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ULUSLAR DERNECt 

l'lAbnanyanm son ıilahlanma ka
rı .. 

1) uzerine f ransamn Uluslar 
ıU:etine baı vurması bu araıu -
clu kurumu yeni ve önemli bir 
ı.., "O' ile karıdaıtırmııtır. Ulus • 
'-ili enıeği on bet yıldanberi in
~ bütün umudlarmı kartı • 
b(i I , f olmakla beraber, ıöyle dat L;: görmüş, ve oldukça fay. 
lan kurum halinde çalıtmak
fl Reri kalmamıttır. Fakat ya
bi:~ realiteleriyle kartılatan 
bi m sonsuz olarak kutkulu itk durumda işliyemez. Devamın 
lii ·f ereken yapıcı güderin yıkıcı 
1) c et'e üstün çıkmasıdır. Uluslar 
lrerrıeğt de timdi b: .~d türlü güc 
ta l&oıclaki çarpışmanın bir sonu -
1 Yaracağı güne yaklatmıt bu • 
Ulıınaktadır. 
1 llluslar Derneği için çok ıey -
eraöı . ~ e~-.ıııiş ve yazılmııtır. Dır 

d ber feyden önce onu mey.:.aa getirenlerin düşünce ve duy-
1.a •tnıa bağlı olduğundan Ulus
ıur .. Derneği üzerinde fikir yürü -
b\i U~en onun üyelerini ve hele 

111 
1iik devletleri gözden geçir -

t ek rerektiı. Büyük devletler a .. 
~llda acunsel sıyasa bakr,ının• 
ti bit' düş ünce ve hareket birli· 
b• olsaydı, Uluslar Derneği de 
iç~ç kuıkusuz daha büyük bir uyu; 
lltnde it görebilirdi. Onun için 
it Uslar Derneğinin eksinliği onun 
lee?ditinden değil, büyük devlet· 
b•tın uzlaşamamasından doğmuş 

1
" IOııuç sayılabilir. Uluslar Der-

5§ 

Stresa 
Makdonald ve ~ay· 

men gidiyorlar. 
Londra, 9 (A.A.) - Yarın B. 

Makdonald ile 8. Saymen tayyare 
ile saat 13.40 da Paris' e ve oradan 
da saat 19,40 da trenle Streaa'ya 
gideceklerdir. 

Fransız kabinesinin 
toplantısı 

Paris, 9 (A.A.) - Bugünkü ka .. 
bine toplantısından sonra çıkarı
lan resmi bildiriğde deniliyor ki ı 

"Kabine yalnız Stresa ve Ce
nevre' de incelenecek ıorumlarla 
uğrafmıştır. Fransız başbakanı ile 
dıtarı itler bakanı bu toplantılar· 
da Franıa'yı temsil edeceklerdir. 

Stresa işi avam 
kamarasında 

Londra, 9 (A.A.) - Bugün Avanı 
Kamarasında Dıpn f 11eı· Bakanı B. Say
men günün sorumlanm görütmek ü:z:e -
re bir İngiliz kul"Ulunun Streza'ya ve 
oradan uluslar det'lleğinin üsnomal top· 
lanbıında bulunmak üzere Cenene'ye 
gideceğini bildirmiıtir. 

8. Saymen lngiltere'nin parlamento
da konu,ması yapılmadan Streza'da hiç 
bir yüküm altına giriıilmiyeceğin.i ve 
Streza konferansmın yapılan görütmele
rin bir uzatılma11 olacağın ıöylemiı ve 

(Sonu 4 üncü saytfsda) 
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Berlln, Y ( A.A.) - Gent'ral Ludendorff 
u.n doğımw.tııw yet nıi~itu:i .''lİ(lifoiimri 
&:lolflyı.siyle bugii.n biitiirt ı·~ıni hı•mb'lur 
aonatılnııştır. 

Adımız, andımızdır. 

SİNAN VE SANAT GÜNÜ 
-----------------------------

Sergievi ile Halke vinde büyük türk 
yapıcısı saygı ile anıldı. 

