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K rs'ta kor unc 

bir de rem oldu 
Bugün işe Başlıyor 

Büdce ı~omisyonu 

KAl\IUTAY BÜDCE KOMİSYO
NU BUGÜN l •t..30 DA 

TOPLANACAK F. R •. 4TAY 

. Bu yazıda kdlandrğımız kılavuz ke
lımeleri şunlardır: Yıl{riıların Altından Çıl{arılan ölüler 

ilci Yüzü, Ağır Yaralılar Be~ Yüzü Bul· 
du. Yardım J{urulu Yolda .. 

15 TE UÇAK l\IEYDANINDA 
AÇILI\1A TÖRENİ VAR. Kamutay büdce komisyonu bu

gün on dört buçukta toplanarak 
iç Bakanlığı, Emniyet İşleri, Mat· 
buat Genel Direktörlükleri, Jan· 
darma Genel Komutanlığı, Güm· 
rükler ve Ekitler Bakanlığı ve 
Tüze Bakanlığı büdcelerini ko • 
nuşacakır. 

Düzen - · _ - nızam, sanı = zan, umunsa 
- sukutu hayal, senbol = timsal, yö-
netmen ··a· = mu ıranı umum, baysallık = 
huzur ve sükfm, aksa = arıza,' beldek = 
aldmct, berkitmek = tahkim etmek, ko
r~yculuğu = himayesi, rısuğ =- dirayet, 
kıyaset, dölen = azim, sağduyu = aklı 
selim, hissi selim, serüven = Macera 
kuram - b.. ·· ' 

Dün saat 13, 14 de Kars ya · 
kınlarında kuvvetli bir deprem 
(zelzele) oldu. Meteoroloji ens • 
titüsü bu deprem hc:.kkında şun-

yaralılar beş yüze varmıştır. Bir 
çok sular çekilmiş, tarlalarda bü
yük çatlaklar ortaya çıkmıştır. 

Türk Tayyare Cemiyeti uçucu 
bir gençlik yetiştirmek için kuru· 
lan Türk Kuşunun işe başlama • 
sından ötürü bugün on beşte u • 
çak meydanrnda açılma türeni ya· 
pılacaktır. Duyduğumuza göre bir 
çok devlet ileri gelenleri törende 
bulunacaktır. 

- unye, bunyad, barışçıl = 
~ulhperver, dcııeç = tecrübe, durluk = 
ıstikrar ve pekistirmek = takviye et
mek. 

y Büyük kıralm ölümü üzerine, 
v ugoslavya düzeninin sarsılaca -
gı sanısına düşenler, derin bir u
hu~sa~a u.ğradılar. Çünkü kıral 
asıt hır dıktatör değil, bir ve ay· 

rılmaz Yu17oslavya ülkesinin sen# 
b l' 'd 0 ö o ı ı l. lüm, halk ve yönet • 

ları bildiriyor: 
Deprem en çok kendini mer-

keze bağlı Digor kamonunda {na· 
biye) göstermiştir. sıralarda bü-

Buralarda hala şiddetli dep . 
rcmler zaman zaman devam et • 
mektedir. 

Kars şehrinde şimdiye kadar 
başka sarsıntı olmamıştır. 

Digor' daki zararın ne oldu • 
ğunu anlamak ve orada bu kor
kunc felaket yüzünden yarala • 
nanlara ı:ardı~da b llunm;\k üze-

(Sonu 5 inci sayı/ada) 

tün evler çökmüş, yüzlerce insan 
çöküntü altında kalmıştır. Bu ka 
monun merkezinde ve buna bağ· 
1r on b~s köyd~ ~imdiye kad"'.r 
sayılabilen ölül~r iki yüze, ağır 

--~------------· ... ------------~-~ Sovyet ·Fransız 
andlasması 

İngiltere Almanya· 
mn silahlanmasını 
hoş görmüyor 

' imzalandı 

B. Hitler gazetecile
rimizi kabul etti 

Bütün Almanya 
Atatürkü övüyor 

Berlin, 2 (Telefonla ) - Bu· 
gün B. Hitler başbakanlıkta türk 
gazetecilerini kabul etmiştir. Ko-
nuşmada B. Göbels de hazır bu
lunuyordu. Şimdiye kadar bir in· 
giliz gazetecisinden başka hiç bir 
ulusun gazetecileriyle görüşme -
miş olan B. Hitler'in bu kahulil 
ayram (müstesna) bir iltifat ol. 
muştur. Yolculuğumuz ve gör • 
düklerimiz hakkında malumat al· 
dıktan sonra dedi ki: 

nıenlerin, şeflerine nasıl derin bir 
sevgi ile bağlı old'.lkla.rı kadar. 
bütün memleketin, bu ülküyü na· 
sıl candan benimsemiş olduğunu 
da göstermiştir. Yaşarken ve Ö· 

lürken şefinin yanından ayrılmı
Yan, onun, içerde birlik ve bay · 
~allı~~ orta Avrupa ve Balkanlar· 
da barıs ve anlaşma davasım 
güden Bay Y evtiç ve arkadaşlart, 
aynı sıyasayı, hiç bir aksasız, yÜ· 
tiitmekte devam ettiler. Şef sev
l?isinin a~ıl beldeği, onun yoklu· 
ihınu duyurmamak ve davasm1 
herk'tmek oldufiunu düsündüler. 
~:;~.;·k Prensin ko,.uyculuğu al · 

Londra, 2 (A.A) - Avam ka
marasında dış sıyasa konuşmaları 
snasında işçi partisi lideri B. 
Lansbury demiştir ki: 

" -· lşçi partisinin silahlara 
dayanan barış andhşmalarına as· 
la güveni yoktur. İşçi partisinin 
inanı uluslar sosyetesinin ve si -

Paris, 2 (A.A) - Fransız -
sovyet andlaşması bugün (dün) 
imzalanmıştır. 

:f.:f.::< 

Paris, 2 (A.A) - 8. Potem • 
kin fransız • sovyet andlaşmasını 
imza etmek üzere dün akşam sa· 
at 9.30 da dış bakanlığında Bay 

Sekizinci tümen komutam tümge

neral Srtkı Üke kendi isteğile emekliğe 
ayrılmıştır (tekaüd olmuştur), şerefine 
evelki gece Orduevi'nde yapılan top
Jantrnrn haberi beşinci sayıfadadır. 

" - Gazetecilik, hadiseleri ol
duğu gibi göstermek şartiyle, şe· 
refli bir ertiktir (meslektir). Bu· 
nunla beraber, bir takım memle• 
ketlerin gazetecUeri, kısa zaman. 
da yalancılığı meydana çıka • 

(Sonu 2. nci sayrfada) 

(Sonu 3 anca sayıfada) 
(Sonu 3. üncü sayıfaJa) 

(Sonu 3 üncü sayrfada) -
Osmanlıcadan 

N.40 1ürkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
Tevekkül etmek = Belbağlaınak = (Fr.) Se r~ıig

ner 
Tesrir etmek = Sevindirmek 

lesvid etmek = Karalamak 

Tesviye etmek = Düzlemek = (Fr.) Niveler 

l eıviye ruhu = Düzeygiç 

l'eşaub etmek = Kol salmak, dallanmak = (Fr.) 

Se ramifi<'r 

T eşbib = Benzetiş 

Te b.h ş 1 etmek = Benzetmek 

T eşdid etmek = Sertlendirmek sertlemek 
~k ' ' a ' ağırlaştırmak = (Fr.) Rendre dur, 

ver 

artır

aggra· 

'teşebbüs = 1 ·Girişme, 2. Girişi.t = (Fr.) En· 

treprise 

1'eşebbüs etmek = Girişmek = (Fr.) Entrepren• 

dre 

l'eşekk"'l - Ş k. u - e ıllenme = (Fr.) Formation 

l'eşekk .. 1 u etmek = Şekilleşmek, şekil almak meyda-
na ı ' . ge mek, kurulmak ==- {Fr.) Se formcr, se cons· 
tıtue • . r, s orgamser, se composer 
Örnek: 1 - Semada bir kavsi kuzah teşekkül et

ti = Gök yüzünde bir alkın şekilleşti (şekil al· 

dr). 

2 - Yedi azadan teşekkül eden heyeti murahha
sa= Yedi ·· d uye en meydana gelen salkur. 

3 - Milli itimada istinaden teşekkül eden şu 
banka - UT 1 .. 

b 
- usa guvene dayanarak kurulan şu 

anka 

l'eşek'- .. Kur = Teşekkür (T. Kö.} 

l'eşen ·· nuç = Buruş 

l eşen .. nuç etmek = Buruşmak, hurunma" 

l'eşerr"'f U etmek = Onurlanmak, şerefier.mek 
( esett .. ut Ayrılaşma, dağılır.11 

l'e~ .. eunı etmek = Kötümsoemek, şomsamak, kötü. 

Ye Yormak 

l'eşev ·· b vuş = Karmaşhk, karrşıklık = (Fr.) Em· 

rouillement 
leıvi § etmek = Karı~~mnak, bulandırmak 
°l'Qşıt· 

3 
ır etmek = 1 • Göstermek, 2 • Çekmek (silah) 

• Sergemek = (Fr.) Exposer 

Teşhis etmek = Tan1mak, ıeçmek = (Fr.) Recon· ı 
naitre 

Teşkil etmek = Şekillemek, şekil vermek, meyda

na getirmek, kurmak, hükmünde olmak, demek 
olmak = (Fr.) Former, constituer, organiser, 

composer 
Örnek: 1 - Şurada bir müselles teşkil edelim 
=- Şurada bir üçleme şekilliyelim (buna bir üç-

leme şekli verelim) 
2 - Bu hareket çalışmamıza iyi bir mebde teşkil 
eder == Bu hareket çalrşmamıza iyi bir başlangıç 

meydana getirir. 
3 - Bir şirket teşkil etmek =Bir sosyete kur • 

mak. 
4 - Bu hareketiniz kanunen bir cürüm te§kil 

eder = Bu hareketiniz kanunca bir suç hük· 

mündedir. (demektir) 

Taazzi == Örget 

Taazzi etınek (teşekkül etmek) = Örgelenmek, 

örgenmck == (Fr.) S'organiser 

Taazzı ettiı·mek = Oğremek, örgelemek 

Müteazzi = örgen= (Fr.) Organise 

Uzuv = Örge = (Fr.) Organe 

Teşne = Susamış, susuz, susak = (Fr.) Altere, as· 

soiffe 

Teşri etmek, taknin etmek= Yasamak, kanun 

koymak = (Fr.) Legiferer 

Kuvvei adliye = Tüzetgen kuvvet = (Fr.) 

voir judiciaire 

Pou. 

Kuvvei icraiye = Yürütgen kuvvet = 
voir executif 

(Fr.) Pou .. 

Kuvvei teşriiye = Türütgen kuvvet = (Fr.) Pou· 

voir legislatif 

Meşru = 1 • Törümlü = (Fr.) Legitime, 2 • Ka. 

nunlu, yo!lu = (Fr.) Legal 

Gayri meşru = 1 - Törümsüz = (Fr.) İllcgitime, 
2 • Kanunsuz, yolsuz = (Fr.) İllegal 

feşrifat = Protokol 

Teşrif etmek = Şereflendirmek, onurlandup.ak =
(Fr.) Honorer 

Teşrih = 1 • Di!ge (terim), 2 • (Bak: şerhetmd;) 

= (Fr.) Commentaire 

Teşrih etmek = 1 • Dilgemek, 2 • (Bak: şerhcb

mek) 

Teşrik etmek = Ortaklamak, ortak etmek = (Fr) 

Associer 

Teşriki mesai = Elbirliği = (Fr.) Coltaboratlon 

Teşriki mesai etmek = Elbirliği etmek, 
mek = (Fr.) Collaborer 

elbiret· 

iştirak = Ortaklık, birgelik = (Fr.) Association 

1 eşvik etmek = 1 - Şevklendirmek, önvermelc -
(Fr.) Encouı ager, 2 • Ayaklandırmak kışkırt. 

mak = (Fr.) Soulever ' 

Teşyi etmek = Uğurlamak geçirmek 

Tetabuk etmek = Uymak, uygun gelmek"""' (Fr.) 

Se conformcr 

:retebbu etmek = irdelemek 

Tetevvüç = Taçgiyim 

Tctimme = Tümge 

Tevakki = Korunma, sakınma 

Tevakki etmek = Korunmak, sakınmak = (Fr.) 

Se pı:eserver 

Tevahhuş etmek = Ürkmek = (Fr.) S'cffrayer 

Tevali etmek = Süremek, kovalaşmak. arka arka
ya gelmek, biribirini kovalamak = (Fr.) Se suc-

ceder 

Tevarüs etmek = Miraa{anmak, miras almak 

Heri ter 

Tevatür = Yaygaz = (Fr.) Rumeur, bruit 

Tevazün ettirmek (Bak: Muvazene) = Denkleş· 
tirmek = (Fr.) Equilibrer 

Tevcih etmek = Çevİl mek, doğrultmak, yönelt. 

mek = (Fr.) D1riger 

Teveccüh etmek ~ Çevrilmeh, doğrulmak, dön

mf'k, y?nelmek = (Fr.) Se Jiriger 

Tevdiat = Yatın = (Fr.) Depôt 

Tevtli etmek (Bak: Emanet etmek) = (Fr.) Depo-

ser 

Tevehhüm etmek ..... Kuruntuya 

düımek, vehimlenmek 

dü§mek, vehme 

1 ev'em = Et. ikiz 

Tevessü etmek = Geniıılemek 

Teveısül etmek - Sarılmak = (Fr.) Entrcprendro 

Tevettür etmek = Gerilmek == (Fr.) \ Se tendre 

Tevezzü etmek = Dağılmak 

Tevfikan c::ı •••• e göre = (Fr.) o•aprb 

Tevfik etmek = Uydurmak, uygunlatbnnak, 
raştırmak = (Fr.) Confonner 

Tevhid = Biret, birleştirme = (Fr.) Unfflc:atlot. 

Tevhid etmek = Birle§tirmek, birebnek - (Fr.)' 

Unifier ' 

Tevil = Evele, çevri 

Tevil etmek = Evelemek, çe'll'rilemek 

Tevkif == Tut,ama -.. (Fr.) Arrestation 

Tevkif etmek -= Durdurmak, alıkoymak, tutaama.li 

= (Fr.) Arreter 

Tevkifhane = Tutsalık 

Tevkil etmek c:: Veki! etm~, vekil bırakmak, y .. 

rine bırakmak 

Tevlid etmek= Doğurmak 

Tevsi etmek = Genişletmek = (Fr.) Elargir 

Tevsik etmek = Belgelemeiı 

Tevsim etmek = isim koymak 

Tevzi etmek = Dağıtmak 
1 evı:in f'lmek = Denkleştirmek, dengelemek 

1 eyakkuz = Uyamkhk, tetiklik, ayma 

Teyid ~tınek (Bak Müeyyide) = Berkitmek, ıai· 
lamnk = (Fr.) Confirmer 

Tezahur = Gösteri 

Tezahurat = Gösterim = (Fr.) Demonstration 

Tezahur etmek = Görünınek gözükmek, meyda~ 
na çıkmak = (Fr.) Se demontrcr 

Tezad = Karşıtlık 
Zıt = Karşıt 

Tezayüd etmek = Artmak = (Fr.) S'accroitrc 

augıncnter 

~ezeb;ı;üb (Bak: Teşevvüş) 



SAYIFA 2 

Gündt!lil 

Y ugoslavyada 
(B~ı l inci sayıl ada) 

tmda, tam bir lider olgunlup 
gösteren Yevtiç'in usuğ ve döle - J 

ni, halkın sağduyusu ile birleşe • 
rek, orta Avrupa ve Balkanlar 
düzeni tehlikeli aerüvenler ge
çirmekten kurtulmuttur. 

Bugün Tunanm berisinde Ye öte· 
sinde, Yugoslavya'nrn ulusal ku
ramının sağlamlığına, ve dıı sı • 
yasa bakımından, dostluğuna Ye 
barı§ctllığma güvenmiyen kalma· 
mıthr. Avrupanın, en çetin buh
ran deneçleri geçirmekte olduğu 
ıırada, gecid başı tutan Yugos -
Javya devletinin durluk ve dü • 
zeni, yalnız kendisi ve dostları 
için değil, bütün dünya barıtı 
için büyük bir kazanç olduğuna 
nasıl tüphe yoksa, yakınlaıan 
lskopçina seçiminin, bugünkü du
rumu, ancak pekiıtireceğini dü • 
tünmemek için de hiç bir sebeb 
görmüyoruz. 

