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Fransız · Sovyet 
görüşmeleri 

1 MAYIS 1935 ÇARŞAMBA 

Adımız, aııdınıızdır. 

C. H. P. l\.amutay grupunun 
dünkü toplanbsı 

9. 5.1935 
ANKARA 
C~H:.P· 
BUYUK 

KURULTAYI 
Her yerde 5 kuruş 

Ac~ bir kayıp 
Ankara dün de-

F. R. ATAY 
B Oteygün gazetemizde iç işler 
~kanımızın, pek yakında Anka

~~ d:'- toplanacağım haber verdi • f !111tz Basın Kurultayı hakkında 
tr diyevi çıktı. Sayın Bakanımı;•n türk gazeteciliğini ö-ven söz • 

ı:ıri yerin.dedir: eksiklerimizin ve 

Pakhn bugün parafe edilmesi 
iktimali var. 

Paris, 30 (A.A.) - B. L.ıval 
ile Sovyet Bü;:i~k elçisi B. Pot~m
kın dün akşan. saat 17 den, 19.20 
ye kadar kar~· hklı yardım p3.'.ct:r 
üzerini<" görüşnıüşlerdir. 

Cumuriyet Halk Partisi Ka
mutay Grupu Başkanlığından 
bildirilmiştir: 

Antalya ıayJavı Cemal Tun • 
ca'nın bqkanbğı altında top • 
landı. 

ğerli bir çocuğunu 

kaybetti. Cumuri
yet Halk Partisi yj. 

layet jdare heyeti 
ve Ankara tehir 

kurulu üyesi Halim 
Kütükçüoğlu 0111 

yedi buçukta kan 
Zt!hirlenmeıinden 

Cumuriyet Halk Partisi Ka
mutay grupu dün saat 15 de 

1 - Bulgariatandan yurdu
(Sonu J ünciJ sayıfada) 

surlarımızın ne olduğunu bili • 
!?ruz ve kendimizi, sık sık, ten -
kıd ediyoruz. Fakat bütün kurum
ları temelinden değişen bir ülke • 
de. devletleştirilmiyen özgenliği
h~ d~kunulmıyan, kan~ dışında, 
ıç hır sıkı ve baskı görmiyen ga

ıetelerimiz, on beş senelik baş 
döndürücü devrimin bütün deneç
:erini, derin bir usuğ ve erginlik -
e ge .. irmişlerdir. 

f_~ 'r Türkiye' de bir basın me· 
~:·::er varsa, bunun bir disiplin de
~ıl, fakat bir prensip davası oldu
gtınu söylemek isteriz. Bütün yurd 
'Y'e devrim uğraşlarında, sıyasa ba
kımından, gazetelerimiz sağduyu· 
larını korumuşlar, ara sıra başgös
teren hozutcular genel gidiş üs -
tünde hiç bir aksa ve sakatlık hı • 
raknıadan kaybolmuşlardır. 

B. Laval, pakt metnini bugün
kil kabine topl~tısmda arkadaş
larına bildirel-ektir. Sonra da B. 
1::'oterr.kini kabu] edecektir. 

Paktın çarşc.mba günü parafe 
e<.fümesi iktiı:r~ll vardır. Böyie o
Jursa B. Laval gelecek hafta ba
şında Moskovaya gitmek üzere 
yda çıkabilecektir. 

Sovyet artistleri 

Diin Ankara ha1kevinde bir ~ay 
Yerildi, konuklarımız hugiin 

gMiyorlar. 

Sovyet hava uzmanlarının 
dünkü para,şüt deneçleri 

öldü. Parti hizmet- -
terinde ve halk itle- lalim 'K.iitilkçil 
rinde yurdıeverliği, cidcliğliji n çalı.

kanlığı ile tanmmıı ve ıevilmit olan H• 
limin genç ya§ta ölümü, duyanlan çok 
acındırmıttır. Cenazesi bugün on ikide 
Hacıbayramdan kaldırılacak ve Cebeci 
mezarlığına götürülecektir. Arduımn ve 
arkadatlarmın derin acısını paylafırız. 

1935 hüdcesi 
Kamutayın büdce 

komisyonu toplanıyor 
Kamutay Büdce komisyonu, 

bugün on dört buçukta toplana• 
rak 1935 yıh büdcesinin gelir 
kısmının üzerinde çalışmaya ha~ 
lıy~caktır. Büdce komisyonu üye-ı 
lerı toplantıya çağırılmaktadır. 

• • • Fakat türk gazeteciliğinin pren
sip davası henüz olduğu yerdedir: 
r.--2',.ıJeketimizde gazetecilik, he
nüz, bir kamuğası değil, bir özel 
girişim kurumu olarak devam et· 
~ekte, ve, sürüm, satış kaygısı 
İçinde, tecirnel düşünceler içine 
hapsolup kalmaktadır. Bu seb~b
le gazetelerimizin, eğitim bakı -

iki haftadanberi şehrimizde 
bulunan Moskova büyük akade -
mik devlet tiyatrosu artistleri bu· 
gün lzmire hareket edeceklerdir. 
Dün akşam Ankara Halkevinde 
dost memleketin artistlerine bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Kültür 
bakanımızla bir çok tanınmış 
çehrelerin ve Sovyet Büyük elçi • 
sinin de hazır bulunduğu bu eğ
lentide konuklarımızın görmeyi 
çok istedikleri türk ulusal oyun -
larından, Aydın, İzmir, Konya, 

Türk Kuşu için gelen ıovyet 
uzmanlan dün uçku alanında 
toplanan ilgililerin önünde uça • 
rak paraşüt deneçleri yapmışlar· 
dır. Subaylarımızdan Zekinin uç-

ve düzgünce inmitlerdir. Bu de . 

neçler yapılırken Türk T ayya • 
re Kurumu başkanı Bay Bul-

2 · V • 1935 perşembe günil 
heyeti umumiyeden sonra Maarif 
Encümeni toplanacaktır. 

(Sonu 2. nci sayı/ada) 
(Sonu 3. üncü sayı/ada) 

kusu ile önce biri, arkasından di
ğeri havalanmış ve kendilerini 
değişik yüksekliklerden atmışlar-

ca, Hava Elbayı Bay Mecid, C. 
H. P. umumi idare heyeti üyele
rinden Bay Apak ve tayyare ku
rumu ileri gelenleri bulunmuştur. 

*** 
lktısad encümeni 1.5.1935 çar· 

şamba günü saat 15 de toplanl
caktır. 

Osmanlıcadan 1 ürkçeye Karşılıklar 11 ı lav uzu N.38 
l' ahattur etmek = Hatırlamak 
l'abavvül (Tebeddül) etmek = Değişmek, dön· 

ınek 

l'aiıayyül etmek = Sanaymak, hayal etmek -= 
(Fr.) İmaginer 

l'ahayyür etmek = Şaşalamak, ,aşırmak = (Fr.) 

S'etonner 
lahayyüz etmek = Seçilmek, yer tutoıak = (Fr.) 

Se distinguer 
l' ahdid etmek = Sınırlamak, buçlamak, daraltmak 

'= (Fr.) Limiter 
l'ahdiş etmek = Bulaındırmak, karıştırmak == 

(Fr.) Troubler 

l'ahkim etmek = Berkitmek == (Fr.) Fortifier 

l'ahJjf etmek = Andiçirmek 

l' ahlis etmek = Kurtarmak 

l' ahlisiye = Cankurtaran 

l'ahlisi giriban etmek = Yakayı kurtarmak, yaka· 

Y• sıyırmak 

l'ahlit etmek = Katıştırmak 
l' ahliye etmek = 1 - Boşaltmak, boşarmak &. 

l' . 2 - Bırakmak = (Fr.) Quitter 
.,.. alunı1 etmek = Yüklemek 
lah · l' rnın etmek = Oranlamak, tasmlamak 

l' a.lunin = Oran, t~sın 
ahnetmek = Övütmek 
~ ahnit etmek = Mumyalamak, tütsülemek 
l' ahrib etmek = Y ıkılamak, haraplamak 

ahribkar (Bak: Harab) = Yıkıcı = (Fr.) Des
tructeur 

l'ahtik = Harekete getirme, kışkırtın&, uyandır-
tna, işletme = (Fr.) Mettre en mouveıntnt, 

l' actionner, provoqucr 
l' a.hrik etmek = hletmek 
l' ahrik etmek = Uyandırmak 
.,.. ahrik etmek = Kışkırtınak 
'ah "k l' tı etmek = Harekete getirmek 

<thrik etmek (Tüzel anlamı terim koluna bxrakıl-

l' a ~Şt__rr) 
l' hrıkamiz = Kışkırtıcı = (Fr.) Provocant 

l' ahrikat = Kışkırtnn = (Fr.) Provocation 

l' ::~rat, tezkere = Biti, beti 
..,. ıren = Yazı ile 
l llhr· • l' •r-ı imtihan = Yazılı ıınaç 
•hri§ etmek = Tırmalamak, udınna~ = (Fr.) 

Cratter, irriter 

Tahsil = 1 - Öğrenim = (Fr.) Etude, 2 - Alım, 
alış = (Fr.) Perception 

Tahsil etmek = Öğrenmek, elde etmek, edinmek, 
almak = (Fr.) Etudier, s'enquerir, percevoir 

Tahsildar = Alımcı = (Fr.) Percepteur 

Tahsilat = Alınç 
Tahsis etmek = özgülemek = (Fr.) Affecter, des-

tiner, assigner 
Taht = Omağ = (Fr.) Trône 

Taht= Alt 
Tahtelarz = Yeraltı 
Tahtı himayede olan yer = Koruncak = (Fr.) Pro-

tectorat 
Tahtı tasan-ufa almak = lğelenmek == (Fr.) S'at>-

proprier 
Tahtie etmek = Suçbulmak, kuıurlamak 
Tahvif etmek = Korkutmak 
Tahvil etmek = Değiştirmek, çevirmek, döndürmek 
Tahzir etmek == Sakındırmak, çekinclirmek = (Fr.) 

Prevenir 
Takaddüm = Öngelme, önün 
Takaddüm etmek = Öngelmek 
Takallus etmek = Kasılmak 
Takarrüb etmek = Yaklaşmak, yanaşmak 
Takarrür etmek == Kararlaşmak 
Takaşşür etmek == Kabuklanmak, k.~bu~ ~ağ1am:k 
Takat = (Kudret anlamına) EnerJı, (ıstıtaat a -

lamına), güç 
Takattur etmek = Damlamak, dammak • . 

' 1-! k • L! 1 ek rırkiD Takbih etmek = Çırıunseme , çırıun em ı ,.. 

görmek == (Fr.) Btamer 

Takbil etmek = Öpmek 
Takdim etmek = 1 • Sunmak = (Fr.) Presenter 

2 • Tanıtmak, 
3 • Ueri tutmak, öntutmak, öneltmek = 

(Fr.) Preceder, accorder la priotite 

Takdim ve tehir == Altüsleme 

Takdime ::::: Sunu 
Takdir etmek = Beğenmek, değerlemek, değeı biç· 

mek 
O takdirde = Öyle ise, öyle C?lunca, öyle olursa == 

(Fr.) Dans ce cas, alors 
Takdis etmek = Kutsamak 
Takib etmek = Kovalamak, izlemek, gübnek, pe-

ıini tutmak, peıine dütmek, ardrna düimek: ar~ 
kasından gitmek, arkaamdan ıelmek, terkinle 

= (Fr.) Poursulvre 

Taklib etmek = 1 • Altüst etmek, 2. devirmek 

Taklid = Benzet 
Taklid etmek = Benzetlemek 
Takrib etmek = Yakla~tmnak, yanaştırmak 
T cıkriben = Aşağı yukan 
Takrir (Kamutay terimi) = Dilerge 
Takrir etmek (ders için) = Anlabnak 

Taksim = Oleç 
Taksim etmek = Oleıtirmek, bölmek, aymnak, bö

lüşmek, paylaşmak = (Fr.) Partager, diviser 

inkısam etmek = Dağımlaşmak, bölünmek 
Taksir etmek = 1 • Kısmak, kısaltmak, 2 • (Bak: 

Kusur) 
Taksit = Bölü 
Tnkt sahibi = Denli 
Taktir etmek = Çekmek, damıtmak 
Talcvim = 1 - Takvim (T. Kö.), 2 - Almanak (T. 

Kö.) 
Takviye etmek = Kuvvetlendirmek, berkitmek, pe· 

kiştirmek 
Kesbi kuvvet etmek = Berkinme• 
Takyid etmek = Kayıtlamak 
Takayyüd etmek = Kayıtlanmalı 
Talak = Boşama, boşanma 
fıılakat == Uzdillik 
Taleb = istek 
Talebe = 1 - Öğrenci, 2 • Yetiştirme, 3 - Irdemen 

4 - Taibe (Yakutça "Talha,, dan) 
Tali = 1 • Taliğ, 2 • Sur = (Fr.) Chance, sort 

Talia = lleri kol, önkol 
1 alik etmek = Asmak, bırakmak. irtelemek ı= 

(Fr.) Suspendre, remettre 

Talim = Öğretim 
Telim etmek = Öğretmelı 
Talimatname == Öğrenek = (Fr.) Instruction 
Taltif etmek = Gönül almak, okşamak, kayramak 
Tama = Açgözlühik, doymazlık, umdu, umıu 
Tama etmek = Göz dikmek, urnsunmnk 
Tamakar = Açgözlü, doymaz 
Tamam = Tam, tüm, bütün, tükel 

Tamam etmek = Bağlamak, bitirmek 

Tamamı tamamına = Başabat 
Tamamiyet = Bütünlük, tamlık, tümlük 
Tamik etmek = Derinlemek, derinleıtirmelı 

Tamim = Genelge :::: (Fr.) Circulaire 
Tamim ebnek = Yaymak, genellemek 

Tamir = Onarun, onarma 
Tamir etmek =Onarmak 
Tampon = Baskurut, kurutma9 
Tane (dane) = Tane (T. Kö.) 
Tanetmek = Kınamak = (Fr.) BJanıeı 
Tannan = Tınlı, tınan, bnlıyan 

Tanıif ebnek = ]kiye bölmek 
Tanzim etmek = Düzenlemek, düzeltmek, CJüzq 

vermek, yoluna koymak = (Fr.) Arranger 
Tnnzir etmek = Eşlemek, benzerini yapma)J 
Tar = 1 - lplik, ağ, 2 - Karanlık 
Tarab :::: Şenlik, ıevinç 
Taraç = Yağma, talan, çapul 
Taraf = Taraf (T. Kö.) 
Tarafgir = Y antaz 
Eitaraf = Tarafsız, nötür = (Fr.) lı:ı:u>artlal 
Bitaraflık = Nötürlük 
Tarassud etmek = Gözlemek 
Taravet = Tazelik, körpelik 
Tardetmek = Koğmak, püskürtmeli 
Tarhetmek = 1 - Çıkarmak, indirmek ıc:: (Fr.}' Sou, 

straire 
2 - Salmak (vergi tarhı) = (Fr.) Imposer 

Tari.f = Tanım 
Tarif etmek = Tanılamak, lanunlamak 
Tarih = Tarih (T. Kö.) 
Tarihi = Taribiğ 
Tarik = Yol 
Tariz etmek = Dokundurmak, taıoımaıc, ~ atmall 

= (Fr.) Insinuer 
Tarııin etmek = Bekitmek 

Taı·umar = Dağınık, darmadağın 

Tarz = Tarz (T. Kö.) 
Tarzı hali = Anlaşıt 
Tarziye = Onarsa = (Fr.) R~paratloD 
Tarziye vermek = Onarsamak 
Tasaddi etmek = Kalkışmak 
Tasallut = Sarkıntılık 

Tasallut etmek = Sataşmak, sarkmblık ebnetı. ıil 
tııınak (Yakutça) 

Tasannu = Yapmacık 
Tasamıf = 1 • Eıilik, sahiplik = (l'T.J poıaellSlOD 

2 - Tutum = (Fr.) Economie 
Taıamıf etmek = 1 • Eıilenrnek. 2 • Biriktirmek, 

arto:mak 
Ta1&vvur = Taaar 

I 



SAYIFA 2 

Halk evinde 

Sosyal yardım pbeslnln 
çalışmalan 

Ankara Halkevinia her alaada ~ 
bjı değerli ve büyük ölçüde çalıımalar 
arasında göze pek az çarptığı halde de
ferce pek büyük olan sosyal yardım ko
lunun çalıımalan, ıevinç ve umud veri. 
ci bir derecededir. 

Oğrendiğirnize göre bu ıene yıl ha. . 
ıındanberi ıu yardımları yapmıfbr: 

f ç D 
B. Zekai geliyor 

İstanbul, 30 (Telefon) - Ge
nel borçlar alacaklılar vekili B. 
Zekai izinli olarak bugün (dün) 
Paristen geldi. Bugünlerde Anka
raya gidecektir. Osmanlı borçla· 
rından Türkiyenin payına dü§en • 
)erin taksitleri son uzla§maya gö -
re ödenmektedir. Durum, nomal
dir. Duyduğuma göre, osmanh 
borçlarından Yunanistana düıen. 
ler hakkında konuşmak için ge • 
nel borçlar çevrim kurulu başka
nı B. Deklayer'le baılaınıt olan 

ULUS 

y u 
Kadınlar Birliğinin 

toplantısı 

İstanbul, 30 (Tele fon) - Ka
dınlar birliği cuma günü üsnomal 
bir toplantı yapacaktır. Türk ka • 
dınhğı sıyasal ve sosyal hakları • 
na kavu§tuğundan artık lüzumu 
kalmıyan birliğin kapatılmasma 
karar verilecektir. 

