva-

: verildiii atrenilmittir. 
••• 

Abonelerimizden 
~ekler .. . 

t - Kılavuzun çıkmHı men· 

bo Jazılmumı iatiyenlerin 
ne a ne 
birçok telıraflarmı alıyoruz. Bun-
larda ve mektuPiaı:da Ad, aor ad· 
·ıan ve adresler okunaklı ve açık 
ol~clır. 

2 _ Ulua idaresinde franaızca 
Ankara ve Olkü için de aboneler 

__ ._._ para aJmmaktadır· 
yazılmaa .... ve 

Kar ıklık olmamak için abone pa· 
lf h l kiiıd raları gönderilirken ava e h : 

lanna ıönderilen paranm angı 
ıazetenin hanıi ayınm abone pa· 

ruı olcluiu yazılınalıdır. -··· 
Çağrılış 

~amutay Maliye Encümeni 
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toplan•c•ktır· 

kahi.r bir ekseriyet tegkil eylediklerini 

söylemittir. • 
garbde bar 

öte yandan Almanya, 

lı:arıılıklı müzaharet andlapası yap
__ .. vyetleri de ib-

maya huırdır. An- so • k _ _._ tiıtemlnı 
tlvı edecek bir 111' r--

--·" kabul etmiyecektir. hiç bir s-
Almın simlJDdarlan, prlı:I Avrupa. 

d :ı.ı taraflı u.ıllflDllarm kuv· 
da ınevcu -

di 
·•-ti ve hattı yeniden böyle 

vetlen n..-. 
lki taraflı ullflll&lınıı yapılmunı tav· 

ti 
-1ı:tedirler. Nihayet, Almanya 

yee...-
miistemlelı:elere malik olmak hakkını 
da iddia etmittir. Almanya, ancak ~~ 
sayılan müddeiyatın klbul ve ~tma~ı 
gaıtiledir ki, Cenevre'ye dömneuni dil· 

günebilecektir. 
·ı ı ·ı lnıiliz bakanları, Almanya ı e ngı -

da bir anlaflll& yapılmatı 
tere aratın 
hakkında, B. Hitler tarafından ileri .U. 

1.-u• ıs. nn· de durmamıtlardır. 
rülen te1W& -e 

U L ll S 

Dört cesed 

Makedonya ihtilal komi-
tesinin eski bir cinayeti 

meydana çıktı 
Sofya, 30 (A.A.) - Bulgar Ma

kedonyasında Cumaya civarında 
dört cesed bulunmuştur. Po
lis tahkikatına göre bunlar, Ma
kedonya ihtilal komitesi tarafın
dan yapılan bir cinayete aiddir. 
Ceaedlerden bir tanesi tethis edi
lebilmit bu ceaed, eski köylü par
tiıi aaylavlarından Balabanof'a 
aiddir. Cinayet, 1928 de yapılmıt· 
tır. 

Yunan parlamentosunda 
(Baıı ı. inci sayıfada) 

reketinin naııl baıtınldıiını anlatmıı ve 
m .. mleketi, ökonomik buhrandan kurtu
lank nekabat devresine ıirdiii bir za. 
muda yakaladıiı için bu hareket ıonuc· 
lannm daha ziyade vahim bir mahiyet 
göıterdifini ve hükumete halledilmesi 
limn büyük yeni sorumlar açbitnı SÖy

lemiıtir. 
Batbakan nutkunu fÖyle bitirmittirı 
" - HükUmetin, bu sonunlan hal -

letmek için, kullanacaiı uyaA1U11 senel 
ballan, müttebid bir surette tecelli eden 
ulusun emel ve niyetlerinin aynubr: 

Vazifesini yaparken liyakatsizlik ıöa
terenlerin ve yabud haıta ııyual fikir • 
lerini memurluk ödevine tercih edenle • 
rin ayıklanma11 suretiyle idare senüle
rinin ıslahı, ayan meclisi ,ibi, teteldriil 
ve çalııma tanı, liberal müe11eıelerimi
zin cleieri hakkındaki fikirlerimizi sarsa
cak derece hatalı pzüken devlet müe1-
1eıelerinin ilıası ve ulusun ökonomik 
duruma ile tetabuk eden ve ulusua ea 
hayati davalarmm balline ..... e7i tu • 

rette yanpc:M bulUDllD -.a bir tetki
lltla dnletin kunetl•clirilmelİ, " nİo 
hayet, idari Hl'Yİslerin bqünkü ökoao· 
mik ve so1sal meclMariyet ve tenit• in
bbakım temin edecek prensipl .. daya· 
narak tanzim edilecek yeni anayasayı 

müzakere vı kabul için yakuula topla
wak olu ulusal meclieia ...,_ laa • 
zırlamak. 

Ulusal mediain toplanmuma kadar 
seçecek kısa müddet umnda tefrİİ UY• 
vet, mecburi yasalar wuıtasi,le, hiildi • 
met tanfmdaa icra olunacak ve ba ea
nada biikimetia ödeYi, .... ,.,. ~ • 
lariyle ve butatea, malai,.ea.i ilda • 
ri1le, ifimiae mui o1.w1ece1r blllmlr 
........ , ... .id kayıtlar ile ......... 
ediJmiyecektir. 

Bu prosnm ulusun birlik bıbuline 
mazhar olmaldm beraber, libenl tetkill
tmuza taftll!meD bürmetkir olaa biikô • 
met, bu propum. ulusal hikimİJetİa 
,.p.e yqayan uniyeti olan ta,lavlar 
meclisine bildirmeyi kendisine ödev te
lakki etmittir ve bükUmet, meclisin 
müttehiden bu propum tasvib edece • 
tinden emindir.,, 

Saylavlar meclisinin içinde olclutu• 
kadar chtmda da halk, b.fbüaa B. Çal
daris'i harbiye ltakam Genenl Kondi • 
lis'i ve diier hikıimet üyelerini siirekH 
surette allaflaaut ve ı~ular için misal 
tetkil eclecek cealar iatemittir. 

8atbÜaD B. Çaldaris't• sonra, 
General Konclilis ve Hür fikir partisi 
batlwu B. Metaksas ve diier .... ha • 
tipler söz abnıtbr· 25 mabalif tQlaT M

mma sös sö,tiyen B. Papaudrea de, ia-
yan hareketillİ takbih etmİf, fasla kan 
clökiibnesİae meydan vermeden isyanı 

bastıran hiikiimltİ alkıılaauı •• alma • 
cak tedbirlsi kabul eylediğini bildir -
mittir. MihaJokopulos partiıinin ve di -
ter parti batkanlamun hemen hem!n 
aynı ........ olan beyanatlarından IOD· 

ra .. ,ı..ı.r aaeclisi sürekli alkqlarla 
... , ..... 8. Çaldaris tarafmdua Wldiri -
len hiildiaııet prosraamu kabul etmİf ve 
bundan soara -6s batkam cehe,i ta -

til eylemİftİr 

Selanik dlvaruharbı 
SeJanik, 30 (A.A.) - 19 isi zabi

tin mubaumesine bl!lanılmııtır. 

Venizelos'un alaeakblan 
Atina. 30 (A.A.) - Bir Amerika 

ba katının Paris ıubesi, B. Venizelo-
n ana olarak verilen 70.000 incili• 

sa av l k ·· K" k 
li 1 

tcarpltk o ma uzere arya Ol 
rasın . . 1 V . 1 , "d . . r yük ıemısıy e enııe os • aa 

ısım ı . . • 
b

. 1 ra hack konmuını ıstemııttr .. 
ına a 1 b b" l ·ı HükOmet memur an, u ına ar ı e 

1 
AVl STURY ALILAR E DlYOR? 

Berlin bir vaka oldu; Moskova ise 

bir hadise olacaktır. 
Vıyana, 30 (A.A.) - B. Hitler'in 

Avusturya sorumunda almış olduğu du
rum, Viyana matbuatının protestoları-

na sebeb olmaktadır. Matbuat, bütun 
umudlarını, Moskova konferansına bağ. 
lamıştır. 

Kırallık taraftarı matbuat, Hitlerizme 
ve Ançuluz'a karşı tek tuirli ve devam. 
lı kale olarak tavsif ettiği kıratlık ıo
rumunun ıüratle hallinin lüzumunu 
yazmaktadır. 

Rayhpost gazetesi diyor ki: 
"Ademi müdahale andlapıası hak

kında Roma'nın telakkileri ile Berlin
in telakkileri arasında uçsuz bucaksız 

bir uçurum vardır. B. Hitler, itrind al• 

man devletine karşı aldığı durum De 
alman eserine bilyük bir zarar vermeli 
tedir. 

"Vincr Jurnal.,• Bertin 1CSrtlpıe1e.. 

rinin iflas edişinin frantu • ~

dostluğuna sebeb olduiunu yızınekta. 

dı.r. Sovyet Rusya, Almanya tarafaulaa 
Avrupa ulusları ahenginde bndlllnl 

teklif edilen terefli ldıevldi kaçumıJa
caktır. 

"Tq" gazetesi ise diyor ki: 
' Berlin, bir vaka oldu, lılolkcwa a. 

bir hidise olacaktır.,. 

---------------.. ···------------~---
8. Eden alkışlandı 

İngiliz murahhasının Moskovadaki 
konuşmaları mu va f f akiyetle yürüyor 

88. Stalin ve Eden görüıme i 
Londra, 30 (A.A.) - Röyter ajansı

nın Moskovadan öğrendifine ıöre B. 
Eden, B. Stalin ile Kremlin sarayının 
sade bir surette dötenmiş olan bir salo
nunda ıörüpüftür. Bu salonda Kari 
Mua•ın bir portresi bulunuyordu. B. 
Eden. diln ve evelki gün B. Litvinofla 
yapmıı olduğu görüpneleri sıruiyle 

gözden geçirmittir. Bu görtlpıe Harici. 
ye komiserile yapdmıı olan görtlpe. 
le.r gtbi doatça ve aamiml olmuıtur. 

Tercümanlık CSdevini B. Litvinof ıör
milttür. 

8. Eden lehinde bir tezahür 
Moüova, 30 (A.A.) - Royter bil

dirmeninden: Dün alqam Balet tiyatro
sunda verilen Gala müsameresinde bu. 
lunmak üzere salona ıirdiği vakit B. 
Eden, halk tarafından heyecanlı ve 
Ani bU teı:abilrle kpraıluumttır. 

Bfltlla ..,SCU.r, dakikalarca & 
Bden'l alkıtlamlflar, tonra orlreetra 
lnıiliz ululll martı ile anıululll mar. 
p çalmııtır. 

BB. Stalin ve Eden tekrar 
görüteeelder 

lloekova, 30 (A.A.) - Stalin, bu
ııttn B. Eden ile yeniden bir ıörilt
me yapacaktır. GörUpe, B. Liı.inof· 
un B. Eden'e yub.k erinde vereceği 
bir öfle yemeği eanaaında olacaktır. 

B. Eden hangi meseleleri 
görüştü 

Loqdra, 30 (A.A.) - B. Eden ile 

Sovyet Rusya idarecileri arasında ya· 

pılan görüpelerin mevzuu veya tema

yülleri hakkında hiç bir reamt malUnıat 

verilmemiı olmasına rağmen, iqiliz 
pnteleriniıı B. Eden Ue beraber ıi· 
den muhabirleri, ıörütmelerin udece 
3 ıubat franaız • lngilis beyanatında 

mevzuubabaedilen me,,ıeleler llzerine 
yapılmadığını fakat aynı samanda in. 
pliz • Sovyet mUnuebetlerinln muhte
lif ıörllnlltleri berinde 71pıldıfı hak· 
kında müttefiktirler. 

Gazete muhabirleri, Sovyetlerin bu 
münasebetlerin inkipfı için bariz arzu
larını kaydetmekte ve tahakkuku bir. 
çok senelere bağlı olan büyük iç pro. 
gramlarile meşgul bulunan Şovyet Ruı

ya idarecilerinin ıulh için büyük bir 
ırsu cöıterdiklerl noktasında bilhatsa 
ıtrar etmektedirler. Bunun için ite tn
ıflterenin teırilı:i mesaili ıbemdlr. 

B. Eden'in Sovyet politikuınm 
muhtelif cepheleri hakkındı aorduiu 
suallere, söylendiğine ıöre, çok açılı: 
cevab verilmittir. Ve bu bakımdan Mot
kova ziyareti çok faydalı ve mütmir ol· 
muıtur. 

yük vapurunun evvelce haczedilmiı ol
duklannı binaenaleyh bu talebin yeri
ne getirilemiyeceğini blldinniperdir. 

Atinı, 30 (A.A.) - Afır ceza mah
kemesi, Venizelos'a karp yapılın ıui

kasd maznunlannın heptinin beraeti • 
ne kıtrar venni1tir. 

Söylendiğine göre, dün 6ğleden ton. 
ra B. Eden ile B. Stalin anamda yapı. 
lan görüşme, p~k kıymetli ve ıMnfut· 
h olmu,tur. 

B. Eden bugün, B. Litvinof ile bir • 
likte Moıkova ile civarını gezecektir. 
Aktam üzeri lnıiltere sefaretinde bir 
ıkJ&m yemeği verilecektir. B. Eden ya• 
rın ıktam Var90vaya hareket edecek
tir. 