Çankırı oyuncuları 

geliyorlar 
Çankırı, 2 (A.A) - 3 mayıs

ta Ankarada yapılacak şilt ma • 
çında Ankannm Demirspor ku • 
lübü oyunculariyle oynamak için 
Çankırı spor kulübü oyuncuları 
buJ(Ün Ankaraya gittiler. 

Olimpiyakos İstanvulda 
lstanbul, 2 (Telefon) - Olim

piyakoa takımı bu sabah saat do· 
kuz buçukta aeldi. Konuklar F e· 
nerbahçe ve Güneş kulübleri de
legeleri tarafından karıılandı. Ge
lenler 20 kiıidir. içlerinde dört 
yıl önce şehrimize gelen ü~ eski 
oyuncu vardu. Yarın maç yapıla· 
caktır. Birkaç gündenberi çok gü. 
zel giden lıtanbulun bavuı dün 
gec.edenberi poyraza çevirdi. Ha
raret derecesi düştü. Dün gece -
denberi mütemadi yağmur yağ • 
,... ı- 1dadır. 
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Ç D U Y U K L A R Kamutay'da 
'--~~------------------------- DtlN BİRÇOK KANUNLAR 

• 
1 

Aynş liderlerinin 
duruşması 

lstanbul, 2 (Telefon) - Ati. 
nadan bildiriliyor: Süel hakye -
rinde ayrış parti liderlerinin du .. 
rutmalarma devam edilmiı ve 
savga tanıkları dinlenmİ§tİr. Eski 
Dq Bakanı Makıimos ile parla -
mento başkanı Mozikis, Papanas· 
yunun iki karşın partileri uzlaş • 
tırmak için harcadığı gayreti ve 
çalıımaları aöyliyerek Venizelo • 
sun azı hareketini liderlere ha • 
ber vermesine, inanmadıklarını 
gerek Papanastasyu ve gerek ö -
teki liderlerin azıdan haberleri 
olduğunu sanmadıklarmt söyle 
mitlerdir. öteki tanıklar da din .. 
lenmittir. 

Makbuzlara yapıştırılan 
pul paralan 

İstanbul, 2 (Telefon) - E • 
lektrik ve su şirketleri tarafından 
makbuzlara yapıştırılan pulun 
parası timdiye kadar aboneler • 
den almıyordu. Bayındırlık Ba -
kanlıiı kanun gereğince bu pa · 
ranm makbuzları yapan tirketle
re aid olduğunu bildirmiıtir. lı
pekterlikte de bundan sonra a -
bonelerden pul parası alınmama· 
11 Ye pulun tirketlere aid olduğu· 
nu bildirmittir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Son yedi gün içinde koruma teş

kilatı tarafından 46 kaçakçı ile 
499 kilo gümrük kaçağı, 8 kilo te
kit kaçağı, 6 tüf ek, 1 tabanca, 36 
mermi, 1489 detfer sigara kağıdı, 
95 dolar, 500 kağıd lira, 6 buçuk 
kilo esrar ve bir kaçakçı hayvanı 
elde edilmiştir. 

Trabzonda fırtına 
Sıcak 35 dereceye çkıb 

Trabzon, 2 (A.A.) - Dün baş
lıyan kıble rüzgarı bugün artmış 
ateş saçan bir fırtına gibi sabaha 
kadar sürmüştür. Kiremitler düş
müş, telefon telleri, direkleri, ba
zı ağaçlar devrilmiş, birkaç dam 
çökmüştür. İnsanca kayıp yoktur. 
Sıcaklık kuvvetini kaybetmemiş
tir. Elektrik gece beş dakika dur
muştur. Hararet 35 dir. Geceki 
rüzgar fındık ağacı dallarını hır
palamış yeni ürüne zarar yapmış
tır. İki üç gün devam ederse fın
dık ürününü büsbütün bozacağın
dan çok korkuluyor. 

Nüfus sayımı etrafında 
18 ilktqrinde yapılacak olan 

genel nüfus sayımı programı hak
kında oylarını bildirmek üzere bü 
tün devlet kurumlarının delege -
lerinden meydana gelen heyet 
dün istatistik genel direktörlü • 
ğünde toplanmıfbr. Toplantıda 
genel direktörlüğü sayımın ama -
cı ve neliği ile smaçlardan alınan 
sonuçları anlatmış, bundan son -
ra sayımda sorulacak sorular hak 
kında uzun aybşmalar yapılmış
tır. Genel direktörlük sayım pro· 
gramı hakkında ileri sürülen ar -
zuları gözden geçirerek yakında 
kesin bir karara bağlryacaktır. 

Muğlada yal çalışması 
Muğla, 2 (A.A.) - Bu yıl Mar

maris - Muğla yolunun en çetin 
ve çamurlu bir yerinde iki kilo
metrelik şose yapılıyor. Davas 
yolunda çalışma bitmiştir, bu yol 
Muğladan beri 32 inci kilometre
ye varmıştır. İlin ana yolu olan 
Fetiye - Köyceğiz yolunun toprak 
düzeltilme işi bitimiştir. Büyük 
dalaman köprüsünün bir ayağı bit
miş ötekileri de bitmek üzeredir. 

Üniversite rektörü 
geliyor 

lstanbul, 2 (Telefon) - Üni· 
verıite rektörü Cemil Cenevreden 
geldi. Cumartesi ak~amı Ankara· 
ya gidecektir, B. Cemil üniversi
tenin büdce durumu hakkında 
Bakanlığı aydınlatacaktır. 

Yeni harbiyeliler 
lstanbul, 2 (Telefon) - Bu · 

gün, bu yıl Kuleli, Maltepe ve 
Bursa Işıklar süel liselerinden çı· 
kanların Harbiye mektebine geç· 
meleri töreni Gülhane parkında 
yapıldı. Havanın yağmurlu olma · 
sına rağmen tören pek parlak ol
du. Törene erkinlik marf iyle 
baflandı. Harbiye mektebinden 
Hayri Aksoy yeni Harbiyeye ge· 
çen arkadatlarma kar§ı bir :aöy · 
lev verdi. Ve onları selamladı. 
Kuleli lisesinden Ekrem de cevab 
vererek teşekkür elti. Bundan son 
ra geçid resmi yapıldı ve yeni 
harbiyeliler Harbiye mektebine 
gittiler. 

Halkevinde yoksuz 
çocuklar 

Ankara ilk mektehlerinde o · 
kuyan kimsesiz ve yoksuz yavru
lardan Halkevi sosyal yardım ko· 
)undan yardım gören ve bir ka~ 
gün önce de gene hu kol tarafın· 
dan giydirilmİ§ olan 150 tanesi 
dün Halkevine çağırılmış, kendi
lerine çay1 limonata verilmiş, 
pastalar yedirilmi,, bir çok o -
yuncaklar dağıtılmıştır. 

Bir cazbandın çaldığı havalar 
küçükleri çok eğlendirmiştir. 
Yavrular bu esirgeme yu•aıın -
dan gördiikle.ri iyi kabulden ve 
yardımdan sevinerek dans etmiş
ler, iyi vakit geçirmiılerdir . 

KABUL EDiLDİ 
Kamutay dün Bay Hasan Sa • 

kanın başkanlığında toplanmıştır. 
Toplantıda; ekonomik buhran 
vergisi kanununun 3 üncü madde
sinin ve vasıtasız vergilere mun· 
zam kesirlerin tevbid ve nisbet • 
lerinin değiştirilmesine dair olan 
kanunun 6 ıncı maddesinin tef • 
sirlerine dair mazbatalar onan .
mııtır. 

Subay ve İfyarların aylıkları 
hakkındaki kanunun bazı madde
leriyle 2617 sayılı kanunun bi • 
rinci maddesinin değiıtirilmesine, 
askerliğe hazırlık dersi öğretmen• 
tiklerinde kullanılanların ücret • 
lerine ve (Damad Ferid) kabine· 
si tarafından astın lan milis yüz. 
basısı Rızanın kansı ile oğulla-:-ı
na aylık bağlanmasına ve ıeker 
fabrikalarına verilen imtiyazlar 
ve muafiyet hakkındaki kanunun 
8 inci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanı.m layihaları konuşula • 
rak onanmıthr. 

Bundan sonra buğdayı koruma 
karşılığı kanununu değiştiren ka· 
nunun birinci maddesiyle değiş • 
tirilen 9 uncu maddesinin B f ık· 
rasına bir fıkra eklenmesine dair 
kanun layihaları bir süre konu • 
şulduktan sonra büdce komisyo· 
nuna gönderildi ve devlet ityar • 
ları aylıklarının tevhid ve teadü
lü hakkındaki kanuna bağlı 2 sa· 
yılı cedvele yapılacak eke ve hu· 
dud ve sahiller sıhhat genel mü· 
dürlüğü kadrosundan çıkarılacalC 
memuriyetlere dair kanun layihıtJ 
sının birinci konuıması yapıldı. 
Bundan aonra da inhisarlar ge • 
nel müdürlüğü koruma sandığı 

kanun layihası üzerinde uzun ko-o 
nutmalar yapılarak birinci mad· 
desi onandı ve cumarteıi günil 
tekrar konuıulmak üzere toplan· 
tıya son verildi. 

Tezehhür etmek= Çiçeklenmek = (Fr.) Fleurir 

Tezekkür - Görüpne 

Tü'be = Türbe (Yakutçe "tüörbe,,) 

Tirı = Eqi = (Fı.) Aigre 

Menfaati umumiye = Kamuğası = (Fr.) fnteret 
public 

Ünsiyet (Bak: Ülfet) 

Orc~ (Bak : Eracif) = (Fr.) Fauase nouvellt 

Oryan = Çıplak, cavlak, yalın = (Fr.) Nu 

Osbui = Haftalık = (Fr.) Hebdomadaire 

Uılub = Oılüb (T. Kö.) = (Fr.) Style 

T ezeyyiia etmek == Be.zıenınek, aslemnek = (Fr.) 
Se parcr 

1-a.ib etmek = Yal~ = (Fr.) Doru 

Tezkar (y§d) etmek = Anmak 

Tezkar etmek = Anmak -= (F,ı.) Mentionqcr 

Tezkere (tahrirat) = Bitllr 

Tenir...,. Dolan, yalan clolan - (Fr.) Jntriguc, 

machination 

Miizevvar = Dolancı 
l'ezyid etmek = Artırmak - (Fı.) Augmente.r 

Tezyif etmek = Alaya almak, at•iaamak = (Fr.) 

Dedaıgner, mEpriaer 

Tezyil etmek = U!amak. elıJUDelı 

~ = Ardala = (Fr.) Appcndice, supplemcnt 

Tezyinat (Ziynet) - Bezek 

Tezyinatçı = Rezekçi 

Tezyin etmek= Bezemek,.aüslemek = (Fr.) Parer, 
om er 

Tezyini = Bezekıel -= (Fr.) Decoratif 

Ornck: Sanayii tezyiniye = Bnehel •rlar = 
(Fr.) Arts decoratifs 

lıblu Tıpkı (T. Kö.) 

Ta....-= Sinaek 

l'ılaım - Tdum (1. Kö.) 

Tıyn Balçık, çamur = (Fr.) La boue 

Tıynet (Bak: Hilkat. cibillet) 

T1earethane = Tecimge = (Fr.) Maison de com-

mcıce 

Tıeari = Tecimel == (Fr.) Commercial 

b.racat = Çıka = (Fr.) Exportation 

IAalat = Gire = (Fr.) lmportation 
Tilivet -= Okama 

Tilmiz = izde.nen-= (Fr.) DiKiple 

Tansal = Sim, sembol = (Fı.) Symbole 

lebih = Simi, ıimil 

lobmet -= Suç = (Fr.) OOit 

T""71i-= Kuaboiaz, ekti = (Fr.) Parasite 

Tuğyan (Bak: Feyeun) 

Tuhafiye = Türlüç 

Tahaf = Tilhaf (T. K ö.) 

T11hfe = Armağa• - (Fr.J Souvenir, cadeau 

T61 = Boy, uzunluk = (Fr.) Longueur 

TÜTrÜhat = Abuk sabuk 

Tütuk = Bürgü, duvak = (Fr.) VoiJe 

üvan (Bak: Takat) 

Natüvan = Ha~ıiz 

Tüftfç = Tümek = (Fr.) Corolle 

u 
Ubudiyet = Kulluk, kölelik = (Fr.) Servitude 

Ubur etmek = Geçmek, atmak = (Fr.) Passer, 

franchir 

Ubuset = Somurtkanlık, yÜz asıldığı -= (Fr.) Ref
rogucment 

Ucube = Danak = (Fr.) ltfonstre 

Udhuke = Gülend&, gülnıec:e, gülenee c::. (Fr.) 

Comedie 

lJdul etmek (Bak: Nük'H etmek) c::::a Vazgeçmek, 

geri dönmek = (Fr.) Se tttracter, repttndre 
Ufuk = 1 - Ufuk (T. Kö.) = (Fr.) Hori:r:on, 2. 

Göz.erim (Ufku mer'i) 

Ufki = 1 - Ufkiğ, =· (Fr.) Horizontal, 2 - Diz 
Uful etmek = Batmak, dolurunak, sönmek, inmek 

= (Fr.) Coucher, s'Cteindre 

Ufunet (Bak: Taaffün) 

Uhde = Oate == (Fr.} Charge 
Uhuvvet as Kardeılik = (Fr.) Fraternitıe 

Ukab = Karakuf, hvtancıl 

Ubli-Bil~ 

Ulrde = Düiüm, boğum, ilinti = (Fr.) Noeud 

Ukubet (Bak: cezn, eziyet) 

Ulühiyet (Bak: Mabud) = Tanrılık = (Fr.) Dı· 
vinite 

Ulüv = Yücelik = (Fr.) Grandeur 

Ufü.nü cenap = (Fr.) MagnanimitE 

Ulvi = Yüce == (Fr.) Sublime 

Umde = Kök dip prensip 

Unık = Derinlik -= (Fr.) Profondeur 

Umman = Dol::y = (Fr.) Ocfan 

Umran = Bayındırlık - (Fr.) Prosperitf 

Uınum = Kamu 

Um.,mi = Ge&el, kamusal 

UmL"ll'I mücfür = Genel eircktöı 

b 

E.fkarı umumiye = Kam>t (kamu ·OY) = (Fr. ) 

Opinion publique 

Reyi am = Genoy (genel-oy) = (Fr.) Pl~biacite 

Umur (Bak: m:ıslahat) - tş, itler = (Fr.) Affaire 

L'muraıina = İtbilir 
Umurdide = Görgülü = (Fr.) Experimentt 
Unf = Kabalık. Mrt.lik = (Fr.) Vfolence 

Unf ile muamele dmek =· Terslemek, kaba d~tV

ranmak = (Fr.) Traitcr avec violence 

Uasur = llke = (Fr.) Element 

Örnek: Anasırı erbaa = Dört ilke 

Unıuri, iptidai = tıkel - \Fr.} Elementaire 

Unvan = 1 ·Başlık = (Fr.) Titre, 2 • (Bak: La-
kab, şöhret) = (Fr.) Reputation 

Uruç = Ağmak, yükselmek =- (Fr.) Ascenaion 

Uaare = Sıkta - (Fr.) Su: 

Uaul = Usul (T. Kö.) = MEthode 

Uzuv == Örge = (:Fr.) 0 .. gine 

Uzvu his = Duyak 

Ü 
Ubüvvet = Babalık, atalık = (Fr.) Paternit~ 

Ocret = Aktı ~ (Fr.) Salaire 

Ocret (hekim. avukat ücreti) = Onurluk = (Fr.) 

Honoraire 

(lcreti maktaa = Keıene" 
Uftade = Dütkün, dütmüş 

Uknum (Bak: Umde, rUkn) = (Fr.) Prlncipe, 

hypostase 

Olfet etmek -== 1 - Sokuhnek = (Fr.) Fr!qucnter 

2 -Alıtmak = (Fr.) S'habituer, 3-Görüımek, 

ikonu~ 

lım - Ana 

Ümera (Askerlik terimi) = Oawbaylar 

Omid - Umut, umaç = (Fr.) Espoir 

Naümid = Umutsuz = (Fr.) DEsesperE 

Ommet = Ömet = (Fr.) Peuple 

Ommi = Okuıuz, okuma yazma bilmez. = (Fr.) 

111etre, ignhrant 

Örne~: !tfGpıleketten ümmiliği kaldırmak içirı 

- Yurddan o1cusrızluğu ka1dırma'lc için 

Ust~d = Uıta, önüt, uıtat (T. Kö.) 