~" 

K L A R 
Buğday y.olsuzluğu 

İstanbul, 30 (Telefon) - Is • 
tanbul Ziraat Bankasında yapılan 
buğday alını ve satımı hakkında • 
ki dosya il idare kurulunca göz • 
den geçirilmekte olup yakında ka
rar verilecektir. itten el çektiril • 
miş olan eski direktör B. Ahsen 
demiştir ki: 

Ciindelik 

BA'SIN KURULTAYI 

(Btl§ı 1. inci •ayılaJa) 

mından pekı:t 7 ite yaradığım, v-. 
aıağı bir f · r düzeyi üstünc:W 
bocalayıp durduğunu görüyoruz • 
Bunun önüne, faşizmin yaptıiı 
gibi, basın kurumunu devletleı
tirınekle değil, hepsi Kamalist 
olan arkadaşlarımızda gazeteci • 
lik anlayışını yeni bir hizmet dütı 
turu içinde sağlamakla geçebili • 
riz. Ancak o zaman türk gaze • 
lesinin faydası, kuvveti ve «:tger• 
liği ölçüsünde artnııf olur. 

1 - Türk kültür kurumiyle ortakla

fa 65 yoksul lise talebesinin bannması 
için bir yurd açmııtır. Burada kalan 
senelerin yemekleri lokantadan getirtil. 
mekte ve bunlar, yeni kurumun seçti
ği çevrim üyelerinin bakımı altında bir 
arda sevgiıi görerek çalıpnaktadrrlar •• 
Bundan başka sene okuma çağında o. 
lan 6 krz talebe de kurumun bakımı al
bnda olup bunlann yemekleri de Halk
ni sosyal yardım ıubesicne temin edil~ 
mektedir .. 

konuşmalar son durum üzerine ya
rıda kalmıştır. 

Feminizm kurultayı için gelen 
Mısırlı kadın delegeleri memleket
lerine dönmü§lerdir. 

Yalovada yapılacak ote
lin eksiltmesi bitti 

- Hakkımda yapılan tahki • 
kattan ve bunun sonundaki duru· 
mumdan iyice eminim. Yalnız 
ıimdilik hiç bir şey söyliyemem. 
Zamanı gelince, hakkımda yapı -
lan dedikodulara ve yazılan yazı
lara bir cevab olmak üzere kamu
ya her ıeyi bildireceğim. 

Ankara Basın Kurultaymm g& 
rüıme konularının baıında ıund 

görmek isteriz: bir gazete halk 
yetiıkisine nasıl yardım edebilir 7 
Türkiye' de halk düşüncesini, han• 
gi noktalar üstünde toplamak, 
hangi demagojilerle, hiç durmak• 
sızın, boğuımak, hangi yönetlerde 
hareket birliği kurmak ve ban • 
mak, kazanç önürdeıliğinden, bil
tün gazeteler hep beraber, nere • 
lerde vazgeçmek zoru altındayız 1 

Kızlar, "Kadınları -sirgeme Derneği,, 

lrurağında yatmaktadırlar. Altmıı bet 
pncin böylece bakılmuımn ne demek 
olduğunu, en çok çocuk babası olanlar, 
pek eyi bilirler. 

B. Üstündağ Avrupaya 
gitti 

İstanbul, 30 (Telefon) - B. 
Muhiddin Üstündağ bugün (dün) 
uçak ile Brendiziye gitti. iki ay -
lık iznini Avrupada geçirecek ve 
bir takım •l'&fbrmalar yapacak • J 
tır. Yanında Bayanı ve kızı da 
bulunmaktadır. 

Yunan bakanlarının 
konuşmaları 

2 - Bugüne kadar 275 yoksul tale
beye kitab, defter, kalem cibi öğrenim 
gereçleri dağtılmııtır. 

se 

İstanbul, 30 (Telefon) - A -
kay tarafından Y alovada yaptrrı
lacak büyük otelin eksiltmesi bu
gün bitti. Otelin kıymeti 350 bin 
liradır. Kuraman ve 'Üstenci 8. 
Ahmed yüzde 18 kırarak yapıyı 

284 bin liradan üstüne aldı. On 
güne kadar çahımalara başlana a 

caktır. 

lstanbul, 30 (Telefo•) - Bat· 
bakan 8. Çaldarisle dış ve iç ba
kanları Bükreşte toplanacak Bal
kan paktı konseyinde konu,ula -
cak işler hakkında görü,tüler. 
Bükreşe gidecek salkura başba • 
kan B. Çaldarisin de girmeı;inin 

kuvvetle iktimali vardır. Ba~ha

kan Bükreşe giderse seçim on beş 
gün daha geri bırakılacaktır. 

Bütün bunlar olgun fikir adam
larının içinden çıkamıyacakları 

ıeyler değildir. En başta söyledi· 
ğimizi tekrar edelim; bizde bir 
basın karga§ası yoktur, fakat.. 
meselesi vardır! 

3 - Yoksul talebelerden hastalanan· 
lann ilaclan parasız olarak verilmekte. 

dir. 

ve sefillikten kurtararak yurdlanna ka

vuıhırmalrtadır. Figaro gazetesi sahibi 

İstanbulda 

Usuğ - Dirayet, kiyaset 

4 - Bugünlerde de 8 ilk mektebin 
yoksul çocuklanndan 150 tanesi için 
elbise, göğüslük, pantolon, ayakkabı, ço

rab ve beyaz yaka bazıraltbnlmış ve ço
cuklara dağıtılmak üzere mekteblere 
gönderilmiıtir. Bu talebeler mekteble. 
rinde giydirildikten sonra önümüzdeki 
per§Cmbe günü saat 16 da kendilerine 
Halkevinde bir çay verilecek, oyuncak

lar dağıblacak, aralannda piyangolar p

pılarak çocuklar eilendirilecektir. 

Halkevi sosyal yardım ıubeai, ••Kızıl. 
ay,, kurumunun Ankara ıubesiyle birlik 
olarak Kayabaıındaki eski "Seyfiye,, 
medresesini otunılur bir bale koydurup 

burada kimsesiz ve yoksul kadınları ba

rmdırmağa baılamııbr. Böylece de An
karanuza en lüzumlu bir ha)'JI' kurumu-

lıtanbul, 30 (Telefon) - Fi· 
garo gazetesinin sahibi bugün ö • 
zel yatiyle lstanbula gelmiş ve 
gazeteciler tarafından ka11ılan · 
mıttır 

Siicl mektepler talebesi için. 
Sağduyu - Hissiselim, Alr:lısellın 

Aksa - Arıza 

nun temeli kurulmuı ve utsuzlağa, sefil. 
Jiğe na.WY.zed olan kadmlar kurtarılmııbr. 

Kamuğası - Menfaati umumiye 

Girişim - Teşebbüs 

Bu iıleri baıarmak için vakit ve e
meklerini esirgemeden harcayıp verimli 
bir tekilde ca!ıpnlara yoksullar adına 

teıekkür etmek Ur borçtur •• Para ve eı
ya verenler veya bu ite bıqka türlü yar· 
dnn edealer. cömerdliklerinin verdiği 

aonuclardan gurur ve aevinc duyabilir. 
ler .. 

Sörler gidiyorlar 

Büdce komisyonu erat ve kü
çük subaylara verilecek yevm1y<;· 
ler hakkındaki kanunun l>t<ind 
maddesini değiştiren kanunu ona
mıştır. Bu kanunla kazandan ye
mek yemiyen süel mektepler ta· 
lebesine bulundukları yer gcçcıı 
(rayici) üzerinden yevmiye veri
lecektir. Kanun görüşülecek işler 
arasına alınmıştır. 

Eğitim - Terbiye (Fr.) educatio.a 
Düzey - Seviye 

Şube bundan baıka kendisine baıvu.
ranlara ve en çok iğcil savaıçılarla yok. 
sul ihtiyarlara ve kadınlara elinden gel
diği kadar yardun etmekte ve memle
k f rine döncmiyen yoksulları da açlık 

1·asav,.ur etmek = Tasarlamak 
Taadik etmek = Onaylamak = (Fr.) Ratifier 
Tufiye = Arılama, antma, süzme = (Fr.) Liqui-

dation, cpuration 
Tasfiye etmek = Arılamak, arıtmak, süzmek 
Tashih etmek = Doğrulamak, düzeltmek 
Tasir etmek = Sıkmak, suyunu çıkarmak 
Taslit etmek = Oıürmek, bata sarmak 
Tasmim etmek - Kurmak 
Tasni etmek - Uydurmak, düzmek 
Tasnif etmek = Sınıflamak, sımflara ayırmalı: 

Tasrif = Çekit 
Tasrif etmek = Çekmek 
Tasrih etmek = AçıldaıMk 
Tasvib (Bak: Kabul) = Onam 
Tasvib ehnek (Bak: Kabul etmek) = Onamak 
Tasvir = Sınay 
Tasvir etmek = Smaylamak 
Tatbik = 1 - Uygqt, taplama = (Fr.) Appliquer 

2 - Yeritim (Bak: İcra ve infaz) = (Fr.) 

Exccution 
Tatbik etmek - 1 • Uygutlamalr, taptamak 

Tatil = Azat 

2 - Yerilmek (Bak: İcra ve infaz 

etmek) 

Tatmin etmek = Kandırma~ dinizlemek 
Tatvil etmek = Uzatmak 
Tavaf = Çevrin 
Tavaf etmek = Çnrinmek 

Ta.'an (Bak: Kerhen) = isteyerek, gönülden 
TaT'an kerhen (Bak: Kerhen) = lsteı- istemez, is-

teyerek istemiyerek 
Tava11ut Aaracılık 

Tava11ut etmek = Arabulmak, araya girmek 
Tavattun etmek = Y erleımek. vatan edinmek 

Tavik - Asıntı 

Tavik etmek Oyalandırmak, asıntıya bırakmak 

Taviz = Deiiıit 
Tavk = Boyunduruk, tasma 

Tavr = Tavr (T. Kö.) 

Tavsiye - Tavsiye (T. Kö.) 

Tavzif etmek = Ödevlendirmek, it vermek 
Tavzih etmek = lzahlamak 

Tayf ::a 1. (Bak: Hayalet) 2 • (Fizik anlamı terim 
koluna b:rakılmııtır) 

Tayib etmek = Ayıplamak 
rr.,...... = Uçuı 
rl"a;ryare =- Uçak 
tl"-nareci = Uçman 
ıfayyetmelr • 1 . Gitmek, d~ls. 2 • Çıkarmak 

lstanbul, 30 (Telefon) - Kı -
yafet kanunu dolayısiyle dinsel 
kılıklarını bırakmak istemiyen bir 
takım sörler ,ehrimizi bırakıp ha§· 
ka memleketlere gigtmeğe başla
mışlardır. 

Tazallüm etmek = Sızlanmak, yanıp yakılmak 
Tazammun etmek (Bak: İhtiva etmek) 

Tazarru (münacat) = Yakant 
Tazarru (niyaz) = Yakan 
Tazarnı ve niyaz etmek = Yakarmak 
Tazib etmek = Rahatuz etmek, azab vermek 
Taz'if etmek - lki kat etmek, ikitlemelr 
Tazim etmek = Büyiiklemek, ululamak 
Tazir etmek = Azarlamak 
Tcıziye Baı;sağı 

T nzi)e etm 'k = Ba§sağlnrnak 

Tazmin etmek = Odemek, tölemek 

Tnminat = Odek, tölek 

T azy"k - Ba11nç 

Tazyik etmek = Sıkıttmnak, basmak 

Teadül etmek = Dengefmek = (Fr.) Equfvalolr 

Teahhur etmek = Gecikmek, artaldamak, geç kal-
mak 

Teali etmek = Yükaelmek, yücelmek 

Teallüm etmek = Öğrenmek 
T eami = Görmezlikten gelme 

Teamül (Bak: adet, örf) = Törü = (Fr.) Moeurs 

Teati - Alıp vermek, veriımek = (Fr.) Echange 

Teavün = Yardımlapna = (Fr.) Aide mutuel 
1 ebaiyet etmek = Uyurmak 

Tebaki etmek = Ağlamaamak = (Fr.) Pleurnicher 

T ebariız etmek = Belirmek 
Tl'barüz ettirmek = Belirtmek 
Tebaud etmek - Uzaklqmak = (Fr.) S'~loigner 
Tebdil etmek = Değiıtirmek 
Tebeddül = Değişim 
Tebeddül etmek = Değişmek = (Fr.) Se changer, 

se modificr 

Becayİf = Yerdeğitme -- (Fr.) Pcrmutation 
Tebellür etmek = Belirmek, bill\ırlanmak = (Fr) 

Se cristalliscr 

Tebenni etmek = Oğul edinmelr, oiullanmak = 
(Fr.) Adopter 

Teber = Teber (T. Kö.) 

Teberri etmek = Aklanmak, benlenmek = (Fr.) 
Etre acquitte 

Tebriye etmek = Aklamak, berilemek = (Fr.) Ac
quitter 

Tebernı = Verit = (Fr.) Don 
Tebernl etmek = Veritte bul'UUl'lak = (Fr.) Faire 

un don 
Tebessüm etmek = Gülümsemek 
Tebeyyün etmek = Belgirmclr 

Tebeyyün ettirmek = Belgirtmek = (Fr.) Etablir, 
prouver 

Tebhir etmek = Buğulamak 
Tebid etmek = Bengileştirmek = (Fr.) Eterniscr 
Ebedi = Bengi - (Fr.) Eternel 
Teb'id etmek = Sürmek, ıraklamak 
Tebliğ = Bildiriğ = (Fr.) Communique 
Teb.igat = Bilgirit -::: (Fr.) Instruction 
Tcb;id etmek = Soğutmak = (Fr.) Refroidir 
Tebrik etmek = Kutlamak = (Fr.) Feliciter 
Tcb§İr etmek = Müjdelemek 
Tecahül etmek = Bilmezlenmek = (Fr.) Feindre 
Tecavüz (Bak: Taarruz) 
Tecavüz etmek = Aşmak, geçmek, dokunmak 
Mütecaviz, tecavüzkar = Saldırgan = (Fr.) Agrea-

seur, agressif 

Tecdid etmek = Yenilemek = (Fr.) Renouveler 
Teceddüd = Yenileşme = (Fr.) Renouvellement 
Tecelli etmek (Bak: zuhur etmek) 

Tecellüd göstermek = Batırlanmak, batırsnnak 
Tecemmu = Toplantı, birikit 

Tecemmu etmek = Toplanmak, birikmek, yığılmak 

Tecennün etmek = Çıldırmak, delinnek 

f a>cerrüd etmek = Y alınmak, elçekmek, soyutlan

mR"' = (Fr.) S'isoler 
Tecrid etmt k = Ayırmak. soyutlamak = (Fr.) 

I soler, denuder 

1 ec:•11Üs etmek - Gözetmek. çaşıtlamak = (Fr.) 

Eı.pionner 

T eceui etmek = Cüzlenmek, tik elenmek 
Tecil = Sonralım = (fr.) Ajournement 
Tecil etmek = Sonratmak = (Fr.) Ajourner. re· 

mettre 

T ecrim etmek = Suçlar.dırmak 
Tecrübe = Deneç = (Fr.) Essal 
Tecrübe etmke = Denemek = (Fr.) Esaayer 

Tecviz etmek = Onamak, izin vermek 

örnek: Ben hareketinizi onamıyorum (tecviz 
etmiyorum) - Kanun böyle harelen/ere izin ver· 

mez (tecviz etmez.) 

Tecziye etmek = Cezalandırmak = (Fr.) Punir 
Teçhiz etmek = Donatmak = (Fr.) Armer, equiper 

Teçhizat = Donatı • 

Örnek: Süel donatı = Teçhizatı askeriye. 

Tedahül = Gi~ ieri kalan 
Örnek: Geri lalan aylıklar = Tedahülde kalan 
ma~lar. 

Tedarik etmek - Edinmek, lumrlamalr 

Etger - Nafiz 
Yönet - l stikamet 
Banmak - Muhafaza etmek 
Ônürdeşmek - Rekabet etmelı 
Kargaşa - Anarşi 

Tecime/ = Ticari 

Tedavi etmek = Sağılmak, bakmak, eyilemek "' 
(Fr.) Soigner 

Tedavül etmek = Geçmek, dönmek, dolaırnak 
1'•dbir = Tedbir (T. Kö.) 