B. Eden'io Mo kova &iyared 
tam bir muvaftakıyet kuudı 
Londra. 30 (A.A.) - Royter ajanaa 

Moalı:ova'dan öfreniyor: 
B. Eden'in bOtılln siyantlerinin mu. 

vıffakıyetle neticelenmlt oJdutu tay. 
lenmektedir. Bu ziyaretlerin çok aaii .. 
bet neticeler vermesi muhtemeldir 

Bir'"tlzak şark andlaşması mı? 
Vaıinıton, 30 (A.A.) - B. Hull, 

....................... li!İt 
lenlleft teklif llaldaala --.... ,....: 
mekten iltlnlı:tf ıtmiftlr. Bu teldlfe 
ıöre B. Litvinof, uı:alc prlı: torumlan 
ile alikıdar bütün devletlerin. Amc. 
rilı:a da dahil, bir uı:ak tarir and ....... 
tı yapmalarını iıtemittir. 

Hariciye bakanlıiı memurları da 
bu hususta mütalea yilrltmelı:ten ı .. 
tinkif etmitlerdir. 

Vaıington, 30 (A.A.) - B. Hun, 
uzalı: tark ındlaımasa balck1ndı demı~ 
tir ki: 
"- Amerikanın barıt andlqmaları· 

na kartı durumu mahlmdur. ÇUnkl, A. 
merika, Briand • Kelloı mitakı Ue 9 
devlet muahedesini imaılamrttır. 

Doğu andlaşması ve 
fransız gazeteleri 

Pariı, 30 ( A A.) - Matbuat. bqok 
gueteler bir an evvel alrcliai iltedllr' rl 
prk andlqmiımın en b&raretll taraftu 
1anndan sayılan B. Tituleeko ile B. LI • 
..ı arumdakl tam mutabakata lpıet e. 
diyorlar. 

"Pati Pariziyen., diyor iri: Kllçtik 
1 tillf ile Balkan 1 tiltfı. Londra protollo. 
lunda derpiı edilen kollektif emniyet 
sisteminin hararetli tarıftarlanchrlar ve 
bunun alman manevralarının encet ol • 
masına meydan verilmeden, bir an evel 
tahakkuk etmesini dilemektedirler. Bu 
iki zümreye göre, Almanyının hemar ı 
bir ıuurauz hareketine mani olmak lçla, 
en iyi çare Şark ve Tuna andlqmalan • 
nın ıilrıtle aletidir. Strua toplamlarmna 
arlfellnde, Fransa ve Ktıçlk ltiW cin· 
let adamlannda böyle taa bir fildr .,. 
pnlufunu &örm6k insana kunet ftrl-
1or. 

Elı:o dö Pari de diyor ld: PruMla 1t• 
~Uk ltiW ~e Balkan ttillfı araanulald it 
birlilinln faydalı bir surette deftm edee 
bilmeıi,, Pariı ile Moslı:onnm mlften
ken ıulhu korumafa karar .enne1ednl 
baflıdır. Barışı lrurtarmala pbpa u 4 

lutlar kurumunun eklik Ud halıra.n" 
dan biri budur. 

Diler ektiği ise, benGz bqlayıp da 
kati teklini bulmımıt olan ltalya - Jtao 
çük ltiW banplrhtıchr. Pranaıs diplo4 
maıitinin gayretleri bu Ud noktayı ma• 
tuf olmalıdır. 



~AYIFA 4 

Venizelosun bir yazısı 

Yunan ayaklanma· 
sındaki hissem 

Reks vapuru; 18 Mart. 
Vaktiyle Kıral Konstantini tac ve 

tahtından feragate mecbur eden ve Yu. 
ııanistanı itilaf devletlerinin ııırasına 

&okan bir kimse olduğum malUmdur. 
General Sarayın zaferinde belli başlı 
bir amil olduğunu iddia ~debilir mev• 
kide olan Yunanistan, kendisine bilylik 
6l~e yerler verilmek ıuretiyle mil· 
kafatlandmldı, Fakat; muhik bir bl· 
çimde olmayan seçim slsteml dolayı· 
ıiyle kıralcılıık taraftarlarının çokluğu 

yeniden el1erine almaları yüzünden bir 
aksülamel oldu. tıte bu ikilik, yunan • 
tUrk savaşındaki mağl<Jbiyetimizi mey• 
dana getirmiş olan amillerden biridir. 
Kostantin tekrar tahtına geldi. Fakat, 
bir müddet sonra ayaklanmış olan ordu 
hanedanı kat'f surette kovdu. Bunun 
arkasından cümhurluk geldi. Ancak, 
1933 başlangıçlarında, kıralcılık taraf
tarı fakat, cümburluğu tanıyan ve aağ 
cenah cümhuriyetçisi Kondilis ile bir
likte kabineyi kuran Çaldaris aeçlmi 
kazandı. Fakat daha seçim esnasında, 

sol cenahta bulunan Plastiras herkesin 
bildiği darbeihükfuneti yaptr. O ura· 
larda ben, bükQmetin başında bulunu. 
yordum. Kan dökülmesinin önüne geç· 
mck ve devlet nizamının muzaffer olma 

11 için bütün ntıtu.;: ve kudretimi aar
fettim. Halbuki Çaldaris, benim Pla&ti• 
rasa kar§ı pek mülayim davrandığımı 

ileri sürerek 3 mayısda parlamentoda 
söylediği nuktu ile beni suçlu göster. 
diğini görünce hayretler içinde kaldım. 

Bu ithamı memnuniyetle üzerime al
dığımı söyliyerek PJasti.rasrn yurduna 
karşı geçmişte yapmış olduğu ödevleri 
saydım. Bunun üzerine öyle bir kıya· 
met koparıldı ki kürsüyü terketmek 
mecburiyetinde ıkaldım. Bu, benim kırk 
yıllık sıyasal mesleğimde en acı bir 

sahne olmuştu. Üzerinden çok geçme
den bana ve karıma karşı A tina Emni
yet müdürü tarafından tertib edilmiş 
olan Kephisiyanın suikastı oldu. Yirmi 

aydanberidir ki, hem o hem Emniyet 

müdürü mevkuf bulunuyorlar. Emniyet 

müdürü, hapiaanede yatmakta olmasına 
rağmen, epiyce zamandanberi, her nu. 

marasmda bana ·k~ı tehditlerle dolu 
olan haftalık bir mecmua çıkarmağa 
ba~ladr. 

Muhalif partilerin sıyasacrlan be
nim önderliğim altında eylfıl 1934 de 

Başbakana bir mektupla müracaat ede

rek, bu tehlikeli durumun kar§ıhklr fe· 
dakarlıklarla ortadan kaldı.rılmasını 

istedi. Başbakan bu mektuba hiç aldı· 

rış etmedi. Billlis Atinadaki yaşayı~ım 

o kadar katlanılmaz bir ölçüye vardı. 
ıılJı ki, bundan altı ay önce şehri ter

kt'tmeğe mecbur oldum; kalktım, ana• 

y:.>rdum Giride geldim. Hükfunete katşr 
cebri harekete geçmek için yapılan bil· 

tlln tehditlere başlangıçta kati bir mu~ 

k'IHmet göstermiştim; ancak, Yuna • 

njstanda perde arkasında bir dahili sa
vaş cereyan ettiğini de bildiğim için, 
son iki yıl içinde, artık körü körüne, 

cebir aleyhtarlığı etmiyecek biçi:ı·.C:e 

durumumu değiştirdim. Bu böyle ol • 
makla beraber yaşımın ilerlemiş o!ır.a

ar dolayısile herhangi bir ayaklanma 

hare.ketinin başına geçmeği istemedim. 
Bundan başka taşıdığım bütün kaygu
ların iktidar yerine oturmak gayesini 

güttüğü kanaatini de uyandırmak iste. 
nuyordum. Sıyasal yaşayıştan geri çe
kilmeği düşünüyordum; fakat, önü
müzdeki ayan seçimi dolayısile bu dü
ıünı:emden muvakkat bir müddet için 
vazgeçmiştim. Önceden de söylediğim 
gibi, kendilerine karşı sempati besle . 

diğim halde müsellah bir ayaklanma" 

nın başına geçmek istemediğimin se
beplerinden birisi de işte 'bu ayan seçi
mi idi. 

Ayaklanmaya asıl sebeb ve amil z.; 
ıubatta Seliinikte cereyan eden hadise
ler olmuştur. 

Bu şehirde, kıralcılık taraftarları • 
ıun bir toplantısından sonra polisin, te. 
Jahürlerde bulunan cümhurluk taraf. 

tarlarına karşı gayet sert davrandıtı 

tarpışmalar oldu. Selaniğin ne kadar a

'ıın ve parlamento üyesi varsa hepsi 

cilmhur reisi nezdinde bu hareketi pro· 
t "~to ettiler ve ayni binada Beyaz ku. 

· · .... .,,ek üzere 3 mart tarihi i;in 

ULUS 

1 l Yabancı gazetelerde okuduklarımıaj i 
bir protesto toplantısı çağırdılar. Bu 
toplantı genel vali tarafından yasak 
edildi; bunun üzerine 'bir ile iki mart 

arasındaki gece donanma isyan etti. 
Ertesi günU saat 15 de Girid genel 

valisi örfi idare ilan ederek, asker~ik 

kanunhrmdan başka bütün ana kanun· 
ları kaldırdı. Kendisine verdiğim ce
vapta, bu hareketi bir diktatörlük diye 
telakki ettiğimi, buna aleyhtar bulun
duğumu, asayiş ve nizamın bozulmıya. 

cağma kefil olduğumu söyledim. Genel 
vali, ~si donanmanın Giride gelmesin· 

den korktuğunu söyledi. Eğer önderl.!
rl makul bir düşünce ile hareket edi
yorlarsa, donanmanın, asilere müzaha
ret etmek i!jin şimalde Trakya liman. 
larıı.a, bass<ıtan Selaniğe gitmiş oJm.\'>r 
ihtimali çok l.üyük olduğur:u ileri sü

.rerek, bunun imkansız bir şey olacağı 
karşılığınd~ bulundum. Ne kadar ya

:ult ki, donanma böyle hrreket etmedi; 
ayaklanmanın başına ge~mekliğimi te
min için hakikaten kalktı Giride geldi. 
İlk önce kabul etmedim. Ancak, ayak. 
la; maya kl1 ş1 sernpati:n olduğunu apa
çık söyledim. Bundan sc,nra ancak, ta\•· 

runz değiştirdim. Atina hükumeti ayak

Jaı.mış olan gemileri seı ı;eri ve kor. 

san diye ilan ederek, kim olursa olsıın, 

herkesin bunlc.rı batırmaR ha.kkı old~
ğunu söyle<Ji. Bu hare~et, her iki par

til'in arasını l:ıulacak yeJ.de zabitleri a· 
si diye ilan eden cümlıur reisinin çc.ık 

bü1ük bir su~u sayılır. Hadsiz hudut. 
suz olarak hayretler içmde kaldım. Bu 
haleti ruhiye ıçinde bu~ün tereddüt ve 
düşüncelere rağmen ayaklanma hare ~ 
ketinin baş1na geçmiş rıduğumu illin 

e•tiğim radiyo beyanna:r.esini kaleme 

aldım. Bu da ,kararmı-J;n sonra Kava

laya hareket eden ve yolda hemen h~· 

men ne kailar Yunan adast varsa hep. 
1Sini işgal ~den asi Yuıı..•rı zabitleri ile 
yirmi dört ııaat süren görüşmelerden 

SO'lra olmu'}tur. Ordumu:rn teşkil eder. 

cın dört fırhdan altısr. yani yarı; r.a 

yakın bir kısmı bu aya~'anmaya katıl
dı. 

Ayaklanmanın başm3 g~çmeğe ka
rar verdiğim anda, maaır.sef bu ayak
lanmanın mm•affakiyeti de iflas etmi§ 

buhınuyordu. İşin belli başlı yanlışın. 
sÖ)' lenildiği gibi, donaııma 2 mart cu

martesi günü saat 13 de Selar..ikte ı:ı u. 

~unacağı yerde, 6 mart ç<:rsamba gün;,i 

ka'ikıp şimale gelmesi, hem de Seliini· 
ğe gelecek yerde yaJnrz Kavalaya var

mış olması teşkil etm..:ktedir. Artık 

baskın yapma anı geçmiş, hükfimet h~r 

tUrlU mukabil tedbiri alınıştı. Feli1.e

timizi tam'lınlayan amiHı>rden biri de, 

haıeketin asıl başı olan General Plas

tirasm menkfıb bulunduğu cenubf 

Fransadan kalkıp Yunanistana gele. 

memiş olmasıdır. Milano:> sıyasal polisi 
General Plastirası ahl<:oydu; o da a

yaklanmış l)lan ordunu.ı. başına ge~e • 

rek yerde Milanoda h~mağa mecbur 

oldu. Bundan başka yeni, hemen hemen 
~şılamıyacak 2orluklarla karşılaşıhh; 

ayaklanmış olan donanm-:ınm yakacaJı 
kafi derecede temin edil~miyordu. B ı 

mdan itibaren, bizi mu >Taffakiyete gi:). 

türecek olan biricik amil, denizde h.ı

kim olmak da hayal oldu. Artık benim 

de kanaatim ,faydası olmayan bir mü. 

cadeleyi uzatmamak benim için bir B· 

dev olduğu merkezinde idi. Atina hüku
meti, ayaklanmı§ donanmanın, teslim 
oluncaya kadar bombardıman edilmesi 

için emirler vermişti. Bu emirler Gi-

ridde tayyaresini düşürdüğüm bir tay

yarecinin üzerinde bulundu. Tayyare. 

ciler kumandanlarından aldıkları bu e
mirleri hiç sakınmadan, bir şey esir-

gemeden tatbik ediyorlardı; bir an ol· 

du ki, küçük olmasına rağmen yurdu· 
muzun en değerli varlıklarından biri o. 

lan donanmamız bu müthiş kardeş sa

vaşında mahvolmak tehlikesine düşmüş 

bulunuyordu. Her ne bahasına olursa 

olsun bunun önüne geçmek istiyordum. 