Usture = Mit (T. Kö.), ·~ek 

Üstüvane = Yuvak 

Uıtüvanevi = Yuvul 

Ozlet (Bak : inziva) ca (Fr.) Retraıte 

v 
Vabeste = Bailı 
Vacib = Gerekli = (Fr.) Obligatolre 

Yad = Adanç = (Fr.) Promcsse 

Nur - Adak = (Fr.) Voeu 

Vade = Odel, gün = (Fr.) D~lai 

Vadetmek - Adamak, aöz vwmek = (Fr.) Pro • 

mettre 
Vadettinnek = Söz almak = (Fr.) Faire promettre 

Vadi= Dere 

Vafi (Bak : kafi) = Suffisant 

Vafir = Bol = (Fr.) Abondant 

Vab.met = Aiırlık = (Fr.) Graviu 

Vahdet = Birlik ..... (Fr.) Union 

Vahi = Bot = (Fr.) Vain, futile 

Vahid ... Bir ,tek 

Vahim = Aitr. korkalu, tehlülııllli - (Fr.) Oran 

Vahtet (Bak: gadr) = Ya.._..k, 791h==ililıı = ('Prl 

Solitude,sauvagerie 

Vahti (Bak: gaddar) = Yaban, yabani :ıı:: (Pt.J 
Sauvage 

Vahy (Bak: ilham) ~ (Fr.) lnspiratio• 

Viız = Oğütçen = (Fr.) Predicate11r 

Vak'a = Olgu, olga o::o (Fr.) Fait 

Vnl:fe = Durgu = (Fr.) ArTct 

Vakfı nefsetmek = Ozvermek - (Fr.) Se conucrer 

Vakf = Bekit 

Vaki (Vikaye'den) Korur - (Fr.) PrEscrvatit 

prfventi{ 

Vaki olmak - Olınak ( Fr .) Arriver, avoir lieu 

Emri vaki = Olut - (Fr .) Fait accompli: 

\.'akt Vakıt (T. Kö.) 
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iZ İngiltere Almanya- kimin başına inecektir? E er? Alman-

andla~ması 11111 .-:.ilahlanmasını yanı~ .istekleri gerçekten barı çıl ise ' v v~~bızımle birleşirse kendisini belki de 

B. • ıt er gazetecile· 
rinıizi ltahul etti 

imzalandı h dıger. h:rhangi bir ulustan daha içten 
OŞ görmüyor (samımı ) olarak karşılarız. Fakat u • 

luslar çerçevesine girmek ı"st 

(Başı 1 inci sayrfad:ı) . emez ve 

eyi o tır! 
B' 'k uyu harbtan sonra, uluslar lcu· 

nımu, barıııı . k ı:a yarar umuclıyle, başka baş-
a ulus çoc ki . • a u arını değıştırme yolunu 
çtı. Frans · Çocuk A anın şu lısesinden şu kadar 

Yo ' lmanyanın ~u okulasına gidi • 
r, oradan d b k d li . a u a ar çocuk Fransa 
sesıne ger d de·· . ıyor u. Bu çocuk ve genç 
gıştırme · f d ba at nın ay alan çoktu. Hitler 

cu~ ~~~an. sonra, yabancı ülkelerle ço. 

k 
egıştırmesini kaldırdı; fakat bu 

ço fa;-d ı · k a ı ışten memleketin eksikli 
almasın d . . . tnan ' ı a ıstemedı. Şımdi orada Al-

ya nın kendi şarlariyle k" 1 · sınd b oy erı ara-
lun a u değiştirme yoluna girilmiş bu-
l uyor. Şar çocuklariyle köy çocuk • 
arının d - . . ·1 rı egıştırı mesi, sosyal ayrılıkla-
n kalkması b" ''k d ed' na uyu erecede yardım 
ıyormuşl 

nU Ben, birkaç yıldanberi şöyle dUtil • 

k
Yordum: yaz tatillerinde hele orta 

o ul r ' ni a. ~se, muallim okulaları gençleri-
evlerıne bıra.km k . kanı a tan ıse, köylerde 

1.. pa çıkarılamazlar mı? Bunun şu tür· 
u faydaları olacağını sanıyordum: ço

cuklar .. d" d • gun uz tarlalarda köylülere yar· 
k~rn edecekler, iş arkadaşlığı, sevgıyı 

rar ve artırır. Köylü ile yardımcısı 
}'avaş ya k k ' G vaş, ço olay anlaşabilecekler. 
v:nç, topraktan, toprak işlerinden, hay· 

nlardan, hayvanlara bakmaktan hoşla· 
nacak· t b" ' a ıatı sevecek. Köylii ise anlaı-
ına, sevişme yüzünden, boş vakitlerde 
ona yazı k .. ğ 
1 

•• v 0 uma o retecek; yaşcey"ış yo. 
unu ogrenecek. 
. Ben biliyorum: köylü şarlıdan çeki· 

nır, hele okur yazarlardan korkar ka • 
Çar. Fakat çocuklardan kaçmaz onlara 
Ç~buk ısınır. Onlardan utanılab;leceği -
nı düşünmez bile. 

ırnıı bu kadar lisemiz, ona yakın y· . 

ım okulamız, doksanı geçen orta ınua1r 

okulamız var. Bunların her birinden en 

:şağı yirmi beşer gençin bu biçimde 
~pa çıkarıldığını dilşünün. Şöyle 
~yle iki yüz, iki yüz elli köy her yıl, 
Yırnıi yirmi be§ gencin yardımını göre
cek. Biribirlerini tanıyacaklar, biribir • 

ler· · ını sevecekler, aralarında artık ya • 
hanlık, yabancılık kalmıyacak. Bu yolu 
niçin düşündUmdli bilirmisiniz? Okuya· 
zı bilmemezliğe kaflı en etkin bir savaş 
Yapmak gerekliğini yerine getirmek 

için. 
1929 dan beri "Millet ~ktebleri,. iş. 

liyor; okur yazarların sayısı da o nis • 
bette artıyor mu? Buna kimse "evet,. 

diyemez. Vilayetler para veriyor, oku • 
r açıyor, okumaga gelenler çarça· tanla v 

btk b k ıra ıyor. Paralar harcanıyor, ıanı· 
rım, boşa akan sular gibi kuma karışı • 

'"!o'v 

(Ba§ı 1. inci sayılada) 
Lavalla buluşmuştur. Andlaşma
nın metni dost devletlere bildiril· 
dikten 24 saat sonra çıkarılacak· 
tır. 

Dün akşam andlaşmanm bir 
özeti (hulasası) basına (matbu· 
ata) verilecekti. B. Lavalin Moı
kova yolculuğunun tarihi de bu 
akşam belli olacaktır. 

'f. ~ :: 

Paris, 2 (A.A) Fransız · 
sovyet andlaşmasının ikinci mad
desine göre Uluslar Sosyetesi oy· 
birliğiyle karar vermezse Fransa 
ile Sovyetler hemen birbirlerine 
yardım edeceklerdir. Beşinci mad
deye göre, yardım yalnız Avrupa 
çerçevesi kinde yaptlacaktır. O · 
çüncil malde, yardımın Uluslar 
Sosyetesinin tavsiyesinden sonra 
hemen yapılacağını ve Uluslar 
Sosyetesi tavsiyede bulunmasa da 
yardım borcunun ortadan kalk · 
mıyacağını söylemektedir. 

lli,ik protokol, bir takım dev· 
letlerin henüz girmemelerinden 
dolavı ortaya cıkllmıyan daha g;~ 
ni~ bir güvenllk sistemine imkan 

ha "Zırla.maktadır. -
yor. Oysa ki, böyle okula çocukları, her 
yıl, biç olmazsa birer ay için, onar yir· 
mişer takımlarla köylere çıkanlsalar, 
okuma • yazma işi daha çok kazanır. 

Köylü birçok şey bilmez; fakat o 

birçok şeyi artık bilip öğrenmesi ge • 
rektir. Bunları kimden öğrenecek? Köy 
okutanı, çok kez, ona yabancı kalıyor. 
Köye okutan bulmak başarılması ne güç 

bir iştir bilseniz. Biz bunu daha birçok 
yıl yapamıyacağız. Fakat orta okula, 
lise, muallim okulası çocuklarını köy 
kamplarına pek güzel çıkarabiliriz. Ço· 
cuk, bu yüzden iş disiplinine de alışır. 
Ahlakı arılaşır. Tabiat, sosyete gibi bo· 
zucu, öldürücü değildir. Hangi ana ba· 
ba. iyi okutanların eli altında çocukla· 
rını açık havada çalışıp eğlenmeğe bı -
rakmaz? Hem bu iş, devletçe temelden 

gerekli olursa, artık kim ses çıkarabilir? 
Bu iş, benim düşündüğüm gibi, baş

kalarının da düşünmesine de değer. Yur. 

dun yarınki işleri, köylüyü tanıyan, 
seven, köylüye kendini sevdiren genç -
terin eliyle daha kolay liaşarıhnaz mı 

dersiniz? 
KAZIM NAMİ DURU 

(Tbrk Kuşu) nun 
açılma merasimi 

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

2) Bu merasimde, Sovyet Rusyadan gelen mu-
allimler tarafından motörsüz tayyare ve paraşüt
lerle uçuş ve atılış tecrübe ve gösterişleri yapıla-
caktır. 

3) İstiyenleri uçuş meydanına götürmek üzere, 
cunı ·· ·· A k a ~u. saat on üç buçuk ve on dört buçukta n-
_ara lstasıyonundan iki tiren kalkacaktır. Dönü§ 

tır · . enı meydandan saat 18 buçukta hareket edecek-

tır. Herkes bu merasimde bulunabilir. 
4) Tiren biletleri perşembe günü akşamına ka-

dar alınmalıdır. 
5) Otobüsler halkı Zafer meydanından Tayyare 

llleydanına 25 kuruşa götüreceklerdir. 
6) Türk Kuşunun uçucu üyeleri cuma günü saat 

von dörtte tayyare cemiy€ti merkezinde toplanacak 
e uçuş meydanına topluca gideceklerdir. 
• 7) Ankarada bulunan gazetecilerin davetiyeleri

~1 bugün öğleye kadar Tayyare Cemiyeti Merkezin-

en almaları ·rica olunur. 

lahsızlanma konferansının yaptıracağı ı~andırmaya çalışacak yerde zorla deği 
andlaşmalardadır. ·Almanyaya konuşma şıtler kopartmak ve ya arzularını zor· 
kapısını ardına kadar açık bırakmış ol· la kabul ettirmel: isterse Büyük Bri 
duğundan dolayı hiıkfırneti kutlarım. tanyayı gene yolu üzerinde bulacaktır 
HUkBmcttcn istedigim •udu' ki, bi' (Siicekli alk•ŞI") Ve Bliyük Bdtanv; 

konfernnsa yain" sil•hl•nm• ' ini, top· "'" mcck" o!dugu bllyilk ingiliz ;.; • 
b ısını gene tarın kalibrasını ve yahut hava kuvvet· par:atorluğu ile Almanya kend" · · 

terini aytı ... .,.,:ı • münaka':ı • için degil, a::.tmıcak olan o kuvvetle k . k -s-·- ..- . arşı arşı 
fakat orad~ artık hava savaşının ypıl· ya gelınış bulunacaktır. 
ınası gerektiğı. Avrupanın bugünkü 
ekonomi ı;ık1ı1tılarının sürüp gidemiye
ccgini ve ortaya çıkan zorlukları a§ına· 
ya yardım~ hazır oldugumuzu açıkça 
söylemek için gitmelidir. Ayrışık - mu 
halif - libcra. partisi lideri B. Herbert 
Samoel de iunları söylemiştir: 

Partim hükiımete, sıyasasının ana
çizgilerinde yardım edecektir. İngiliz 
komuyu, öteki ülkelerle birlikte İngil· 
terenin .Almanyaya karşı çal1§masına 

yardım etmiyecektir. 
Bugün şu tehlüke vardır ki, birge 

kontrol sistemı bir bağlaşlar sistemi o· 
labilir ve ben ı:ıuna inanıyorum ki, hü
kumet bunun onüne geçmek için imkan· 
1ı olan her şeyi yapmaya dölenlidir. 
Kamoy Almanyanın birge sisteminden 
çekilmesinden ve bir taraflı hareketle
rinden dolayı hakarete uğramıştır. Al
manya şunu anlamalıdır ki, şimdiki si· 
lahlanma sıyasasına devam eder ve si
lahların azaltılması için bir anla~aya 
yanaşmazsa, en çok barışı sevenler de 
aralarında olduğu halde, bütün ingiliz 
partilerini kendisıne karşı vazıyet al· 
mak zorunda bırakacaktır. Liberal par· 
tisi ancak İngiltere havaca a'l>ağı bir 
derecede bulunursa o zaman gerekecek 
olan tedbirlere müzaharet gösterecektir. 

B. Çorçil ise demiştir ki: 
"Almanya ta Brüning hükumeti za· 

manındanberi silahlannıaktadır. Ve 
bunu Avrupad=J silah üstünlüğünü elde 
etmek için yapmaktadır. Bu yılın so
nunda Almanya havaca 1ngiltere'den 
3-4 defa daha kuvvetli olacaktır. BÜ· 
yük Britanya bütün hatırlatmalara rağ· 
men pusuya düşmliştür. Güven ve er· 
kinlik ancak Fransa, İtalya ve uluslar 
sosyetesinin otodtesi altında buluna· 
cak, barışı istiyen küçük ve büyük bil· 
tün devletlerle birlikte hareket edilir· 
se tutulabilir. Bu, andlaşmaların değiş· 
tirilmcsi kapısı hiç bir vakit kapamaz. 
Birge güven sıstemile birlikte savga 
kuvvetleri de yaratmalıyız ve barış için· 
de rahatça yaşayabilmek için öteki dev· 
letlerle anlaşma1ıyız. Bunu, bizi alda· 
tan yanlış hesabları düzeltmek için de 
yapmalıyız. O hesaıblar ki, eğer vaktin· 
de bildirilmemiş olsaydı bugün o yan· 

lışlığın kurbanı olacaktık. 
B. Austen Chamberlain söz alarak 

demiştir ki: 
" - Hüki'ımct bugün karşılaşmış 

bulunduğu tehlikelere uygun bir çalış· 
ma ile savga kuvvetini artırmak yolun· 

daki hazırlıklarıni hızlatacaktır. Al • 
manyanın bir taraflı silahlanma ile so· 
nuna kadar bağ\ı kalacağını beklem'!
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< 
doğru değildir. Ancak çok manalı ve 
ağır olan bir şey varsa, o da Almanya
nın aslından hiç bir vakit saymamış ol 
duğu hükümleri boımak için seçmi'!i nl· 

duğu zamandır. 
Almanya, bugünkü toprak statüko 

sunu kabul ediyor mu? Yoksa bazı ko:u 

şularının güvenini bozmak ve bu kom· 
utarın istekle a11la vcreıniyecekleri 

~eği~itleri (tavizleri) kılıç kuvvetile 

almak için ordusu:tu kullanacak mıdır? 
Bu takdirde Versayda zorla kabul etti· 

rildiği söylenilen barış, kalkar ve onun 
yerine sertinin istediği ) eni bir barış 
gelir. Biz. görii~tü~ilmÜz ulusun ne dU
şüncede olduğunu ve onu neyin dinizli· 
yebiteceğini (tattnin edebileceğini) bil· 

meliyiz. 
lngiltorenin Rottıa konferansında bir 

görmen (şahid)"bulunduımakla yetsin • 

memesini (iktifa etmem~ini) isterim. 
Genel savaştan önce Almanya kendi 
kendisini çember içine almı~tı. Şimdi 
de siz sağırıldığınız konferansa gitmez 
seniz ileride çeınber içinde kalınaktan 
veya dışarda bırakılnnş olmaktan şikS.· 
yet edemiyeceğiniı gibi sizinle birleş • 
mek önergesinde bulunanlar bu öner • 

gelerin reddedildiğini görürler ve o su 
retle hareket ederlerse gene ,ık1yette 
bu1u~zsınıı. Buııiln asıh durankılıç_ 

İngiliz partileri 
arasındaki 

anlaşamamazlıklar 
Londra, 2 (A.A.) _Avam ka

marasında baslıyacak olan görü _ 
meler önesinde (arifesinde) Lor~
~ar k~marası da arsıulusal sıyasa 
ıle ugraşmaya başlamıştır. Libe
rallerden Lord Davı"s C , en evre 
pa~tmın 19 uncu maddesi hüküm
lerıne ~ygun olarak, andlaşmala
r~n yenı baştan gözden geçirilme
sı yolunda bir hareket uvandır
mayı hükumetten dileyen· bir di
lerge ile gorüşmeleri açmıştır 
Lord Davis: Almanyanın silahl; 
dev~etlerle kuşatılmasının devam
h bu barış yaratamıyacağı dü ün-
ce<\İndedir. ş 

Gene librrallerden Lord Eşer 
Almanyayı andlaşmalan tek ba~ 
sma b?zmakla suçlamanın (itham 
etm~nın) akla sığmıyacağını söy
lemış ve demiştir ki: "Biz, Versay 
andlaşmasının beşinci maddesin
d.eki yü~en (teahhüd) terini ye
rme getınnemiş olan Fransa'yı 
suçlamadık. 