Tedhiı etmek = Orkütmek, yılcbrmak = (Fr.) d 
frayer, 

Tedehhüı = Ydım, ydguılık = (Fr.) Epouvantel 
T edebhüt etmek = Yılmak 
Tedenni etmek = Alçalmak, gerilemek • (FrJ 

Baisser, diminuer, Ctre en decadence 
Tedeyyün = Borçlanma = (Fr.) S'endetter 
Tedfin etmek = Gömmek = (Fr.) Enıevcllr, d 

terrer 

Tedfin merasimi = Gömme ala)'I = (Fr.) EnteUO' 
ment 

Tedib etmek = Uslandırmak, yola retirmek 
Tediye = Odeme 

Tediye etmek = Ödemek, borcunu vermek = (Fr~ 
Payer 

Tedkik etmek (Bak: Tetebbu) = incelemek, inceıı 
den inceye aramak = (Fr.) Etudier, exaınind 
minutieusement 

Tedmir etmek = Sındırmak, tepelemek 

Tedrici = Derece! = (Fr.) Graduel, progreıaif 

Tedricen = Au.r azar, derece derece = (Fr.) G~ 

duellement 

Tedvin etmek = Dergimek = (Fr.) Codificr, fOC
mer un recueil 

Tedvir etmek = Çevirmek. döndürmek = (Pr.) 
Diriger, toumer 

Teeddüb etmek = Utanmak, edeblenmelıı 

Teehhül etmek = Evlenmek 

Teellüm etmek = Ac:mmak, elemlenmek =- (Fr.). 
Se chagriner 

Teemmül etm::.: Düşünmek, düıünÜp laf~ 
= (Fr.) Reflcchir, mediter 

Teenni etmek = 1 - Ağır davranmak = (F~.) Aôf 
avec prkaution 

:z - (Bak: thtivat ı 
Teessüf etmek = Eseflenmek 

Teessür (Bak: büzün) = Ozüıı 
Teessüs etmek = Kunalmak, yerlepnek 

Teeyyüd etmek = Doinı çıkmak, ıerçeldeımek t11 

(Fr.) Se confirmer 

Tefahur = Ovünç = (Fr.) Vantardisc 

Tefabur etmek = Oğümiaek = (Fr.) Se vınter 
Tefahhus etmek = Arqtınnak 
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karş• hazır buıunm•h yükümü aı. t: = -· - --\\ ita ya . Ha he~ baı·bı m;ıünü§ı., 

Tenkidler ıındadır.,, C. H. P. Kamula)T I l ? Ankarada bir hayvan 
bahçesi yapılmalıdır Başka bir telgrafta : "BCl§a ya { aşıyor MU. 

'• Bi> ajanı telg>afının dünkü geçtiğim ••. ., sözü, "if batına gel - gı·upuniın dünkü Londra, 30 (A.A.) _ Deyli 
Telgrafın Eritreye gönderdiği bil
dirmen, Masaudan gazetesine gön
derdiği bir mektupta, Eritredeki 
limanda büyük ölçüde savaş gereç-
1 erinin toplanmış olduğunu yaz~ 

maktadcr. Hazırlıkların büyüklil
ğü, bunların, yalnız savga için ya
pılmrş olmadrklarrm göstermekte
dir. 

''urrnızdaki çevirmesine bakınız: diğim .. ,, diye yazılmalı idi. 
ku Usla, aosyeteıinin önemli bir Başka bir telgrafta: "Şimdi bu toplanbSI 
l'll rurn olması, kendimizj sa vga . kampta protestanlara karşı olan 
i\tnıza bir önge olamaz. 19 papas vardır.,, Eğer kdavuzda 

(Başı 1 inci sayıfada) 

s·· h ,, d·ı· ~up esiz "savgamamız sözii ''leh, aleyh,. , "lehdar, aleyhd . .u·,, 
ı ın • " ıze dola~mıştır: sözleri ile bunların kullanılış ör-

1 - Acaba, demişsinizdir- kı- neklerini bellemişseniz, bunu şöy-
a.\luz · · ' 
Y 

• ıçın çalışanlar yaptıkları le düzelteceksiniz: " Şimdi bu 
enı f '11 · b" d k l k Çekrn· 11 en ır efa kendileri ampta protestan ara arşın o -

ıyorlar mı? lan ... ,, 
... kFakat türkçemizde "savga . Gazetemizde karıştırıldıgıy nı 
.. ,a ·b· " l Bun" gı l atamak,, da vardır. gördüğünüz bu kelimeler hakkın· 
lin· un a t 1 a m a mı z a şek- da, gene kılavuza dayanarak, bir-
dol ne kadar az kullanırız. Dil kaç misal verelim: 
at ~Şrnasından kurtulmak için 1 - Bu teklifinizin lehinde 
Deın a m .a k 1 ı ğ ı m ı z a deriz. değilim. = Bu önergenizden ya-
s ek kı telgraf çevirmesinde na değilim. 
il\ ak g a m a k 1 ı ğ ı m ı z a de· 2 - Bu teklifin aleyhinde o . 
~a~l daha doğru idi. Fakat sa _ lanlar ellerini kaldırımlar. = Bu 
!\ I ık bununla bitmiş değildir. önergeye karşı olanlar ellerini 
iç~ avuz môni, mônia kelimeleri kaldırsrnlar. 
k ın hem önge, hem de engel 3 - Ben kimsenin aleyhine 
y • 1 ' arım koymuştur. Birinin söylemem, herkesin lehine söy • •'\t~ ı ki 
erı şudur: lerim = Ben kimsenin kötülüğü· 

sa ~ Yarın bir öngeniz çıkmaz . ne söylemem, herkesin iyiliğine 
' B~ze ge~~e~izi ri~a ederim. söylerim. 

L hs~thgımız cumlede ise 4 - Bu iıı.te size aleyhda"m= 
ilet .. :ı' d gun aynı anlamda kullanıp Bu işte size kar§ıyun. 
t.ırduP.umuz " l ·· ·· d "b· . "' enge,, sozu var ır: 5 - Dünkü müzakerelerde~~ 
il ı:ım k d" · · ttı en ımız1 savgamaklığı · bize lehdarlıktan ayrılmadı = 
ıı:o engel olamaz.,, D k I d D ün ü görüşme er e ~~"" bize ya-

!ı ~na~h~ .iyi türkçe şudur: "Bizi, nadlıktan ayrılmadı. 
l'tıQz ımçı~_ı sk~~g~m~k~an1 alıkoya · 6 - Böyle tekliflerin hiç bir 
''trl ... ,. dun u mam o amaz,, la zaman lehinde olamam =Hiç bir 

~ne emez,, birdir. zaman böyle önergelerden yana 
~ .. ~Ynı telgrafta şu cümleyi de olamam. 
"(ıt1.1y "H bQrı~ı o~uz: a~atımFızrkn ed erline 7 - Sözleriniz muvafıkı haki· 
VIJ d oruyacagız.,, a at kı a • kat değildir. = Sözleriniz haki • 
%'7.. .. ~ "paha,, nın türkçe olCluğu· kate uygun değildir. 
'ı ogrenmİl?tik. Her gün "haya . 8 - Bu mesele hakkındaki 
ı,~1~ pahasına .. ,, deyimini kul . ~'Yor muyuz? düşüncelerimizde muvafık deği • 

O liz. = Bu mesele hakkındaki dü-
ti·ı st ciimleyi o kalıba dök . ~ ,. tüncelerimizde oyda§ık değiliz. 
•
1 

en sonra gene duruksayacak· b;r· Çünkü Çekoslovakya dış 9 - Venizelos Yunanistanda 
•n•'•nının ne demek istediğini muhalefet liderlerinin başında 
"ti •ınakta 20rluk çekeceksiniz : idi. = Venizelos Yunaniatanda 
~· !'

1
slar Sosyetesinin önemi, bi • ayrışıklık liderlerinin başında idi. 

-Yı ~endimizi .aogamaktan alıko. 10 -Dün, muvafık ve muhalif· 
Qrnaz... ler arasındaki münakaşa uzun 

t Ajans hu telgrafın osmanlı . 
ıürdü. =Dün uyJQfık ve ayrıfılı• 
im arasındaki aytışma uzun sürdü. 

.nuza gelen bağzı göçmenlerin 
hayvanlarının hududiarda ah -
konulduğu hakkında Edirne 
saylavı Şeref Aykut ve arka . 
daşlarının yaptıkları soruya le 
Jalcam cevab verdi. ~ 

Bulgar hükumetinin Sofya 
elçimizin müracaatına karşılık 
olarak türk göçmenlerinin hay· 
van ve eşyalarına mümaneat 
edilmiyeceği hakkında verd1ği 
!eminab Partiye bildirdi. Ba . 
kanın bu izahı soranlarca ye . 
ter görüldü. 

2 - Edirne sayla vı Şeref 
Aykutun Kotranya çiftliği, A -
zatlı baruthanesi ve çayıriyle 
Vezir çayırı ve Menekşe çift

liklerinin çevrelerindeki köylü
ye ekin dağıtılmadığı hakkın . 
da yaptığı soruya iç Bakanı 
Şükrü Kaya ıafhalariyle ce . 
vah verdi, ve bu fıraat.la hüku
metin göçmen, nüfus ve göç . 
menlerin ve topraks!Z köylüle -
rin toprak sahibi olmalan hak
kında güttilğü sıyasayı ve mem 
leketteki arazi ve toprak reji . 
mini anlattıktan sonra bu re.ii . 
"!lİn 1Slahma ve agrer sıyasas1 

tertibi ve tatbiki lüzumuna işa
ret ederek bu önemli ve acele 
işin partice bir esasa ve çabuk 
bir halle bağlanmasını ve bu . , 
nun için de gruptan seçilecek 
bir komisyonda konuşularak 
sonuçlanmasını öne sürdü. Şe -
ref Aykut meseleyi izah ve bu 
lüzumu pekleştirdi. Bu teklif 
oarti grupunca kabul edildi. 
Toplanb sonunda Dış Bakanı 
Ooktor Tevfik Rüştü Araı Tiir-1 
kiye ve arsıulusal sryasa dunı· 
munu anlattı ve diyevi grupça 
biiyük ilgiyle dinlendi ve o . 
nandı. 

a.ııını .. 1 . . şoy e vermıştır: 
oıd.''~ Prag, 29 ( A.A) - Memııb 
it :.:gu fırkanın gençlik te§kilatı· 

Sovyet artistleri 
•rtB 'd l •i ' rno a top anan kongre . 

11 
tıde bir nutuk ıöyliyen B. Be • 
es d . . k' , ' emıştır ı: . ,, 

~ - Uluslar Kurumunun e . 
etnrn • ti· b • kk l •ı, he ıy~ ~ • ır !~şe ü bulunma· 

bir ~dım·zı mudafaa etmemize 
1tı mani teşkil edemez. Hayatı .. 
ce1~. bahasına sulhu müdafaa ede· 

~12: ff •• •o · ucuma maruz kalırsak et damlamıza kadar mücadel; 
~e ec~ğiz. Bu itibarla ordumuz 
'>'! \ ıhtimale kar§ı hazır bulun : 
~ mecl,uriyetindedfr.,, 
n·. ı~ 121~ yazıcımız bu telgrafı fÖY· 
Çev1rmiştir · ,, . 

4 .. l>rag, 29 ( A.A) - PMtiıinin 
'<l"(l l •o l 111 arının kongresinde bir 

iti~ ev veren B. Bene• demiftir 

li l; Uluslar Sosyetesinin önem· 
~i rr kurum bulunmcm kendimi
lf •Qvgcımamıza bir önge olamaz. 

Q)'Qf d • cQ~ rmız e erıne barııı koraya-
ı "5l~ H" 'tQcJ • ucuma uğrarsak 80nuna 
OtcJ ar savaşacağız. Bu bakımdan 
~~l tımuz her ihtimale kartı hazır 

tırımak yükümündedir.,, 

~! akat franıızcasmı gördükten 
~;;.:a, telgrafı türkçeye §öyle çe· 
"~ gerektiğini görürsünüz: 

ctQ t cıy Bene•, Partisinin Borno· 
cie doplanan, gençlik kongreıin .. 

emiştir ki: 
ltıi ( Uluslar Sosyete.inin öne • 
t~ ~emmiyeti), bize, kendi ıao
"Qı 1 an, ( müdafaamız.dan ) 
lel' ~eçmek lüzumunu gösteren bir 
~lh eğildir. Hayat~ız paha.sına 
~ .... tr koruyacağız; lakat eğer hü 
.J "'IQ (l w 

~ 

Halkeviride dlln verilea m/Jsanıeredea bit garanaı. 
memnun olduklarını, ağırlamak • 
ta kuıur olmall ıözünün yersiz 
bulunduğunu ve bu kadar iyi bir 
kabulün ancak Büyük Sovyet Bir
liğinin Büyük Türkiye Cumuriye-
tiyle olan kardeşlik ve dostluğu · 
na kuvvetli bir belge olduğunu 
ıöylemit ve artistlerin unutmıya .. 
cakları bu dostluktan dolayı te • 
tekkürlerini bildirmiıtir. 

(Ba~ı 1. inci sayı/ada) 
Ankaranm bir çok zeybek raks • 
lariyle Erzurum ve Köroğlu oyun· 
ları oynanmış, ve hele kız ve er .. 
kek talebelerin beraberce oyna • 
dddarı zeybek çok beğenilmiştir. 
Oyunlardan sonra Ankara Halke· 
vi namına Bay Halil Vedad ko -
nuklarımıza açık te§ekkürlerini 
sunmak için kısa bir söylev ver · 
mi• ankarahlara çok tatlı ve u • 

1rl • 

nutulmaz sanat hazları vermış o-
lan artistlere te§ekkür ederken 
eğer ağırlamakta kusur olmutıa 
ho' görmelerini dilemiştir. 

Çok alkıflanan bu iki söylev
den sonra toplantıya son verilmiş-
tir. 

Öğrendiğimize göre ıovyet ar-
tistleri beraberlerinde getirmit 
oldukları iki yüz kadar nota ile 
gezgin tiyatro sergisini Ankara 
Halkevine armağan etmişlerdir. 

Bugün 9ehriınizden ayrılan 
konuklarımıza ugurlu yolculuklar 

dileriz. 

Gı::nellikle düşünüldüğüne gö
re savaş hareketleri, yağmur mev
siminden sonra, eylUl veya ilk 

teşrinde başlıyacaktır. 

Habeşistana gelince, kıralm i
talyan salgınına (istila) bütün 
kuvvet; ile karşı koymak kararın
da otluğu biliniyor. Habe~istana 
gelecek silahlar, ancak fransız So
malis~nde Cibuti yolu veya ingilis 
SomaHsindeki boı topraklar yol
lannrlan gelebilecektir. Bu yü..ı

den Habeşistanm harbe hazırlan
ması güç bir iştir. 

Burada dolaşan haberlere göre, 
Japor.ya silah vermek işinde kıra
la yarrlım etmektedir. 

Adjsababada kırat ile görüşmüş 
olan bir ingiliz, bu şehirde g silfilı 
ticaret. evinin delegelerini gördü· 
ğünü !Öylemiştir. 

BUCDA Y KORUMA KARŞll.I~I 
KANUNUNDA DECIŞKELER 

Buğdayı koruma karşılığı ka· 
nununa bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun büdce komisyonllll· 
dan geçmiş ve kamutayda konu 
§ulacak işler arasına alınmıştır. 

Kabul edilen bölek (frk.ra) şudurı 
(MakarDa, §ebr/yı ve biskfJvl fabtl· 

kalarından alınacak buğdayı k~rı.ıma 

vergisiai, bir yılda yaptıklarına bakılı
rak toptaD yıJIIk vergly• bağlamaya Ma

liye vekili ~J§hiyetlidir. 
Yıllık verginin alçlllmeslnde, mUes. 

~selerin 'ıçen yılkı satıı kayrtlarllı 

emsali müesseseler• ve kendi kurulu.s· 

larına g6rı İ§ kabiJJyt:tleri g6s aaüae •· 

Jıaır. 

Bu toptan bağlamaya k~r yapıla· 

cak itiraz ve temyiz istekler/ it,:ln 2430 

sayrlı muamele vergisl kanununun hll
kilmleri yürütülür.) 

--

(Türk Kuşu) 

Devrimizde terbiye, gitgide 
kitab ve teorinin dar çerçevesin . 
den sıyrılarak hayata ta§makta ve 

ıoyut (mücerred) ilim dersleri ya.

mnda tatbikiğ çalışmalar gitgide 
daha çok yer almaktadır. Mekteb
lilerin kitablarda okuduklan ha
yatı ve dünyayı kendi gözleriyle 
canlı örnekleri üzerinde tanımala
rına büyük önem verilmektedir. 
Bu bakımdan, artık, hayvan bah
çeleri tehirler için bir süs olmak . 
tan çıkmış, birer terbiye araçı (va
sıtası) haline gelmiştir. 

En iyi basılmış kitablardaki re
ıimlerin, hatta ainema filimlerinin 
bile, hayvanlan tanıtmak bakı _ 
mmdan, canlılarını seyretmek ya

nında pekaz değerleri Yardır. Kim
ya nasıl laboratuvarda öğretili . 
yorsa, zooloji bilgisi de hayvan 
bahçelerinde ilerletilebilir. 

Hayvan bahçesi olmıyan mem· 
leket yok gibidir. KoIDJ11DlUZ Bul
gariıtanın başıehri olan Sofya'da, 
trenin durma.tından aaığlanarak, 
ne kadar kimseler, ıehrin bir 
ucundaki zengin hayvan bahcesi . 
ni görmeye koımuşlardrr. 