Bu düşüncemi bütün gemi kumandan· 

lan kabul ettiler ve Giride geri dön· 

düler. 11 mart pazar gecesi, savaş du

rumuna nihayet vermeğe karar ver. 
dik. 

24 mart tarihli 
Noye Fraye Prese'den 

Fransız sıyasasının 

~ahsiyetsizliği 
Fransız sıyasası, kendi yanlışlariy. 

le coğrafi vaziyeti icabı, şahsiyetsiz 

kalmağa mahkumdur; Rusyaya istinad 
etmediği zaman İngiltereye istinad e
der. Şimdi ise, 1914 de olduğu gibi her 

ikisine dayanıyor, meğer ki iş, o zaman
ki gibi bitmesin!.. 

Fakat Fransanm menafiine hizmet 

için acaba yalnız bu çare mi vardır? 
Rusya ancak düşmanları korkutmak 

J<;in müessir olabilir. İngiltere ise Al

manya ile bir anlaşmazlık ı;1ktığı za • 
man ekseriya yapılan hakemlik işle • 
rinde .Fransayı nötralize etmek için te

sirli olabilir. Ortalık yatıştığr ve ha

kemlerle Almanya hisselerini aldıkla· 
n zaman bizim için kurtarılacak bir 
şey kalmıyor. 

Fransanm muntazaman aldandığı 

bu komedi, savaşın sonundanberi SÜ· 

rüp gidiyor da sistem değiştirilebile • 
ceği kimsenin hatırına gelmiyor. Ne • 

tice itibariyle dışarı işler bakanlığımı

zın güttüğü sıyasanm başlıca meşgale

si, Almanyadır. Mantık, hatta aklıse· 

lim, anlaşmazlıklarımızı A !manya ile 
halletmek gerektiğini gfü;terir. Ne için 

her seferinde konuşmaları yapmayı !n. 
giltere üzerine alıyor? Ne için Fran • 

sa muntazaman kendi men faatlerinin 
idaresini ona bırakryor?. 

Bu noktada, hiç kimsenin aydınlat
mağa müsareat eder görünmediği bir 

sır var. Fransanm güvenliği tehdid al

tına girince Sir Con Saymen'in Berli· 
ne gitmesi düşüncesini, dı§arr işler ba
kanlığımızla beraber herkes tabii görü. 

yor. B. Arşembo da geçenlerde, iki 

yılhk hizmeti kabul etmemek için rus 

ordusuna güvenmeğe alışılmasını ga· 
yet tabii: buluyordu. Biraz da kendi 

kendimize güvenemez miyiz? 1914 de, 

küçük ingiliz ordusunun . büyümesini 
beklerken mesuliyetlere kar§ı duran • 

ların fransız göğüsleri olduğunu unut· 
tuk mu? 

Almanya ile yalnız savaşlarda mı 

temas edeceğiz? Barış, savaş zamanın. 
da bize kabul ettirilmek istenilen y:ı • 

kmlığa mani midir? Eğer, bir çok ha
kiki eski muhariblerin bize tavsiye et

tikleri gibi, Hitlerin davetine icabete 
kaı ar verseydik, belki de iki yıllık hiz
metle bunun Almanyadaki karşılığı o

h!l mecburi hizmet ortaya çıkmazdı. 
Rakibin niyetlerini bilmek için, onu 

sistematik bir tarzda unutmamak fay • 

.'alı olur. Biz bunu yapdık. Menfaat
leri tabiatiyle bizimkilerden ayn ve 

ba.:an bizimkilere uygunsuz olan mu
tavassıtlan kendi işlerimizi hal keyfi. 

yetiyle tavzif etmemek de bilhassa fay. 

dalı olur. İşte bizim, Bitlerle olan bP.r 
anlaş:ı:azlıkta mutlaka yaptığımız bu • 
dur. 

Zaten şu da dikkate değer ki, kalem
leriyle yurda sövenler, Fransanın şah

siyetinden bu suretle vazgeçişinin en 
hararetli taraftarlarıdır. Faraza, beyni 

bir kuşunki gibi ve sözleri bir hava ce

reyanı gibi olan şu Henri de Kerillis 
adlı zevzek (Eko dö Paris gazetesinin 

yazarı) Sarı Almanyaya vermemek için 
bütün Britanyayl !ngiltereye vermeğe 
razıdır. Bunlar, Fransanın şahsı bir 
sıyasa gütmesini istemezler, fakat Al. 
manyaya karşı bir tahrik politikası 

yapmak için İngiltere veya Rusyanın 

peşine takılmağa hazırdırlar. Bu yurd

severliktir, hem de en basiretkar cin· 

sinden l 1914 de de bunu görmüştük. 

Fransa için düşünrneğe kendilerini sa

lahiyetli sanan abdallardan Fransayı 

kim kurtaracak 

La Repüblik, Faris • 23. 3. 1935. 

Avrupa ve Asya 
• 

muvazenesı 

24 mart 1935 tarihli Pester Loyd 

gazetesi yukardaki başlık altında yaz• 

dığı uzun bir yazıda ister hekim i&ter• 

ae tilccar olsun, işleri arasında bir defa 
r~stgeldikleri herhangi bir hadiseye 

ikinci bir defa daha rastladıkları za • 
man, her halde onu daha iyi halleder• 

ler. Deniz si !fıhlanmaları etrafında bir 

anl aşma yapmak maksadiyle hatırı sa. 
y ı lır hususi şahısların t eklifi ve her 

iki hükumetçe takarrür ettirilmesi üze
rine 1912 şubatında ingiliz savaş baka

nı Haldane Berline gelmişti. Eğer ki, 
bir savaş olunca her iki taraf da bir~
Lirlerine karşı bitaraflıklarmı koruya
cakları hakkında bir anlaşma meydana 
gelmiş olsaydı, imparator Vilhelm ile 

ba~lJakanr Betman Holveg, İngiltereyi 
teliişa düşüren geniş ölçüdeki donan. 
ma programlarını tahdit etmeğe hatır 

bulunurlardı. Haldane geri döndükten 
sc.nra da görüşmelere devam edilmiş ol· 
masına rağmen bütün teşebbüsler a • 

kim kalmış, mukadderat ise kendi yo • 

im.da yürüüştü. Ayni şubat ayı içinde, 
R.ısyanın ôn ayak olmasr ile sessizce o

larak Balkan birliği meydana gelmişti; 
bu birlik sonbaharda Türkiyeye karşı 

silaha sarılıp da Avrupanın durumu 
tehlikeye girince, ingiliz dışarı işler 

bakanı, Fransanın Londra sefiri ile, lrı
gilterenin 1914 ağustos unun karışık gü
nünde savaşa katılmaıoında hareket nok
tası olan anlaşmayı yaptr. Saymenin 

Berlini ziyareti ve Edenin Moskova ve 
Varşova ziyaretleri, çok şükür, Britan

ya savaş bakanının o zamanki Berlin 
ziyaretlerinden daha düzgün bir saha· 

da cereyan etmektedir. O zamanlar, ha. 

reket heveslisi bir fransız hükfunetinin 

müttefiki olan Rusya, Japonya ile eyi 

münasebet içinde geçiniyor, lstanbula 
kavuşmak hasretini çekiyor, merkezi 
Avrupaya düşmanca düygular taşıyan 

panslarizm zihniyeti ile h areket ediyor· 

du. 

Bu yazıda deniliyor ki, bugün kü 

durnm o zamanki şubat ayı durumunun 
hakikaten ayni değildir. Fakat ona o 

.kadar benziyor ki, devlet adamları , bu 

benzeyişten ibret dersi alacak olurlar· 

sa çok eyi etmiş olurlar. Bu durum o 

zamanki duruma benziyor, çünkü bu 
defa da sonuc vermiyecek olan Berlin 

buluşması, o günlerdekiden bambaşka 

olmakla, daha feci bir biçimde tezahür

ler doğurabilir. 

Bugünkü Avrupaya istikameti gös· 
teren ok, doğu tarafından gelen ökono. 

mik, sıyasaı ve kültürel tehlikeye doğ· 

ru çevrilmiştir, denildikten sonra, Av

rupanın ve doloyaısile A vrupadaki bü
yük devletlerin Asyadaki pazarları kay

betmeleri tehlikesinin baş göstermiş ol. 

duğu ve bunun sonucunda feci !kibet -

lerle karşılaşmak gibi ihtimallerin u

nutulmaması lazım geldiği kaydedil -

mekte ve bugün Avrupanın bilkumet 

merkezlerini dolaşan ingiliz devlet a • 
damlarının bu hakikatleri göz önünde 

bulundurmaları lüzumuna i_şaret edil • 

mektedir. 

Moskova radyosunda 
şahsenem konseri 

M oskovanm Komintern radyo istas
yonu (m. 1724) 2 nisan günü Ankara 

saatiyle saat 21 de meşhur Sovyet kom. 
pozitörü Gliyerin 60 ıncı yıldönümü do

layısiyle, kendisinin Azerbaycan ope. 

rası için vücuda getirmiş olduğu Şah· 
senem operasından parçalar çalacak
tır. 

Gliyer Rus ulusal musiki devrimi

ni yapmış olan meşhur "Beşler,,in til
mizi olup bugünkü Sovyet Rus beste· 
karlarının en kuvvetlilerinden biridir. 

Geçen yıl, Azerbaycan operasının 

kuruluşu dolayısiyle bu cümhuriyetin 

maarif komiserliği Azerbaycan musiki 

ve diliyle bir opera vücuda getirmek f. 

şini bu ünlü Rus kompozitörüne hava

le etmişti. Gliyer Azerbaycana gelerek 
oranın halk havalarını ve klasik türk 

musikisinden orada rastladığı parçala

rı topladı. Bunları biribirine ustaca 
....-derek hepsinden ulusal bir A. 
zerbaycan operası vücuda getirdi: Şah· 
senem. Bu operanın mevzuu aşık garib 

masalından alınmış ve Azerbaycanlı 

muharrirler tarafından yazılmıştn.Şad· 

tenem gerek dili ve gerekse musikisi 

itibarile ilk tilrık operasıdır. Bu itibar
la meml~ketimiz radyo severlerini kuv

vetle alakadar edecektir. 

..... ı .. . ~ , \ Z \it 
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Almanya savt.ş 

hazıı·lıyor 
l:ı:vestia gazetesi, Almanyadaki ıneoı 

bmi aske rlik ka nununun mahiyetini tabi 
lil ederek, Almanyamn b izzat aldığı bıl 
kararla tamamen serbest kaldığını, bll
nun ise savaşın sıyasal bir bazırlanrıı 
olduğunu yazdıktan sonra şöyle devaJI> 
ediyor: 

"Almanya için böyle bir sıyasa güt
mek, yalnız büyük devletlerin • bilhat' 
sa İngilterenin • aıyasaları sayesiııdt 
mümkün olabilmiştir. Bu devletler Al• 
manyayı teşci ediyorla.r ve alman idare• 

cilerine her şeyin yapılabilmesi için Gf' 

saretin yeteceği kanaatini veriyorlard•· 
Almanya, 3 şubat tarihinde yapılan tek• 
life, İngiltere ile ayn konuşmalar yaP
mağr teklif etmek suretile fransız - in• 
giliz cephesine bir darbe vurarak ce• 
vap verdi ve bu teklifi kabul edileli· 
Almanya bütün Avrupanın emniyetini 

garanti altına alacak ve doğu Avrup•• 
&ında barışın pekiştirilmesine yardıfll 
edecek olan bir sisteme girmesi yoıuıı• 
da yapılan teklife red cevabr verdiği 
zaman, "her halde bir uzlaşma yapıla
cağı,, gibi teselli edici bir cevab atdr, 
sanki savaşla barış arasında bir uzlaŞ• 

ma yapması mümkürunüş gibi! Netic• 
itibarile alman diplomasisi, muzafferi• 

yeti cebinde tuttuğu kanatine vardı. Bil 
kanaati kontrol etmek için, Sir Con Saf• 
men'in Berline yapacağı yolculuğııll 
geciktirilmesini istedi ki- bu, diplo• 
masi tarihinde eşi görülmemiş bir hl• 
disedir. Almanya'ya, müsamaha ile d olıJ 
beyanatla cevab verilince o daı 
Versay andlaşmasına rağmen, 1 nisaıv 

dan itibaren bir hava donanmasına sa
hih olacağını söyliyerek ,son teşebba" 
sünden bir öncekini yaparak burada da 
muvaffak oldu. Şu halde Almayanııt 
sıyasasında çekinmek için ne gibi bir 

sebebi daha vardır i O yalnız rakipJe• 
nin elindeki kozları almakla kalmıyor, 

savaş hazırlayan faşist hükUmetiniıı 

durumunu sağlamlaştıracak olan nas• 
yonalizmin revacını artırarak iç sıya• 
sası için de bir menfaati elde etmiş o
luyor. 