Andlaşmaların değişke (tadil) 
sini şiddetle savgayan Lord Lo
ti?a~ d~ demiştir ki: "Almanya, 
buyuk bır batı devletidir. Son 15 
yıl içinde pek yaman şeylerle kar
şılaşmıştır. Eğer barışı durlaştır
mak istersek, Almanya acun üze
rinde kendi hakkı olan ve kendi
ne yaraşan yere çıkarılmalıdır. 
Avrupa barışının başka bir temel 
üzerinde kurulabileceğini sanmak 
yanlıştır. 

Y adsUel topraklara gelince 
büyük bir ulusun kendisini savga~ 
maya hakkı olmadan topraklan· 
nın büyük bir kısmını komşu dev
letlerin ordularına açık tutmaya 
Jaha uzun zaman katlanacağmı 
sanmak saçma olur. Bu durum da
ha c-ok süremez. 

~u sorumları eyice düşünüp, 
vakıt ve zamaniyle, kabul edilebi
lecek gibi çare bulmak, devlet a
damlarının boyunlarına borctur. 

Polonya koridoru meselesi bü:. 
yük sıyasal önemi olan bir aı:Uan· 
leh andlaşmasmm imzalanmasın· 
d.an son~~ te~likesini kaybetmiş
tır. Bu. sozbagı yakın bir gelecek-
~e, k~rı~.o~. meselesinin barış yolu 
ıle busbutun kotanlabileceği umu-
dunu verebilir.,, 

Lord Lotiyan, en sonunda, sö
mürgeler (müstemlekeler) mese· 
lesine geçmiş ve demiştir ki: "Al
manyanın sömürgeler hakkında
ki savlarını ökonomik olmaktan 
ziyade çok ulusal bir şeref mese
lesi sayarız. Sömürgeler mesele
si özel bir konferansta konuşula
bilir. Eğer bütün bu savlar kotan· 
l~~ıyacak o1ursa uluslar sosyete
sının yasaması boş olur.,, 

Londra, 2 (A.A) - Royterin 
parlamento aylarının (muhabiri • 
nin) haber aldığına göre 8. Mac 
Donald bugün Avam kamarasın
da dış sıyasa hakkındaki konuş . 
malan açarken, İngiliz hava kuv 
vetlerinin gereği gibi arttığını 
söyliyecek ve hava kuvvetleri ba· 
kımından hiç bir zaman Alman
yadan aıağı kalmamak yolunda 
8. Baldvinin 28-11 de diyevini 
(beyanatını) tekrarlıyacaktır . 

Durumun gerektirdiği yeni ar· 
brma ıaypalarına (masraflarına) 

1 
karşılık olarak bet milyon İngiliz 
liralık f ~la .. kredi aynl11e&lı IÖJ-

(Başı 1 inci sayıfada) 

cak neşriyat yapmaktadırlar Me
sela, hasta olduğum, sinir buh . 
ranlarına uğradığım, sanatoryom· 
da bakıldığım yazılıyor. Görü -
yorsunuz ki işimin başındayım.,, 

Bu sırada B. Göbelı de söze 
karışarak: 

. " - Birkaç memleket gazele· 
lerı vardır, ki Almanya hakkın • 
da doğruyu yozıyorlar. Türk ba
sını da bunlardandır.,, dedi. 

.. B. Hit~er bundan aonra tqek· 
kur ve ~ınnetini bildirerek sözü 
~azetelerın erkinliğine (hürriye 
tıne) getirdi ve dedi ki· .. . 
~. -. Ben gazetelerin erkinli • 
gme hıç bir zaman karıtmadmı 
Gazetelerimiz kendi kendilerine• 
bugünkü iyi giditi aldılar.,, 

v~e~l~nden ıonra nereye ıide
c.egımızı ve Berline yeniden ıe • 
lı.p g~_lmiy.e~eğimizi, bize her te· 
yı~ go~terıhp gösterilmediğini B. 
~?beis den sordu ve bizler için 
ıyı yolculuklar diledi. 

Tarafımızdan da, timdiye ka· 
dar görmÜ§ olduğumuz feylerin 
~~ki~iğ Almanya hakkında çok 
ıyı hısler verdiği ve bu yolculu • 
ğun, eski bilgilerimizi berkittiği 
söylendi. 

. B. Hitler, kabul ve görütme • 
nın devamınca bize çok neza • 
kelli, içten ve mültefit davran • 
mı§tır. 

Berlin, 2 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının özel aytan bildiriyor: 

O~ gündenberi Almanyayı ge
zen turk gazetecileri ötey gün 
Berlin'e geldiler. Dün mayıs şen
liklerinde bulundular. Bugün de 
B. Hitler tarafından kabul olun-
dular. 

B. Hitler gazetecilerimize çok 
hüyük iltifatlarda bulundu. Gaıe
t\!dlerle pek az konuşan B. Hit• 
lerin bu kabulil türklere olan sev· 
gi ve dostluğun bir beldeğidir. 

Her taraf ta ve her vesile il• 
dünya tarihinin en büyük adamı 
olan Kamat Atatürk'ten bahso
lunmakta ve onun yarattığı şey• 
lere hayret edilmektedir. 

leniyor. Bu para hava büdcesine 
daha önceden konmut olan 20 
milyon 996.007 İngiliz lirasına 
eklenecektir. 

Sınır değiştirmek 
sorumu 

LOrdlar kamarasında 
neler söylendi? 

Londra, 2 (A.A) - Lordlar 
kamarasında B. Stanhope; ımır· 
\arın değiştirilmesi iti hakkında 
demittir ki : Bir ulusa istediği 
sınırları vermek, ancak bir bat • 
ka ulusun hiç de vermesini iıte • 
mediği toprakları elinden almak· 
la olabilir. Uluslar arasında; da· 
ha derin bir dostluk •e inan duy· 
guau elde edilmedikçe, sınırların 
değittirilmeıine girişmek bugün· 
kü anlaşamazlığı ve zorlukları 
ancak arhrmaya yarar. 

İngiliz kabinesi 
çekiliyor mu? 

Paris, 2 (A.A.) - Londra'dan, 
''Oeuvre,, gazetesine bildiriliyor: 

İngiliz kabinesi, haziran başm.· 
da, işten çekileceğini kırala bil
dinniştir. O zaman kurulacak ye
ni kabineye Sir Con Saymen ile 
Lord Londonderry ginniyecekler-
dir. 

Lord Londonderry, Almanya-
nm yeniden silahlanmasını v, k
t~le sezemediği ve lngilteıenin 
sılahlarmın Almanyanınkilere n · s· 
betle aşağı bulundurduğu için su<S
lu sayılıyor. 

"Eko dö Pari., de, bu iki baka-
nın kabineden çekileceklerini bil
dirmekle beraber, bunun lngiltc
re'nin daha zorlu bir sıyasa kabul 
edeceğine delil olacatım sövlü\ er 
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Diişünii§ler 

Darülbe<layi;n ilk temsili 
l\1adanı San - J en 

lstanbul şehir tiyatrosu artist
leri dün akşam ilk temsillerini 
old~kça eskı bir fransız izeri ol~n 
Madam San - ]en isimli komedıle 
verdiler. Bayan Seniha Bedri'nin 
pürüzsüz bit türkçe ile dilimiz: 
çevirdiği bu komedi, lransız devrı
mi tarihinden bir yapraktır. O ta
rih ki en kanlı ve yırtıcı hadisele
rin yanında en yüksek kalıramaı:
lık efsaneleriyle doludur; o tarıh 
ki, şaşırtıcı düşmele~Ie ~era.b~r 
bas döndürücü yükselışlerın hıka
ye~idir romancıların §airlerin ve 
tiyatro
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yazman/arının hayalini 
daima kendine çekmiş ve pek çok 
sanat izerinc konu (mevzu) ol
muştur. 
Zamanının çok angın yazmanı 

Vicotrien Sardou ile Emile Mo
reaılnun kaleminden çıkmış olan 
bu komedi, yazılışındanberi üstün
den geçen kırk yıl içinde biraz e~
kimiş~ yıpranmış ve unutulm~ gı
bidir. Eğer sahnemizde bugun <>
nu canlı buluyorsak bu, izerin sa
nat değerinden çok anlattığı dev
rin bizde uyandırdığı merak ve iJ. 
gidendir. 

Gerçek, Madam San - /en, şöh
retini yaşadığı devrin dar çerçe
vesi içinde bırakmaya katlanan 
bir tiyatro yazmanının, sahnenin 
bitmek tükenmek bilmiyen iştahı
nı karşılamak için biraz acelece 
yazdığı komedilerden biridir.Bura
da esas olan harekettir, hadisele
rin büyüklüğü ve tuhaflığıdır, ve 
bu hadiseler o kadar büyük ve tu
haftırlar ki, kalem adamından bü
yük bir kala yorgunluğu, fazla bir 
hayal zorlaması istemeden de or
taya muvaffak bir izer çıkmasına 
imkan verirler. 

Mülazimi imparator,. çama§ırcı
yı döşes, işe yaramaz bir serseriyi 
emniyet bakanı yapan kısa zaman 
fasılası, hele, iki perde arasında
ki beş dakikalrk bir dinlenme müd 
detine indirilince seyircinin üze-· 
rinde büyük bir tesir yapmaktan 
geri kalmıyor. Bu, usta bir yazı
cının kullanmasını bildiği güzel 
bir muvaiialuyet silahıdır. Perva
sız Madam San - /en'e imparator
luk sarayının salonlarında söylet
tiği halkokşayıcı hakikatlerse bu 
muvatf akıyeti büsbütün hızlandı
rıyor. O yüzden bu komedi, 
intelektüellerden çok halk için ya· 
zılmış bir izerdir, büyük yığma 

hitab eder. ve içinde yaşadığımız 
devrim göz önünde tutulunca, ter
cümesiyle çok hayırlı bir iş görül
müş olduğa kabul edilmelidir. 

Fakat Madam San -]en aktör
lere sanatlarının bütün imkanlarım 
göstermek fırsatını veren piyes
lerden değildir. Rollerin hepsi ko
lay ve çapça küçüktürler. Onun 
içindir ki Galib, Napolyoıiu bü
'tiin ustaca oynayışına rağmen en 
eyi rollerindeki yüksekliğe çıka
madı, onun içindir ki en ağrr rolü 
IJzerine almış olan Neyyire'nin 
daha muvaffak gecelerini hatırlı
yaruz. 

Temsil bütünlüğiyle güzel ve 
kusursuzdu. Roilerin hemen hiç 
biri aksamadı diyebiliriz, genel a
henk ve düzendeki beraberlik ve 
muvaff aklrk eyi bir rejisörün ida
resi altrnda," disiplinli bir şekilde 
çalışan bir tiyatrodan haber veri
yor. 

Bu defa dikkatimi çeken iki ye
ni kabiliyetin üzerinde ayrıca dur
mak istiyorum. Savari rolünde Sa
mi Ayan eyı bir tip yarattı, Kont 
dö Nepper rolünde Avni tiyatro
muz için yeni ve kuvvetli bir jön 
prömiye vadini veriyor. 

Bu komedinin tercümesi ve oy
nanması sahnemiz için bir kazanç 
olmu2tur. V t! dt.-ğerli sanatkarlar 
bize, Ankara'da uzun zamandır 
hasretini çektiğim.iz gerçek tiyat
ronun zevldni tattrrmışlardır. 

Yasar Nabi NA YIR 

B. 1\lakdonald'rn bir ) azısr 

Ba ı~, Alınanya 

ve Stresa 
1ııgıliz Başbakanı Bay Ramsey Mak

donald yukarıki başlık altında ingiliz 
ulusal işçi partisin ·n organı olan News 
Le.ter gazetesinde bir yazı yazmıştır. 

Başbakan bu yazısında diyor ki: 

Barış yapmağa doğru yürüyenler, 
Aıınanyanın bu yolda yaptığı ve Avru
pa uluslarının kafasını karıştırdığı bir 
taıkırr. işlerle karşılaştılar. 

Bay Hitlerin ortaya attığı kararlar, 
hemen barrş ııeverlik dilekleriyle birlik
te bildirildi. Berlin konuşmalarının işa· 
ret ettiği bir takım noktalar vardır ki 
bunların kollektif güvenlik sisteme ne 
dereceye kadar yarıyabileceğini ileride 
araştırmak gerekecektir. 

Fakat Almanya öyle bir davranış 

davr;uunıştır ki bu, Avrupada karşılık
lı olarak birleşmek ilzere olan güveni 
bozmağa, yoketmeğe yol açacaktır. 

Barışa doğru giden yol böylece, kı
rılmış, onun yerine korku ve terör ge • 
tirilmiştir. 

Bu gidiş, Avrupa'nın bütün ulusla
rınr siJahlr kuvvetlerin eline bırakacak
tır.,, 

Bay Makdonald, sözü Almanyanın 

kendi ulusal onurunu ve başkalarına ve
receği saygı duygusunu yerine getir • 
mek için bir silahlanmayı gerekli buldu
ğuna getirerek diyor ki: 

Bir taraftan büyük bir ölçüde silah
lamlıyor. Ondan sonra bütün lbunun 
öte.il uluslara güvenlik getirmek için 
oldl:ğu söyleniyor. "Siz bize inanınız: 
bu yaptığım i~ten size hiç bi rşey gel • 
mez., deniliyor .. Buna inanmak ve kan· 
mak için insanın, hadiseleri göremiye • 
cek kadar kör olması gerekmez mi? 

Almanya, barışı bozmıyacağı hakkın
da söylediği söze başkaları tarafından 
ina.nlmasını i~temekte, fakat komşula
rının verdiği aynı söze inanmağa yanaş· 
mamaktadu. 

Öteki uluslar bu yolda verilen söz· 
terle ıkafalarmdak.i kuşkuları yatıştıra
mazlar ve bunun böyle olınası cerekti
ği hakkında da kolayca birçok belgeler 
bulup çıkarabilirler. 

Kendisine karşı olan kuşkuları ve 
itkilleri ortadan kaldırmak şartiyle Av
rup<mın en güven içinde bulunmalll ge
reken ulus Almanya idi. 

Bir taraftan Avrupanm en kuvvetli 
ordusunu istiyen, 

Bir taraftan zaten bizimkine eşik bir 
hava kuvveti elde etmiş bulunan, 

Öte taraftan ise Fransa'ya denk, !tal 
yaya üstün bir donanma dileyen Al
manyanın ana sıyasası askerce bir ge -
nişlemek olduğunu düşünecek yerde al-

manlar, bir sınır içine alınma!k hikay;.· 
lerine inanmaktadırlar. Bu durum kar
~ısında Almanyaya düşen ödev, işi süel 
birleşmelere değil, güvenliği korumak 
için kollektif sistemlere götürmek ol
malıdır. 

Benim alman sıyasasmdan ilk kuş -
kulan.mam onun knedine göre bahaneler 
bu1arak uluslar sosyetesinden çekilme
si sn asında olmuştur. 

O zaman Almanya iç.in iki yol açık 
duruyordu. Bir tanesi kendi dilekl~rini 
Cenevrede toplanacak bir konferansın 

önünde sayıp dölcmekti. O, buna ken· 
disine iyi davramlmııyacağını söyliye • 
rek yanaşmadı. 

Fakat hiç bir devletin böyle önceden 
kestirmeler yaparak öteki devletlerle 
buluşmaık ve görüşmekten kaçmmağa 

hakkı yoktur. 
Eğer böyle bir buluşmadan sonra 

Almanya haklı belgeler göstererek çe· 
kilmekte ayak direse yd.i, o zaman, şim
di hepsini tedirgin etmiş olduğu birçok 
dostları onun tarafından olur, ona yar
dım ederlerdi. 

Öteki yol da Almanyanın dilediği 

gibi davranması ve bu davranrşm so -
nuçlarına katlanması idi. Almanya bu 
ikinci yolu seçmiştir .. 

Bay Makdonald yazrsmr şöylece ta
mamlamaktadır: 

Komşularının kafasından lıUtün JCuı ... 

ULUS 

ku ve ış dllerı sılebilecek, onu barış yap
ma yolunda el irliği yapan bir arkadaş 
ve bir komşu haline getirecek olan onur 
hı yol, hala, Almanya için açıktır. Ve 
bu yolu Alm ıvıya kendisi kapatmazsa 
kimse kapatmıyacaktcr. t 

Stresa bunu bütün açıklığiyle mey
dana c karmıştır. 