Tam anlamiyle m;,de::n bir te 
bir olabilmek için Ankara'nm. 
parklan, stadlan, pisinleri ya.ıım
da bir de zoosu bulunmalıdır. 
Türkiyenin ilk hayvan bahçesini 
Ankara' da kurmak en doğru bir 
hareket olur. Çünkü Ankara ile .. 
ride, biç §Üphesiz ki, bütün mem
leketin bir gezi merkezi haline ı• 
lecektir. Böyle olunca da, zenıbı 
bir :zoo, Ankara için, birçok yeni .. 
?ikler yanında, yurdiçi gezicilili 
bakımından, aynca bir alım (ca
z =be) te§kil edecektir. Cumuriyel 
yaldönümü bayramlarmda btıyük 
bir mektebli kalabalığını çatılan 
altında barındıran Ankara, z001J• 
le de onlar için~ ne kadar faydalı 
olacaktu. 

Ankara Orman Çiftlijiııde, .. 
ralarmda bir çift arslanın da ba • 
lundqğu bazı yabani hayvanların 
beslendiğini biliyoruz. Gönül ne 
kadar isterdi ki bu ilk gurup, gen• 
Orman Çiftliğinin çok müsaid Te 
güzel dekoru içinde kurulacak ile
ri ve zengin bir hayvan bahçesi • 
nin ilk çekirdeği olsun. 

Y aşaT Nabi NA YIR 

nun 
• • er asımı açıma 

1) Mayısın (3) üncü cwna günü, saat on beşte, 
(Tayyare Meydanı) nda, (Türk Kuşu) nun açılma 
merasimi yapılacaktır. 

~ 2) Bu merasimde, Sovyec l'tusyadan gelen mu
allimler tarafından motörsüz tayyare ve paraşüt
lerle uçuş ve atılış tecrübe ve gösterişleri yapıla-
caktır. 

3) İstiyenleri uçuş meydanına götürmek üzere, 
cuma yünü saat on dört buçukta Ankara lstasiyo
nundan bir tiren kalkacaktır. Herkes bu merasim

de bulWlabilir. 
4) Tiren biletleri perşembe günü akşamına ka

dar alınmalıdır. 
5) Türk Kuşunun uçucu üyeleri cuma günü saat 

on dörtte tayyare cemiyeti merkezinde toplanacak
tır. Ve uçuş meydanına topluca gidecekler. 

'«Q~I grarsak, kanımızın ıon 
~ncı kadar, dayanacağız. 

Ruscaya tercüme edilen bu 
söylevden sonra ıovyet artistleri 
adrna da grupun başkam Bay Ar
kanof ortaya gelerek, Ankarada 
gördükleri büyük sevgi ve dost • 
luktan ve cok ivi kabulden pek 

--=---

erk es Ankara birası içiyo 



cı gaze 
JlosJ;oı·tı nıekıublan. 

.Sovyet sinema 
k.urumları 

Sanut ba!fkı ile doğar, ba~ı boş 
erkinlikle ölür. ANDRE GiDE 

Sovyet Rusyada bütün sinema 
kurumları bir elden idare edilir, 
Bu, doğrudan doğruya halk komi
ıerleri konseyine bağlı ''sinema 
sanayii idare merkezi,, adlı bir 
teşkilattır. Merkez; plan dairesi, 
mali büro ve istihsal dairelerinden 
mürekkeptir. Memleketin muhte -
lif yerlerinde bulunan ve ekseriya 
bir cok fabrikalan olan T rostlar 
hep -bu merkezlerden emir altrlar. 
istihsal Trostlarınm en büyükleri 
Moskovada "Mosfilm,, Moskova 
tröstü, Leningrad' da "Len film,, 
Leningrad trostu ve Ukrayna' da 
"Ukrenfilm,, Ukrayna trostudur. 
Bunlardan mesela Ukrenfilm'in 
biri Kiyefte biri Odesada biri de 
Harkofda üç büyük fabrikası var· 
dır. ikinci derecede gelen trostlar 
da şunlardır: 

( 1) Minsk yakınlarında beyaz 
Rusya için "Belgosfilm,, (2) Ta -
cikistanda "Tacikfilm,, (3) Öz -
bekistanda "Uzbekfilm,, ( 4) Orta 
Asyada "Türkmenfilm., (5) Tif -
liste ''Gruzefilm,, (6) Ermenistan
da "Armenfilm,, (7) Azerbaycan
da "Azerfilm,, (8) Uzak doğuda 
Kırgızlara, Başkırdlara, Kazakla
ra, Yakutlara v. ı. mahsus "Vus -
tok film,. 

Bu trostlar yalnız halkın este
tik ihtiyacını temin etmekle ve 
ona rejmin terbiyesini verecek fi. 
limleri yapmakla uğraşır. 

Bunlardan başka merkeze bağ
h olmıyan müstakil ''Meshrab -
pom,, (Arsıulusal İşçi yardımı) 
daha doğrusu (Arsıulusal sıyasal 
mahkUmlara yardım) adında bir 
kurum da geniş bir ölçü ile çalış
maktadır. Bu arsıulusal sıyasal 

yönle uğraşır. l daresinin merkezi 
yabancı memleketJerdedir. Yal -
nız sinema isi Moskovada bulu • - . 
nur. 

Yukarda saydıklarumzdan ayrı 
bir de teknik, askerlik, mekteb fi
limleri yapan T ekfilm denilen bir 
trost ile aktüalite üzerinde çalışan 
bir trost daha vardır. T ekfilmin 
en ileri gelen fabrikaları Viladi • 
vustok'ta Leningrad'ta, Moskova
da bulunmaktadır. Aktüalite trost
larınm merkezi Moskovadadır. La· 
kin bildirmenleri bütün üJke içine 
yayılmıştır. Bu bildirmenler elle -
riodeki bol miktarda şeTitle yurd
daşlarını ilgiliyecek büyük hadise
lerin, yeni yapıların, büyük itlerin, 
büyük kaynaşmaların, kısaca ül • 
kelerinin havasında heyecan ve 
t ~ --üs uyandıracak her kımıl -
<.. • ..ıanm filmini alıp Moskovaya 
) u ..aı·lar. BWlların birçok kopye • 
lerı çıkartılrr ve her yana gönderi
lir. Ayna Aktüalite filminin beş 
günde bir çıkan genel bir mecmu
ası ile Kolhozlara mahsus ikinci bir 
mecmuası vardır. 

T eşkilatm asıl sinema sanayii 
bölüğü de iki gruptur. Birincisi 
"sinema fotograf kimyası trostu,, 
denilen ve kelimelerin ilk harfle
rinin biT araya gelmesiyle "Foth,, 
adını alan trost, bilhassa sinema 
ıeritlerini yapar. Bu iş pek güç ol
duğundan Sovyetler henüz yaban
cı pazarlardan kurtulamamışlar
dır .. Bununla beraber üç yıldan · 
beri bu şerit sanayii de yavaş ya
vaş ilerlemektedir. Fabrikaları 
"1932,, de 26 milyon metre, 1933 
de 30 milyon metre 1934 de 53 

Amerika<lan ve 2JO.OOO.~:;a r.:-t
re yapan Almanyadan sonra dün
yada üçüncülüğü elde ecl.eceklcı-i
ni umuyorlar. 

ikinci grup "sinema makine -
leri sanayii trostu,, dur. Bu tros -
tun fabrikaları ses alma ve pro jek
s iyon aletleri yapmağa haşlamış 
ise de bu iş henüz çok İptidaidir. 
Yabancı fabrikalardan daha uzun 
azman mal almağa mecburdurlar. 

Ticaret bürosuna gelince, bu 
kurumun işi pek karışık değildir. 
Cünkü yabancı memleketlere bir 
~ok sebehlerden pekaz Sovyet fil
~i girmektedir. Buna karşılık sov
yetlerde memleketlerine hemen 
hemen hiç yabancı filim sok.mu -
yorlar. Aldıkları nadir filimler ya 
teknik, ya sanat bakımından usta 
işi olanlardrr. Her yıl kendi yap
tıkları 200 kadar filim ile geçini
yorlar. Ve bunları memleket için
de kiraya veriyorlar. Zira bu koca 
teşkilat kendi kendine yaşamağa 
ve büyümeğe mecburdur. Her fab
rikanın bir büdcesi vardır. Eğer 
fabrika kazancı ile masrafım kar-
şdaştırmazsa "israf suçu,, ile mes
ul olur. Fabrikalar kiraya verdik
leri filimlerle masraflarını koru · 
mağa mecburdurlar. Rusyada şe -
birlerde, mekteplerde, kışlalarda, 
işçi kulüplerinde ilhm 22,000 kü · 
çük, büyük sinema salonu bulun
duğu söyleniyor. Sinemaların du
huliyesi 50 kopek ile 3 ruble arasın 
da değişiyor. Bu duhuliyelerin 
yüzde otuz beşi ile bütün masraf 
ödeniyor ve yüzde altmış beşi de 
devlete kalıyormuş. Görüştüğü -
müz büyük memurların söyledik
lerine göre önceleri devlete en çok 
geliri Votka getiriyormuş. Şimdi 
ise (en çok geliri sinema verecek· 
tir ve veriyor) diyorlar. istatistik
ler sinemanın bol olduğu yerde 
Votka satışmın azalmış olduğunu 
gösteriyormu,. Bunun için sine • 
mayı en uzak köylere kadar sok -
mak istiyorlar. Bir katınn üzerine 
yüklenebilecek büyükçe iki bavul 
halinde (900) liraya mal olan 
amerikan modelinde gezginci si
nemalar yapmağa başlamışlar. Bir 
delikanlıya üç dört ayda bu maki
neyi kullanmağı öğretiyor ve on 
on beş köyde muayyen filimleri 
göstemıeğe memur ediyorlarmış. 
Rusların 140 milyonu köylü oldu-
ğu için bu sanayie bilhassa ehem
miyet veriyorlar ve 1937 ye kadar 
bu ufak sinema yuvalarının mik • 
tarını 70.000 e çıkarmağı düşü • 
nüyorlar. 

Bununla beraber bütün bu teş
kilatın içinde en orijinal kısım si
nema mektehleri, telmikom!arı ve 
enstitüleridir. Zira bu kurumlara 
ne avrupada ne de Amerikada ko· 
lay kolay rastlanmaz. Bunların er. 
büyüğü (sinema ilmi araştırmalar 
enstitüsü) dür. Profesörler, müte
hassıslar bütün nazari ve tatbiki 
araştırmalan bu kurumun labora-
tuvarlarında yaparlar. Bundan 
başka rejisörler, operatörler, s.e -
naristler ve ekonomi mühendisleri 

milyon metre şerit yapmıştır. 1935 
yılında ela 75 milyon metre şerit 
yapacaklarını ve 1937 de kurma
ğa başladıkları fabrika ile 110 mil 
yona çıkaracaklarını söylüyorlar. 
Eğer bu plan hakikat olursa her 
vıl '100.000.000 metre şerit yapan 

için ayrı ayrı fakülteleri olan 
(devlet yüksek sinema enstitüsü) 
vardır. Enstitünün filim kütüpha
nesinde talebeye dışarda gösteril
mesi yasak olan yabancı filimler 
de tetkik ettirilir. Talebe her yıl 
üç ay fabrikalarda çalışır. Mekte
bin okuma müddeti clört senedir. 
talebe mezun olurken (1500) met
relik bir filim çevirmeğe mecbur
dur. Bu asıl imtihana girebilmek 
için bir hazırlıktır. Mektebin 50 si 
daimi ve 1 O u arasıra ders veren 
altnıış hocası vardır. Festi var da 
birinci mükafatı alan Çapayef fil. 
minin rejisörlerinden Vasiliyef, 
adı sanı dünyaca tanınmış Pudov-

1 

kin, ''Mustafa,, ismiyle memleke • 
timizde de gösterilen filmi yapan 
Ekk hep buradan mezundurlar. 

Sovyet sinema kurumunun ka-

ULUS 

bı tad::.!; ~!1::. çizgileri bundan iba
rettir. Şimdi de Hlimlerin nasıl ha
zırlandl~mı göstermek için Leon 
Moussinc' dan ,u birkaç cümleyi 
nakledelim: 

"llkin filmin mevzuu hazırla -
nır ve sinema teşkilatı komitesi 
ne verilir komite mevzuu terbiy 
sıyaıa ve sanat bakımlarmoc:. .. 
tetkik ettikten sonra senaryoyu 
ısmartar. Senaryo bitince aynı ko
mite gene baştan inceden inceye 
kontrolunu yapar. Ve beğenirse 
(repertuvarları kontrol merkezi 
komitesine) gönderir. Bu komite 
de sıyasa bakımından saosörlüğü
nü yapar ve filmi ya kabul eder 
yahut geriye çevirir. Bazan sade
ce birkaç taraf ımn değiştirilmesi
ni ister. Senaryo yazıcısı da bu de
ğişiklikleri yapar. 

Senaryo bu yolda hazırlandık .. 
tan sonra fabrika komitesi zevk -
leri, mizacı, §ahsiyeti yönünden 
bu filmi en iyi başarabilecek sah • 
neye koyucularından birini seçer 
En sonra sahneye koyucularından 
operatörlerden, mimar ve ressam
lardan, ıenaryoculardan, iC:&Are 
adamlarından mürekkep bir sanat 
meclisi toplanır. KonU§ulur; mü
nakaşa edilir. Filmin uzunluğu 
tayin edilir; çalışacaklar ayrılır 
ve işe başlanır.,, 

En sıkı fikir nizamına gİrnıİf, dev 
let mantıkmın esiri, yalnız ııyasa 
kadrosu içinde sanat eseri yaratan 
Sovyet sanatkarları işte böyle bir 
teşkilat içinde çalışmakta ve ori • 
jinal eserler meydana getirmekte
dirler. Bu teşkilata ve çalışma 
usullerine ve varılan neticeye ba
kınca insanın Andre Gide'in for
mülüne sahiden inanması lazım 
geliyor: ''Sanat baskıdan doğar 
ve başı boş hürriyetle ölür.,, 

Burhan Ümit TOPRAK 

Yunan azısından 
sonra 

21 Nisan tarihli Nir !st gazetesi yazı
yor: 

Martm birinci günü patlak vermiş 

olan yunan azısı on ibeş gün .kadar sür
dükten sonra bastırıldı. General Kondi
lis kuvvetleri karşısında Makedonyada
lki azıyan General Kamenos yenilince 
bu azmın yunan hükfuneti için ortaya 

çıkarmış olduğu tehlike yok oldu. 
Bu bitiş, şerefsizce bir bitiş olmuır 

tur. Kara ve denizdeki azı önderleri 
kendilerine uyan insanları olduğu gibi 
bırakarak: ellerine geçircbildicklerini ge

çirerek Yunanistandan kaçtılar • 
Makedonya azıyanlarmdan bir ço -

ğu &mm geçip Bulgaristan'a sığındık

ları gibi denizde azıyanlardan bir tala· 
mı da Türıkiye'ye kaçtılar. 

Yunan uçakları tarafmdan bomba -

lanmış olan Averof zırhlısı Bay ve Ba
yan Venizelosu Kasos adasına !bıraka • 
rak teslim oldu. 

Uzun sryasal yaşayışının sonu ola • 
rak Venizelosun oynadığı bu kanlı o -
yun bu suretle sonuna enniş oldu. 

Bu azının, ne kadar zarar verdiği da
ha tamamiyle kestirilmiş değildir. Bu, 
her halde hüktlmet haznesine büyük bir 
yıkım olmuştur. 

Bu işe kalkışan Venizelosun bera
ber ayaklarunaya çağırdığı taraftarla • 
rmdan birçoğunun bu işten geri dur -
malan Yunanistan'ı çok kötü sonuçlara 
varmaktan alıkoymuştur. 

Son yirmi beş yıl içinde Avrupa soy· 
sallığı es.aslarına göre yurduna bağlr, 

akıllı uslu bir adam gibi görünen Veni
zelos, lbu davranışiyle bir hayıdud kafa
sı taşıdığını göstermiş oldu. 

Bu azının en büyük soravı bu işe ön
ayak olan ve kendi asığlarrnı yurd asrğ 
larrndan üstün tutan subaylarm omu. 

zundadır. Venizelos onları bu bakrmdan 

teşvik etmiştir. 

•.•. V cnizelosa ıkarşı olan partile • 
rin de bu azıda soravlan yok değildir 
ve bundan dolayı bu ülkede sıyasal du
rumun düzelmesi güç olacaktır. 

1 MAYIS 1936 

kitabı 
Kiuıbın adı: Deniz ticareti hukuku (Ulus maıba<Js' 
1935) Yazanın adı: Prof. Mazhar Nedim GökniJ 

Hu.!cuk edebiyatımız memle - eseriyle hem türk hukukçusu!~ 
Ketimizde fazla işlenmiş bir ınev- dikkat gözlerini önünde diz~ 
zua dair değerli bir eser kazan- lecek bir mevzu üzerine ç ., 
mıc: bulunmaktadır. Ülkemizin ve hem de aynı hukukçuyu verı 
;liı:ı kütüphanesi bu eseri sadece ve geliri cömerd bir sahada tııı 
istesine kaydetmiyecek, ıinesine vetle teçhis etmiıtir. 
de basacaktır. Şu birkaç satrrJan Bu iki bakımdan onun ge~ 
sonra derhal ilive edeyim ki: kudretli ıahsiyetine yalnız ·~ 

hukukçusu değil, öz memleket 1 

tısadiyatı dahi borçlanmıştır. 