Almanyanın kendi kendine, Fransa• 
nınk.inden yüksek bir silahlanma ver• 

dikten sonra sırtına bir büyük ünilor• 
ma geçirerek gezintiye çıkacağım v• 
ktlıcrnı şıkırdatmaktan memnun bir 
halde, askeri geçid resimleri tertib e. 
dip ''Heil,, diye bağıracağını düşün • 

mek boş bir hulya olur. Almanya bil• 

yük bir ökonornik kriz geçirmektedir. 

Dış ticareti azalıyor. Altın ihtiyatı bit• 

miştir. O, ökonomik güçlükler arttıkça 

bankalar mehafilinde ve para birikti • 

renler arasında bir panik doğurabile • 

cek olan mali kombinezonlar sayesin· 
de silahlanmaktadır. Buna göre, Al • 

manya acele etmektedir ve almanların 

ıilfilılanışınm süratle cereyan edişi ve 

Bertin hükCımetinin bütün diplomatik 

adaba riayetsizlikte gösterdiği ısrar, 

Almanyanm harekete geçmeğe haz ır• 

landığmı açıkça göstermektedir. Va~ 
tiyle B. Hitlerin, Sarın yolunu takib e• 

deceğini kendisine önceden söylediği 
Avusturya da mevzuubahs olacak mı? 

Dantzig alman topraklarından olm .:ı. " 
masma rağmen, oradaki ayan reisin ·o 
resmi belgeleri "Heil Hitler,, diye lı i• 

tirdiği bu şehir de mevzuu bahs olacak: 
mı? Bunu kimse söyliyeme:.>. 

Jimdiki durumda her şey bir nok· 

taya bağlıdır: Bu sıyasasının hedefi o .. 
lan devletler, muhtemel bir alman te " 

cavüzü karşısında harekete geçecek o "' 

lan bir karşılıklı yardım sistemini ça• 

bucak kurabilecekler mi? 

Eğer Berlin, kendisi isterse bu sis• 
temin Almanyanın iştirakiyle işliyece• 

ğini veya bunu reddederse kendisi lı LI• 

na dahil olmadan işliyece ğ ini bil i r~ e, 

Almanyanm ban~ın korunması İ §ine a· 

lakadar olan devletlerin heyeti me:· 
muasından daha sıkı olduğunu anlıyıl• 

cağından eminiz. 

Hadiseler, barışın korunmasına ala· 

kadar olan devletlerin müstacel bir i s-' 

tişare yapmalarını gerekleştirmekte ·d 

seri kararlar verilmesini icab ettirır: !c .. 

tl'dir. Almanyanın güttüğü gayele. 'n 
ne olduğu anlaşıldığı zaman, diğer d~ J~ 
letlerin de kurum vasıtalarını ve Avl .ı· 

pa ile insanlık barışını korumak i in 

m:ı!ik oldukları jmkanlarm ne' : oı.: .. • 
ğunu göstermeleri gerekecektir. 
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Aydın kredi kooperatif in in verimli çalışması 
merkeze bildirilmesi kararlaştırıldı. Bu 

cihetin banka merkezince de dikkate a-

HULGARISTA.N'DA 

Bu]o-ar - Romen 
~ ti.n~rt~~lar, - Aydın demiryolu üze

,, Sokeye kol veren Ortaklar istas
,,onu o . 
lı:tt ncc ıstasyona yarım saat uzak-

a la bulunan Balatcık köyünün adı ile 
nı lrdr B . b' · u ıstasyonun adı on yılda 
ırçok kez d -· . ~ d egıştı. En son ortaklar ol-
u. llak'k d 1 aten bu şirin istasyona bun-

ç~~ daha güzel bir ad bulunamazdı. 
unkü T" k' • ur ıyenin ilk ve en çok mu-

Yaffak 1 gu . .0 an koperatifi burada doğdu-
k hgıbı ,on yıl önce dört dükkan, iki 
a ve v b' On e ır istasyon yapısr bulunan 

aklar ist b .. A d . . k asyonu ugun y ın ıncır 
Ooperat'f' . . b" 1 ınm hımm1.:tile çok bayındır 
ır kasabacık olmustur. 

ff· ~ün Ortaklar Zirai kredi koopera· 
ı ının 11 . ha , Y1 ık toplantısı Aydın zıraat 

b n.<ası müdürü Muhterem Kayanın 
aşkanl • Ilı ıgında toplandı. Ortaklar 70 mı. 
aralı zi . k f' · 1· . ırı· raı redı kooperati ı vı ayetı· 
ız Çev . . . fl . . re~ınde kı zırai kooperatı er ı-

Çtnde . . 
t en ço!t ılerleyen üç koopcratıf-
tn bir.d' . !ı 1 ır. Bu kongrede okunan ıdare 
'Yeti r 

0 
raporundan da anlaşılıyor. Ko-

Perati r· L ın 257 ortağı vardır. 1934 yılı 
aşınct a· . . b a a ı sermaye 20413 hra ıken 935 

.aşında 22331 lira olmuş bunun 15219 
!ırası t h . a sıl ohınınustur. 1934 yılında 
30153 o . > 

l"li ' ' 3 lıra iı.:raz lıakı> esi d .. vrc dil -

ıııış, 1934 } ılında 6 rn3,65 lira tecil se . 
etı .. · t-h ... rıncJen olmak ii.lere 26647,52 lira 

Q sil olu ı. 1 h ·ı· " . nmuş ve uu yı ta sı atı ge~en 
.rtluan -ı43G lira artık olmuştur. 935 yı· 
lına u 
1
. evıedıJen ikraz bakiyesi 24493,90 
1.~adır. 200 ortcık hiisnüniyetlc IJorcunu 

li'Unünd .. d k d . c o ememiş ve 40 ortak hak m-

b a ıcraı muameleye başlanmıştır ki, 

Unlar Üzerincle 6000 lira vardır. 1934 
1' 1 lınd -
1
. a 9ı9,12 lira harcanmış, ve 1845,41 

hıra. safj kcir elde e<.iilmişti. Raporda 

Undan sonra 933 yılı incir işinden bah-
soıunyo l '--' .. ··ı .. f l u. oonrndan epey guru tu ya. 
Pılc:n b . d . . k du.-· .. u ış şudur. 1933 yılın a ıncır ço 

1 
t~un olduğundan kooperatife borç· 

u 0ttaklaı incirlnini idare meclisine 
Vernı· . 
1 

ışler ve idare meclisi de bunları lŞ-
~terek bir kısmını eyi fiatla satınış ve 
hıt k . k ı· ısmınr satamıyar<:k bir Rus şır e-
ıyJe bir motor bir orak makinesi ve 

~· . 
ıraat ayğıtlarile değişmiş. Bu maki • 

llele · t rın hemen satı!arak parasının or • 
altlar hesabına kooperatife yatırılma

:1 İsteniliyordu. Banka müdürü bu işin 
ilnka müfettışliğince tetkik edilmekte 

01dı.ıP.u .. ı d' K 'f ··a·· .. 
1
_ "' nu soy e ı. ooperatı mu uru, 
ııar l ıb ve avukatının banka tarafrndan 
,ayin ve azli hakkında ruzna.-ı:eye ban

da tarafından koydurulan madde aban

~· Ruznamecle lıir madde dalıa vardı. 

1 
tedj kooperatifine borclu olan bir or

ak b~>rcunu veremez ve icraya baş vu-
rarak t h ·ı l ~ a sı o unursa bu ortagın serma· 
Ye ve m b • f "h . ec urı tasarru u ı tıyat serma-

Yeye nakledilmekte ve gayri menkulü

tıe baş vurulmakta bir şey elde edile -
lrıezs . e ortaklarından alınmaktadır. Ger. 

!ı bu kanun hükmüdür. Fakat bunun 

) eğiştirilmesi, bu gibi ortakların borç
arın da ın sermaye ve mecburi tasarrufun-

d n tahsil edilerek alınması çok yerin-
e olacağı istenildi ve dilek olarak 

Jmarak yeni çıkacak yasaya bunun için 

madde koydurulması çok İsflbetli ve 

yerinde olacaktır. 
Yeni idare heyetine Hasan Talha, 

ö. Halil İbrahim, Reşat Küçük Ali, A

li Şükrü ve Halil İbrahim Mustafa mü 

rakipliklere de Dr. Sabri: Rasim ve h:ı.1· 
ka memurlarından Faik seçilerek kon-

greye son verildi. 
Bu heyette eski heyetten kimse yok-

tur. Çok dileriz ki bu arkadaşlar da es

kileri gibi işlerini candan benim::ıesin
Jer ve çok eyi yürüyen bu kurumu hız-

la yürütsünler. 

Germencik: Germencık kredi koo -

jeratifi genel heyeti evelki gün toptan

dı. Yeni heyete Dr. Sabri, Zincirci Nu

ri, Hasan Nuri. Bekir Kaçar ve Mehmet 

Hilmi: mürakipliklere de nahiye müdü

rü Yalçın Kaya, fırka yazgam Hüseyin 

Kırbıyık ve Banka memuru Faik seçil-

diler. 
Germencik belediyesi tarafınd;ın C. 

H. F. binası yapılmak üzere verilen ve 

Germenciğin en eyi bir yerinde' ·'··nan 

308 metroluk arsanın muamelesi lıit"ril-
mi~tir. Esasen taş ve tuğla ve gireci ha
zır bulunan binanın yapısına bu günler-

de başlanacaktır. Yalnız, bina yakrnm
da öce belediye tarafıdan yaptırılan bir 

ölü yıkama yeri vardır. Bunun buradan 

kaldırılmasını çalışkan be le diye başka
nı Tevfik Çevirenden dileriz. Bir de es 

ki park yatağına yaptırılacak gençlik 

sa tonunun keşfi yaptırılmıştır. 5200 lira 

kadar tutuyorsa da bir salondan b:ışka 
bir şeyi olmadığından bunun fırka bina-

sı yanmJaki boş arsaya yaptın!....,- \ e 
ihtiyaca daha uygun bir proje yaptırıl
ması düşünüldüğünü Bay Tevfikten öğ. 
rendim ki hakikaten çok isabetlidir. Be
lediye tarafından yaptırılacak 4300 ,. ·a 

!«.şifli mezbahanın temelleri kazdırıl -
mağa başlanılmıştır. Yakında temel at

ma merasimi yapılacaktır. Germencik

te eskiden daha ciddi ve plaıılı bir çahş · 

ma var. 

Çine; Çine ilk okulalan esirgeme 

kurumu 62 okura her gün sıcak yemek 

vermektedir. Kurum bu yoksul "e kim

sesiz yavruları baştan aşağı giydirmiş-
. y ek Çinenin bayir sever halkı 

nr. em 

f dan her rün bir evden gönderil-
tara m b .. 

ı d' Bu suretle çocuklara her gun 
me.ı:.te ır. 

iki üç dür1ü ve çok eyi yemekler ve -

rilmcsi temin olunmuştur. 

k l.k rnadarına 
Aydın spor mınta a ı ~ 

D" A dın 
dün devam olunmuştur. un y • 

1 k ı "pJeri karşılaşacaktı. Fakat 
Koçar ı u u 
Koçarlı kulübü gelmediğinden Aydın 
kulübü galip sayılmıştır. 

Aydın avcılarından on kişi dün ~ı
n·" ··ve giderek bir sürek avı. yap""' • r 

ve dôrt domuz öldürmüşlerdır. 

lıudııdunda bir 
lıadise 

::>ofya, 30 (A.A.) - l:Sulgar A
j ı nsı bildiriyor: 29-30 mart gece
si bulgar · romen hududunda Bal
bunar mıntakasında bir hadise 
olmuştur. Bu hadise esnasında ay· 
nı mıntakadaki Dernova kasaba
sından iki kişi telef olmuştur. Sa
lahiyettar memurların topladıkla
rı malumata göre, 28-29 mart ge
cesi türklerden mürekkeb bir grup 
gayrimeşru surette mezkur mın
takada hududu geçerek T otrakan 
Arrondismanı dahilinde kain Si -
ahbare kasabası yakınındaki ro
men hudud karakoluna gitmişler
dir. 29 mart günü firariler, Ko-
vnacılar kasabasında bulunan ge
ri karakola sevkedilmişler ve sa
at 23.30 bulgar hududuna sevke
dilmişlerclir. Aynı zamanda ro· 
re.en hudud muhaf lZları firariler 
ü:zerine ateş açmışlardır. Silah ses
lerini duyan ve bulgar hududuna 
girmeye çalışan kalabalık bir gru· 
pun karanlıklar içinde yaklaşmak-
ta olduğunu görerek telaşa dü
şen bulgar hudud muhafızları da 
evvela havaya silah atmak sureti. 
le f irari!eri durdurmak istemişler 
ve bunda muvaffak olamadıktan 
sonra ateş açmışlardır. Muhafız
lar gelenlerin bir taklm tehlikeli 
haçakçılar olduklarını zannetmiş-

lerdir. Jki kişinin öldüğü ve üç ki
şinin hafifce yaralandlğı anlaşıl-
mıştır. Vaka mahalline gönderilen 
müstantik taraf mdan hemen tah
kikata başlanılmıştır. Bulgar hu-
dudu memurları, romen hududu 
memurlarından bir mülakat iste
mişlerdir. --.... ··-
İsveç - Norveç dışanişler 

bakanlan 
İstokholm, 30 (A.A.) - Salahiyet

tar mahfiJler, İsveç ve Norveç dışan

i~Jeri bakanları 15 nisanda Danıınarka 

dışarıişier bakanı ile gôrüşmek üzere 

Kopenhağa gideceklerdir. Bu ziyaret 

uluslar derneği konseyinin toplanma

sından evel yaprlacaktır, Çilnkü Dani

marka uluslar kurumunda aza oldu

ğundan bu iki memleket o sayede dı
sarı sıyasa alanında öteki devletlerle 

;eşriki mesai imkanını elde etm.ckte-

dirter. 