B. Sedadm ar§itektürel re ~im sergisi çok bf~enfldi 
6 -

Kültar Bakanımız 3/Jylevinl verirken 

Kültür Bakanlığı anıtları koru
ma kurulu üyesinden Arşitekt Bay 
Sedad Çetintaş'ın Bursa, Edirne, 
lıtanbul anıtlarına· aid arşitektür 
resimler sergisi dün Ankara Sergi. 
evinde açılmrştır. Sergiyi açan kül
tür bakanı 8. Abidin Özmen bu 
alandaki çalışmaları anlatarak de
miştir ki: 

Her işimizde olduğu gibi türkün ta· 

rihsel anrtlarmı korumak buyruğu da 

Ulu Önderimiz Cumurbaşlc:anı Atatürk· 

den gelmi~tir. 

Bu iıtek üzerine 933 de kurulan 
(Anıtları koruma) komisyonu her il • 
beylik özeginde kollar açmıf amtların 
şimdiki durutunu, geçmi~teld ar,1itekt, 
ve tarihsel halini arattırarak 800 ü lı

tanbulda olmak ü:z:ea·e 3500 anıbn sicil
lini," fişini türlü fotoğraflannr elde et • 
miştir. 

Anıtların korunma11 işi ünlü Bqba
kammız ismet lnönü'nün çok değerli il· 
galeri komisyonların itini kolaylattır • 

mlşlır. Bir çok ilbeyliklerde de 32 a • 

(Sonu J üncü sayıiada) 

Her yerde 5 kuruş 
:=a 

Barış 
B. Baldvin Avrupayı 

nasıl görüyor? 
Londra, 9 (A.A.) - Dün Land .. 

rinda • Velleı'de bir nutuk söyle
yen 8. Baldvin demiıtir ki: 
"- Uluılar barıt yolunda değil, 

barba götürebilecek tehlikeli bir 
yolda yürüyorlar. Ben karamsar 
değilim. Ancak öyle anlar oluyor 
ki kendimi tımarhanedeyim aam· 
yorum. Yirmi birinci asrın bir mi· 
zah yazarı ıimdiki durumu anlat.. 
mak için harbın, büyük devletlerin 
bünyelerini bozduğunu, eyileıme 
devresinin uzun sürdüğünü, has
talığın tekrarladığım, alefİn no
mal dereceyi qarak tehlikeli bir 
hale geldiğini, ve arasıra, hutab
ğm yeııi~en patlak verip 1914 de
ki veba salgınının, aynı tiddetle, 
ortalığı bulat tırmak iıtidadmı gö .. 

, terdiğini yazabilir. 
Pariı ve Lokamo' da ilaclar a

randığ-ı ve yakılar yapıftmlclıiı 
I .al de, hastalar, gerçi bili yqa
makta ve ancak biç birinin eHDlii\ 
nomal, bünyesi aağlam bir mahl 1 

yet göıtermemektedir. Bunların 
hepsi de Versay hekimlerinin aa
lık vermit oldukları tedavi tarn. 
na karşı ayaklanmıılardır. Hi. 
kimse silahları bırakma operaayCM' 
nunu yaptırmaya yanaf!Dıyor. Bir. 
takımlarının iddialarına göre ait 
lahlanma hastalığının ~lacı dah~ 
çok silahlanmaktır. Gene bir ta. 

(Sonu J iiacll sayı/ada) ~ (Sonu J üncü sayıflda) 
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Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. 17 
l - Ôz ıürkçe köklerden gelen sözlerin karııım.a (T. Kö.) beldeği (alameti) konmuştrır. Bıınlarırı her biri hakkında •ırlJ8ı ile uzmanlarımızın ( müteluu•u) 

)'azılarını gazetelere vereceğiz 

2 - l'eni konan karşılıklann iyi ayırd edilmeli ~in, gereğine göre, /ran11ı:scaları da yazılmıı, ayrıca örnekler 'de konulnıuıtur • 

.1 - Kökü ıürkçe okm kelimelerin bu günkü iılen.Jf!4 ve kullanılan şekilleri alm mııtır: A.ılı ak olan hak, tJ8lı ügüm olan büküm, türkçe "çek',, kökllrlden ge

len ~ekil gibi. 
"ıit . 

Harf = Harf ,(T. Kö.) O~ = Iıler 
1 rnek: Buharla müteharrik makine - Buğar- Harfendaz = Lafataa 
~ işler makine • 

"it Ö ~ bizatihi = Kendi iıler 
1/llıek: Müteharrik bizatihi makineler, büyük 
it h .. •rakic. nd . . c· ıye vasıta olmuıtur ;;:::: Ke ı ıJler ma-
•oeter b" -k b' . I t_ ı uyu ır ılerlemeye araç o muştur. 