O halde Stresa kararlarmı gerçek · 
!eştirmek yolunda Almanya, hemen ba· 
rışsever bir yoJ tutacak mıdır?,, 

Es i Yunan l(ıral11 
Yunan tahtma dönmcğc hazır· 

mış., Pari~'te ve Londra'da 
l .. onu~malar yaınlıyor 

26 l'lıNın tarit.Jı Deyli Herald gazete
sı y ı uyor : 

B•ıgün Paris'ten Londraya doğru yo 
ıa çıkacak olan eski yunan kıralr Yorgi 
Parlf>Lf' ingiliz gazeteleri bildirmenle • 
ıme ı.ir diyevrle bulunmuş ve demiştir 
ki : 

" Yunan tantına dönmem için bana 
bir oncrg'! yaprldı; ben de bunu onama
ğa ha~1r bulu:ıuyorum. 

Haber aldığrmıza göre bu önerge 

Pariste bulunan kıralcılarla yunan par

lame"ltosundan biden birkaç saylav ta • 

rafından yapılmıştır ki bunların kamu

su bugünkü günrle orada "gizli bir par· 
lamento,, halinde toplaıunaktadırlar 

Bu işle ilgili olanlar, kıralm tekrar 

tahtına dönme;;i kararının mayıs ve ya

hud haziran içinae toplanacak olan ku • 

rucu kamutay (nıeclis.i müessesan) tara

fınd:m verileceğıni kestirmektedirler. 

Tahta dönm'!k dileğinde olduğunu 

bildiren eski Kıral Yorgi, Londrada bu 
konu üzerinde konuşmalara devam ede· 
ceği:ıi de söylem.iştir 

Pe:ıriste üç ı.2at süren sürekli bir 

konuşmada kıra,cılar, eski kırala yunan 

devrımindenberi kırallığa dönmenin 

imkan içine girciiği en uygun günlerin 
bugünler oldugunu söylemişlerdir. 

Eğer önlimüzdeki yunan seçiminde 
kıralcı saylavların sayıları artacak olur
sa o zaman bu imkan daha ziyde çoğa -
lacaktır. 

Yeru parlamentonun ilk toplanmasın
dan sonra ya ana yasaya uygun bir kı • 
rallıga dönülmesi kararı verilecek, ya • 
hud bu kararı verdirmek için genel oya 
başvurulacaktır • 

Kıral Yorgi nasıl sryasa 
güdecekmiş? 

26 Nisan tarihli Deyli Telegraf ga
zeetsi de eski yunan kıralı Yorginin 
Parıste söylediklerini ve kendisine ya
pılan tahta dönmek önergesini a.nlattrk

taD sonra diyor ki: 

Kıral Yorgi, tahta dönecek olursa 

ne gibi bir sıyasa güdeceğini anlatmış
tır. 

Kendisi bugünkü Avrupa sıyasal du· 

rumunu yakından gözetlemektedir. Yur

dumı dönecek olursa İngiliz parlamen

tosu sisteminde bir parlamento ve bir 

yönetim kuracağına söz vermiştir. 

Ktral, Balkaıılarda barışı pekiştirmek 

yolunda atılacak her adıma yardım ede

cek, balkan anla;ımasını daha sağlam bir 
hale koymağa uğraşack, Yugoslavya, 

Ronu.nya, Bulgaristan, Türkiye ve İtal
ya iie daha kes.in bir dostluk kuracak, 
Yunanistam Fransa ve İngilterenin dış 
aıyas:ısma doğru yöneltecektir. 

Sıyasal parti önderleri
nin duruşmaları 

Atina, 2 (A.A) - Saylavlar 
başkanı B. Vujiski eski dış baka
nı B. Maksimos ve eski Trabzon 
metrepolidi Hiritetatos, B. Ka · 
fandaris ile B .. Papanastasyudan 
yana tanıklık etmişlerdir. Tanık
lar onların subaylann sıyasaya 
karışmaları işine ve bir çok kere· 
ler de Venizelosa bile karşın o!
duklannr söylemişlerdir. 

z 
Rus-Japon 

' ıılaşmasına doğrıı 
26 Nisan tarihli Deyli Herald'da ga

zetemn sryasal bildirmeni ya~drğı bir 
yazrdR diyor ki: 

Yakında Japonya ile Rusya arasın -

da bir s.alclırmayış andlaşması imzalan
mak fü:eredir. Bu suretle uzak doğuda 
yıllardir sürüp giden gerginliğe bir son 
ve'rilec.ek demektir. 

Japonlara böyle bir andlaşma öner -
gesi Sovyet Rusya tarafından epi za -
man önce yapılmış, fakat bundan bir 
sonuc,r çılanamıştı. 

Son birkaç ay iç.ınde durum hayli -
den hayliye değişmiş bulunmaktadır. 

Çın doğu demiryolları sorumunun, 
bunların Mançuko hükfımetine satıl • 
mak !Ur~iyle kotarılması işin en pü -
rüzlölerinden birisini ortadaı. kaldır • 
mrştrr 

Bununla beraber göze çarpmaktadır 
ki Japonyanm en kuvvetli dileği şimal 
taraf:ndan avantürlere girişmekten zi • 
yade Çinde ~yasal ve ekonomik asığ -
lar ele geçirmektir. 

Jcıponyanm bu kU"9vetli dilekleri, 

Sovyet Rusyadan ziyade İngiltere ile 

BirJqik Amerikayı lruşkulandırmakta -

dır. Çünkü Japonya en ziyade bu iki 

devletin asığlandrklan alanlara doğru 

genişleme le isteğini göstermektedir. 

Burada anılması gereken önemli bir 
hadise, son zamanlarda Şangay'da çin • 
illere rey hakkt verilmeksizin yapılan 
belediye seçiminde japonların amerika
lılarla ingilizlerden fazla rey kaza~ 
mal::ıtıdır. 

A ttxtk japonlar için Sibirya üzerin

de hiç bir dilek beslenmemektedir. Çün

kü japonların büyük askerleri Sovyet 

Rusyanm oralarda çok kuvvetli olduk

larım, japon sınırında birçok yerlerin 

onların saldırışına açık bulunduğunu 

~ilmekte, onun için bunlarla her hangi 

bir sıwaşa girişmenin bir delilik ve ken
di kendine krymak demek olduğunu an· 
lamaktadırlar. 

B11gün Japooyanın Rusyadan, Rus -

yanın Japonyadan korktuğundan daha 
fazla korktuğunu söylemek pek aykırı 
düşmtz. 

Son zamanlarda Bay Eden'le birlik· 

te M oskovada bulunduğum sıralarda 

rus - japon ilgisinin iyileşmiş olduğu
nu vr: hızla iyileşmekte bulunduğunu 

kend1 gözlerimle görmüştüm. 

Tokyodan gelen haberlerde Japonya 

Dış Bakanı Bay Hirota ile rus büyüle 

elçisi Bay Yurenev arasında yapılmakta 
olan Ironuşmalarm başarımlı bir ıuret • 
te ilerlediği bildirilmektedir. 

Bn konuşm!arda ortaya zorluk çıkan 

nokta, japnolarm Mançukodaki japon 

kuvvetlerini azaltmalarxna karşı rusl • 
rm d?. Uzak Şarkta bütün asker •kuvvet· 
lerini azaltmalarını ve Viladivostok ba
rularını bozmaların ıistemeleridir. 

Bu önerge esastan onanabilecek giıbi 
olmamakla beraber, bu söylediğimiz 

kuvvetler, karşılrklz olarak zaten azal • 
trlmrş bulunmaktadır. 

Şimdi 1904 savaşında yapılan Ports
mavt andlaşmasiyle gayri askeri bir ha
le getirilmiş olan Kora ve Sahatin ara
sındaki alanın yeniden o hale konulma
sı üzninde konu§malar yapılıyor. 

Aynı şekilde gayri askeri bir alanm 
1500 mili tutan rus - Mançuko sınırı 
boyunca da kurulmasr istenmektedir. 

Bir takrm askercilerin bu konuşma -
lan suya düşürmek için rusların sav1ş 
hazulığı yapmakta oldı.ıklarr yolundd 
..ıçurcukları balonlar, bir şey yapama . 
mıştır. 

~on bir tici ay içinde iki tarafın an
laşması için çok uygun fırsatlar da ele 
geçmektedir. 

Tokyodan gene aynı gazeteye. gön. 
derİIILiş olan bir telyazısmda denilmek
tedir ki: 

:&!1 lbüyük devlet arasında silahları 
azaltmak amacı ile yapılacak olan ko • 
nuş111<1lar dolayısiyle )apon gazeteleri -

Bir uygunsuzluk . . '-'. 

ornegı 

Bu, üç hafta önce ''Miinclınel 
tllustrierte Pren,, adlı alman re• 
r.mli gazetesinin geçen iki haf ti 
içinde çıkan 14 ve 15 numara~ 
sayılarında büyük bir yer kaplı 1 
yan ve bu haftaki sayısında da gö
rünen bir yazının başlığıdır. Çö • 
lün "Tannenberg,, i (1) benzeti .İ 
f ini ikinci bir at olarak alan bu ya; 
zıda Clemem Laar'm anlattık.la~ 
aşağıdaki sorgulara birer karıı ' 
lık olarak almabilir: 

İngilizler Bağdad'ı nıçm ela 
geçirmek istiyorlardı, Bağdadı ela 
geçirmek için nasıl çalışıldı, lrakf 
taki savaş nasıl oldu, Kutelamınaıo 
re münahkem mevkiinde ingili:a 
kumandan~ beş generah, 500 za " 
biti ve 20.000 askeri ile naA) esir 
edildi? .. 

Clemens Laar'a göre: lrak or• 
dusu başkomutanlığı hiç bir teyl 
görmemiş, geçit resimleri ve par• 

lak zafer bayramları!.. ile vakit 
geçirmiftir; türklerdeki karışıklık 
İngilizlere kartı koyabilecek biri· 
cik lmTI'et olan bir avuç. dolusd 
almana önge olmuşml'. Bu almarı 

askerleri Irak türk ordularına bel• 
kemiği olmuşlardır. Gene onlar 
düşmanın yapmak istediklerini 

anlamışlar, her güçlüğü yenerek 
türkleri canlancbnmşlardır. lngi" 
liz ordusu önünde geri çekilell 
türk askerlerini, düşmnaı canları 
pahasına dört buçuk saat yerinde 
mıhlıyarak, top ateşiyle ezilmek • 
ten kurtaran başında üç alman as• 
kerin bulunduğu bir makineli tü .. 
fek olmuştur. 

Clemens Laar bütün yazısın · 
da bunlar ve buna. benzer sözlerle 
KutelammaTe savaşının ancak biı 
avuç dolusu alınan topçusunun ör• 

neksiz fedakarlığı ile kazanıldı " 
ğmı göstermeğe çalışmaktadır. 

Büyük savaşta alınanların düş· 

mania çarpıştıkları bütün döğli~ 

yerlerini kısaca anlatan muhar • 
ririn alınanları öğmekle 'ba!lıyaıı 

ve Çanakkale ve Gelibolu'ya do" 
kunan birkaç sözünü burada olchı· 
ğu gibi yazmaktan kendimi alauıı· 
yacağmı: 

"Almanların lratka başarmak 
istedikleri inanılmıyacak bir şey· 
di. Fakat onların "olamaz,, sözü• 
nü bilmedikleri görülmemiş miy• 
di? Onların en umudsuz durunı

lan zafere çevirdikleri y~anıl .. 
mamış mıydı? Çanakkale ve Ge• 
libolu' da da böyle olmamış mıy • 

dı? " 
Çanakkale savgasmı bir ~ç 

alınan topçusunun omuzlarna 
yükliyen Laar Galiçya' da ruslanJl 
hozgunluğunu anlatırken ora ..ı a 

kendi ülkelerini korurcasına clö • 
ğüşen bir türk kolordusunun bu • 
lunduğunu susarak geçmekte ve} a 
hatırlıyamamaktadu. 

Alman ordusunun yeniden ku· 

rulması muharriri eski orduntıtı 
büyük sa~ta yaptıklarını anr-a· 
ğa götürebilir, fakat bunu yap~r· 
ken başka bir ulusun yarattıkl.- rı· 

nı hiç bir zaman ona mal etJ ~ 
hak kazandl!'amaz. 

SUAD BAYDUR 

nin deniz silahları planları hak km :ı Y J· 

zılar yazmaları yasak ed:lmiştir. 

Eğer bu konuşmalardan bir sonu!t 

çıkmıyacak olursa o zaman ja onl 
önceden tasarlamış olduKları gibi bir· 
çok denizaltı ve uçak taşıyıcı gcmil r 
yapc.caklardır. 

Yeni yapılacakbarular hakkında ya· 
zı ya.mıak da yasak edilmiştir. 



aS 1935 CUMA 

Tümgeneral Sıtkı ii ke' -
nin şerefine bir toplantı 
Ordumuzda 39 yıl çalışmış olan değerli 

komutan isteği ile emekliğe ayrıldı 

Orduevlndeki yemekten 

Sekizinci Tümen Komutanı 
Ttimgeneral Sıdkı Uke kendi is
teğiyle emekliğe aynlmıştır. (te
kaüd olmuştur.) Ordumuzda 39 
yıl çalışmış olan bu değerli Ko
mutanın şerefine, evelki gece Or
duevinde Ankara garnizonunda· 
ki muhafız alayı ile 32 inci alayın 
subayları topluca yemek yemişler· 
dir. Bu toplantıda Tuğ Komuta
nı Albay Mustafa Kemal ve Mu
hafız Alayı Komutanı Yarbay İs
mail Hakkı Tekçe birer ıöylev 
vermişlerdir. B. Tekçe'nin söyle
vini aşağıya koyuyoruz: 

- Bayanlar, Baylar, 
Bu gece burada, ünlü komuta

nımız General Sıdkı şerefine top
lc~'1'1UŞ bulunuyoruz. 

Sayın general çok yıllar büyük 
türk ordusu içinde çok değerli hiz
metleriyle arlını askerlik tarihimi
zin parlak sayfasına, yazdırmış ve 
h., .,,...,c;ını silinmez bir surette gö-

İneboiudan İspanyaya 

1 ı ,000 sandık yumurta 

gitti 

bir glJriJalJt 

niilJerimize yerlqtfrmf§ bulunu
yor. 
Sayın Generalin Havran çölle

rinde, Hicaz'da, Yemen'de Irak'ta, 
Kafkas yöneyinde ve bunlardan 
sonra da kurtuluş savaşında, as
ker arkadaşları için her zaman ör
nek olacak alpça hareketlerini, 
karşılarında saygı ile hatırlamak 
kendilerini seven bizim için özel 
bir kıvançtır. 

Sevgili generalimiz bugün ordu
daki hizmetini yeter görmil§, bu 
şüphesiz, biz askerler için pek acı 
olmuştur. Tabiiğ isterdik ki gör
gülü komutammızdan daha çok 
asığlanalım. 

Bizim acı ve üzüntümüzü gide
recek tek sebeb, generalimizin 
bundan sonra da başka yönden ge
ne yurd ve ulus için hayırlı ve ve
rimli işler görebileceği güvenidir. 
Şerefli şahsiyetleri için genlik ve 
esenlik dilerim. 

Orman yangını çabuk 
söndürüldü 

Muğla, 2 (A.A.) - Muğlanın 

Ahı köy çevresile Milas'ta orman 
yangını olmuşsa da derhal söndü
rülmüştür. Zarar yoktur. 

Antalyada peçe kalmadı 

İnebolu, 2 (A.A) - Yumurta 
çıkası bu hafta önemli bir mik -
dara çıkmıştır. Bugün İtalyan 

Kaporama Yapuriyle ispanyaya 

gönderilen yumurta 120.000 lira 
değerinde 11.000 sandıktır. Bu 
yıla. kadar bir partide bu kadar 
mal gönderilmemittir. Vapar 
kumpanyası yumurtacıların onu· 
runa dün akıam vapurda yüz ki
fİlik bir ziyafet vermi,tir. 

Antalya, 2 (A.A.)- Nisan so
nundan başhyarak kaJdmlması te
hir kurulanca karara bağlanaD 
Antalyadaki çarşaf ve peçe hugün 

J büsbütün kallanıştır. Bu karar tat· 
1 bik alanında çok eyi yürümüştür. 

llLlJ.t;'un romanı Tefrika: 64 
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l(arsta korkunç bir 
deıJrem oldu 

BoJuda jinınastik şenlikleri 

(Başı / inci sayrfada) 

re bir sağlık yardım kurulu ora· 
ya gönderilmittir. 

Oradaki yaralıları Kars has -
tanesine götürecek olan bu ku -
rul, beraberinde elli çadır ve bir 
çok yiyecek götürmüt tür. 