Aile yanında bir 
bayana 

Bir oda ve bir mutfak kiralık

ctr. Matbaaya O. Z. Rumuziyle 

yazılması. 1 - 1228 

-~ · · · yiımi metre 
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1 Dış duyukların özü 1 
~ g 

~ - Yunan BQ§bakanı Bay 
ç aldari.s yunan parlamento- m 

~ sunda son İsyan hareketini ve _:===§_-:: 

~ buna karşı hükumetin güddü
~ ğü sıyasayı anlatmıştır. Parla- ıE 
~ mento hükumetin sıya.asını 1 
ı onamış ve güvenini bildirmiş- !\! 

~ 

tir. 1 
İ - Gazeta Polka'nın duyuk- ;: 
ğ larına göre Bay Siiviç B. La- 1§ 1 val,a Bulgaristan ve Macarİ.B· 
§ tanın hukuk birliğinin tanın- il 
i maıım teklif etmiı, Fran•a da ii 
i bunun ancak bu iki devletin 1 
-~:'. T unak andlCJ§masına girmesini ~ 
: ~rl ~m~fu~ ~ 
i - Bay Musolini ile hüku- ! 
J met ileri gelenleri Littorio ıa- ~ 
~ vaş meydanında tayyare ve ; 
1 hava müfrezelerini teltif et- 1 
! miılerdir. i ! - Bulgar Makedonyatında E 

BELÇIKA'DA 

Belçika parası düşüyor 
Brüksel, 30 ( A.A.) - Ayan mec

lisinde maliye encümeni mazbata mıı· 

harriri başvekil B. Von Zclandın ~iya.

seti Jehind(' bir rapor okumuştur. Bu 

raporda hükümete verlmiş olan husust 

salahiyetlerin tahdidi keyfiyetinin par· 

Jamentonun tatili manasını tazammun 

etm.iyeceğini ve Belçika frangı kıyme· 
tinin altın esasına göre yüzde 70 i11 

15 nisbetinin afağıama diişmiyccee-1 

beyan olunmaktadır 

Belçika para8ı değersizlc.~tirilrll 
Brüksel, 30 (A.A.) - Meclis, 12 

müstenkif ve 54 muhilif reye karşı 197 
rey ile belga"nın krymetten düşürül • 
mesi hakkındaki kanun layihasını ka • 

bul etmiştir. 
Meclis, hükumete bir sene için fev• 

Jralade salahiyet te varmiştir. 

Londra, 30 (A.A.) - Bu sabah in-

giliz gazte]eri Belçika dövizinin de • 
ğerden düşmesi hakkrnda miitalea yil• 
riitmekte ve bunu taavib etmektedir • 
ler. Gazeteler, Van Zeeland'ın mali sı• 

1 komitecilerin öldürdüğü dört 1 
i cesed bulunmuştur. i 
; - Bay Eden'in Moıkova'- _i 
! dahi temaJarı eyi •omıclCJT ~ 1 vermektedir. Konu~malar de- 1 
l vam etmektedir. 5 
~ - Viyana gazeteleri Hitlere ~ yasasını B. Ruzvelt'in ayasası ile ml)o 

~ hücum etmekte ve Moskova i kayese etmektedirler. 
!i görÜ§melerinden ümidli. gözük-~ Gazeteler, Belçika hükılmetinin bu 
1 mektedir. 1 kararını, dünyada döviz işlerini daha 

! - lngiliz gazeteleri Hitler· j intizamlr bir hale koymak için ileri atJI 
~ 'n • teki · ·· · d b ı- mış bir adım saymakta ve altın esası • 
~ t ıs erı uz.erın e uzun oy-
-~- lu tefsirlerde bulunmaktadır- = na bağlı diğer devletlerin de Belçika'• 
= /ar. ! yı taklide mecbur olmalarının muhte • 
1 B Ed ,. i mel olduğunu yannaktadrrlar. 
i - ay en ın Litvinol' a = 
~ teklifi Amerikanın da dahil ol- ~ 
1 duğu bir uzak fCJTk anlQJmaaı ~ 
il l"k . . k f€ 
= r rını ortaya atma tadır. § 

! - Belçika, parasının değer- 1 
~ ıizlendirilmesi kanununu ka· ~ 1 bul etmİıtfİr. ~ - ~ . e 

1 
- Danzcg almanları ıon du- ~ 

rumu proteıto etmek için top· ~ 
l lantılar yapmaktadırlar. ~ 
t' - Amerikan ôyan ve aay- ı f lavlaı· meclisi ıava§ büdcuini 
! 401.998.170 dolar olarak ka- i 
j bul etmiftir. 1 

Belçika f rangımo kıyme ... 
Mizleıştirilmesi 

Londra, 30 (A.A.) - BelÇıika fran
gının kıymetinin düşmui hakkında 

Financial New6 diyor ki: 

B.elçika frangı ingiliz lirasına gö .. 
re, daha düşUk b~r vaziyete gelnıit, 

timdi İngiliz çelik ve maden kömürU 

ibracatçdarını.n BeltJlradaki rakiblcrf 

Ue mücadele edebilmeleri gilçlefD1İftİI'. 
Bunun neticesinde lngilterede i~izJe .. 

rin artması muhtemeldir. Bununla be

raber Belçika frang.uım aukutwıu bir 

tera.kki gibi telakki etmek lazım.dır. 

Çünkü bu düşüş muhakkak bir kıymet• 

ı. - ispanya Reui Cümhuru f 
- idama mahkum 21 asiyi allet- ~ 
1 mi§tir. j 
i - ltalyada Alrikaya gön- İ 1 derilecek askeri hazırlıklar = ten düşmeye karşı vuiyct alan diğer 
- devam etmektedir. 1 altın bloku mem~lletlerindeki müca-
l I ı t - apanyada kabine buhra- ~ deleyi azaltacaktır. Halbuki bu kıy .. 
~ nı clevam etmektct!ir. ı 
~ - Romanyanın Ankara Elçili- ~ 
; ğine Romanya Mat buat umum ! 
1 müdürünün tayinine muvala- r 
~ kat cevabı verilmi§tir.~ -1 ; - Bulgar • Romen hudu- . 
i dunda bir vaha olmuş, iki türk l 
e ölmüf ve birkaç kİ§İ de yara- "-1 

metten diifme mettletıJ vücuda gelme

dikçe ulutılararası muva:ıeneyi temin 

kabil değildir. 

~ lanmı!tlr. 

İ - ltalya • Habef hududun- ı J ~a çıkan yeni yeni hadiaeler 
i ın durumu çok · gerginlqtir - ı 
~ mekte olduğu bildiriliyor. 
~ "'111ııııııııuıunıııttnıı111dtt111ı1111111 • ıııııııuııııı"ıııııııı1111111111-•mıın 

Amerika KH"aş büdcesi 
Vaşington, 30 (A.A.) - Ayan ve 

aaylavlar meclisltti, savaş bUdcesinl 
401.998.170 dolar olarak kabul etmiş· 
)erdir. Bundan başka meclisin, ordu 
mevcudunu 118.500 den 165.000 e çı
karan ulusal mulaali.a kıt,alan yekunu 
5.000 kip arttııan ve tayyareler sayıu 
nı 900 den 1.447 ye çıkaran projeleri 

de kabul etmişlerdir . 

• 

Tefrika: 33 - _..--

,,, --= . - - -~ -

~ 
Bir dalın çatırdısrnı ışıtum v~ . d' _ .. 
kadar ilerde siyah bir gölgenın belır ıgını 

pon kadınlarının giydiği geniş deri külotu
nu ayxya gösterdi. Ayı, ağzındaki dalı bırak
tı, iki kere gürültü ile soludu ve sonra dö
nüp sık çamlar arasına daldı. 

yıp iki taş arasında ateş yaktı. Y emeğimizi1 
yiyip pipolanmızı içtikten sonra çantalar1' 
mızı başlarımızın altma koyarak derin bi~ 
uykuya daldık. Beni uyandıran, kırmızı tak• 
kesi dolusu böğürtlen sunan Ristin oldu_ 
Bunları yedikten sonra koca ayının bunları 
bu kadar sevdiğine hiç şaşmadım. 

'an.Michele'nin kitabı 
i'a.tan: /! kst:J MUN'l 
1'ürkrevc ,.~vuen: Nasuhı BA YVAR 

\eıı ~an~alarımızı sırtlayıp yola düştük. !niş
,l'tk:ndık~e ~ör.~~~ş dt;;işiyordu. Ü zerı ka= 
da . otu ıle ortulu ucsuz bu~aksız yaylalar 
ras:lerliyonhık. Bu yaylaların şurasında ?u· 
t.o nda, demet demet, acı sarı renkli ve hJor-
1~ denilen yaban ahududuları vardı; bun
•· avuç avuc koparıp vi\'orduk. Akçaka-wak . J • J k' 
taz' dışbuclak ve sö~üdle karışık rnürve~, .-ı-
de · ~e Yaban frenküzümü korulukları ıçın· 
bii ~~ce kayınlar yükseliyordu. Biraz sonra 
Ilı Yu~ bir çam ormanında idik. iki saat geç-

ern1şt' k' . . k ı r n duvar-lac) ~ - 1 t ıkı yanım yalçın aya a ı 
sıt~~ı derin bir boğazda yol alıyorduk. T~~ 
lleş:·1zde gördüğümüz gökü henüz akşam ~u
llıu~ aydmlatıyordu, ama içinde ?u~undu~u· 
hnı dere şimdiden karanlıktı. Rıstın, ~~r~ 
iti na kuşkulu bakışlar atıyordu; belh ~dı 
ti &"ece olmadan bu boc'Yazdan kurtulmak ıs-

Yorau. Birdenbire old~ğu yerde donakaldı. 

ördüm. .. .. · .· -
g Ristin, yüzii sapsarı, kuçuk el~. kemeı~~-
deki baltacık ta, mırıldanırcasına kaç!,, 

di. B de koşup kaçmak istiyordum, ancak 

dizle;i~ kesilmiş, kımıldanamdıyor Şv~ ~?~
- re mıhlı gibi duruyor um. ım. 1 

• 
crum ye B'" - "'rtl fıdan
b u eyice görebiliyordum. ogu en 
;~rı arasında, ayak üstü duruyor ve koca
man ağzında da bunlardan bir dal sallaı~ı-

rdtl
. onu aksam yemeği sırasında tedır-

vo , ' , ö 
gin ettiğimiz anlaşılı_Y~rdu. Her zama~. ~ 1: 
rülmeyen bir boyda ıdı ve postunun .uzu ı 
müş olmasına göre de oldu~ça yaşlı _hır ay 
idi: Turi'nin anlatmış oldugu olacaktı bu. 

Ben de Ristin'e karsı erkekçe hareket et
miş ve kaçışını korum.uş olmak için "kaç,, 

dedim. . 
Ristin kaçmadı ve kaçacak yerde benı, 

kendi başına, Paris'ten Lap<:nya'ya kadar 
gitmeğe değen, unutulmaz bır manz~ra k~r
şısında bıraktı. Size ş~~i anl~tac~gıına ıs
terseniz inanmayın: Rıstın, bır eh .. halt.acı: 
ğında, ayıya birkaç adım !.a~laştı; otekı eh 
ile de uzun hırkasmın etegını kaldırarak la-

Hızlı adımlarla yola düşerken Ristin: 
"Benden çok böğürtler:ıi seviyor,, dedi. 

Sonra anlattı: Geçen baharda, anası onu 
lapon mektebinden geri getirirken, aşağı 
yukarı aym yerde, boğazın tc:?m ortasında 
koca ayı ile karşılaşmışlardı. Anasr da tıp
kı onun gibi, kadın külotlarını gösterince 
ayı tersyüzüne dönüp gitmişti. 

Biraz sonra boğazdan çıkıp gittikçe ka
raran ormana daldık. Bütün yer, baştanbaşa, 
kadife gibi, gümüşü bir otla örtülü idi. Ak
şam olmuştu; ancak ne gece gibi karanlık, 
ne de gündüz gibi aydınlık vardı. Yazın, şi
mal gecelerinde görülen inanılmaz bir yarı· 
karanlık içinde her şey seziliyordu. Ristin, 
nasıl oluyordu ki bu ıssız orman içinde yo
lunu bulabiliyordu? Bunu kafam bir türlü 
almıyordu. 