Hukuk proles6ra 14azlıar Nedim 

uu yazrımn mahiyeti ne tenkidı 
ve ne de tahlilidir. Esasen pro · 
feıöriin muvacehesinde bu iki 
türlü kabiliyeti de göstermekten 
mahrum bir meslektaşım. Mak -
sadım: sayın profesöre mesleği -
min kitabiyatına kazandırdığı 
bu değerli eserden dolayı hisseme 
düşen şükran borcumu sunmak ve 
mevzu hakkında da afaki mahi • 
yette bir iki söz söylemektir. 

1. - Bizde deniz ticareti huku
ku haylice senelik okutulma yaşı -
na rağmen bakir kalmış, her ne· 
dense ilimle bir türlü mesud bir 
surette başgöz edilememi,tir. Bu 
dünütlülük şerefi metodik çalış • 
masmın neticesi olarak Profesör 
Mazhar' a mazhar olmuştur. 

il. - Mevzuun lisanımızda İl· 
mi ve tam bir surette deşilmemesi, 
ortaya istif ad eyi mucib bir şekilde 
atılmaması dolayısiyle de ecnebi 
lisanı hilmiyen hukukçularımız bu 
sahada • cesaret de olsa söylemek· 
te beis görmiyeceğim ki - bilgisiz 
kalmışlardır. Bu vaziyetten ise ek
seriyetle firenk avukatlar istifade 
etmiş ve deniz ticareti hukukuna 
aid davalar üzerinde fili bir inhi-
sar temin ederek haylice para da 
kazanmışlardır. Her bakımdan 
verimli olan bu ilim sahasında, ne 
garib ve bahtsız bir tecellidir ki 
onun metnini bile baıtan nihayeti
ne kadar okumak ihtiyacını duy
mayan hukuk müntesiblerimize 
tesadüf olunmak mümkündür. Bu 
tuhaf vaziyetin bir saiki de mevzu. 
un iılenmemesine, diğer bir ıöy
leyişle ehemmiyetinin tebarüz et • 
tirilmesine atfetmek lizımdır. Pro
fesör Mazhar Nedim Göknil bu 

DAGINIK UUYUKLAR. 

Çekoslovakyadan bir alman 
kaçırıldı. 

Londra, 30 (A.A.) - TaJ!IÜs 
gazetesinin Londradan öğrendiği· 
ne göre Çekoslovakyada yerle~m1ş 
olan J osef Laınpersberger ismiu 
deki bir alman; yurddaşlan tara· 
fından kaçırılmış ve Almanyaya 
götürülmü~tür. 

TUTSANAN PAPASLAR 
Berlin, 30 (A.A.) - Sıyasal po

lis, yabancı basmlarla ilgili olmak 
suçu ile, protestan kilisesi basın 
başkam B. Vinkleron ile Berlinli 
protestan papas Vilmersdorfu tut
samıştır. (tevkif etmiştir.) 

lngilteredc işsizlerin sayısı 

Londra, 30 (A.A.) - 15 nisan
da İngilterede işsizlerin sayısx, 25 
:narta nisbetle 109.410 .;e geç~n YI
b göre de 103.735 az olmak üz,..re 
2.044.460 kiş;dir. 

• 

111. - Profesör Mazhar Ne 
Göknil eserini ıekiz senelik ~ 
ma hayatından sonra ortaya~ 
mııtır. Ben bu müddeti ne ft 
ne de fa<ıla buluyorum. Bir pr0 ı 
aörün bir iki sene içeridnde kit' 
yazmasını biraz acelecilik oJ:ır 
addeder, on seneyi mütecaviz rı:. 
detlerde ise müruru zamanın kil 
lenmişe meyyal kokusunu dtı~ 
rmı. Bay Mazhar Nedim bu te ~ 
kiye göre vazifesini tam zanı~ııl' 
da baıarmıı bir vatandaştır. J-1~ 
ıa etmek lazım gelirse o eseri111 ~ 
kesine kürsüsünde pişmiş oldtı~· 
bir anda ıunmuştur. 

iV. - Eser, ilmi ıiıtemle Y' 
zılmışhr. Zira : . 

a) Eserin yazılması dolayt51 

müracaat olunan kitablar ın~te 
nevvi ve zengin mevzuattır. ı ı: 
eser dokümantasiyon itibari1 
tam ve mutlaktır. Muhtelif li:311~ 
larda yazılmış alakadar ilim k t~ Ilı 
larmdan istifade edilmiş, kalld, 
nizamname ve talimatnameler. 
dik didik tetkik edilmif, elen1t11f 
tir. . 

b) Eserin fihristi ise metod 
bir tasnifin sahibidir. ~ 

c) 1Iive de etmek laznndır 
eser lisannmzm temiz ve ~al(tl 
diliJe de kaleme alınmıştır. 

V. - Müellif eserinin her.~ 
mında hakim ve nafiz bir vazı}' 
tedir. Bu kısımlardan burada ~s, 
rı ayrı bahsetmemize bittabi it1l 
kan yoktur. "Kaptan,, bahsi i.iıe 
rinde ise şu bakımdan kısaca clıı1' 
mak em elindeyiz: 

Malfundur ki deniz ticareti 1'~ 
nunumuz kaptanın ilmi tarifini 
mamıştır. Fakat halk lisanu:ıııı 
da "gemisinj k-..ırtaran kaptandıt 
diye m~şhur bir söz vardır: Bu~ 
zü kalbı ve kafası tertemız ll", 

meslekdaşım Bay Mazhar Neditıl; 
"önsöz,, ündeki asil tcvazııtıl1~ 
rağmen eserine atıf ta bulun~ 
tatbik edecek ve diyeceğim k · .. ~ 

Profesör Mazhar Nedim Go. 

~:~3:~!a::§ i~: ~:;a::a:ıı~ 
yapısına herhangi bir memlek~ , 
tin ilim denizlerinde dahi esJcı 
meden payidar olmak mazha··" .

1 
tini ve füsununu zerketmesini b' 
miştir. .. 

Dr. Jür. Münip Hayri Orgvf 
..,ümer Bank Hukuk Müş3"°1 

-~ z 

BİR PARA DURLUGU 
KONFERANSI MI? 

Brüksel, 30 (A.A.) - Başb1 

kan B. Von Zeland, ilgili devle' 
~ıl lere baş vurarak paranın durlUl:' 

için arsıulusal bir konferans tol7' 
lamak üzerinde fikir danışmıştı! 

ll' 
Bu devletlerden bir takımının. ııı 
man elverişli olmadıgı~ için bö~ 

··!)' 
bir konferansın gelecek kıştan J 
ce toplanamıyacağı yolunda ce 
verdikleri sanılıyor. 

Filihe ulusal göstermelik 
Sofya, 30 (A.A.) - Filibe ı.ı1tı 

bal göstermeE\r. (nümune) parı6 

f ·~ yırı baş!Jakan B Toşef tara ın ... ~ u 
açılmiştır. Başbakan panayınrı 1t 
nemini kaydederek bugünkü btlıf 
ran devrinde bunun devamlı çal 
malarm parlak bir iı:eri olduğıtll 
söylemiştir. 

Polonyada taşan nehirler· 
Var~ova, 30 (A.A.) - Karp' 

lann güneyinde bir çok nehir1 

1~şmıştrr. Dniesterin sula..-ı 
metre yükselmictir. 



İstanbul şehir ~- ··-- ·-- AVUSTURYA 'D 
• 
) ~trosu temsilleri . Dışardan gelen son duyuklar Tuna pakh ve 

Avushırya 
-----

Şehrimize gelditin.i habel" Yerdiğimiz 
lıtanbul tehir tiyatrosu trupu ilk tem
lillerini bu ak,am vereceklerdir. Oyna

llacaJc ir.er Madan San - Yen'dir. Fran-
112 tiyatro yazmanlarmdan Viktoryea 

Sardu ile Emil Moro'nun birlikte yaz· 
,llllf olduldan bu izer franıız devriminin 

-- -- --·--- ~-- ----- - -

tanınmıt rehrelerin.i ve o denin ııyual 
hidiaelerinden bir takımım, Napolye>
DUn saray hayatuun iç yiizünü kuvvetli 
hir telmı"Jde canlı olarak anlabr. Bayan 
Seniha Bedri tarafuadan dilimize çevril• 
mittir. 

ikinci 07UJ1: Mauhib _... Celalia 

aon izsi olan "Balaban Ağa,. dır. Tıyat

ro dram .e operet diye iki kmna a,nl

nuş olduğu için çok ıahıslı olan bu ke>

ınedi lstanlMılda bu yıl tçinde çzkanla

nıamışb. Şimdi iki trup birleflDİf olarak 

gezd"kleri için izer ortaya konulabilmit

tir. Yazanının büyük ünü komedi içia 

Yeter bir salıktır. 

Üçüncü 0)'1111: Rıu klasiklerinden 

Cogolun bütün dünp dillerine çevrilmit 

"'Müfettiı., adlı 5 perdelik komedisidir. 

Cogol bu izeriyle bütün bir deni aıa

landırmq ve çok kuvvetli, wıutulma 

tipler yaratmııtır. Y aalqmdaM-i s• 

çen uzun zaman bu izere delerinden bir 

ıey kaybettirememiştir. 

Dördür .. ·· gece Dost~skinia • 

eyi ve dünyanın en tanıDIDlf romanların

dan biri olan "Suç ve ecza. dan sah

neye adapte eailmİf bir pi~tir. f.......,. 
da büyük bir 11111.....ffalayet bzpmmf o

lan bu izerin değerli l'OmaDWDIZ Reıad 
Nuri tarafından türkçeye çevn1miı olclu

funu ela aöyleraek bu piyes baklanda bir 

fikir venni~ oluruz. 

Beıinci temsil lımaı1 Calı"bin fransız

cadan adapte ettiği Yalancılar isimli hoı 
ve canlı bir izerdir. Bu da bu yıl lstan· 

bulda oynanmamıf, Anadolu turnesi için 

hazırlanmı§tır. 

J\ltına gece Nazun Hikmetin "Unu

tulan adam,, ı oynanacakbr. lstanbulda 

bu izerin ha, rolünü oynamJ! olan Er· 

tu rul Muhsin trupla beraber bulunma· 

dı ı için baı rolü lmıail Galib oynaya· 

caktır. 

Bu repertuvarla f stanbul tiyatrosu ar· 
tistlerinin ankaralılara çok güzel bir U

nat haftası yaıatacaklanna eminiz. 

Kabul günü 

FRANSA'DA 

f.,ransız hava 
programı hızlabldı 

Parla, 30 (A.A) - Yetkeli bi
ri, gazetelere Yerdiği diyevde de · 
mittir ki: 

- Fransız havacılığı 1935 
10nlarmda baştan başa yenilen • 
mit olacaktır. 1933 sonunda ha
zırlammt olan havacılığonızın ÜÇ 
yıllık yenileıme planı, dıııal hi · 
diselerin tesiriyle ister istemez hız 
landırılmıt ve programm 1937 
bahannda bitirilecek yerde 1935-6 
kıtmda bitirilmeaine lüzum görül-

müttür. 

Franaus hava bakanı Rom.ada 
ıu?leri görüıecek? 

Parla, 30 (A.A) - Fransız ha
va bakanı general Dönen 9 ma • 
yısta Romaya gidecek ye orada 

111 meselelerle uğrqar.aktır: 
l - Stresada tuarlanan ha

ya paktının görütülmeıi, 
2 - frannz. italyan bava tİ· 

careti birliği projesinin gözden 
geçirilmesi, 

3 - Her iki memleketin tek • 
nik beraberliiini kuvvetlendir 
mek. 

Rıu • fraıuu pakhnın 
ana çizgileri 

Paris, 30 ( A.A.) - Ekselsiyor 
gazetesi, lransıs • sovyet psktUJI 
§Öylece özetiyor: 

ı - Pakt, Ceıevre andla7ma
sınm çerçevesi içinde, yani bu 
andlaşmasımn onuncu, 11inci,15-
inci, 16 ıncı, ve 17 inci mad~ele
ı ine uygun olarak yapılmıştır. 

2 - Pakt, Lokarno hükümle
rnin yürütülme.sine (infazına) en
gr.l olmıyacaktrr. 

3 - Yardmılaşma, karşıhklı 
oJup uluslar ~jsyetesinin bırakığ
lanna (imtiyulanna) uygun, ye
trr (kafi) bir ~..!re (müddet) lçır 
olac.ıktır. 

.ıt - Pakt a~am ve kapsallcgı 
(ır.2na ve şüm~lü) ve tatbik yr,~e: 
ııek1iği (kab;liyeti) etrafm~.akı 
görüş aynmlığı (farkı) ~~ oz~l 
(hususi) yükenleri (teabhutluı) 
ruılatan bir şek,?de ol~caktır. 

ALMANYADA: 

Alman deniz 
silahlanmasının 

yankılan 
1 ondra, 30 (A.A.) - Deyli E

kisprese göre, B. Hitler, durumun 
pek ~lverişsiz olduğunu gördüğü 
ve y~ni denizala gemilerinin ya
pılmas~na ve hava kuvvetlerinin 
artırıJmasına karar verilmesinin a 
yan~ır<lığı heyecanın dinmesin 
isted~ ği için, bu hafta sonundau 
başhyacak olan ingiliz - alman 
jeniz görüşmelerinin geciktiril· 
mesini istemiştir. 

B:.ı gazete, B. Hitlerin bu g<S
rüş~e~ere girişmezden önce, özel 
olarctk toplanmaya çağınl~cak o
lan ka) ştag önünC:e bir söylev ve· 
rerek Almanyanın dış sıyasasmı 
açıkça ortaya koymak isteğinde 
bulunduğunu da ulayor. 

Moming Post gazetesi diyor 
ki: "Bcrline bir protesto notası 

göndermenin faydalı olup olımya
cağmı kestinnezden önce, Paris ve 
Roma ile oylaşdacaktır. (teatii ef
kar edilecektir.) Fransa deniz sil 
bakanı B. Piyetrinin ı:iyareti, ger· 
çi özel sebeplere dayanmakla be
raber, çok faydalı olacaktır.,, 

Deyli Herald de diyor ki: "Al
manyanm deniz kuvvetlerini ar
tnna programı pratik alanda sa
nıldığından çok daha ileri gitmiş
tir. Bugün eratyle beraber altı de
nizaltı hazırdır ve Kuzey denizi 
manevralarına katılacak bir halde· 
dir.,, 

Amerikalılar tla kaygu'da-
Va~ington, 30 (A.A) - De

niz sü bakanlığı çevenleri. Alman
ya tarafından denizaltı gemileri 
yapılmasmm, İngiltereyı deniz 
kuvvetlerini artırmak :r:-:>ronda bı
r:ıkacağı düşüncesindedi:ler. Va· 
s;ngton andlaşmasile kuruimuş o
lan denklik, her hangi b.:.r <levletin 
~onanmasını artırmasile bozulur
sa, bu andlaşmayr ımzalamış olan· 
lardan biri, ötekilerine haber ver
mek şartiyle donam:nasmı az:ur 
nak hakkmi sahiptır. Amerıka, 

tTAL\'A'DA 

Şüpheli uçku .•• 
ltalyada bir alman uçkusu 

yere indirildi. 
Seatocalende ( ltalya) ao -

Röyter ajammdanı 

Viyana, 30 (A.A) - 4 ma • 
yDta V enedilde toplanacak olan 
İtalyan - .acar - a9Ulbuya ba • 
ferammm programı, Tama .-1 
paktı ile ilci taraflı lauplıldı JU' • 
dım paktlan ~ içinde n • 
mrlanac•ktır. 

ltalyan haYa kuvvetlerinin bU
yük bir merkezi olan bu tehir Ü· 

zerinde bir çok defalar uçtuiu 
görülen bir alman uçkuau, 6 ital
yan aüel uçkusu tarafından cu • 
marteai pnü sorla yere indirU • 
miftir. 

Hüldbnetin ıimdiye kadar giz-

Macariatanm bir çok DOldalt. 
rm aydmlenmaa için dilekler ile
ri aüreceii eanrlm•ktadll'. Ancai 
AftUtlu'Ja ~ -dlq...Ja • 
nn deii...,_ balrlandaki fikirle-
rinin aörüıme konma olacafım 
oranlamaktadırlar. Avusturyalı • 
lar, ıüvenlik tefkilab konusunun 
uıl meseleyi tqkil ettiiini. ailah. 
azlanmıt devletlerin yeniden ai -
lablenmaa MrumUDUD Roma ve 
Venedik ıöriifmelerinde ikinci 
derecede bir metele olarak _ 1ö:1 • 
den geçirilmesi gerekeceğini IÖJ· 
lüyorlar. 

li tuttuğu bu haber, yeni gizaçıl • 
mıttır (if ıa edilmiıtir). Alman 
uçkusunun içinde ıivil giyinmit 
biriai bulunuyordu. Sanıldığına 
ıöre, bu bir alman subayı idi. 
Üzerinde alman markalı iki fo -
toğraf makinesi bulunmuıtur. Şim· 
eli tutaktır (mevkuf). 