Deprem yüzünden dağlardan 
yuvarlanan tatlar Ye çakıllar yol
ları kapattığı için kurul güçlükle 
yol alabilmektedir . 

••• 
lstanbul, 2 (A.A) - 1 mayıı 

çartamba günü saat 12 yi 27 da
kika 20 saniye geçe lstanbuldan 
1200 kilometre mesafede, olduk
ça ıiddetli bir zelzele kaydedil • 
mittir. 

Son sayılar 
Kan ilbayı depremden zarar 

ıi>renlere yapılacak yardım ted • 
birlerini kararlaıtırmak üzere ö
teki kamunlara ıitmittir. Y dalan 
evlerin aayııı 300 • 400 ü bulma1'
tadır. lç Bakanlrima gelen ilk 
uluıal haberler; ölenlerin ve J'&• 

ralananlarm sayıımm yüzleri geç· 
tifini bildirmektedir. Ölenlerin 
bakikii aayııı daha bilinemiyor. 

Rulml~rlmls, Bolrlda #Jnutlt 6ayraıwad .. n ~ baltaıada.a ilinr ~ 
rilnOıtDr. Ynrul•ı• lc•atll hyrMlllvı m • b"1lr igtnı 6~1u bir özttale ht· 
latlıiluım •Dl•ta• 6a rulllllerl 6a 6•rgekliliD llir•r kBD1t1 olarak koyuyoruz. 

Felakete upyanlara doktor, 
yiyecek, çadır Te her türlü gereç 
ıönderilmiftir. 

Habeş Elçisi 

BıMı .ıçlıl B. ilaha 

HabqiltllDlll Ankara mulahat
gilun B. Markoı dün llhabki 
katarla prımua gehniştir. 

2186 ~ğa yardım 
edildi 

Çocuk Esirgeme kurumu ıe -
nel merkezi 16 nisan 935 den 1 
mayıs 935 tarihine kadar (2186) 
çocuğa yardım etmiıtir. 

Bunlardan 279 basta çocuk Ye 
anne genel merkezin poliklinikle
rinde muayene ve tedavi edilmit· 
tir. Dit muayene eYiade de 490 
çocufan diıleri mua1ene •• teda-
vi edilmiştir. 

Süt damlasmdan her gün Ul5 
çocuğa 1200 kilo yekan olarak 
bedava ıüt dağıtılmı,tır. 

1019 çocuk ve anne ge:nel 
merkezin banyolarından fayda -
lanmıfhr. 

Y okaul talebeler için açılan q 
evinden her gün 225 çocuğa aı • 
cak öğle yemeği verilmiştir. 

Yardım için baı vuran 4 ço
cuğa 18 lira 32 kurut değerinde 
yardım yapılmııtır. 

Ayrıca dört çocuğa da elbise, 
ayakkabı ve çamatır verilmek au
retiyle aeYindirilmi~tir. 

Halkevinde 
ISTANBUL BELEDİYESi 

Şehir Tiyatro811 
3. 5. gas cuma günil gilndüs uat 

14.,30 da. Yalnu bir defaya mabl\l8t&ır 
w ıclid Ankara HaJıkevi IOS)'al yard1111 
lr.omite.slne aımatandır. 

NAPOLYON 
• lladam Sanjen: Komedi 4 perde 

BJJa&lll' yala"'-ba matine ~n 100-75-
~.Localar 400-300 kuruıtur. 

Aksarayda sıhhat 
işleri 

Aksaray, 2 (AA) - s.w.t 
IJakanhjmın sıtma k ..... ~ 
yaptırdıfı büyük bataklık --
ma itlerinden biri olaa Kuuarı: 
batakhiını kund:ma itine l.ıLm.. 
DUflır. Açılma•ma dav.am eclilea 
kanalm emitliii yedi, uzunlu;. 
15000 metredir. 8-dan bqka 
1..000 metre .... ı.p.nda" ilci
buçuk metre genitliğinde yarcLm. 
ci kanallar da vardır. Bu yıl için
de bitirilmesine çaJıı~ılacaktır. 

Bir kamyonet kazası 
Gümüthane, 2 (A.A.) - Bu ge

ce Trabzaadan Erzincana git:ıneJr. 
te olan kamyonetlerden birisi Zi
gana dağmn barutçu hanları yo
kuşunda devrilerek içindeki yol
culardan biri ölmüş biri ağır, öte
ki üç yolcu da hafif yaralanmıştır. 
Aynı günde Erzurumdan gelmek
te olan bir kamyonet Vavuk da
ğının Sifon deresinde devrilmiş ve 
içindeki yolculardan birisinin ba
cağı kırılmış. öbürleri de hafif ya
ralanmışlardır. 

Açık teşekkür 
Ka1ın ltiraderim Kütükçü ol· 

Ju Halimjg relatiyle bizlere .. • 
Taktılı büyük acıyı paylaımak ie
tiyea cbtlanmıza çok te,e' ••le 
saygılarımı ıunarım. 

Ankara Saylavı 
Şakir Kınacı 

~ 

~an lVJichele'nin kitabı 
bebi ona acnnaklığmıdL O zamanlar, an· 
cak 'acıdığım kimseleri cidden sevdiğimin 
pek f arkmda değildim. Kontesi son defa Ra
meaux şatoswıdaki ihlamur ağacının altın -
da, bir baykuşun onu çok sevmeme mani ol
duğu mehtablı bir gecede görüşümden son
ra kendisine yeniden rastladığnn .zaman bu· 
nun için, yani acımadığım için sevm~~iıtim. 
Hayır, masanın öbür tarafmd~ rahıbın ~a
nma oturmuş c.lduğu halde, Vıkontun, kus
tahça göz kırpışlarından anladığıma gi:ire, 
çoğu beni kasteden budalaca şa~alarına. neşe 
ile gülüşünü seyrederken, onu hıç sevmıy?r
dum. Ne o, ne öteki b:ma bir kelime bı,1e 
söylemediler. Kontesin bana gösterdiği bı • 
ricik minnet nişanesi, akşam yemeğinden 
önce elimi dalgınca sAkışı oldu. Vikont be -
nim orada olduğumu bile görmemezlikten 

- " İş oldu, dedim, eğer buna qk demek 
caizse, aşk kördür. Kontes b11 abtal dejene .. 
renin kollarına düşmekten daha iyi bir ıe -
ye müstahaktı . ., 

ğıda bir köpetiıı Omidsiz ümidsiz haykıMıoı 
ğini işittim. Tom'un, köpekleri çok sev 
Kontun holde ona ayırttığı köşede beni 
lediğini biliyordum. Hatt! köpeğimin ra • 
hat etmesi için oraya ufak bir hah bile koy. 
durmuştu. Merdivenden elimden geldiği ka 
dar çabuk indim. Yere yatmış, sokak kapr 
na yaslanarak büzülmüt ohm Tom, hafif h 
fif inliyor, ağzından da kan geliyordu. Ay 
ta duran ve Tom'a doğru eğilmiş olan Vi • 
kont hiddetli hiddetli <mu tekme 
yordu. Öyle beklemediği bir anda üstiint. 

Yazan~ Akse/ MUNT 
Türkı .. eye çevırea: Nasubı BAYDAR 

- ' Azizim, sı.?. benım düşünd[iğümden 
daha sc.f smız; o ~imdı Kontesle beraber 
Monte·Carlo'da. Kontes Parise dönünce o 
1e geh:<".ek.,, 

Eretesi gün Kont beni çağırttı. Rahibin 
tahmini doğru idi: Kont gerek vücut, gerek 
rnaneviyat bakımından pek kötü bir halde 
idi. 

. Koltuğuna gömülüp bütün gün kocaman 
sıgaralar içerek boypna Monte - Carlo'ya 
hava değiştinneğc giden genç ve güzel ka
~~n_ı:ı düşünen yaşlı bir adam için } apılacak 
buyuk bir şey yoktur. Bu kadın geri gelerek 
Paris sosyetesinin en beğenilen ve arzu edi
l~n kadmlannm arasındaki yerini alıp, bu • 
tün gününü Worth'un mağazasında yeni 
roblar prova ettirmek ve kocaSim "geceniz 
hayır olsun,, diye soğuk bir tavırla öptül:ten 
ıonra gecelerini de tiyatrolarda ve balolar • 
d~ geçirirse, bu adam için gene yapacak büf uk bir şey yoktur. Kontu sık gördükçe daha 
~~la sevmeğe başlıyordum. O,, eski rejimin 

buyijk asilzadelerinin en mükemmel bir ti · 
J>İycti. Fakat duyduğum sempatinin asıl se -

gelmişti. Kontes her zamankinden güzeldi, 
fakat aynı kadın değildi Her tarafından sıh
hat ve neşe taşıyordu, büyük gözlerinin 
mahmurluğu kaybolmuştu. İlk görüşte an· 
ladım ki Monte - Carlo'daki bahçede de 
mehtab olmu§ ve ihlamur ağaçlarında ha -
berci bir baykuş bulwunamıştı. Vikont ken· 
dinden çok memnun görünüyordu, bütün 
tavırlarında insanın sinirlerine dokunan 
kahraman bir fatih hali vardı. 

Yemekten sonra rahible beraber sigara 
salonunda otururken: 

- " Kontun, Vikontun ordudan koful -
maması için daha bir ay önce onun kumar 
borçlarım ödediğini biliyor musunuz? Pro • 
testo edilen bir çek için de bazı dedikodu • 
lar var. Bundan başka, Vikont meşhur bir 
kokot için avuç. dolusu para harcayormuş. 
Sonra da bu akşam operada verilecek mu
keli baloya kontesi bu adam götürecek!" 

- " Ah, tabanca ile nişan atmağı bil -
ıeydim .. .,, 

- "Allahaşkma böyle söylemeyin! si. 
zin gitmenizi çok istiyorum. Vikont bcandi 
ve sodasmı içmek için muhakkak bunaya 
gelecek.,, 

- " Bu brandi ve sodalardan vazgeçse 
daha iyi eder; bardağına ilaç .koyarken eli -
nin nasıl titrediğini Earkettiniz mi? Maa -
mafih böyle oJuşu kırlangıçlarla tarla kuş • 
lan için daha iyi Öyle endi§e ile kapıdan 
tarafa bakmayın. Şimdi o salonda kontese 
kur yapmakla meşguldür. Zaten ben gidiyo
rum; arabam geldi.,, 

Gitmeden önce Kontu gönnek için bir 
müddet yukarıya çıktım. Yatmak üzere idi, 
çok uykusu olduğunu 9Öyledi. Bahtiyar 
adam! ona iyi bir gece temenni ederken aşa-

atıldım ki, hayvan henf muvazenesini kay 
bedip yere yuvarlandı. Kalkarken basına 

indirdiğim bir yumruk ODU yeni<kn y,ere de
virdi. Hemen ppkamı ve paltomu ala 
kucağımda köpeğim de olduğu halde ara 
ma atlıyarak çabucak evime geldim. D 
hal anladmı ki zavallı köpeğim dahili v 
vahim bir taknn yaralar almıştı. Bütüm ge 
ce onun başı ucunda bekledim. Teaeifü 
gittikçe güçleşti, kan dinmedi. Saha\ıle 
zavallıya başka iztırablar çektirmemek i · 
onu tabanca ile öldürdüm. 

Öğleden sonra Vikont Maurice'in iki 
kada§Illdarı, kendilerini şahidlerimle tem 
sa getirmemi rica eden bir mektub alın 
cidden ferahladım: 

(Sonu vrr) 
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D N s o 
Yabancı üllielerde 

bir mayıs 

Bulgaristanda 1 mayıs 
Sofya, 2 (A.A) - Bir mayıs

ta her türlü gösteriş (nümayiş) 
yasak olduğundan hiç bir hadise 
olmamıştır. Ancak Enina köyün
de bir komünist köylülere söylev 
vermeye kalkıştığından jandar -
ınalar bunun önüne geçmek iste 
mişler ve komünistin arkadaşla
rı da jandarmalara ateş açarak 
bunlardan birini öldürmüş, ikisi -
ni yaralamışlardır. Köylülerden 
sekiz kişi yaralanmış ve bunlar -
dan biri ormanda ölmüştür. So -
ravhların (mesullerin) yakalan 
ması için tedbirler alınmıştır. 

İngilterede 1 mayıs 
Londra, 2 (A.A) - Bir mayıs 

günü İngilterede süktln içinde 
geçmiştir. Londranm merkezin-
deki sokaklarda memleketin her 
tarafından ve yabancı ülkelerden 
kırahn yıldönümü şenliklerinde 
hazır bulunmaya ve 6 mayısı 

bekliyerek kıralın alayının geçe. 
ceği caddelerdeki bezetmeleri 
(tezyinatı) görmeğe gelenlerin 
çokluğu dolayısiyle sokaklarda 
görülmemiş bir kalabalık vardı. 
Akşama doğru Hayd Parkta 5000 
kişilik bir gösteriş olmuş ve bu 
sırada devrim şarkdarı söylene -
rek, kıralın yıldönümü şenlikle -
rine karşı bir söylev verilmiştir. 
Yalnız hiç bir uygunsuzluk olma· 
mı,hr. 

I.,EH ISTANDA _... _______ _ 
Danzigde para sıyasası 
Varşova, 2 (A.A) - Danzig 

şehrinin parası olan gulden, ya
rından sonra değerinden yüzde 
42 kadar kaybedecektir. Nazi baş· 
kanlarının toplantısından sonra 
bu mesele üzerinde kesin (kati ) 
bir karar alınacaktır. 

Danzig borsası para 
alıyor 

Varşova, 2 (A.A) - Danzig
de söylendiğine göre golden kı~ı
metten düşürülerek Zlotinin dü
zeyine (seviyesine) indirilecek -
tir. Bununla beraber kambiyo 
büroları bugünkü piyasa üzerine 
golden satın almaya devam et · 
mektedir. 

Polonyanın silah borcu 
Lahey, 2 (A.A) - Polonya 

elçisi bugün dış bakanlrğında ge
nel savaştan sonra Polonyanm si
lahlanma için aldığı ödüncün son 
bölüsü (taksiti) olan 933.135 flo. 
rinlik bir c;:ek vermiştir. 

lTALY A'DA 

B. M usolininin bir diyevi 
Roma, 2 (A.A) - 8 . Muso -

&ini faşist partisi katibi hazır ol
duğu halde arsıulusal talebe kon
federasyonunun başkanlarını ka· 
bul etmiştir. B. Musolini diye -
vinde gencliğe olan inanını bil -
dirmiş ve beraberce iş yapmanın 
dah3. verimli sonuçlar vereceğini 
söylemiştir. 

Somaliye boyuna italyan 
askeri gönderiliyor 
Napoli, 2 (A.A) - Ganj va· 

puru bir tabur yaya, iki tabur mit. 
ralyöz, bir tabur fen kıtağları ve 
bir mikdar gerçekle doğu Afri -
kasma hareket etmiştir. 

İtalyan - Habeş meselesi 
ve İngiltere 

Londra, 2 (A.A) - Avam ka
marasında Bay Saymen Stresa -
da habeş - İtalyan meselesinin 
görüşülmediğini ancak lngilterc
nin bu işin kotarılmasına çalcşa -

DAf;~NIK DLYl 'KLAR 

Fransız donanması 

N apoliye gidiyor 

sorulard:m kaçınmak ve gizli tu· 
tulması gereken şeyleri açığa 
vermemek kaygusiyle, İngiltere 
ile deniz görüşmelerine kesin ola· 
:·a.k karşı olduğunu yazıyor . 

Alman deniz silahlanma 
sının yankıları 

Londra, 2 (A.A) - Royter a 
jansı fransız deniz bakanı 8. Pi
etri ile 8. Saymen arasında, par
lamentoda yapılan uzun görüşme 
sırasında alman deniz silahlan -
ması işine ancak dokunulup ge -
çilmiş olduğunu bildiriyor. 

Roma, 2 (A.A) - Mayısın ·"e
kizinde birinci fransız filosunun 
bir bölüğü Napoliye uluşal ( res . 
mi) olarak gidecektir. Filo Na . 
polide 15 mayısa kadar kalacak 
ve am~ral Monget ile Laborde bir 
subay (zabit) heyetiyle Romaya 
gelerek iki gün kalacaklardır. A. 
mi ·aller Romada kıral ve 8 . Mu
soJi .... i tarafından kabul edilecek 
lerdir. Silah alım satımı 

Londra, 2 {A.A) - Lord Se
General Göring ve alman sil özet Chusust> silah yapım ve 

satımının yasak edilmesi hakkm· 
hava kuvvetleri da İngiltere tarafından ileri aü -

Berlin, 2 (A.A.) - Havas a- rülen uzlaşmanın, belki de Al-
jansı bildiriyor: Yabancı ve al- manya ve küçük devletlerce ka -
man gazetecilerinin ziyafetindeki bul edileceğini ve Amerikanın 
söylevinde B. Hermann demiştir da bu uzlaşmaya girmek iktima-
ki: li old11ğunu söylemiştir. 