Birdenbire gene dostumuz ırmağa rast
. ladık. Derhal yatıp dudaklarımı onun serin 

yüzüne uzattım. ' 
Ristin yemek zamanı olduğunu söyledi 

ve şaşılacak bir çabuklukla çalı çırpı topla-

Hep yürüyorduk. Sevgili ırmağımız d~ 
bizimle beraber, kaya tepe demeyip, neşeli 
nec;eli kayıp gidiyor ve göle inmenin dah• 

:ı. • 1 

eyi olacağını kulaklarımıza fısıldıyordu. Bıa 
de öylece hareket ettik. Zaman zaman on'\ 
gözden kaybediyor, ancak kendi türküsiinil 
çağırdığım hep işitiyorduk. Vakit vakit dU4 

rup, bir kayalığın önünde, yahut kesilmil 
bir ağacın gövdesi yanında bizi bekliyor vtf 
sonra, sanki kaybettiği zamanı kazanma.1' 
için, eskisinden artık bir hızla gene ileri a
tılıyor~u. Biraz sonra, karanlıkta yolunu Ş3fJ 
şıracagı korkusu büsbütün kalmadı, çünkW 
gece, hızlı cin adımlariyle çekilip onnamn, 
içine gitmişti. Ağaclann tepelerinde altın 
ışıktan bir alev titriyordu. 

Ristin "Piavi,, dedi. "Güneş çıkıyor.,. 
Vadinin sisleri arasından bir da~ gölü, 

ayaklarnnız altında, gözlerini :oı"tı. 
(Sonu vGr) 
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DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
p.MANYA'DA ITALYA~DA 1 FRAN~A ·uA ingilterenin tavrı 

ve Amerika 

ISP NYA'DA 

Alman hava bakarıı 
Darızig'e gidiyor 

Danzig, 30 (A.A.) - Alman maarii 
bakanı ile Nazi fırkasının Frankotien şu
beşi. batkanı ve Der Ştuermer gazetesi
nin - yahudi aleyhtarı olan - müdürü bu
raya gelmiştir. Nazilerin naşiri efkarı 

olan Danziger Vorposten ömimüzdeki 
perşembe günü B. Göring'in, cuma gii· 
nti B. Hess'in ve cumartesi günü de B. 
Göbels'in geleceklerini haber vermek -
tedir. 

Danzig almanları prolt>~lo 
t•<liyorlar 

Danzig, 30 (A.A.) - Kovı'o mah • 

kemesi kararlarını protesto etmek üze

re bir çok toplantılar yapılmıştı. Bil -

hassa yabancı memleketlerde otu .• 

alr.·.anlar cmeiyeti lıir toplantı tertib 

etmiş ve bunda bir protesto kararı ka· 
bul etmiştir. 

Alman boksörü gali b 
Berlin, 30 (A.A.) - Yarım orta sik

let Avrupa boks şampiyonu alman Gü.,. 
tav Eder, İngiliz Archise Sokstonu pu
van itibariyle yenmi~tir. 

Leh sanayi serghıi 

'"erlin, 30 (A.A.) - Leh san:-·vi 
ıergisinin açıhş resmi yapılmıştır. Bu 
merasimde B. Hitlcr, B. Göring, B. 
Nöyrat ile diğer birçok alman ~ahsi -
yetleri ve Leh elçisi B. Lipski hazır 

bulunmuşlardır. 

'"rt)RK 
(~0( :lJKl .. ARI 

T Ü R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazdınız 

İngiliz Somalısındeki 
zabitlere mezuniyet 

verilmiyor 
Aden, 30 (A.A.) - İtalyan - Ha

beş vaziyeti dolayrsile alelade bir ih
tiyat tedbiri olmak üzere ingiliz So
malisindeki ıngiliz zabitlerine mezuni
yet vcrılmesi kaldrrılmıtır. İtimada şa

yan membalardan gelen haberlere göre 

Habeşistana gönderilmek i.ızere bulu. 
nan binlerce sandık esleha ve mühim

mat bunların sevkine ait mezuniyetin 
vüruduna intizaren Dijibouti'de alıko· 

nulmuştur. 

ltalya'da a .. kcri tdtişleı-

Roma, 30 (A.A.) - B. Musolini 

ile hükfımet erkanının, elçilerin ve ka

labalık lıir halk kütlesinin huzurunda 

Littorio harlı meydanında, evelki gün, 

hava ordusunun teessüsünün yıldönü

mü kutlanmıştır. Başbakan, teşekkül 

halinde bulunan bir hava müfrezesilc 

garnizonun bütün sınıflarını temsil e

den bir taburu ve ta.yyare meydanında 

sıralanmış keşif, takib ve bombardı-

man tayyarelerini teftiş etmiştir. Bun

dan sonra asker, bir geçid resmi yap· 

mış ve nihayetinde 100 kadar tayyare 

şehrin üzerinde uçmuştur. 

halyada a!!lkeri hazırlık 
tlevam ediyor 

Roma, 30 (A.A.) - Ayanda söyı,.. 
diği bir söylevde harbiye müsteşarı 

General Bestrokki, Afrika'ya yakında 
gönderilecek yeni bir fırkadan bahset 
miştir. General, ihtiyat olarak saklanan 
1912 sınıfını hesaba koymadan, 
gelecek ay ltalya'da ailah altında 

600.000 kişi mevcud olacağını söyle · 
miştir. 

- Petrolu içeriden 
temin için 

Paris, 30 (A.A.) - Meclis, maden -
'•r komisyonu, hüklımetten kömiir " 
ziftten 300.000 ton petrol istihsali için 
bir plan hazırlamasını istemiştir. Mak
sad, Fransa'yı yabancı petrol piyaıala -
rının elinden kurtarmaktır. 

Yahancı doktorlar \'C tıh 

talt•bt•sinin oı-t•,·i 
'"' 

Paris, 30 (A.A.) - Yabancıların 

Fransa'da doktorluk yapmalarına an -

cak askeri hizmetlerinin ıfasından on 

yıl sonra mezuniyet verilmesini natık 

olan yasa projesinin ml.İlakeresindeki 

ağırlığa karşı tıb fakülteu talebesı 

grev ilan etmiştir. Hiç bir hadise olnıa
mı~tır. 

Tıb talebesinin grevı 
devam ediyor 

Paris, 30 (A.A.) - 1'ıb fakültesi 

talebesinin grevi devam ediyor. Hiç lıir 

hadise olmamıştır. 

----·----
İtalya zabit n·killeri terhı~ 

t·clilmi yor 

Roma, 30 (A.O.) - Neşrolunan bir 

kararnameye nazaran, silah altında bu· 

lunan zabit ve killeri ve neferlerin as

keri hizmetleri harbiye bakanının tes

bit edeceği tarihe kadar devam edecek

tir. 

Bir i tal yan pilotu öldü 
Roma, 30 (A.A.) - Muhtelif ulus· 

lararası müsabakalarında İtalyayı tem • 
sil etmiı olan pilot yüzbaşı Ernesto San
kini havada cambazlık tecrübderi ya -
parken, düşüp ölmüştür. 

Le Journal, Paris - 24.3.1935 
Ingiliz sıyasasını anlamak için da

!ma Atlas denizinin öte tarafına bak
mak gerektir. Şüphesiz bu, İngilizlerin 
son teşebbüslerinin Anglo-Sakson zih. 

nıyet ve direktiflerinden ilham alma -

dıkları manasına gelmez. Cir Con Say

men: kızmak bir şeye yaramaz, ne için 

anlaşmaya çalışmıyalım? demişti. Evet, 
bilhassa ötekilerin zararına olarak an
ı- -"'ya. Doğrudan doğruya B. Mal. '1. 

nald'dan ilham alan bir gazete Alman
ları Memeli istemeğe davet ederse, bu 
noktayı müşahede etmek mecburiyeti 
vardır. Bütün bunlar, İngilizlerin mü· 

dahalesinin kati oluşunun savaşa mey· 
dan vermemek için en kati çare oldu
ğunu ingilizlere anlatınağa çalışanların 

yüklerinin ne kadar güc olduğunu bize 
hatıdauyor. Fakat, İngilizleri durdu. 
ran, dominyonlarla Amerika gibi çift 
bir mc~gale değilse başka nedir? 

Bu iki endişe biribirine yakından 

bağlıdır. Dominyonların en salahiyetli 
"~ampiyonu,, olan general Smuts, son 
zamanlarda büyük İngiliz dominyonla
ı ının kendilerini anayurttan Liyade A
merikaya yakın hissetiklerini, çok gü

rültü doğuran bir beyanatta bildirme
miş miydi? Ayni general Smuts, Sir 
Con Saymen manevrasını alkışlamış ve 

ı•• u, her şeye rağmen .ıra bulnıak ça -
ıelerini istediği için, tebrik etmiştir. 

Ayni zamanda da Amerikanın Sl'!Iİ 

duyulmaktadır, fakat çok zayıf bir su
rette. Alınanyanın ıneydan okuyuşu Va-. 

şıngton:ı da dokunduğu için, Amerika
dan daha gli.rültülü bir tezahür bekle

nebilirdi. Amerikalılar Versay andlaş.. 
masını yırttdar ama, 1921 de Berlin 
andlaşmasına kaydettikleri askeri şart

lar kısmına ilişmemeğe de itina ettiler. 
Kim düşünürdü ki günün birinde A
merikanın ımzası tezyif edilecek Bu

nunla beraber, altı günlük bir düşünüt-

'spanyada kabine 
buhranı 

Madrid, 30 ( A.A .) - B. ıaınot• 
istişarelerine devam ermektedir. Jlr 
şar ileyhin yeni kabinenin teşkilint B· 
Löru'yu memur t'ldeceği zannolu~ 
tarlır. 

Madrd. 30 ( A.A.) - Reisicüınb'I'• 
B. Loru'yu yeni kabinenin tetkilifll 

memur etmiştir. 

2 l idam mahkumu affedildi 
Madrid, 30 (A.A.) - Reiaicliınbıd'• 

istifa eden kabinenin, haklannda ~ 
vermiş olduğu 21 iydam mahkfitnUfl

11 

affeden bir emirname imzalanuştır. 
• 

İngiliz µ.azetd..riuin yazıları 
Londra. 30 ( A.A.) - Taymis gaJ'" 

tesinin Moskova bildirmeni, gaıeteti• 
ne çektiği bir telgrafta burada yapılr 
cak ilk tekliflerden birinin Fran"' 
Sovyet Rusya v~ Çekoslovakya arr 

sında bir karşıhkh yardım •::ılafIT'.,ı 
oluağını ıı.öylemektcdir. 

Deyli Herald diyor ki: Söyteııdit'• 
ne göre $talin, uzak şarkta barışın idr 
mesi için Sovyet Rusya, Japonya. /.• 

merika ve İngiltere arasında bir ıiill 
bir andlaşma yaptlmaııı arzuaunu icb,r 

etmiştir. 

ten sonra, reakıiyon bir gazetecilef 

toplantısında._ amedlı:an bakanı ~rl'
dan yapılan bir beyanata münh.NJI -..'· 

dı ve B. Kordel Hull, aadece anl'ltıı1',,. 
ların ıelrillerile ruhlarım u~."... • 
mak yolunda gittikçe artan bi.r ted " 

yül. görülmekte oldufunu mlifahede •'" 
ti. Doğrudan dolruya Almanyaya yr 
pılmıt bir ima yok. Yalnız hain Avr~ 
pahlardan genel bir nefret var. Bunuıı" 

111 beraber Veruy andlqmulle k•llol 
paktının bafhca yapıcıları olan afl1ll" 
rikalılar, Pil&t'ın yaptıfını yaparak 
yanlışları teıci edenlerin birlndai d,. 
ğll midirler? 

T~QKIYE 
Ankara l)elediye başkanlığından: 

1 - Ankara'da şartnamesinde isimleri gösterilen yol
ların yapılması Asfalt betonu ile kaplanması ve parke kal
dırım yapılması Trotuvarların beton blok ile kapatılması 
ve bunların beş senelik mütemadi tamiratı işleri kapalı 

Ankara C. Müddei 
Umumiliğinden: 

Ankara 

llRAAT 
BANKASI 

·DAcA 
BiRiKTiREl"l 
RAl-IAT ~D~R 

' 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli ( 449,599) lira ve 

beş senelik mütemadi tamirat işinin tahmin edilen bede
li 39,432) liradır. 

Bu işlere ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesı 
D - Tesviyei tiirabiye, şose ve kargir inşaata dair fen-

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

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

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

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

B - Ticaret odasına kayıtlı bulunması 
C - Asfalt şoseler ve parke kaldırım inşaatında ihti

sas sahibi olduğuna dair Ankara belediyesi fen işleri mü
dürlüğünden verilmiş ehliyet vesikasını haiz olmaları ve
ya ihtısası belediye fen heyetin.:e musaddak bir mütehas
sıs veya müessise ile teşriki mesaiyi temin edeceö-ine dair 
Noterden mü~addak teahhütname vermeleri lazı~gelir. 

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

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

1 - Ankara Cezaevi eiektrik tesisatının tamir ve tadi• 
tine ait (1998) lira 90 kuruşluk keşif bedeli (2187) lira 20 
kuruşa iblağ edilmiş olduğundan mezkCir iş tekrar açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

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

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

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

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

Ankara Belediyesi 
BaşkanlıQ:ından: 

Ankara belediyesi su işleri müdürlüğü için 3 takırn 
voltman kombine su sayıcısı ve vana ve borular pazarlıkla 
alınacaktır. Oranlanmrş değerleri tüm tutarı 816,82 lira ve 
eğreti teminat 61,26 liradır. İstekliler şaı:tnamesini beledi· 
ye su işleri müdürlüğünde görebilirler. Pazarlık Ankarada 
Belediye su işleri müdürlüğü artırma - eksiltme ve ihale 
komisyonunda 15.4.1935 günlemeci pazartesi günü saat 15 
de yapılacaktır. (643) 1-1098 

Diyarıbekir Be:ediye _ 
Baş~;anhğından: 

kabul edilmez. (620) 1-1067 
Bendderesinde Sakalar degwirmenine giden yol üzerin- Diyarbekir belediyesine lüzumu olan alatı hendesiye· 

••••ı=ı••~· ... --·&··----••112••······· -

Valiliğinden: 
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BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertibin 6 ıncı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir. 