ı~ Ql\İteharrik = Oynamaz kumldamaz, hare-
ııt~~ ' 

Örnett . . "b' d ' Gayrı müteharrik bir cısım gı ı 
llrdu K ) bi . . . 

6 . = ımrldanmaz (oynamaz r cısım gı-
lt 1 durdu. 

l(\'\o . 

Harhara = Hınltı 

Hariç = 0.f, dıpn 

Dahil = iç 
Harici = Dıı 

örnek: Harici cıphe = Dı~ yöney - Hariciye 

velcl.leti = Dq Bakan/cğı 

Dahili = iç 
örnek: Dahili cepbe=lç yöney - Dahiliye Ve

kfi/eti = iç Bakanlığı 
Haricen = Dı,tan, drşarıdao 

ti e.. lllubarrike = lşletge = (Fr.) Force mot-
ce .Harif = Güz 
Ôrneıc Harifane (Bak: arifane) = OL·taktasa 
~· : On dokuzuncu asrın kuvvei muharrike-
ı buhar 'd' · · h "k · T k e/ ı ı; yzrminci asrın kuvveı mu arrı esı Harika = ansı 
ektrikt · . . 

iar . . ır == On dokuzuncu asrın I§letgesı bu- Harı"kavı· = Tan•ılı 
•dı 'Yİrtn. . • 1 . 1 k 'k . o 't ' ıncı asrrn ış ergesı e e trı tır. 

"htilı: -
"1 - ffarekete getirme, kı,kırtma, uyandır-

l' a, itletnıe 
"'tile ö etmek = r,ıetmek 

t'tıek· V h d ::::; lı' · apurun çarhını tahrik eden bu ar ır 

't .. t aPUl'u.n çarkını işleten buğardır. 
"llt'ilc 
Ö efınek = Uyandırmak 
(/ıtttck: 'Vatanperverlik hissiyatını taiırik etmek, 

areket · · d ,., e getırmek) = Yurdseverlık uygusu-
ıı " 't Yandırmak 

•htilt . 
Ö et.aek = Kışkırtmak 

rnek· li' • · · h 'k <l • ransada mensucat amelesını ta rı e-
etıler 

;~ . tevkil olunmustur = Fransada dokuma 
-ıÇı/er· · · 't .. t uu kışkırtan/ar tutulmuştur. 

""'l'İlt 
~ etnıek = Harekete getirmek = (Fr.) 

ettre 
() en mouvement 

tı1ek. .... k. . har it · makineyi tahrik etti = Ma ıneyı e-.._ ete 
t'-'-r" getirdi. 

talı:ı • 't lll~ = Kışkırtıcı 
~ .. iltat :::: 

Kı,lurtım 

Harikulade (fevkalade) = Görülmedik, ititilme · 

dik, duyulmadık 
örnek: ı - Harikulade (fevkalade) hir basi
recle -= Görülmedik (İ§İtilmedik) bir öngörür
Jükle = A vec une clairvoyance extraordinaire. 
2 _ Görülmedik, işitilmedik şey = Une chose 

inouie • . . 
J _ (konuşurken) harikulade, fevkalade yen-
ne: - Olur şey değil = C'est extraordinaire -

Olmaz şey = C'est merveilluex. 

Harikulade (fevkalade) = Osnomal = (Fr.) Ex-

traordimrire, inoui, merveilleux 

Örnek: Harikulade bir say = Üsnomal bir 

Jışnıa = Un travail cxtnıordinaire. 

ça-

Harim = Gizey, avlu = (Fr.) Sanctuaire, enceintc 

sacree, enceinte 
Örnek: Ev, insamn harimidir = Ev, insamn 

. "dı·r _ La maison est le sanctuaire de 
gızeyı -

fhomme. 

Mahrem = Gizli, özdeı = (Fr.) Confidentiel, in-
time 

Örnek: Mahrem evrak = Gizli kağıdlar = Pi-
eccs confidentieJ/es. 

Mahı·emiyet = Gizlilik, özdeşlik, içli dıılıhk = 
(Fr.) Confidence, intimite 

Örnek: Bu do.syanrn nıahrenıiyeti = Bu dos
yanrn gizliliği. 

lki arkadaş arasındaki mahremiyet = iki arka
daş aı·asında.ki özdeşlik. 