"-Hava filomuz dünyanın en Amerikan - Alnıan 
modern filosudur. Almanya, aske- • 
rl hava filosu teşkili hususunda tecım anlaşması 
bugünün bütün teknik imkanlar- Vatington, 2 (A.A) - Almau 

bildirmiştir. Pariste hiç kimse dan faydalanmrştır. Alman hava delegeleri, Almanya tarafından 
hapsedilmemiştir. Üç devlet konferansı kuvvetleri bugün herhangi bir sal- bozulan ve 14 sonteşrinde bite . 

c..- ~mr söylemiştir. 

Yugoslavyada bir mayıs Roma, 2 (A.A) - Avusturya dırgana karşı zorluklar çıkarabi- cek olan tecim (ticaret) anla,ma-
lecek yetenektedir.,. sının yerine başka bir anlaşma Belgrad, 2 (A.A) - 1 mayıs dış bakam B. Valdeneg macar dı~ 

günü bütün kırallıkta sakin ola - bakam 8. 0€ Kanya ve İtalya as Alman askerleri yadsüel yapılması için konuşmaktadır -
rak gecmiştir. bakanı (müsteşar) 8. Suviç ara - lar. 

Amerikada 1 mayıs sındaki konferans 4 mayısta Ve- topraklarda Yakalanan anarşistler 
• nedikte toplanacak ve üç gün si•· Londra, 2 (A.A) - Oeyli He- Havana, 2 (A.A) - Poli J, 

gösterışleri recektir. raldin haber verdiğine göre al - son zamanlarda bütün acunda ,,. 
Nevyork, 2 (A.A) - Sosya - man askerlrei, Ren nehrinin sol lan deniz kazalarının sebebleri . 

listlerle komünistler, bir mayrs KIRAL(K ODA kıyısındaki yadsüel topraklarda le ilgili sanılan bir takım anar -
dolayısiyle ayrı ayrı alaylar yap Bir alman ailesi mobleli ve en az iki şehire girmiş bulunmak- şistleri yakalamıştır. Üzerlerin-

Fransada 1 mayıs mışlardır. Sosyalistler 100/lO!>. konforlu oda kiraya veriyor. tadırlar. de başka gemilere yapıldığı gibi 
Paris, 2 (A.A) - iç bakan . komünistler de 50.000 kişi k::tdar Bay Al.i Nazmi apartımam ar • Öte yandan Eko dö Pari gaze. Mayana adlı gemiye kartı yapıla. 

lığı bir mayısın bütün Fransada toplamışlardır. 20 bin poHs düze· kasında Ruso apartımanma mü· ı tesi de alman kurmayının §İm- cak bir suikasd hakkında mek -
tam bir 11i1kun icinde geçtiıfini ni koruma~a cah"rnı:.kt:adırfar. racaat. 1-1748 diki silahlanmayı güçleştirecek tublar bulunmuştur. 
~--------~~~!!'"""'!~~~~~~~~~~----~~"'"=~~-~~~~~~~------~~~~~"!!!!!!'!!!--'!!!!!!!!!~~~!!!!!'!'!"!~ ........ ~ 

erkes Ank ra birası içiror 
iij-1x1x1,:J 

• • •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

Yeni tertib planım görünüz. 
1 inci keşidesi 11 mayıs 1935 tedir. 

Büyük ;kramiye 25,000 liradır 

Mobleli Moblesiz 
Y enişehirde 2 oda ayrı 

ayrı ve ikisi birden kiralık -
tır. Kınacı Han İşevi Tel: 
1-1745 3714 

ÇORUM SULH HUKUK 
HAKİMLİGİNDEN: 

An asıl Kafkasyal ı olup İs
tanbulda hırkayı şerifte oturmak
ta iken Sinoba ve oradan da Ço
ruma kaldırılan Mustafa paşa 
oğlu Yusuf Ziyaettin bu kere 
eceli mevudiyle vefat etmiştir. 

SATILIK ARSA 
Yenişehirde vekaletler bina· 

larına yakm bir arsa acele satr
lıktır. Yeni şeref otel No. 9 Bay 
İbrahime müracaat. 1-1731 

Ankaı-a 4 cü icra me
murluğundan : 

RI 11111111111111111111111111111111111111111111111fll111111111111111111111111111111111111IU111111 
----------------------------Halile 18 L. 56 K. borçlu evel -

ce hükumet caddesinde eski türk :: 

eli kahvesi müsteciri iken halen = H a v a c 
1 
l ı k 

ikametgahı bilinmiyen Sadrka ;;;; V e S P 0 T 
Mu .. teve ffanın burada varida- ilanen tebliğat icrasına karar ve- = S . . d k" § -- ayı 141 ıçın e ıler - __ 

tı olmadığından terekesi mah- rilmiş olduğundan işbu ilan ta-
l M · ff rihine 10 gün zarfında ı'şbu bor- :: Niçin tayyart:, bugünün en güvenli _= kemece yazı mıştır. iıh've a-

k ca bir diyecegwiniz varsa 35/ 998 =_ bir taşıma vasıtası olmuştur? 5 nm mirasç ılarz varsa anunu me-
. b' dosyasına milracaat etmesı· aksı' := Hava hukuku Rifat Taşk.ın :: deninin 534 ündi maddesinın ı-

rinci fıkrası mucibince mütevef- halde tebliğat yapılması nazariy- - Havada olub bitenler :; 
• • 11 • · •• le bakılarak muamele yapılacag-t __ = Yediden yetmişe kadar Sinanoğlu ==-faya derecey; ıttısa erını uç ay 

ilan olunur. 1-1747 = Nüshet Haşim == içinde bildirmeleri lazımdır. 
& Yelken uçuşu Ferid Ziya -Aksi takdirde mezkur mad· ~ ~~" _ = 

denln ikinci fıkrası mucibince ~-. ,.,., :..-ı ~ TÜRK KUŞU haberleri = 
muamele ifa edileceği ilan olu-
nur. 1-1751 

ANKARA BİRİNCt SULH 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Çerkeş kazasında belediye ec
zacısı mütekait binbaşı Şükrüye: 

Ankarada Kızılbey mahalle
.;i nde 11 numaralı evde fsmailin 
'!eyhinize ikame ettiği 45 liraıya 
mütedair alacak davasında; 1-4-
935 tarihinde 27-4-935 tarih saat 
9,5 da istiktap için mahkemeye 
gelmeniz lüzumu ilanen beyan e
dilmişti. İlanen tebliğata rağ

men gelmediğinizden dolayı 

hakkınızda verilen gıyap kararı
nın usulün 141 inci maddeye 

., lLAN ŞARTLARI ~~ --- =_ ,, • Sporda müsabaka idmanlarına kaç 
f~ Beher Beher ~~ § yaşında başlamah? Vildan Aşir S 
'i.~ Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~~ = Som meydan muharebesini havadan E 

~= t = ~ = nasıl gördüm? ( ngiliz tayyare- -
2 300 3 200 ~~ ~ cisi Albay Enderby) S 
4 150 5 100 ~ = = 
6 80 7 40 

~~ ~ Ankara kayakçılarının Uludae- § 
8 ~ =: gezintisi nasıl geçti? llyas Sina! :E 

25 kuruştur. ~~ .= :S 
~ ı _ Hayır işlerine ve yeni ~~ --= Unutmuyorlar (Hikay rl Server Ziy3 =-
~ ~ Gürevin ~ çıkan kitablara aid ilinlardan ~ :E = 
~ % 15 tenzilat yapılır, ~~ ES Göklerin çocukları (şiir) ,, ., := 
~~ 2 - Zayi ilan bedelleri mak. ~~ :: TÜRK ÇOCUKLARI, TÜRKKUŞU'NUN = 
~~ ~u yüz otuz kuruştur. ~~ ~ KANADLARI ALTINA KOŞUNUZ § 
~~ 3 - Tebrik, teşekkür evlen- ~~ := Busayıdaki parasız MODEL TAYYARE ARMA- S 
~~ me vefat ve katı alaka iıanla • ~ = GANINI MÜVEZZİDEN İSTEYİNİZ §5 
~~ rmdan maktuan beş lira alınır. ~ illllllllJllJlfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllll lllllllllllllllJi 
~! ( Ankara Milli Emlak 
~ ABONEŞARTLARI ~ 

tevfikan gene ilanen icrasına Müddet Dahilde Hariçte ~~ 
karar verilmiştir. Mahkeme 19-5- ~ Müdürlüğünden: 
935 saat 9/ 5 a talik edilmiştir. 17 Lira 30 Lira ) 
Yevmi muayyende mahkemede 9 ,, 16 ,, J 
bulunmanız veya bir vekil gön- . 5 ,, 9 ,, ~~ 
dermeniz aksi halde mahkeme- ~~ Posta ücretj gönderilmiyen ~~ 
nin gıyabınızda bitirileceğl lü- ~ mektublara cevab verilmez. J 
zumu bevan olunur. 1-1746 ~~ 1 

.} 
~~,..~ 

Umumi hapishane dahilindeki bakkal dükkanının 800 
lira muhammen bedelli icarı senevis inin ihalesi 19-5-935 
pazar günü saat 15 te yaprlmak üzere açık artırılmaya 
konulmuştur. İsteklilerin 60 liralık dipozito m akbuzu i1e 
defterdarlıkta kurulan kom:syon.ı müracaatları. (1•)07) 

1-1753 
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Dahiliye Vekaletinden: 
Müstahdemin için yaptınlacak 50 adet elbise dolabı 

pazarlık la yaptınJacaktır. 
Muhammen kıymeti 620 liradır. Nümune ve şartila· 

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

1-1724 

Adana: Milli mensucat F abri
kası Jimited şirketi müdürlü -
ğünden: . 

,, ,, 
Kurşunlu caddes inde 

Ankara Milli Emlak 

Fabrikamızda son sistem makinalarla techiz ettiğimiz 
boyahane kısmında kasarlı kasarsız her nevi ipklik ve bez 
ler mükemmel bir surette ve arzu edilen renkte boyanmak 
ta ol~uğu ~ibi resmi ve hususi her daire ve müesseseye, 
Bekçı, Polıs, Jandarma ve Mekteb talebelerine ve bütün 
h.alka yarayışlı elbiselik kumaşları hazırlamakta olan fab • 
rıkamız muhterem müşterilerimiz taraf mdan vaki olacak 
iplik ve bez siparişlerini arzu edilen renkte boyamağı ka -
bul ve teahhüd ederiz. 

" t , 
" ' 

, 
Postane arkası arsa Müdürlüğünden: 
Zahide medres 

Necati caddesi 

" " 
" " 
" " ,, " 
" " 
" " 
" " ,, " 
" " 
" " ,, " ,, " 
" " 
" 

,, 
,, ,, 
" ... 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, " 
" " 
" " ,, ,, 
" ... 
" 

,, 

esi Cinsi 
Stod beker manca. 
lı otomobil onyedi 
parça levazımı ile 

Mi'<tarı Lira K. İzahat 
1 adet 500 00 N akten peşinen 

Yukarda yazıh levazımh 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 

l ktısat Vekaletinden: 
Vekaletin Y enişehirdcki binasının konferans salonu 

1 çin lüzumu olan koltuk, kürsü, sandalya ve saire açık ar
tırmaya konulmuştur. Eksiltme 7 mayıs 1935 sah günü 
saat 11 de vekalet artırma ve eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. İsteklilerin (8500) liradan ibaret olan muham
men kıymetin yüzde 7,5 ğu olan (637,5) liralık teminatı
nın Merkez muhasebeciliği veznesine teslimi. Şartname
l er vekalet levazun müdürJüğünden alınacaktır. (901) 

1-1575 

Nafıa BakanJı~ndan : 

il 
ş 

ş 

14-4-1935 tarihinde münakasasmm icra edileceği 
in edilmiş olan FiJyos • Ereğli battı ikinci kısım in
aatına aid eksiltme göriifon lüzum iizerine ve aynı 
artlarla 5-S..1935 pazar giinü saat on beşe tehir edil-

ıı:eni Iabri~m~zın s~m sistem ve elektrikle işleyen iplik 
makinal~n?da ~mal edılen her numaradaki ipliklerimiz 
~vrupa ıphklerı ayarında olduğu gibi Japon mallarına fa. 
ık. n~fasette bulunan C C C Şapka markah kaput bezleri • 
mız ıle yurdumuzun her köşesinde tanınmış Arslan mar· 
kalı kalın kaput bezlerimiz renkli kumaşlanmız ve yeni 
çıkan ipliklerimiz hakkındaki sözlerimizin doğruluğunu 
isbata kafi geleceğini muhterem halk ve müşterilerimize 
a~z ~e ~aJep edilecek nümunelerin memnuniyetle müşte-
rılenmıze yollanacağını ilan ederiz. 1-1200 

SAN 

ei 
mistir. (819) 1-1417 

a 
ar İınar n1iidürlüğün .en: 
3 Cinsi mahallesi sokağı No. Senelik mubammeR be· 

ş- deli icar: Lira 

1 Ka kir hane Eski yangın Meçhul 

ki yeri asker 15 900 
. n " ,, " ,, " 732 

-
Ü 

r 

Yukarıda kaydı gösterilen haneler 7.~.1935 sah günü 
saat on bqde bilmüayede icara verilecektir. Taliplerin 

ar müdürlüğünde müteşekkil komisyona milracaatlan. im 
6 
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Nafıa Vekaletinden: 
10 · 4 - 1935 tarihinde münakasay,a çıkarılmı§ olan Af· 

"?" - Antalya hattının Baladız - Burdur arasındaki 24!5 
~~lometrelik 7inci krsmmm inşaatına talip zuhur etmedı • 
~•nden mezkur kısım inşaat ve ray ferşiyau, inşaat müdde
tı ve ehliyeti fenniye şartlarından bazıları değiştirilmek 
suretile ve kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konal
ltıuştur. 

Muhammen ihale bedeli (370.000) liradan ve muvakkat 
teminatı da (18.550) liradan ibaret bulunan bu in§aat ve 
8nıeliyatm eksiltmesi 6. 5 . 935 pazartesi günü öğl~den 
lonra saat 15 de Ankarada Bakanlık binasında, demıryoJ 
~Şaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe 
fhınek isti yenlerin teklif mektuplariyle münakasa şartna· 
ltıcsinde yazılı diğer evrakı 6 - 5 • 935 tarihinde öğleden 
loııra saat 14 e kadar inşaat reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri lazrm geldiği ve münakasa prtnamesinde 
)azılı olduğu veçhile münakasa gününden en az bir hafta 
evcı Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ederek alacak· 
~~ ~enni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliştirme-

n ıktiza eylediği ve şartname ve mukavelenin değişen 
IJ'ıaddelerini ihtiva eden varakayı tedarik etmek istiyenler 
~9) lira ve münakasa evrakının heveti umumiyesini (18,50) 
~a bedel mukabilinde bakanlık d~ryollar inşaat reisli· 

fınden alabilecekleri ilin olunur. (864) 1-1527 

Dahiliye ' 7 ekaletinden: 
• 

.. Müstahdemin için alınacak 50 adet karyola pa.zarhkl.a 
Jrıubayaa edilecektir. Muhammen kıymeti altı yüz 600 lı
':tdır. Nümuneyi görmek istiyenler her gün vekilet ek
•~ltme komisyonuna ve pazarlığa iştirak etmek ~stiyenle
ti~ de ı 3 mayıs ı 935 perşembe günü vekalet eksiltme ko-
~Yonuna müracaatları. (989) 1-1723 

Ankara Baro u Reisliğinden: 
Avukat ücretleri hakkında teşkil edilen komisyonun 

"~rdiği tarif enin müzakeresi devamı 6 • 5 - 935 pazartesi 
tünü saat 17 ye bırakılmış bulunduğundan o gün o saatte 

· · " olunur. 