Büyük ikramiye200000Iiradır 
5 0Ayrı~a 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 
f' 00 lıralık ikramiyeler ve 50.000 liralık müka
at vardır. 

l
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SAN 

TORKiYE ;~BANKASI 
~rm~TJt&:t4TLTıT++4>++yftı+ıT:etıTLTftftıtftl"LtlSUll~ 

Ankara Memurlar Kooperatif) 
Şirketinden: 

29 Mart 1935 cuma günü Çocuk sarayı salonunda 
toplanan umwni heyet alelade içtimaında esas muka
Velenamenin 46 ıncı maddesi mucibince ekseriyet ha
sıl olmadığı cihetle 19 nisan 1935 cuma gününne tehi· 
rine karar verilmiştir. t'Çtima aynı salonda saat 14 de 
Yapılacaktır. 1-1219 = 

1lfll-T.IfLtLT-i"LTLTıtıtıt+t#.oLf.§4jlWTLjl.i* ... fiJlfliffi 
llOMATiZMA 

SiYATiK 
Adale Ağrılan 

seri ve kat'1 tesirli bir pomattır. 

L1N1MANTOL 
KANZUK 

Her eczanede bulunur. 

KANZUK KA·T·R·A·N·ı·ö·K·s~o·;oooN KAT'l 
DEVASIDIR. 

Antalya Valiliğinden : 
· 1 - Vilayet ldarei Hususiyesince alınacak 6500 zer 
lıra Inuhammen bedelli üç kurU buharlı silindir ~490 sa~ 
kanuna göre 1-5-935 çarşamba günü saat ıs de ıhale edıl
tnek Üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
ı 2 - Eksiltme idarei hususiye binas~nda toplanacak~
n~·daimi encümende yapdacak ve teklıf mektuplan.o gu-

u •haleden bir saat eveline yani saat 14 de kadar vılayet 
tnakanuna verilmiş olacaktır. 

1 
3 - Silindir Makineleri KİLİR1NG mevcud memleket-

erden getirtilecektir. . 
b' 4 - Eksiltmeye ait hususi ve umumi şartnamelerın 
ırer örneği İstanbul Nafıa Başmühendisliğind~ me~~ud 

<>lduğu gibi istiyene Antalya valiliğinden de gonderılır. 
(618) 1--1111 

E\nkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 

1 - Kırklareli birlikleri için aşağıda yazılı 7 kalem erzak kapalı 
zarfla 8 nisan 1935 pazartesi günü saat 10 da Kırklareli komisiyo • 
nunda ihalesi yapılacaktır. 

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

Cinsi Ton Tahmin fiatz Hk pey 

Arpa 366 

Un 178 

Bulgur 106 

Kuru fasulya 46 

Nohut 50,800 (kilo) 

Kuru ot 234,5 

İLAN 

Çankırıdaki kıtaat efradı
nın ihtiyacı için alınacak o
lan 62,000 kilo una talip çık
mamıştır. 16 nisan 935 tari
hine müsadü salı günü saat 
onbeşte yine tekrar kapalı 
zarf usulü ile münakasaya 
konulmuştur. Muhammen fi
ata nazaran bedeli 6386 lira
dır teminatı muvakkatesi 
478 lira 95 kuruştur. Şartna
meyi görmek istiyenlerin cu
ma gününden maada her 
gün öğleye kadar Ankara le
vazım amirliği sa tın alına 
komisyonuna müracaatları 
taliplerin de belli saatten 
bir saat evet teminatı mu
vakkate makbuzları ile bir
likte teklif mektuplarını 

Kuru~ Lira 
3,75 1029 

12 1602 
13 1033 
13 449 
11 419 

5 879 

mezkür komisyona vermele-
ri. (717) 1-1228 

1LAN 
Cebeci askeri techizat an

barmm elektrik tesisatı pa
~arlık suretiyle yaptırılacak
tır. 

Şartname ve keşfi görmek 
için her gün saat ondan on 
ikiye kadar Ankara levazım 
amirliği satınalma komisyo
nuna gelmeleri keşfi 194 li
ra 14 kuruştur. Pazarlık 15 
nisan 935 pazartesi.günü sa
at ondadır pazarlığa iştirak 
için de taliplerin vaktinde 
teminatları ile beraber bu 
gibi işlerle iştigal ettiğine 
ve yaptığına dair vesika ile 
birlikte mezkfır komisyona 
gelmeleri (718) 1-1227 

Karacabey harası Müdürlüğünden 
Haranın 15 nisan 1935 tarihinden koyunların yaylaya 

çckardacağı 15 haziran 1935 tarihine kadar ova koyun süt
leriyle sağmıın nihayetine kadar yayla koyun sütleri pa
zarlıkla saulacaktır. İsteklilerin her gün Hara Müdürlüğü-
ne müracaatları ilan ofonur. (1490/ 710) 1-1222 

Ankara Barosu Reisliğinden: 
Birinci heyet! ~umiy~ ~op~antısı ekseriyet olmadığın

dan yapdamadıgı cıhetle ıkıncı toplantı günü olmak üzere 
nisanın 7 inci pazar günü saat 16 tayin edilmiştir. 

Müzakere edilecek maddeler 
1 - Nizamnamenin 42 inci maddesinin tadili 
2 - Avukatlık ücretlerinin nizamname hükmüne göre 

tesbit edilmesi. 1-1218 

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

- İçindekiler -
Türk Kuşu Behçet Kemal Çağlar 
Türk Kuşu Kurumunu Kutlarken Mahmud Beliğ 
Türk Kuşu Server Ziya Gürevin 
Türk Kuşuna uçucu Uye yazılanlar 
Türk Kuşu Abidin Daver 
Romanyada mühim bir uçak yarışı 
Tayyare Cemiyetinin on yılı için düşünceler 
Sporcular Tayyaresi Ziya Ateş 
Hava Hukuku Rifat Taşkın 
Acun havacılığında yenilikleı 
Türk ulusu ve Tayyare Cemiyeti 
• • • • • • • Ve Spor bahisleri 

~llWlllllilllllllullllHJUllllllllllUIJIJllllllllUMlllllllllUllllllUl-llllUlllllll 1 ı...: ~ ~ ~ ,., _,., l9.l 

§§ Resmı Ruhsatı Haiz ~ i\1•11.. M" I r \' k"' 
§ DAKTİLOGRAFİ ~ li ı ı m a an e aleti 
~ KURSU 1 

1 
Saııoalm~ Komisyonu 

~ Kınacı Han Telefon 3714 ~ llanları 
~ 1-1153 1 İLAN 
iW11111111111ıınmıwııı•-.ımı llllllN- Yerli fabrikalar mamu • 

Satılık bağ ve hane ıatından 40,000 metre ka , 
Etlik kuyu yazısı mevkiinde putluk kumaş kapalı zarf ~ 

2 ailenin oturmasına müsait iki sulile satın alınacaktır. İhaıt 
katlı be§ odalı bir bağhane ucuz lesi 15.4.1935 pazartesi g~ 

fiatla satılacak ve kiraya veri- nü saat 11 dedir. Beher me~ 
lecektir. Taliplerin halde 55 No. renin muhammen bedelC 
dükkana müracaatları. 1_ 1202 297 kuruş 50 santimdir. Te~ 

minatı muvakkatesi 7 20 

S 
liradır. İstekliler evsaf v 

atılık Arsa şartnamesini aımak ve gör

Çankırı caddesinde Asekerlik 
~ubesi yakınında 20 metrelik.cad
de Uzerinde köşe başında (İmar· 
ca tanzim edilmiş) 302 metre. 
Ankara Eczanesine müracaat, 

Fransızca ders 
Fransız bayan muktedir mu

alhm hususi ders veriyor En 
istifadeli ve süratli metod iJe 
mükaleme öğretir. Muhakkak 
il~rletme - Lisan öğrenmek ve. 
ya lisanı ilerletmek için bu ad -
rese müracaat ediniz: 

Postahane caddesi, Ankara • 
Çeşme çıkmaz sokak 10. 

İL4N ŞARTLARI 
Beher Beher 

Sayıfa Santimi Sayda Santimi ~ 
~ 

2 300 
4 150 

~ 6 80 

3 
s 
7 

200 
100 
40 

mek istiyenler 595 kuru. 
mukabilinde M. M. v. satıq 
alma ~omisy?nundan veri ~ 
lecektır. Eksıltmeye gire • 
ceklerin 2490 numaralı ka • 
nunda gösterilen vesaiklcı 
beraber belli gün ve saatiOA 
~en enaz bir saat evel tek ; 
lıf ıre banka mektuplariyld 
birlikte komisyona tevdi et.. 
meleri. (669) 1-1145 

İLAN 
l - Tahmin echıen ııau 

3774 lira olan 22 kalem def .. 
ter ve cedve1 açık eksiltme 
ile tabettirilecektir. 
çarsamba günü saat 11 ele • 

2 - Eksiltmesi 3.4.1935 
Jir. 

3 - Muvak kat teminat 
283 lira 5 kuruştur. 

~ ~ 8 25 lluruıtur. 

4 - Şartnamesini para .. 
sız almak örneklerini gör • 
mek istıycnler her giin öğ • 
leden sonra kornisyôna ge • 
Jebitirter. 

~ 1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitablara aid iUnJ.ardan 

~ % 15 tenziüt yapılır. 
:~ 2 - Zayi il!n bedelleri mak. 
~'!4 tu yüz otuz kuruştur. 
~ 3 - Tebrik, teşekkür, evlen-
~~ me vefat ve katı alaka ilınla _ ~ 

~~ rmdan maktuan beş lira almır. ~ 

5 - Eksiltmeye girecek· 
ler muvakkat banka terı1 inat 
ll"t ktub veya nı;:ıkbuzlariylcs 
k<Jnunun 2 ve 3 matldelt:rin• 
de yazılı vesikalarla birl;kte 
ilıalt günü ve saatinde M. 
M V. satınalma komisyo " 
nuna gelmeleri. (608) · 1034 

1 LAN ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

~ 

~ Seneliği 17 Lira 30 

l - Yerli fabrikalar ma• 
Lira ~ mulatıııdan ve beher kilosu• 

~~ nun tahmin edilen fiatı 18S 
kuruş olan 15.000 kilo pa 1 
muk ipliği kapalı zarfla ek• 
siltmeye konulmuştur. 

~ 6 Aylığı 9 ., 16 
~ " ~ 3 Ayhğr S 9 .. b 

Posta Ucreti gönderilmiyen 
mektublara cevab verilmez. 

2 "'T.' İhalesi 14 .4. 935 paı-, 
~~J .:ı..·· d zar ~uuu saat 11 edir. · 

Ankara asliye birinci 3 - Muvakkat temina' 
hukuk mahkemesinden ı 2115 fuadır. 

Müddei Kavaklı köyünden 
Yaralıoğlu Mustafa ile Ankara
mn İsmetpaşa mahallesinde An
lık yokuşta kasap Osman Fehmi 
Sıtkı aralanndald 935/46 numa: 
ralı boşanma davaSI netfoeıinde 
muhakememlzden ı 3/3/935 ta _ 
rihli bo§anma hükmü mllddcia • 
leyh Sıdıka'nm ikametg~run 
meçhulü hasebiyle il!m ıureti 
divanhaneye talik edildiğinden 
tcıbliğ makamına ıkaim olmak Uze • 
re ilin olunur. (716) ı-ı~.,6 

4-Şartnamesini 141 k~ 
ruşa almak ve örneklerini 
görme1' istiyenler her güıı 
komisyona uğrayabilirler. I 

ANKARA DEFTERDARLIGINDAN: 

5 - Eksiltmeye gire ., 
tekler muvakkat banka te-e 
minat mektub veya mali ve~ 1 
ye yabnlmış teminat mak • 
buzlariyle artırma eksiltmd 
kanUJ1ıWlun 2 ve 3 üncü madA 
deJeriiıde yazılı vesikalarla 
birlikte teklif mektublanıu 
ihale ıaatmdan en a.z bir s .. 
at e•el M.M.V. saun alma 
Ko. na vermeleri. (673) 

1 - J 173 
Meşguliyeti İsmi Mevkii H.No. 

28) 
) 

369 ) Elhamra oteh Arif Mttdafaai Hukuk c. 
42 Çankırı kahvesi Ali Osman 

197 Matbaası Hami 
205 Elbamra barı Ramiz 
363 İlkbahar oteli Ahmet 
326 Müteahhit Halil O. Salim 
396 " Mahir Şemsettiı. 
4 I I Muhallebici Abdi O. Kerim 

" 
" 

,, 
,, ,, 

Hacı Bayram 
Hükumet caddesi 
Hacı Bayram 
Anafartalar 

411 Komisyoncı .Yazıcı O. Mahmut 
412 Halı, kürk Antuan Edere " 
415 Terzi; kumaş Ali Kamil " 
457 Diş tabibi A. Vedat " 
523 ,, ,, Tevfik Şevket " 
488 Kahveci Hakkı O. İlyas " 
766 Alıcı Abdurrahmin HükOmet caddesl 

n 

ıi .. 