Fa§ist kurumlarmm kaç 

üyesi var? 
Roma, 30 (A.A) - Burfln 30 

niaan tıünü fqiıt kurumlarının Ü· 

yeleri 4.397.288 dir ki, bunun 1 
milyon 913,4 i Baliltalar ve 
1.665.305 i de genç italyan kızla
ndır. 

YUGOSLAVYA 'D..L 

Yugoslavyada seçim 
Belgrad, 30 (A.A.) - Aynşa 

(muhalefet) seçime girmek ve 
Belgradda toplantılar yapmak ~
kinlan verilmesi üzerine dün yC\lı 
sekiz bin kişilik bir toplantı ya
pılmıştır. Aytaçlar (h?tiP). belli 
bir program göstennedıklerınden 
halk yavaş yavaş dağılmış ve top· 
lantıyı yapanlar hiç bir başarım 
elde edememişlerdir. 

merikan tezgahlan şimd! tam ve· 
rimle çalışmaktayken iapon tez
gahlarının bir kısmı boş dum ak
tadır. 

Habsburılarm tahta ıeçmeal 
sorumu, uyaaa çeYenlerini çok 
iJailemektedir. 

AYlllturya bükGmet adamlan 
ile küçük anlqma devletlerinin 
kesin görütlerine ıöre bu mesele
nin görüıülmeai ıimdilik dütü • 
nülmemektedir. 

Roma, 30 (A.A) - Venedik • 
te 4 mayuta toplanacak olan ma
car - ital7an • avuatury~ konfe
rammm ereği, haziran bqJancıca 
da Romada topl•n•cak Tuna 
paktı konferamma ıirecek bir üç. 
Jer bloku yapDMk içindir. 

ltalya, küçük anlqma devlet,. 
lerinin Ye Tuna lronferansma gi
recek öteki devletlerin Cenevre • 
deki toplanhsında Roma konfe • 
ranıının ereğini anlatmıttır. 

• 

ı;oVYETLER BIRJ.l(;lNDE 

General Voroşilofun 
bildiriği 

Moskova, 30 (A.A.) - narp 
komiseri general Voroşilof, 1 ma
yıs dolayısiyle Kızılordu için çı
kardığı bildiriğde diyor ki: Sov
yet Rusya; banşıl gidişini ta
mamlamaya çalışmaktadır. Bu
nunla beraber kendi topraklanru 
savgamak dölenindedir. Bu alan
da dayançı Kızıl ordudur. 

Saygı değer konuklamnm gel
diklerinde evde bulunmam için her 
ayın birinci ve üçüncü cwna gün
lerinde sevinerek kar§Ilıyacağunı 
bildiririm. 

Hacıbayram caddesi No: 9 
Kayseri saylavı 

Ferruh Gübgiib 

s _ Söz bağı her hangi başka 
bir devlete kar§ın (aleyhtar) de
ğildir. Eşit haklarla uluslar sı:ıs· 
yetesinin çevresi içinde. doğu Av
rupası için karşdıkh bır yardmı· 
laşına sistemi ~uralmasına çal~
mık prtiyle isbyen bu pakta gi 
re1'ilecektir. 

'ngiliz donanmasının artırılması 
na karşı gelmiyecektir. Anc~k, J a 
ponyanm da durumdan asıglana
.,.ak aynı hükümlere baş wrma 
undan ve ingili.z donan~as~le 
kendi donanması arasınd3kı nıs
beti korumak ergiyle yeni gemi-
er yapmasından kaygılanmakta

<la. Halbuki japon deniz kuvvet· 
1erinin artması Amerikanın '3urıı· 
Jıunu güçleştirecektir. Çün:dl -a-

Amerikalılar, gerçi, tezgaı.ıa
nnı hmb zamanındaki şekline kt>
var ve kapalı bulunan Baston ter
; anesini de açabiliı ler. Yalnız, de
niz sil bakanlığı Japonya kcndı 
tezgahlarının ban.} durumuu:!:A:~· 
şeklini bozmadıkça böyle bir yola 
sapmanın doğuracağı güçliikleri 
göz önünde bulwı.dunnaktad.ı.r. 

lngiltere proteeto edecek mi? 
Londra, 30 (A.A.) - Kabinc

ain, Almanyanın deniz kuvvetle· 
rlnin artırılmasını yakında Ber
i inde protesto etmesi iktimallidir. 

Kıztlordu, en tükel ailihlara 
maliktir ve her er İ§çiler yurdu
nun ıavganması uğruna canını 
vermeye ham- bulunmaktadır. 

Bundan aoara general V oroti· 
lof ordunun bayrammı kutlamak· 
ta ve bildiriğini "yaşasın işçiler 
devriminin nrsılmaz kurucusu KJ. 
zılordu !,, sözlerile bitirmektedir. 

U1..US'un romanı Tefrika: 62 

San Micheıe>nin_kitabı 
Yazan: Aksel MUNT 
Türkçeye çevuen: Na$Ubi BAYDAR 

Kansı onun, eskiden bir muharebede al· 
dığı yaradan muztarib olduğunu tahmin 
ediyordu. Miralay yatağına uzanmıştı. Ba • 
§ma soğuk bir kompres koydurmuştu. Za -
Yıf ve ihtiyar bir hali vardı. Ona sordumı 

-" Gülümsedi mi?,, 
Titriyerek, elini brandi sodaya uzattı. 
-"Baş parmağının tırnağındaki Y~~ 

dişine benziyen çengel gibi şeyi gördunuz 
nıü?,, 

Sarararak alnındaki soğuk terleri sildi. 
Başımı ellerimin arasına alarak: 

" Ne yapmalı bilmem ki?,, dedim. 
Miralay .za ıf bir sesle: 
- "Siz"n icin bir tek kurtuluş ça~i var: 

evleniniz. Yoksa içkiye mübtela olacaksl • 
IUz.,, dedi 

ON DÖRDONCU BOLUM 

Vicomte Maurice 

Ne evlendim, ne de içkiye mübtel~ ?l • 
dum. Yalnız başka bir karar vererek Villien 

.. •. un·· ü büsbütün terkettim. Rozali saat avonus . . od 
yedide çayımla Figaro ga7etcsını ama 

. . ben de yarım saat sonra çıkarak 
getırıyor, . . 

ik.d hastalanmı kabul etmek ıçın eve saat ı e, 'd 
d .. ··yordum. Son hasta ile beraber yenı en 
.:::ğa çıkarak .gece geç .. ~kit dönüyor v: 
bir hırsız gibi kunseye gorunmeden. ~ 
giriveriyordum. Rozali'nin aylığını ıkı mıs -
line çıkanmştnn. O, merdce ev~e ~al~~' yal
mz sade kapı açmaktan başka bır ~~ go~e • 

di .... den ... :trı:ıyet etti. Bütün ötekı ışlen ya-
gm ~ · .. kükl 

pan, hahlan &ilke°:' ~lbise~er!mın so e : 
riııi dikeııı, potinlerımı temı~ı~e~ ~qır 
ıanmı yıkayan ve yemeklenmı pışıren Ma-
mzel Agata idi. 

Harici alemle kendisi an~nc"ia bir rabıta· 
nm lüzumunu anlıyan ve yanında daiına kav
ga edecek birisine ihtiyacı olan Maınzel.:A • 
gata, şimdi Rozali'nin huzuruna tev~~ulle 
katlanıyordu. Razali, sesinde hafif bır tı~:~
me ile onun kendisine bir defa gülümsedıgı
ni söylemişti. Çok geçmeden, köpeğim T~ 
da Mamzel Agata'dan korktuğu için eve. ug
ramaı:nağa ba~ladı. Bütün gününü benımle 
beraber arabada, hastalan ziyaret e~ekle 

iriyordu. Evde nadiren yemek yıyor, 
~~tbaha girmek bütün köpeklerin başlıca 
zevki olduğu halde hiç mutbaha uğramıyor
du. Günlük "çalJAtDasmLa bitir~ 101U'8e 

kendisini nisbeten emniyette hissettiği 
odamdaki sepetine aavuşuyordlL 

Hastalanın çoğaldıkça her pazar günü 
öğleden sonra Bulonya oımanu:ı.da ~ptığı· 
mız gezinti için vakit bulma!' .~çleşıyord~ 
Köpeklerin de, yüreklenmek ıçm msanlar gı
bi toprak kokusu duymağa ihtiyacları var -
dır. Köpekler için, Bulonya oıman~ "eh
lileştirilmiş,, ağaçlan arasında bile olsa, 
ağaçlar arasında koşuşmak ve yolda rastla
nan bir ahbabla çalılıklar arasında saklan -
baç oynamak kadar faydalı bir şey yoktur. 
Bir gün, beraber bulunmaktan mesud oldu
ğumuz halde, kenardaki yollardan birinde 
yürürken, arkamızdan, tıknefes bir adamın 
nefes alışını andıran öksüıiilderle kanşık 
bir nefes alış sesi duyduk. .Ben, arkamızdan 
asmatik bir adam geldiğini sandnn ama 
Tom bunun, varkuvvetiyle koşarak gelen ve 
nefesi kesilme derecesine geldiği için ken -
disini beklememizi diliyen bir köpek oldu
ğunu hemen anladL Biraz sonra Loulou, şiş
manlıktan nefes alamıyacak ve yorgunluk -
tan konuşamıyacak bir vaziyette, siyah dili 
ağzından sarkmış, gözleri heyecan ve se -
vinçten yuvalarından f ırlamıı olduğu hal.de 
ölü gibi ayaklamnm dibine yığıldı. 

Ortadaki yoldan geçen bir kupe araba • 
nm içinden, birisi boyuna Loulou! Loulouf,, 
diye bağmyordlL Ağaçların arasından bize 
d.oiıu kQll" bir Qlak da "Loulou 1 Loulou ı.. 

diye köpefi çağmyordu. Uşak, her 
gezintileri esnasında Marquisr- '~ Loulou 
refakat ederken Loulou'nun birdenbire 
& koklamağa baıladığmı ve süratle ça 
lara doğru koşarak gözden kayboldu· 
söyledi. Oda hizmetcisi yan baygın bir 
de olan Marquise'i araba .,a bin11"rmiş, ara 
cı yolda bir aşağı, bir tt·kan gider 
gelip geçenlere Loulou'yu görüp görmed" 
terini sorarken, kendisi de ya' ım saattir 
nun peşinden kopııu~tu. Daima nefesi 
silmiş, sesi kısılmış bir halde olan Loulou' 
yu Marquise'in dizle,lııe koyduğum 
sevincinden gözleri yap.rdL Hıçkır:nıa.11 
başlamqtı. Köpeğin kalbinin darac 
•öylüyordu. Borusuna doğJ u eğilerek, 
nun heyecandan ileri geldiğini söyle 
hakikatte ise köpek yaşlı ve ıişmaıı old 
için kalb sektesi pek yakındı. İstemeden 
beb olduğum b&ı kazadan dolayı Marquile 
birlikte çay içmek teklifini kabul e 
Tom dizlerimin üstüne sıçradığı 
Loulou kızgınlıktan boğulacak gibi ol 
Gezintinin devam etti_;:i m·iddetçe sahih 
dizlerinin üstünde bitkin bir halde ya 
bir gözüyle Tom'a m.ydan okurken, öt 
gözünü de muhabbetle bana doğru lrn'ınnıırto_ 
nyordu. Bıı sis bana diyordu ki: 

(Sonu var) 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlar~ 

İLAN 
1 - Fırka birliklerinin ihtiyacı için 140 bin kilo sığır 

etinin eksiltmesi kapalı zarf usulü ile Selimiye satın al
ma komisyonunda 6 mayıs 193!> paı(Jrt'!si günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

2 - İstekliler usulüne göre yazılacak mektuplarım 
muayyen saatten bir saat evel kom~syona vermiş olmalı
dırlar. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketlerin 2490 numa
ralı kanunun 53. üncü maddesine göre vesikalarım ko
misyona göstermeleri mecburidir. 

4 - İşbu sığır etinin tahmin bedeli 49364 liradır. Mu
vakkat teminatı 3563 liradır. Bu teminat ihaleden üç saat 
evel Selimiyede fırka muhasebeciliği veznesine yatırılmış 
olmalıdır. Diğer mal sandrklanna yatırmış olanlar usulen 
teklif mektuplan ile birlikte makbuzlarım komisyona ve
rebilirler. 

5 - Şartnameler komisyonda hergün görülebilir. 
Şartnamelerin musaddak suretini almak istiy~nle~. ka~u
nun besinci maddesine göre muhammen bedelın yuz bın
de beş( nisbetinde bir bedel mukabilinde komisyondan a-
labilecekleri ilan olunur. (879) 1-1544 

Ankara Defterdar lı~ndan: ... 
Mütekaidini mülkiye ve askeriye ile eytam ve erami

linin haziran 1935 yoklamaları 1 mayıs 1935 den başlar. 
Ve ay nihayetinde hitam bulur. 

1 - Muhasebeden alınacak matbu sağlık ilmühaberi 
kağıtlarında gösterilen suallere yazı ile aynen cevap ve
rilecek ve belediyeye tasdik ettirildikten sonra maaş cüz
danı resmi senedi ve yeni yazı ile yazılı nüfus tezkerele
ri mhuasebeye verilir. 

2 - Askeri mütekaitlerin yoklamaları askerlik şube
since de tasdik edilir. 

3 - Vekil veya mutemetlerine esas maaş sahiplerinin 
bulundukları yerlerden gönderecekleri sağlık ilmühaber
leri aynı şerait dahilinde kabul edileceği ilan olunur. 

(986) 1-1720 

DahiJiye Vel{aletinden: 
Müstahdemin için yaptırılacak 50 adet elbise dolabı 

pazarhkla yaptınlacaktır. 
Muhammen kıymeti 620 Uradır. Niimune ve şartna

mesini görmek istiyenler her gün vekalet satın alma ko
misyonuna ve pazarlığa iştirak etmek istiyenlcrin de 9 
mayıs 1935 pazartesi günü muvakkat teminat parasile bir
likte vekalet satın alma komisyonuna müracaatları. (990) 

J-1724 

İl\:tısat VekaletiLevazım Müdürlüğ 
ünden: 

Vekaletin odacılık kadrosu dolmuş olduğundan oda
cılık için vekalete müracaatla makamın beyhude işgal e-
dilmemesi ilan olnuur. (985) 1-1721 

Emlak ve Eytam 
B:.«nkasından: 

Cebecide Demirli Bahçe mevkiinde bankamıza aid 32. 
numaralı iki katlı kargir ev ihale bedelinin dörtte biri pe
şin verilmek ve dörtte üçüaltıtaksitle üç senede faizli ola -
rak ödenmek üzere 15 - mayıs - 935 çarşamba günü saat 11 
de müzavede ile satllacaktır. 

Evin 7so metre ml!rabbaı arsası, zemin katında bir oda, 
bir sofa, bir matbah, birinci katında üç oda bir sofa, bir he
li, bir matbah ve bir hamamı vardır. 

Müzayedeye girmek için 400 lira pey yatmlacaktrı. Faz 
la malUmat almak için bankamız muamelat müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir. (920) 1-1707 

Jandarma Genel komutanlığı 
[ J-U. K. ] Ankara satın a lma 
komisyonundan : 

Jandarma hayvanatı için (2500) dane Çağ torbası 16.5. 
1935 saat 15 de açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
Çağ torbasının behcrine (135) kuruş fiat biçilmiştir. Şart
namesi komisyonundan parasız verilir. Eksiltmeye girmek 
istiyenler eksiltme saatinden bir saat evel (253) lira (13) 
kuruşluk ilk teminat banka mektubu veya sandık makbu
zu ile 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde yazılı belgeleri 
Ankara Yenişehir J, Genel Komutanlık dairesindeki ko-
misyona vermiş olmaları. (969) 1-1708 

U Y AN I Ş 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

I' Millı f~ludafaa Vekaleti Satın Alnıa 
~ 

.. ,,. 

1 
i 1 Komisyonu ilanları 

i 1 
BİLİT 

1 - Hava ihtıyacı için 550: 600 metre yerli malı haki 
gabardin kumaş açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel 2676 lira 45 kuruştur. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün iştirak 

edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü maddelerin
de yazılı şartlar dahilinde ve 201 lira teminat mektubu 
mukabilinde 12.5.1935 pazar günü saat 11 de M. M. V. Sa. 
Al. Ko. nuna müracaatları. (926) 1-1629 

1 LAN 
(16428) kilo gliserin mü 

teahhit nam ve hesabına sa· 
tın alınmak üzere pazarlığa 
konmuştur. Tahmin edilen 
umum bedeli (11499) lira 
60 kuruştur. Şartnamesi l>e
delsiz olarak komisyonu -
muzdan alınacaktır. İhalesi 
2. 5. 935 per~embe günıi -;a 
~t on birde komisyonumuz 
tla yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 862 lira 50 kuruş· 
tur. Pazarlığa gim1ek i.:;ti · 
yenler 2490 No. h kanunla 
şartnamede istenen belg.- · 
teri beraber getfrecekledir . 