Dahiliye Vekaletin den: 

1ı 
Müstahdemin için alınacak 100 adet Battaniye pazar· 

kla mübayaa edilecektir. Muhammen kıymeti 800 lira
Nümuneyi görmek istiyenJer her gün vekalet .satın 

ma komisyonuna, pazarlığa girmek istiyenler de mu
kkat teıninatlari) le birlikte 12 mayıs 1935 pazar günü 
t 15.30 da vekalet eksiltme komisyonuna müracaatla-

dır. 
al 
va 
saa 
rı. (993) 1--1727 

. 
1\faarif Vekilliğinden: 

lık 

Maarif Vekilliği matbaasında açık bulunan 60 lira ay
ücretli mürettipliğe girmek için 5-5-1935 pazar günü 
t 14 de bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. saa 

ker 
Bu imtihana girmek için orta mektebi bitirmiş ve as
liğini yapmış olmak J.amndır. 
stiyenler mektep şehadetnameleri ve bulundukları yer· 
en alacaktan belgeler ve askerlik tezkerelerile birlikte 

azar günü öğleye kadar Maarif Vekaleti Neşriyat Müdür-

ı 
lerd 
p 
lüğ' üne baş vunnalıdrrlar. (1006) 1--1752 

Na fıa Bakanlığından: 
Poz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Haydarpa • 

şada teslim şartiyle ceman muhammen bedelleri 5158,38 
olan 48 kalem malzeme kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye lira 

kon ulmnştur. 
Eksiltme 11. 5. 935 tarihine rasthyan cumartesi gunu 
ıs de Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde ya· saat 
aktır. pılac 

ı steklilerin tekliflerini, ticaret odası vesikası ve 386,88 
alık muvakkat temiııatlariyle birlikte 11. 5. 935 cumar • 

günü saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne tevdi et -
ri Iazmıdır. 

lil'. 
tesi 
mele 

B u huaustaki prtııarneyi istekliler Ankarada bakanlık 
malzeme mildürlüğiinden parasız alabilirler. (931) 

1 -- 1616 

lstanbul: Deniz Levazım satın 
alma komisyonu reisliğinden: 

Tahmin edilen bedeli 100,000 lira olan 2000 ton mazot 
g mayıs ı 935 perşembe günü saat 15 de Kasım paşada ko
misyon binasında kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Şartnamesi beş lira mukabilinde her gün komis
yondan alınabilir. Muvakkat teminatı 6250 liradan ibar
retrir. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya mek
tuplariyle kanu~i belgeleri havi teklif mektuplarını belli 
saatten bir saat e'veline kadar lbınisyon reisliğine ver· 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğündenı 

Mevkii Cinsi Metruke Lira & İnhat 
No. 

Yenişehir Süley • Hane 185 20 00 llfiphere 
man Bey mezarlığı ıuretilo 

Yukarda yurlı üç oda bfr mutbah bir hell ve bir taştı • 
ğı müştemil hane icannm ihalesi 25 - 4 - g35 tarihinden 
itibaren bir ay. pazarlığa bırakılmıştır. 1'steklilerin 18 lir84 
bk dipozito makbuzu ile defterdarlıkta kurulu komi1YO-
na müracaattan. (960) 1-1668 

Ankara Belediye Başkanlığındanı 
l) Belediyeye aid Font markalı ~palı kuJlanılmrt 

otomobil açık arttırma ile aatrlacakttr. 
2) Muhammen bede!i (1200) bin iki ,ar Hracbr. 
3) Muvakkat teminat (90) doksan liradır. 
4) İstekliler 19-S-1935 panr günü saat on buçukta De

lediye hesab iıleri direktarlüfüne gelm~lidirler. 1-!759 

Ankara Milli Emlak , 
MüdürNiğündenı 

Mevkii Cinsi Umum Miktarı L. Kr. Hiaae 
Toklu Bağ 40 M' 

lzahat 

2392 4596,SO 201 00 Tamamı Sekiz ıene 
vesemtu 

ıittc 
Yukarda ciu ve miktarı yuılı bağ mukaddema 201 li· 

r~ bedelle. talibine ihale edilmit ise de teahhüdatm üa e • 
dılmemesınden 12 mayıs 935 pazar günti saat 15 te ihale 
edilmek üzere yeniden açık artırmaya konulmuştur. lı • 
teklilerin 16 liralık dipozito makbuzu ile defterdarlıkıa 
kurulan satış komisyonuna miiracaatlan. (961) 1--1667 

Ankara Ticaret Oda ·ı 
Başkanlığından: 

Elyevm odaya kaydını ifa ettirmemiş olanlarla odada 
kayıtlı olup senelik ücreti kaydiyesini tesviye etmemiş 
bulunan tüccarların nihayet on beş güne kadar muamclei 
kaydiyelerini ifa ettirmiyenler hakkında Ticaret ve Sana
yi odalan kanununun üçüncü maddesi ahkamına tevfik-..n 

1-1578 muamele olunacağı ılin olunur. 1-1750 



5AYIFA 1 ULU! 

Kara ve Deniz Motorları 

En 
Fazla 
Aranan EUTZ Fabrikası 

mamula
tından 

Yeni ve az müstamel 

2 - 3 beygirlik petrol motörleri 
K A R A ve D E r, t Z 

7 - 20 beygirlik dizel motörleri 
Depomuzda hazırdır. Satı~ Yeri 

HA N S F R AN K ve Şeriki 
Galata Voyvoda caddesi • Agopy an ilan No. 5 
Po .. ıa kutusu: 1420 - l8tanhul f t>fof on :4·H•38 

Dahiliye Vel{aletinden: • 

Ade.ı 
50 Yastık 

200 Yastık yüziı 
100 Çarşaf 
100 Battaniye kılıfı 

Müstahdemin için alınacak yukarıda yazılı yatak ta· 
kımlan pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

Muhammen kıymeti 705 yedi yüz beş liradır. Nümune
leri görmek istiyenler her gün vekalet satın alma komis
yonuna vermek istiyenlerin de 11 mayıs 1935 tarihinde 
saat 15.30 da vekalet satın alma 'komisyonuna müracaat-
lan. (991) 1-1725 

Nafıa Bakanlıi'Jnd an : 
10.4. 1935 tarihinde münakasaya çıkarılmış olan Af

yon - Antalya hattının Bozanönü - Isparta arası 13,8 
kilometrelik mükerrer yedinci kısmının inşaatına talip 
zuhur etmediğinden mezkfir kısım inşaat ve ray ferşiya
tl inşaat müddeti ve ehliyeti fenniye şartlarından bazıları 
da değiştirilmek suretiyle ve kapalı zarf usuliyle yenicien 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen ihale bedeli (300.000) liradan ve muvak
kat teminatı da (15750) liradan ibaret bulunan bu 1nş"'at 
ve ameliyatın eksiltmesi 6.5.1935 pazartesi günü öğleden 
sonra saat 16 da Ankarada bakanlık binasında, demirvol 
inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Bu 
İ§e girmek istiyenlerin teklif mektuplariyle münakasa 
şartnamesinde yazılı diğer evrakı 6.5.1935 tarihinde '">ğ· 
leden sonra saat 15 e kadar inşaat reisliğine makbuz mu
kabilinde testim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şart
namesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en 
az bir hafta evet Nafıa bakanlığına istida ite müracaat e
derek alacaktan fenni ehliyet vesikasını teklif mektup1a
nna iliştirmeleri iktiza eylediği ve şartname ve mukave
lenin değişen maddelerini ihtiva eden varakayı tedarik 
etmek istiyenler 9 lira ve münakasa evrakının heyeti u
mumiyesini 15 lira bedel mukabitnde bakanlık demiryol
lar inşaat reisliğinden alabilecekleri ilan olunur. (863) 

1-1528 

Nafıa Bakanlı~nd an : 
Poz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Haydarpa

pda teslim şartiyle ceman muhammen bedelleri 1630,62 
lira olan 12 kalem malzeme kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

Eksilmte 11.5.1935 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat 14,30 da Ankarada Bakanlık malzeme milrlürliıgünde 
yapılacahır. 

İsteklilerin tekliflerini, ticaret odası vesikası ve 122,30 
liralık muvakkat teminatları ite birlikte 11 .5.1935 cumar
tesi günü saat 14,30 a kadar malzeme müdürlüğüne tevdi 
etmeleri lazımdır. Bu husustaki sartnameyi istekliler An
karada bakanlık malzeme müdürlüğünde parasız alabilir-
ler. (937) 1-1622 

Dahiliye Vekaletinden: 
Müstahdemin için alınacak 50 adet yatak nümunesi

ne go~·~ pazarlıkla mübayaa edilecektir. Nüu.uneyi 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 

f ~tanbul .Helediyesı Şehir Tiyatrosu 

DABtJLBEDAYt 

1 

1 

BU AKŞAM 

1\IOFETTtŞ 
Komedi S perde - Yaz~n: Gogol - türkçesi: Efdal 

Biletler: Her gün saat 14 den 1 8e kadar Bankalar cadde
ıi tüccar terzi Orhan Zeki mağazasında 18,34 dan itiba -
ren Halkeri cişeıinde satılmaktadır. 

\skeri Fabrikalar lJnıum 
Miidürlüğü Satmalma 

Komisyonu llanlan 

24 TON ÇELİK 
Tahmin edilen bedel· 

( 4320) lira olan yukarda 
miktarı ve cinsi yazılı mal -
zeme Askeri Fabrikalar U. 
Müdürlüğü satın alma k~· -
misyonunca 5 - mayıs - 935 
tarihinde pazar günü saat 
14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname p· ra · 
.;;ız 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. (97 l) 

1-1682 

164000 METRE TORBA
LIK BEZ 

Ta1 min edil~n bedeli 
(60000) lira olan yukarıda 
mikdan \.'e cin~: yazılı mal
zeme l\skeri Fabrikalar U
mum Müdürliığü satın alma 
komi;~ onunca 19 mayıs 935 
tarihin-le pazaı günü saat 
14 te nazarlık ile ihale edi· 
lecektir. Sartnam~ (3) lira 
mukabil'~de komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat: elan ( 4250) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. marlc!elerinc!eki vesaikle 
mezklıı gi~n \.C saatte ko
misyona müracaatları. (983) 

1-1703 

44 KALEM DİŞÇİ MAL
ZEMESİ SATIŞI 

Muhammen bedeli 150.73 
lira olan yukarda yazılı dişçi 
malezmesi 19 mayıs 935 ta
rihinde pazar günü saat 14 
te Askeri fabrikalar satın al
ma komisyonunca açık art
tırma ile satılacaktır. Bu 
malzeme listesi parasız ola
komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat o
l an 11 lira 40 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mez 
kur gün ve saatta komisyo
na müracaatları. (997) 

1-1754 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FİRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSIS! 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

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

imtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 
Yuı itleri MUdilrU Naıuhi 
BAYDAR 

Ç11nk111 cıddtsi clvıund,ı 
Ulua Bııımıvind• bısllmıı· 
t•. ' 

--..- . .._... --

Milli Müdafaa Vekaleti 
SabnaJma Komisyonu ,. 

lıanlan 

BİLİT 
İstanbul Komutanlığı 

kıtaları için 68,000 kilo ko -
vun eti kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Bir ki
losunun tahmin fiatı 42 ku
rnstur. İhalesi 9 mayıs 935 
perşembe günü saat 16 da 
Fındıklıdaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi 108 kuruşa alı -
nabilir. İlk teminat 2142 li
radır. Eksiltmeye girecek • 
ler teklif mektuplarım iha
le saatından bir saat evel 
Fındıklıda satın alma Ko. 
na vermeleri. (909) 

1-1587 

i LAN 
46 kalem muhabere mal

zemesinin kapalı zarfında 
teklif edilen mektup kanuna 
uygun görülmemesinden red 
edilmiş olmakla tekrar ka
palı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Tahmin edilen u
mum bedeli (11255) lira 50 
kuruştur. Şartnamesi bedel
siz olarak komisyonumuzdan 
alınacaktır. İhalesi 5-5-935 
pazar günü saat on birde ko
misyonumuzda yapılacak
tır. Muvakkat teminatı: 844 
lira 16 kuruştur. Eksiltmeye 
girecekler 2490 No.tu kanun
la şartnamede istenen belge
leri teklif mektuplariyle bir
likte en son ihale günü saat 
ona kadar komisyon reisliği
ne verilmiş bulunacaktır. 

(871) 1-1512 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 33 ka

lem Dürit Lastik boru ile 
A.M. Contası pazarlıkla alı
nacaktır. Tahmin edilen be
del: 7 ,200 liradır. Şartname
sini görmek istiyenlerin her 
gün öğleden sonra pazarlı
ğına gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü madde -
terinde yazılı şartlar dahi • 
linde ve 540 lira teminat 
mektubiyle birlikte 5. 5. 935 
cumartesi günü saat 14 de 
M. M. V. Satın alma komis
yonuna müracaatları. (970) 

1-1684 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan
zuk eczanesi, her eczanede bu
lunur, Ciddi ve müessir bir na
sır ilacıdır. 

Kanzuk öksürük şurubu: Öksürüğü 
kati şekilde durdurur. 

KİRALIK EV 
Yenişehir İnkılab sokak 

No. 12 altındaki eve nıüra· 
ca~t. l-173~ 

Maarif Vek&letin 
1 - Orta tedrisat mekteblerinde türkçe, tarih- coğrafylt 

fenbilgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca, almanca, ingilizct 
mualim muavini olmak istiyenler için bu sene imtihan açı• 
lacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 temmuz pazartesi günü İstanbul üni· 
versitesinde bashyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta oımamalan, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, Cinayet ve cünn• 

nevinden mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahalli vila 
yet veya kaza idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri 
(halen memur ve muallim olanlar bu kayıttan müstesn' 
olup mensup olduktan daire amirinin vereceği vesika kafi· 
dir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve mualimlik etmeye tllani vil 
cut arızalarından salim oldukların ıisbat erler tasdikli he" 
kim raporu ibraz etmeleri, 

Muallim mektebinden mezun olanlarınıen az iki dert 
senesi muallimlik etmiş bulunmaları lazımdır . 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak olduktan takdirde 
1702 numaralı kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dere
celer dahilinde herhangi bir orta tedrisat muallim muavin
liğine tayin edileceklerdir. 

S - Yukardaki şartlan haiz olan namzetler bir istida 
ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesika• 
tar bağlanacaktır. 

A) Nüfus tezkeresinin asil veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine ait şahadetname veya veallCala• 

nnın asıl ve yahut suretleri, 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli Maarif İdaresinden nilmunesine tevfikao 

tasdikli sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotograflı fıt 
F) Altı adet 4 x 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraf· 

lan, 
Bu vesikalann en son 1/6/1935 tarihine kadar Vekile 

te gönderilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekale
te gelmiş olan veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiı 
bulunan istidalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. 
Kevfivet ilan olunur. (842) 1-1481 -----

Jandarma Genel Komutanlığı (j.k 
• U. K.) Ankara satınalma omıs-

yonundan: 
1 : Nümune evsafına uygun yerli mal ve mamulltı oı.. 

mak şartiyle iki binden üç bine kadar kundura ve kilim 
kapalı zarf eksiltmesiyle aşağıda yazılı gün ve saatte An• 
kara Y enişehirde Jandarma genel komutanlığındaki ko
misyonca satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasızdır. İstiyenler komisyondan alabl• 
lirler. 

2: Bir çift kunduraya ( 497) ve bir kilime de (305) kurul 
fiat kesilmiş kunduranın ilk teminatı 1118 lira (2S} kurul 
ve kilimin ise (686) lira (2S) kuruştur. İstekliler kanun 
ve şartnamedeki yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya 
banka mektuplan içinde bulunan tekliflerini eksiltmeden 
bir saat eveline kadar komisyona venniı olmalan. 

3: Kundura 14.S.1935 salı günü saat ıs de. 
Kilim 1S.S.193S çarşamba günü saat ıs. (946) 

1-1642 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Sekili, Sankaya, Çoğul, Keçeç, Koçeç, Alibaba, Çan· 
km, Yerli, Boncuk ve Akçakoyunlu tuzlalannm 1935 ıe
nesı tatlı su ihtiyaçlannın temini için 28.4.193S tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İs· 
teklilerin Ankara Baş müdürlüğüne veyahut mahalli me-
murluklarına müracaatları. (979) 1-1704 

Bedia ve F ein 
Kadın terzihanesi. 

Şapka ve Korse 
Ankara Palastan kendi dairesine nakletmiştir. 
Hal arkasında yeni hamam üstündeki apartımanda 
1. kat daire (2) 

Paris modellerini % 30 tenzilat 20 gün için 

1-1663 

' 
---1 -· SİNEMALAR 1 

YENi f 
BUGÜN BU GECE 

Orijinal danslarla ahenkdar mu
siki esası üzerine yapdmıı 

K AR t YO KA 
Atk ve temap romanı 

Dolorea Del Rio --Ginıer Roıen 

BU GECE 
1KULÜP1 

Bütün dünyanın en çok beğend gı 
ve güzel filmler çevirmekle tant4-
mıt Charles Boyer'in temsil ettivi 

LILIOM (Aık ve Kan) 
Apq, fındıkçı kızlar, aık ve 

ibtiraalan 