1257 Yeni inşaat ş. Hamcli Cevat Bankalar caddesi 
213 Şevrole acanta~ı Abdullah Avni Müdafaai Hukuk c. 
Kızılbey Maliye şubc:sı ~JD:takası dahilinde 930 senesinae ticaret yapan }"!ıkarda ad 

ya~ılı mükelleflerin bugl.ırku tıcaret ve ikametgah adresleri maliim olmadı~ d 
1 

d
'kl · k b yarın 1 · · .. ·d· gın an şu-beye ver ı erı azanç e ame ennın mustenı ı olan defter ve vesaikini tetk"ki · · 

ilan tarihinden itibaren on .beş gün zarfında Kızılbey şubesine bizzat veya vekillıe · ıçın_ 
rifet;yıe ibraz etmeleri aksı .halde ve:gi matrahlarının kazanç verrrisi kanwıunun ;~ ~~ 
cü mad,Jesine tevflİ.(an ta!td ren tesbıt olun3cağı ilan olunur .. (712) 1-12ZO un 

l LAN 

Sennn aşı evinin ihtıyacı 
için 6 baş kıl keçisi 6 baı 
tiftik keçisi 6 baş koyun S 
baş dana pazarlıkla satın a• ' 
hnacalftır. Muhammen be• 
deli 201 liradır. Pazarlığı 

1. 4. 935 pazartesi günü ıa
at 14 dedir. Talipler hay ~ 
vanlamı vasıflannı görmeli 
üzere her gün M. M. V. Sa. 
Al. komisyonuna müracaat ; 
lan. Pazarlığa gireceklerin 
belli IDin ve saatında Mali• 
yeye yatmlmış 15 lira 8 kll 
ruşluk vezne makbuziyld 
birlikte satın alma komis 
nuna gelmeleri. (705) 

1-121! 

İLAN 

3-4-935 çarşamba günll) 
ihalesi yapılacak olan 22 ka1 
lem def ter ve cetvelin 25 ıta.; 
lem olduğu tashihen ilan o.~ 
lunur. (706) ı-ı2oa1 



~AYIFA S 

Richard Raupach 
Maschinenfabrik Görlitz - G. M. B. H. 

Komple Tuğla ve Kiremit 

İmalathaneleri 

Muhtelif Tuğla ve Kıre-

mit makineleri 

Buhar makineleri 

Toprak işleri için Ekska-

va törler 

• imal inde zamammızın en 

büyük ve en mütehassıs 

bir fabrikasıdır. 

Türkiyenin en mühim Tuğla fabrikaları makinelerini 

R a u p a c h tan almışlardır. 

Türkiye Vekili: Hans Frank ve Şeriki 
Galata Voyvoda caddesi, Agopyan Han 
Posta kutusu: 1420 - İstanbul 
Telefon: 4 - 4038 

1-1088 

Anı<<: ra askerlik şubesi 
riyasetinden: 

1 - Ankara şubesi mmtakasında bulunan yabancı 331 
doğumluların ilk yoklamasına ve bu doğumlularla beraber 
316 lı 330 doğumlu olup ta hiç bir yerde yoklama ve mua. 
yene görmemiş olanların ilk yoklamasına Ankara Asker • 
lik Şubesinde 1 - Nisan - 935 tarihinde başlanacaktır. Yok
lama müddeti 15 - Mayıs - 935 tarihine kadardır. Nüfus 
cUzdanlariyle beraber yabancıların her gün sabah saat 9. 
dan öğle saat 12 ye kadar müracaatları. (691) 1-1198 

Nafıa Bakanlığınd an: 
Bakanlık binası kütüphane odasına yaptırılacak 1530 

lira muhammen bedeli kütüphane \'e mobilyalar kapalı 
7.arf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 11. 4. 1935 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

İıteklilecin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 
- (114,75) liralık muvakkat teminatlarının Malsandığına 

yatınldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun 
baııka teminat mektubu ile birlikte 11. 4. 1935 perşembe 
günü saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etme
leri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(663) 1 -- 1157 

Kocae li C . Müddei 
. Umumiliğinden: 

2636 lır~ 91 kuruş bedel keiif ile Kocaeli hapishanesin
de yaptırılacak olan tamirat açık eksiltme usuliyle müna
kasaya konulmuştur. İhalesi 9 nisan 935 sah günü saat 
(15) de Müddei Umumilik makamında yapılacaktır. İs· 
tekliledn o/o 7,5 nisbetinde muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektuplariyle birlikte o gün ve saatta hazır 
bulwımaları şartnamesini görmek ve fazla malumat al
mak istiyenlerin hapishane çevirgenliğine müracaatları 
lürumu ilan olunur. (664) 1-1139 

iktısadi işletmeler Amirliğinden 
Yüksek Ziraat Enstitüsü mütedavil sermaye ambarın

da mevcut 1350 kilo yağsız beyaz peynir pazarhkla satıla
caktrr. Almak istiyenler yüzde 7,5 muvakkat teminatla -
riyle 2 nisan sah günü saat onda Yüksek Ziraat Enstitü. 
aünde toplu komisyona müracaatlan. (693) 1-1210 

Nafıa Bakanlığmd an: 
Çerkeş ;1'azasının Ağaçdağı veya Dümenlik ormanla • 

rından kesılmek ve Sumucak istasyonunda vagon içinde 
teslim edilmek şartiyle muhammen bedeli 6750 lira olan 
il~ adet çıralı çam telgraf direği kapalı zarf usulü ile 
eksıltmeye konulmuştur. 

.. ~ksiltme 13 nisan 1935 tarihine rastlıyan cumartesi 
g~nu saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlit • 
funde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 506,25 
lfralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı
ııa dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka ke
falet mektubu ile birlikte 13. 4. 1935 cumartesi günü saat 
l4 e kadar Malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankarada Ba-
kanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. (674 1-~~---

ULUS 

Sandıklı C. Müddei 
Umumiliğinden; 

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

İhalesi: 6-4-935 cumartesi günü saat 16 da sandıklı hü
kumet konağında komisyon tarafından yapılacaktır. 

Taliplerin elli iki buçuk lira teminat akçesile birlikte 
o gün komisyona gelmeleri satın alınacak eşyaların nü
munelerini görmek ve eksiltme şartlarını öğrenmek isti
yenlerin her gün sandıklı C. Müddei U. liğine müracaat 
edebilecekleri ilan olunur. (642) 

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

Adedi 
6 
6 
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5 
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7 
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Dahiliye Vekaletinden: 
Vilayetlerevi için alınacak halıların münakasası 11 Ni

san 935 tarihine kadar temdid edilmiştir. 
Şartnamede taöilat yapıldığından yeni şartnameyi gör

mek üzere taliplerin Dahiliye Vekaleti Eksiltme komis -
yonuııa müracaat etmeleri ve münakasaya iştirak etmek 
istiyenlerin de 11 nisan 935 günü saat 14,30 a kadar teklif 
mektublarmı komisyona vermeleri ilan olunur. ( 677) 

1-1177 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Sabnalma l(omisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun (3000) Arka Çantası 1-4· 
935 pazartesi günü saat (15) de kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. İstekliler şartnamesini komisyondan pa
rasız alabilirler. Arka çantasının bir tanesine (500) kuruş 
fiat biçilmiştir. Eksiltmeye girmek istiyenler (1125) lira
lık ilk teminat makbuz veya banka mektubu, 2490 sayılı 

kanun ve şartnamede yazılı belgeler içinde bulunan teklif 
mektubu eksiltme günü saat (14) de kadar komisyona ver-
miş olmaları. (558) · 1-949 

Gümüşane Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

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

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

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak &Uıtlardır t 
A - Eksiltme şartnamesi 
B ·Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesl 
D • Tesviyei turabiye, şose ve kargir inıaata dair fennt 

şartname 

E - Hususi şartname. 
F ·Keşif cedveli ve metraj cedvell 
G- Proje 
1stiyenler bunları 130 kuruş bedel mukabilinde Anka -

rada Nafıa vekaleti levazım müdürlüğünden ve Gümüşa -
nede Nafıa Başmühendisliğinden alabilirler. Ve İstanbul, 
Trabzon, Erzurum Başmlihendisliklerinde mUtalea edebi • 
lirler. 

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

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

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

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazı
h saatten 1 saat evetine kadar Gümüşane vilayet hükfımet 
konağında İdare meclisi odasında eksiltme komisyonu re • 
isliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (614) 1-1036 

• 
Seyhan Viliye i Dai-
mi Encümenin er: 

1 - Ceyhan - Adana ;)OSasmm O -t 000 - 6 zOO, ki' 
lometreleri arasındaki toprak tesvi} esi, blokaj ve kt 
taş ihzar ve ferşi ile silindiraj aıneliyrıtı otuz üç bin yıı 
doksan beş lira otuz beş kuruş keşif tutan ile eksiltnıeY 
konmuştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa işleri umumi şartnamesi (Matbu) 
D - Fenni şartname (Matbu) 
E - Hususi şartname tlı 
F - Keşif cetveli, tahlili füıt cetveli, metraj cet\'e 

tahrik türab, tekibi tiirab 
H - Şosa maktaı tuianisi 
İstiyenler bu şartname ve evraktan tahhlı fiat ce~ 

linden maada matbu olınıyanları bir lira altmış altı kurııt 
bedel mukabilinde Seyhan nafıa baş mühendisliğinden ~ 
labilirler. 

.,...jiOÖ 3 - Eksiltme 935 senesi nisanının 14 ncü pazar 5-

saat (11) de vilayet daimi encümeninde yapılacakt1r. 
4 - Eksiltme kapah z<ırf usulile olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için "2489,, lira "65,, kurul 

verilmesi ve Nafıa Başmühendisliğinden tasdikli fenıd 
ehliyet vesikasile ticaret odasının içinde bulunduğumu' 
seneye aid vesikası göstermek lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan üçüncü maddede ya.zıh saatteO 
bir saat evel vilayet daimi encümeni reisliğine verilecek~ 
tir. Posta ile gönderilecek mektuplar da nihayet üçiiftC 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfııl 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos~ 
da olan gecikmeler kabul edilmez. (1544) 1-~ 

Ankara Çımentotarı Türk 
Anonim Şirketinderıı 

Ankara Çimentoları Türk Anonim Şirketi hissedaraO 
heyeti umumiyesi fevkalade olarak 21 nisan 1935 günle' 
mecine müsadif pazar günü saat on beşte Ankarada tnır 
at İdarei Fenniyesi yazıhanelerinde içtima edecektir. 

Müzakere ruznamesi 
1 - İdare heyeti ve murakib raporlarının okunması. 
2 - 31 mart 1935 günlemecine kadar olan üç aylık b!' 

lanço ile kar ve zarar hesablarmm tetldkile idare heyetl4 
nin ibrası. 

3 - lnihlal eden İdare meclisi balığına yeniden bit 
zatın tayini 

4 - İnhilal eden mürakibliğe yeniden bir zatın tayini 
1-1225 

Merkez Laboratuarlar 
Müdür lügündenı 

Müessese için puarhkla 100 baş kobay satın alınacak~ 
tır. Kobaylar hastalıktan salim olacak ve üstünde tecrübi 
yapılmış olmıyacaktır. Elinde bu gibi tecrübe hayvanları 
olanlar her gtln için Etlikte Merk~ laboratuarlan mil .. 
düdüğüne müracaat etmelc.ri. (708) 1-1221 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 
İKİ ÇİFT FAYTON ARABASI KOŞUM HAYVANI 

Tahmini bedeli 750 lira olan yukarda yazılı iki çift fay
ton arabası koşum hayvanı Askeri Fabrikalar ıatın abna 
komisyonunca 13 - Nisan~ 935 tarihinde cumartesi günif 
saat 14 te pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname bedelsi• 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 56 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle satacakları hayvanlamu mezkUt 
gün ve saatte Umum Müdürlük nizamiye kapısı önünde 
hazır bulunmaları. (689) 1-1196 

KIRIKKALEDE YAPILACAK BAZI TAMİRAT 

Bedeli keşfi 671 lir olan yukarda yazılı tamirat, Aske-
ıi Fabrikalar Satın Alma Komisyonunca 14 - nisan· 93~ 
tarihinde pazar günü saat 14 te pazarlıkla yaptmlacakur. 
Şartname bedeli beş kw uş olup komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 50 lira 33 kuruş ve 2490 

numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaattan. (690) 

1-1197 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi ne§riyatı idare eden 
Vazı İşleri MUdürU Nc:auhl 
BAYDAR 

,,.-Y_E ... J _N_l_~ .. ı = Te~i ~d~~m~c~°'~' ~ ~nnda 1 
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Çankırı caddesi civarında 
U/ua Ba:sımıvı'nd• b111Jmıf· 

UT, 

tamamen lıavalandrrıl:ıcaktır 
BUCON BUCECE 

Juleı Claretfe'nin ~erinden iktiba11 
edilen 

YAVRUM 

BUGÜN BUCECE 
Afrikamn Slcak çöllerinde geçen qk 

- heyecan ve macera filmi 
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