(841) i~14o8 

İLAN 
8000 lira fiada ihale edi

len 39 kalem Röntgen mal-

\"lkeri Fabrikalar llmum 
l\liitlürliiğü Satmalma 

Komisyonu llanlan 

1 ADET KAGID KESME 
MAKİNESİ 

2 ,, YEDEK BIÇAK 

Tahmin edilen bedeli 
(1400) lira (-) olan yukar
da mikdarı ve cinsi yazılı 

malzeme askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 4 mayıs 935 
tarihinde cumartesi günü 
saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (105) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. Maddelerindeki vesaikle 
meıkur gün ve saatta kcr 
misyona müracaatlan. (955) 

1-1661 

24 TON ÇELİK 

Tahmin edilen bedeH 
( 4320) lira olan yukarda 
miktarı ve cinsi yazılı mal -
zeme Askeri Fabrikalar U. 
Müdürlüğü satın alma kr -
misyonunca 5 • mayıs · 935 
tarihinde pazar günü saat 
14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname para. 

sız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (324) lira ve 

2490 numaralı kanunun 2 ve 

3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (97l) 

1-1682 

164000 METRE TORBA
LIK BEZ 

Tahmin edil\!n bedeli 
(60000) lira olan yukarıda 
mikdan ve cinsi yazılı mal
zeme Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 19 mayıs 935 
tarihin!le pazar günü saat 
14 te pazarlık ile ihale edi
lecektir. Şartname (3) lira 
mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan ( 4250) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gim "e saatte ko
misyona müracaatları. (983) 

1-1703 

zeme.~:nin müteahhidi ifayı 
teahhü:l edemediğinden bu 
kerre 'lıÜt('ahhidin nam ve 
hesabma a1.:1k eksiltme su • 
retiyle satın almaca:::tır. 1-
l.3lesi '5. 5 t 935 pazartesi 
günü s3at 14 dedir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini almak 
sitiye:ıler bede1siz olarak M. 
M. V. satın alma komisyo· 
1ıundan ver'leı.:cktir. Eksil ~· 
meye gire.:eklerin belli gün 
ve saoti:ıde maliyeye yatı
rılmı§ GOO liralık teminatı 
muva:"katesinin vezne mak
buzu ve- yahut banka mektu
bu ve 7490 N o. lu kanunda 
gösknler. vesaikle birlikte 
M. M. V. satın alma komis-
yonuıı.a gelmeleri. (873) 

1-1702 

Saçları 
Dökülenıer 

f. / 

Komojen Kanzuk 

Saç Eksiri 

Saçlann dökülmesine ve ke
peklenmesine mani olur. Ko
mojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczaRelerle ıtriyat ma
ğazalarında bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK : 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

MOBLE 
Ve konforlu, aile yanında bir 

oda, Yeni§ehir Sıhhiye sokağı es

ki 37 yeni 11 A. Bahriye Bnb. 

Bay Hilmi evi. alt kat, 1-1659 

Kiralık bağ 
Dikmenin en eyi yerinde 

beı odası iki matbahı ahın 
kuyusu ve yirmi dönüm mey
va ve üzümlüğü olan bağ ki
ralrktır. Tel. 1610, a müra -
caat. 1-1783 

Z AY 1 
130 ton kok kömürü te -

minatı olarak Ankara bele • 
diyesi veznesine yatırmış 

olduğum 271 liralık makbu
zu zayi ettim. Hükmü olma
dığını ilan ederim. 

Vehbi Koç 
1-1782 

1 MAYIS 1935 ÇARŞAMBA 

Nafıa Bak ınlı~ından: 
Af yon - Antalya hatırım Af yon - Kara kuyu kısmı ile 

Afyondaki iltisak hattının ray ferşiyatı kapalı zarf usuliy
le ve aşağıdaki şartlarla eksiltmeye konulmuştur • 

1 - Bu işin muhammen bedeli (175.000) liradıF. 
2 - Muvakkat teminatı (10.000) liradır. 
3 - Eksiltmesi; 15 - 5 - 935 çarşamba günü saat l~ de 

Bakanlık binasında Demiryollar inşaat dairesi arttırma, 

eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Bu eksiltmeye girecekler teklif mektuplarını ve 

eksiltme şartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesika
ları eksiltme saatinden bir saat evetine kadar numaralı 
makbuz mukabilinde mezkur daireye vermiş olmalıdırlar. 

S - Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin münakasa gü
nünden en az bir hafta evel istiaa ile Bakanlığa müracaat 
ederek alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektupla
nna koymalan lazımdır. 

6 - Talipler; bu ferşiyat işi için hazırlanan eksiltme 
şartnamesile mukavele projesi ve merbutatından mürek
kep bir takım münakasa evrakını (875) kuruş bedel muka
bilinde demiryollar inşaat reisliğinden tedarik edebilirler. 

(932) 1-1706 

Toptan ve perakende satılık 
erz~rum sadeyağı 

Yüz kırk teneke Erzurum sadeyağı açık artırma ve pa
zarlık suretlerile toptan ve perakende olarak 6 Mayıs 1935 
pazartesi günü Ziraat Bankası Merkez Binasında satıla
caktır. 

İsteklilerin o gün saat on dörtte Merkez Müdürlüğil 
muhasebe servisine ve yağı görmek istiyenlerin de her gün 
banka tablidot memurluğuna müracaatları. 1-1786 

Ankara ticaret ve sanayı odası 
sicilli tjcaret bürosundan: 

Sicilli ticaretin 230 nwnarasmda müseccel bulunan Ak
saray Azmi Milli Türk anonim şirketinin 31. Mart. 1935 
tarihli hissedarlar umumi heyetinin içtimama aid zabıtn~
menin ve bu .zabıtnamede münderiç 1935 senesi mürakip
liklerine seçilen Ziraat Bankası Aksaray şube.si müdürü i 1e 
muhasebecisinin işbu seçim keyfiyetlerinin 30.4.1935 tari-
hinde tescil edildiği ilan olunur. l-1787 

Dahiliye Vekaletinden: 
Adet 
50 Yastık 

200 Yastık yüzü 
100 Çarşaf 

100 Battaniye kılıfı 
Müstahdemin için alınacak yukarıda yazılı yatak t• 

kımlan pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
Muhammen kıymeti 705 yedi yüz beı liradır. Nümuno

leri görmek istiyenler her gün vekalet satın alma komiıt
yonuna vermek istiyenlerin de 11 mayıs 1935 tarihinde 
saat 15.30 da vekalet satın alma komisyonuna miiracaat-
lan. (991) 1-1725 

Dahiliye Vekaletinden: 
Müstahdemin için alınacak 50 adet yatak nümunesi· 

ne göre pazarlıkla mübayaa edilecektir. Nümuneyi gör
mek istiyenler her gün vekalet eksiltme komisyonuna 
vermek istiyenler de 8 mayıs 1935 çarşamba günü saat 
15,30 da 600 lira muhammen kıymetine göre teminat mik
dariyle vekalet eksiltme komisyonuna müracaatları. (992) 

1-1726 

Dahiliye Vekaletin den: 
Müstahdemin için alınaçak 100 adet Battaniye pazar. 

lıkla mübayaa edilecektir. Muhammen kıymeti 800 lira
dır. Nümuneyi görmek istiyenler her gün vekfilet satın 
alma komisyonuna, pazarlığa girmek istiyenler de mu
vakkat teminatlariyle birlikte 12 mayıs 1935 pazar günü 
saat 15.30 da vekalet eksiltme komisyonuna müracaatl8' 
n. (993) 1-1727 

Ankara fnhisar1ar 
Başmüdürlüğünden: 

Sekili, Sarıkaya, Çoğul, Keçcç, Koçeç, Alibaba, Çan
kırı, Yerli, Boncuk ve Akçakoyunlu tuzlalarının 1935 se
nesi tatlı ıu ihtiyaçlanrun temini için 28.4.1935 tarihinden 
itib~en. 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İs· 
tekhlenn Ankara Baş müdürlüğüne veyahut mahalli me-
murluklarına müracaatları. (979) 1-1704 

Nafıa Bakanlığından : 
Poz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Haydarpa

şada teslim şartiyle ceman muhammen bedelleri 1630 62 
lira olan 12 kalem malzeme kapalı zarf usuliyle eksil~e
ye konulmuştur. 

Eksilmte 11.5.1935 tarihine rastlayan cumartesi güntl 
saat 14,30 da Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini, ticaret odası vesikası ve 122,30 
liralık muvakkat teminattan ile birlikte 11.5. ı 935 cumar
tesi günü saat 14,30 a kadar malzeme müdürlüğüne tevdi 
etmeleri lazımdır. Bu husustaki şartnameyi istekliler An
karada bakanlık malzeme müdürlüğünde parasız alabilir-
ler. (937) 1-1622 
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emniyet işleri umum 
müdürlüği;nden: 

. 1 - Ankarada vekaletler mahallesinde vilayetler evi
~ın Yanında yapılacak polis karakolu inşaatı eksiltmeye 
onulmuştur. Bu inşaatın keşif bedeli 18834 lira 80 kuruş· 

Jandarma Genel ·komutanlığı (J • 
U. K.) Ankara Sabnalma komis
youndan: 

Ankara Doğum ve Çocuk 
Bakımevi Baştabib iğind n~ 

Ankara Doğum ve çocuk baknn evinin 1935 mali yılı 
haziran ipt:dasından 1936 vı•ı mayıs nihayetme kadar yıl 
Iık ihtiyacı olan aşağıda cins ve mikdarlan yazılı mevad· 
dm evsaftan şartnamesinde yazılı olup yirmi gün müd
detle açık artırma ve eksiltmeye konulacağından ve 1935 
yılı haizranmın ikinci günü ihalesi yapılacağından talip
lerin artırma ve eksiltme ihale kanununun 2 3 üncü mad· 

tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardırı 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D) Hususi şartname 
E) Keşif cetveli 
F) Proje 

]) 1_s~iyen1er bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak 

1 
ahılıye vekaleti muhasebe müciürlüğüne müracaatla a

abiJirler. 
. 3 - Eksiltme 16.5.1935 perşembe günü saat 16 da em

~1Yet işleri umum müdürlüğündeki eksiltme komisyonun
a Yapılacaktır. 

4 - Eks~ltme kapalı zarf usuliyle yapılacakur.. 
5 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 1413 lira 

muvakkat teminat vermesi ve evelce 20 000 liralık bir inc:a
at · · · · ~. )" ışını muvaffakıyetle başarmış olduğunu tevsik etmesı 
azım dır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede ya
~~ s.~a~~~ bir sa~t. evetine kadar emniyet işleri umum 

durlugune getın1erek eksiltme komisyonu reisliğine 
~~k~uz mukabilinde veriJeeektir. Posta ile iadeli teah· 

utlu olarak gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü 
:~d~ede yazıl! s~a~e kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
d uhur mumu_ ııe ıyıce kapatılmış olması lazımdır. Posta
a olacak gecıkmeler kabul edilmez. (942) 

1-1641 

Aşağıda cins ve mikdarlan yazılı telefon makine ve 
malzeme 13.5.1935 pazartesi günü saat (15) de açık ek
siltme ile satın alınacaktır. Şartnamesi parasız komisyon
dan verilir. Tümüne (243,575) kuruş fiat biçilmiştr. İlk te
minatı (18,269) kuruştur. İstekliler teminat makbuz ve
ya banka mektubunu eksiltme saatinden bir saat evel An
kara Yenişehir J. Genel komutanlığı hinasmda komisyo
na vermiş olmaları. (921) 

Cinsi Mikdan 
(25) Lik Tarto Marka c;anoraı 1 Adet 
( 5) Lik Tarto Marka santral 3 Adet 
Tarto marka masa telefonu 5 Adet 
(8) Santim deve boyunlu fincan 1500 Adet 
(3) M. M. Lik Galvanizli te1 4286 Kilo 
LakHinşe pil takımı (Zenk, pil kavanoz) 60 Taknn 
(3) Santimetrelik İzolatör 300 Adet 
Cift hatlı siperi saika 2 Adet 
Tek hatlr siperi saika 5 Adet 
Komitatör S Adet 

( l-1615 

Bandırma belediye 
başkan ığından: 

Bandırma iskele meydanı iç.in ayağı ile beraber 733 li
ra keşif bedelli bir saat alınacaktır. Buna ait şartname ve 
keşifname Bandırma belediyesinden bedelsiz olarak alına-
caktır. 
İşbu saatm ihalesi açık eksiltme suretiyle 4 - mayıs - 935 

~OC4 #P:##T-TTTTTTTTTTTTTTT~· 
cumartesi günü saat 16 da Bandırma belediyesinde yapıla -
caktır. 

•• •• 
·BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

Yeni tertib pianmı görünüz. 
l inci keşiclesi ll mayıs 1935 tcdir. 

Büyük ikramiye 25 000 liradır 
s. ' ;"F ;r:ı= =ri':rJ:r1& :ı: :r1x1x1zJ: :Lx1x1x1x1x1x1# :tx1=r: :ıP• 

IVJ aar .. f Vekiletinden 
f 1 :- ?:ta t~drisat mekteblerinde türkçe, tarih • coğrafya, 
enbı~gısı, bıy~Joji, riyaziye, fransızca, almanca, ingilizce 

ırnuahm muavını olmak istiyenler için bu sene imtihan açı
acaktır. 

v 2. - !mtihanJaı l temmuz pazartesi günü İstanbul Üni-
erc:·t~~ınde bashyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacaklann · 
A) Türk ol malan, · 
B) 20.?e~. eksik \•e 45 den fazla yaşta olmamaları, 
~) Husnuhal erbabından olduktan, Cinayet ve cünha 

nevınden mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahalli vila
r~t veya kaza idare hey;tinden bir mazbata ibraz etmeleri 

1 
len memur ve muallım olanlar bu kayıttan müstesna 

~·~~mensup olduktan daire amirinin vereceği vesika kafi-

0) Her türlü hastalıktan ve mualimlik etmeye mani vü 
~~t anzalarından salim oldukların ıisbat edeı tasdikli he • 
ım rap-ı--u ibraz etmeleri 

M ır · ' se ~a ım !11ektebınden mezun olanların en az iki ders 
nesı muallımlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

17 
4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde cer: num~:ah kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dere

}"~. r dahıJınde herhangi bir orta tedrisat muallim muavin-
ıe-ıne tavin edi1ece1derdir. 

iJ 5 - .. Yukar~.aki şartlan haiz olan namzetler bir is~ida 
1 

e Vekalete muracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesıka· 
ar bağlanacaktır. 

A) Nüfu~ tezkeresinin asil veya tasdikli sureti, 
B) Tahsıl derecelerine ait şahadetname veya vesikala

rının asıl ve yahut suretleri 
C) Hüsnühal mazbatası' 
D) MahalJi Maarif f da;esinden nümunesine tevfikan 

•<lsdik1i sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotograflı fiş, 

1 
F) A Jtı adet 4 x 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraf -

arı, 

Bu vesikaların en son l 6/1935 tarihine kadar Vekale
te gönderilmiş olması lazımdır Bu tarihten sonra Vekale
~c gelmiş olan veya evrakı mü~bitesi noksan gönderilmiş 

ulunan istidalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. 
keyfivet ilan olunur. (842) 1-1481 

Jandarma (;ene] 

komutanlı~ından: 

İstekli olanlar ihaleye iştirak etmezden evvel 54 elli 
dört lira (98) doksan sekiz kuruş muvakkat teminatı be • 
tediyeye yatıracaklardır. Keyfiyet istekli olanlarca bilin-
mek üzere iian olunur. (887) 1-1552 

1--ULtöM:;:::;-ı Char1es Boyer - Florelle ı 
-euınıınıııııuırıuıııı llllllll mıın ı 1JN1U1 ı ıllllll!llllllllllllllllll .am.'llllJllllm 

Ankc.ra inhisarlar 
Baş liidiirlii~nden 

Kilosu Beher yliz kilo için muham -
men bedeli 

Kr. Santmı 
300000: Çankırı 3 50 ' 

1200000: Keçeç 4,10 
1000000: Koçeç 4,52 50 
500000: Yerli 4,38 
600000: Alibaba 3,70 
200000: Boncuk 8,00 
400000: Sarıkaya 7,70 
800000: Akçakoyunlu 4,00 
500000; Çoğul 7 ,50 

Yukarda isimleri yazılı tuzlalarda 935 senesi için tuz 
çıkarma ve taşınması 28 nisan 935 gününden itiabren yir
mi gün müddetle açık indirmeye konulmuştur. Miktar, 
yüz kilo için muhammen bedeli hizalarında yazılıdır. ln -
dimıe 18 mayıs 935 cumartesi günü saat on beştedir. 

Şeraiti anlamak ve indinneye girişmek istiyenlerin 
Ankara İnhisarlar Başmiidürliığündeki komisyona ve • 
ya mahalleri memurlarına müracaat etmeleri (963) 

1-1709 

Nafıa Bakanlığından: 
Af yon - Antalya hattının Burdur - Antalya kısmı 

etüdü kapalı .zarf usu1iyle ve aşağıdaki şartlarla eksilt -
meye konulmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli (55.000) liradır. 
2 - Muvakkat teminatı (4000) liradır. 
3 - Eksiltmesi; 16 - 5 • 935 perşembe güniı saat 15 te 

Bakanlık binasında demiryollar inşaat dairesinde inşaat 
artırma, eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktrr. 

4 - Bu eksiltmeye girecekler, teklif mektuplarım ve 
eksiİtme şartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesika
ları eksiltme saatinden bir saat eveline kadar numaralı 
makbuz mukabilinde mezkur daireye vermiş olmalıdırlar. 

5 _ Bu işe ginnek istiyenlerin münakasa güniinden en 
az bir hafta evvel istida ile Bakanlığa müracaat ederek ala
caktan fenni ehliyet vesikasını teklif mektupanna koy • 
malan lazımdır. 

6 _ Talipler, bu etüd .işi. için hazırlanan eksiltn;ı~ şart-
namesiyle mukavele pro1es1 ve merbutatından murek -
kep bir takım münakasa evra~ıI?ı (275) kuru~ bedel ~uka
bitinde Demiryollar inşaat reıslı ınden tedarık edebılırler. 

(933) 1--1705 

Bur a Belediye inden: 
Muhammeni lira 

d 
l . , , 

e erı.~a:. !7azıh vesikalarla şartnameleri görmek üzere 
her gun ogleden evel Işıklar caddesinde doğum ve çocuk 
b~krm evi baş~ab:pliğine ve ihale günü de saat on beşte 
yuzde 7,5 temınatı muvakkatc akçelerile birlikte müesse
sede müteşekkil artırma ve eksiltme komisyonuna müra
caatları ilan olunur. (988) 
Cinsi mikdan Cinsi 

Sadeyağı 350 kilo Zeytinyağı 
Pirinç l 500 ,, Makama 
Kesme şeker 500 ,, Nohut 
Çay 15 ,, Kuru fasülya 
Sabun 600 ,, Pirinç unu 
Mercime'3 100 ,, 

mikdan 
150 kilo 

200 " 
100 .. 
200 .. 

50 ,. 

Şehriye 100 ,, Kuru kayısı 75 " 
İrmik 80 ., 
Soda 250 " Bisküvi 50 

" Gazyağı 150 ,, 
Koyun eti 4000 ,, 
Yoğurt 12000 ,, 
Kuru soğan 500 ,, 
Patlican 400 ,, 
Enğinar 850 adet 
Semioztu 300 kilo 
Taze bamyı: 250 
Patates 700 ,, 
Prrasa 350 ,, 
Karnabahar 150 

" Yer elması 150 , 

Salça SO ,, 
Un 200 ,. 
Kurubamya 20 ,, 
Tuz 200 " 
Ekmek 7200 ,, 
Süt 3000 ,, 
Kesilmiş odun (mese) 

Taze ayşe kadı11 
fasulyası 

Bakla 
Kabak 
Dolmalık bibeı 
Kırmızı domateı 
Lahana 
Kerevi1 
Ispanak 

14000 .. 

400 " 
300 " 
350 ,, 

250 " 
300 ,. 

350 " 
250 ,, 

350 " 
1-1722 

Zonguldak 
Kömür havzası 

amelebirliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan İf: Zonguldağm MitatpaM 

mahallesi elmalık mcvkiindc inşa olunacak su ve elektrilıi 
tertibatını haiz altmış yataklı hastahane binasıdır. 

2 - Eksiltme müddeti: 1 • mayıs • 935 tarihinden iti • 
baret yirmi bir gündür. 

3 - Eksiltme 22 - Mayıs - 935 çarşamba günU saat on 
beşte Zonguldakta Amelebirliği binasında Birlik hastaha-1 
nesi ihale heyeti tarafından yapılacaktır, 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - İnşaat tarifnamesi, inşaat işleri şartnamesl, sıca11 

ve soğuk su ve kirli su boruları şartnamesi, elektrik, dahil! 
telefon, elektrikli sinyal tesisatı şartnamesi. 

D - Mesaha cetveli nümunesi (Mekadir, vahidi kıyasll 
fiat ve umum fiatlar haneleri müteahhit tarafından dol • 

durulacaktır) 

E - Projeler ve planlar 
5 - Talipler bu evrakı yinni beş lira bedel mukabilin. 

de Zonguldakta Amelebirliğinden, İstanbul Türkiye 1ı 
Bankası, İstanbul şubesinden alabilirler. 

6 -- Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Teklifler ihale 
saatinden bir saat evvel birliğe bir makbuz mukabilinde 
tevdi edilmiş olacaktır. 

7 - Hastahane ihale heyeti en makul ve muvafık fiat 
veren talibe inşaatı ihale edecektir. 

8 - Eksiltmeye girebilmek için is~klinin teklif ede • 
ceği inşaat bedelinin yüzde yedi buçqğu nisbctinde nakit, 
muteber banka mektubu veya Ergani ve Sivas Erzurum 
istikraz tahvilatı olarak muvakkat teminat vermesi, bun· 
dan başka aşağıdaki vesikaları hai.z olup göstermesi ıa • 
zrmdır: 

A - Bu gibi işleri yaptığına veya l>u gibi inşaatta ça • 
lıştığına dair evrak. 

.B - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna ve bu işin icap 
ettırcceği mali kudreti haiz bulunduğuna dair vesaik. 

C - Kanuni ikametgah gösterilmesi. 
9 - İhale kesbi katiyet ettiği zaman teminat yüzde on 

beşe çıkanlacaK birli.il de mukabil banka teminatı vere • 
cektir. 1-1784 

Dalıiliye Vekaletinden: 
Jandarma genel komutanlığın bir kısım 1!1efruşatı _ka

Pab eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedelı (7~~0)_. Iıra
dır. Taliplerin eksiltme günii olan Mayısın (13) _uncu Pa
zartesi günü saat (15) den evel (335) liralık temınat mek
t~bu ve icap eden vesikalarla Jandarma Genel Komutan
~gındaki komisyona müracaat etmelidir. Şartname v~. r.~-
81nıler J. Genel Komutanlık levazım müdürlüğünde goru-

100,000 parke taş 6500 
Bursa şehri yol ve meydanları ı~in 100,000 par:ke taşı 

kaimesindc yazı şartlarla açık eksıltme e konulmuştur. 
15.5.1935 çarşamba günü saat 15 te iha si yapılacaktır. 
İstekliler, bütün şartlan anlamak icin her gün Be. Muha
sebesine ve ihale günü belli saatinden o .ce de yüzde 7,5 
teminat ile Be. Encümenine ırelsinler. (9 7) 1-1719 

.. Müstahd~min için alınacak 50 adet karyola pazarlıkla 
mubayaa edılecektir. Muhammen kıymeti altı yüz 600 li
r~dır. Nümuneyi görmek istiyenler her gün vekalet ek
s~Itme komisyonuna ve pazarlığa iştirak etmek i.,tiyenle
rı~ de 13 mayıs 1935 pe.cşembe günü vekalet eksiltme 1 o. 
mısyonuna müracaatları. (989) l-1723 

---.&.ı~..;·ı.a.·--~ 1-167.ı: . 
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Ankara Vaıi/iğinden: 
1 - Muhammen bedeli (1309) lira olan (250) teneke 

benzin ile {30) teneke vakum yağı açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 6 mayıs 1935 pazartesi günü saat on beş
te vilayet encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler yevmi mezkurda teminat makbuıu ile 
beraber vilayet encümenine ve şeraiti öğrenmek için-Na-
fıa baş mühendisliğine müracaatları. (906) 1-1598 

Nafıa Bakanlığından: 

Poz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Haydarpa -
şada teslim şartiyle ceman muhammen bede11eri 5158,38 
lira olan 48 kalem malzeme kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 11. 5. 935 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini, ticaret odası vesikası ve 386,88 
liralık muvakkat teminatlariyle birlikte 11. 5. 935 cumar -
tesi günü saat 14 e kadar malzeme müdürlüfüne tevdi et· 
meleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameyi istekliler Ankarada bakanlık 
malzeme müdürlüğünden parasız alabilirler. (931) 

1 - 1616 

Satılık ev 
Ankara Belediyesjnden: 
1 - Yenişehirde İzmir caddesinde (1055) M2 arsa üze

rine yapılmış etrafı dıvarlı su, elektirk ve havagazı tesisatı 
mevcut birinci ve ikinci katlan muşamba döşeli (bodrum 
kat dahil) üç katlı evin kapalı zarfla artırmaya konulmuş 

ise de istekli çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla satı
lığa çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli nakden ve peşinen verilmek şartile (13000) 
lirad-ır. 

3 - Şartname ve haritasını görmek istiyenler her gün 
muhasebeye gelebilirler. 

4 - Muvakkat teminat (975) liradır. 

5 - İstekli olanlar bu müddet zarfında tatil günlerin -
den maada diğer günlerde komisyon reisliğine müracaat 
edebilirler. (892) 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mevkii 
Toklu 

Cinsi Umum Miktarı L. Kr. Hisse İzahat 
Bağ 40 M2 

2392 4596,50 201 00 Tamamı Sekiz sene 
ve sekiz tak

sitte 
Yukarda cins ve miktarı yazılı bağ mukaddema 201 li

ra bedelle talibine ihale edilmiş ise de teahhüdatın ifa e • 
dilmemesinden 12 mayıs 935 pazar günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere yeniden acık artırmaya konulmuştur. İs -
teklilerin 16 liralık dipozito makbuzu ile defterdarlıkta 
kurulan satış komisyonuna müracaatları. (961) 1-1667 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mevkii Cinsi Metruke Lira K. İzahat 
No. 

Yenişehir Süley - Hane 385 20 00 Müşahcre 
rnan Bey mezarlığı suretile 

Yukarda yazılı üç oda bir mutbah bir helfi ve bir taşh -
ğı mü temil hane icarının ihalesi 25 - i! - 935 tarihinden 
itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. ı., teklilerin 18 lira
lık dipozito makbuzu ile defterdarlıkta kurulan komisyo-
na müracaatları. (960) 1-1668 

Ankara Var iğinden• 
Ankara sanat mektebi ihtiyacından olan 2000 kilo ko -

yu_n eti ve 40 kilo böbrek yağı alınacaktır. İsteklilerin şart· 
nameyi görmek üzere her gün mektep müdürlüğüne ve bu 
işe girecehlerin de muvakkat teminat olarak yüzde yedi 
bucuk nisbetinde olan 75 lira 90 kuruşla birlikte 2 - 5 - 935 
perşembe günü saat on beste vilayet encümeninde bulun-
mal art. (890) 1--1558 
• 

l'xı1ı1:di:ı;;;zıf ;j;ıxX1%1xJFI 

Kadın terzihanesi 

Sa ı a ve , 
Ankara Palastan kendi dairesine nakletmiştir. 
Hal ark-s nda yeni hamam üstündeki apartımanda 
1, l:at daire (2) 

r~~ris modellerini % 30 tenzilat 20 gün için 

1-1663 

ULUS 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Cinsi Miktarı 
1 adet 

Lira K. İzahat 
500 00 Nakten peşinen Stod beker marka

lı otomobil onyedi 
parça levazımı ile 

Yukarda yazılı levazımlı otomobilin ihalesi 12 mayıs 
935 pazar günü saat 15 te yapılmak üzere artırmaya ko • 
nulmuştur. İsteklilerin 37 ,50 kuruşluk dipozito makbuzu 
ile defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. 

(959) 1-1669 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Hissedarlarımıza 1934 senesi için her tek hisse itiba -
riyle verilmesi hissedarlar umumi heyetince onanan 495 
kuruşluk safi karın dağıtılmasına başlanmıştır. 

Hissedarların Merkez Bankası şubesi bulunan yerler
de 1 mayıstan itibaren doğrudan doğruya şubelerimize ve 
bunlardan başka yerlerde de 15 mayıstan itibaren Ziraat 
bankası şube veya sandıklarına müracaat etmeleri rica 
olunur. 1-1672 

Ankara Defterdarlığından: 
Sanatı İsmi Ticaret mahalli 

hükumet caddesi Merkez kıraathanesi Ahmet Nalın 
Beyanname senesi 

14. 4. 931 
1. 1. 932 

31. 12. 931 
15. 1. 932 

Adı ve sanatı yukarda yazılı kazanç vergisi mülkellefi
nin yine yukarda gösterilen devreye ait beyannameleri 
tetkik edilmek için aranmışsa da bulunamamış şimdiki 

adresi de meçhul bulunmuş olduğundan beyannamelerinin 
tetkiki icin defterlerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün 
zarfınd~ şubesine verilmesi veya adres göstermesi aksi 
halde kazanç resen takdir olunacağı ilan olunur. (958) 

1-1670 

Yozgat vilayeti 
daimi encümeninden 

1 - Yozgat memleket hastanesinde yapılacak kalöri
fer, sıhhi, elektrik, su, rontken, siterilizasyon tesisatı 

"65638,, lira 45 kuruş keşif tutarı ile eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evraklar şunlardır. 
A - Eksiltme umumi ve fenni şartname "bir arada,, 
B - Fenni şartname 
D - Tesisata aid hususi şartname ve keşif cedvelleri 

"bir arada,, 
F - Teshin şartnamesi 
H - Bu evrakı görmek istiyenler Ankara ve İstanbul 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine müracaat et
melidir. 

3 - Eksiltme 1935 mayısının 20 ıncı pazartesi günü 
saat on beşte vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için yüzde 7,50 miktarı bu

lunan 4532 lira muvakkat teminat mektubu ve mali ikti
dar ve bu gibi tesisat içinde ehliyet vesaiki ile ticaret oda
sının içinde bulunduğumuz seneye aid vesikası teklif 
mektuplarına bağlanmış olacaktır. 

6 - Teklif mektupları eksiltme, umumi ve fenni şart
namesindeki madtlelere tamamen uygun bir şekilde dol· 
durulup üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evel vila
yet daimi encümeni reisliğine verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektuplar da nihayet üçüncli maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve drş zarfın mühür mumu ile e
yice kapatılmış olması icab eder. Postada olan gecikme-
ler kabul edilmez. (2184) 1-1647 

İs L..ınbul Belediye"i 
Şeniz Tiyatrosu 

D rüll)e ayi 
BU AKŞAM 

Halkevınde saat 20.30 da 

NAPOl.ıYON 
Komı:di 4 ptrde 

Biletler: Heı gün saat 14 den 
18 e kad:tr Bankalar caddesi 
Tüccar terzi Orhan Zeki ma
ğazasıntla 18.30 dan itibaren 
halkrvi ıÜ:, e~ mde satılmak
tadır .. 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 

DERİ, FİRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

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

• 

ı 

. 
1 MAYIS 1935 ÇARŞAMBA 

Öldürünü1

' 

Alellde (haşarat 6ldUrDc0 '"""' ı ::5 
alneklerl öldürmezler. Sadece bl• iki 
dakika için bayıltırlar. Sinekler yen~ 
den canlanarak üstünüze ve yemeıc1 
lerlnlze u,uşürler ve hastalık tohu~ 
larını aıiularlar. Sineklerin ölümünde 
emin olmanız için muslrren FLiT lst 
ylnlz. FLiT, bütün haşaratı hakikate 
ve ebediyen öldürür, Leke yapm 
taze ve latif kokuludur. Siyah ku,akl 
ve asker resJmll sarı tenekelere dik 
kat ediniz. Fiatlar tenzil4tlı. 

Umumi Deposu : J. CRESPIH, lst. Galatı, YoJY* Ha ı 

Ankara Defterdarlığından: 
Vergisi 

l.ira K. 
6enesi mükellefin ismi sanatı ticaret mahalli 

138 88 931 

141 70 931 

272 68 931 

Fazlı ve Arif İnşaat Anafartalarda Vi• 

Halil oğlu 
Mehmet 

Arif Rüştü 

müteahhidi lyana 
kola hanesi 

Müteahhit Müdafaai hukuk 
Hathas şirketi 

Müteahhit İsmetpaşa ma
hallesi yeni so

kak No. 5 
3717 4 931 Hidayet Fuat Müteahhit Hacıbayram ma· 

hailesi 16 No. lu 
hane 

Yukarda isimleri yazılı kazanç vergisi mükelleflerinin 
adreslerinde bulunamadığından namlarına yazıh ihbarna· 
meleri tebliğ edilmemiştir. 

İtan tarihinden itibaren 30 gün zarfında itiraza hakla· 
rı olduğu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

(975) 1-1692 

hırıft-•• _...,,," 

2--ıraa~ 

1 [
_..,.., ~- ~ 

lmtıyaz sahibi ve Başmu ı 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yaz1 İgleri MUdUrU NaBuhi 
BAYDAR 

1 i [ YENi 
BU GECE BUGUN BU G~CE UlÜP) 

Çarıkrrı caddesi civamıd:t 
Ulu& Ba:SJmıvind• basılmış· 

O i danslarla ahenkdar mu-
s i'c1 esası üzerine yapılmış 

KARtYOKA 
A,k ve temaşa romanı 

Doloreı Del Rio -Ginger Rogerı 

Sürüsüne bere <et 
Fevkalade giilünclü ve şarkılı 

komedi 
Jorj Milton 