Mahremane = Gizli olarak = (Fr.) Confidcnticl-
lement 

Örnek: Bunu size malıremane söyliyorum = 
Bunu size gizli olarak söyliyorum. 

Mahremi esrar = Gizdeı = (Fr.) Confident 

Harir = ipek 

Karita = Harta 

Has, mahsus = Özgü - (Fr.) Propre a 
Örnek: Onun kendine has bir yaırsı var = O

nun kendine ÖL.gü bir yausı var = 11 a une 
manierc d'ecriture pı·opre a Jui. 

Tahsis etmek - Özgülemek - (Fr.) Affccter, 
consacrer, reservcr. destiner, allouer 
Örnek: Bu rııağazanw kirası vergiye tah~is e

dilmiştir. = Bu mağazantn kirası vergiye özgü
lennriştır = Le loyer de ce magasin est affecte 
a l'inıpôt 

Hassatan, bilhassa, alelhusus = Hele, yalnız 

Hassa, hasiyet, hususiyet = Özgüllük = (Fr.) 
Propriete, particulnile 

Örnek: 1 - Madenlerin hassası -= Madenlerin 
özgüliiğü = La propriete des rııetaux. 

2 - Mesaiperverlik onun mizacrndaki hususı'

yetler.dcn bı'ri idi -= Çahşkanlrk onun özgülük
/erinden biri idi = L'amour du travai/ Eormait 
un des particularites de son caractere. 

Cevher = Oz = (Fr.) Substance, eascncc, fond 

Asliyet = Ozgünlük = (Fr.) Origin.alite 

Örnek: Bu yazrda bir a.sllyet g6rl1a1Jyor = Ba 

yazıda bit özgUnlülc görünUyor = On ttmMfU• 

de J'originalite dans cet artic/e. 

Asli -= Özgün = (Fr.) Original 
Hususi, tahıi, zati = Ozlük = (Fr.) Peraonnalitı& 

Örnek: Yük.sek bir ~Jui~t = Ylllcuk blı öa. 
lük = Une baate persoanalit,. 

Haaad =Biçme 

Hasad etmek = Biçmek 

Hasar = Zarar (T. Kö.) 

Haıbihal = Söyleıi, söyle,mek, söylet (monolof 
anlamrna) 

Mubahasc etmek (Münakaşa etmek) = AytaımaJC. 
çatışmak 

Mükaleme, muhavere = Konuşu, konuıma 

Münakaşa (Mubahasa) =Aytışma 

Muhabı.-re = Haberleşme, yazızma 

Müzakere ~ Görüşme, görüşü 

Müzakere = Belletim (Okula terimi) 

Müzakereci =- Belletici 

Müzekkere = Asbitik 

Taatii efkar - Oylaşma 

f ezckküı· etmek - Görüşmek 

Tezkeı·e (Tahrirat) = Batık 
Hasbeliktıza (Hak: İktiza) = Lüzumundan dolayı 

Hasebiyle = Dolayı, ötürü 

Örnek: Böyle olmak hasebiyle 
otÜTÜ, böyle olmak dolayısiyle 

Böyle olmaktRn 



SAYIFA2 

Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet 
Rusya Tarım Komiserliği üstüva 
cizgisi yöresi zeriyatı merkezi ida
resi şefi Lejeva son zamanlarda 
Türkiyede bu türlü zeriyat üzerin
'de tetkikatta bulunmuş olan ıov· 
7et heyetinin elde ettiği ıo· 
ııuclar ve Türkiye ile zirai alanda 
lıbirliği sorumları hakkında Sov-
7et Rusya ticaret odasına bir ra
por vermiştir. 

Lejeva, bu raporunda Türkiye 
hükumet haşmanları ile Tarım 
Bakanı Muhlis Erlcınen ve Tarım 
Bakanlığı ileri gelenleri tarafın
dan Sovyet kuruluna kartı gerek 
tetkikatlarını kolaylaıtırmak ve 
gerek Sovyet Rusya'da yetiştiri
lenler sıcak ülkeler nebatlarına 
aid koleksiyonlar ve örnekler ve
rerek gösterdikleri büyük ilgiyi 
lı:aydederek diyor ki: 
"- Türkiyenin toprak kabili

yeti ve iklim 9artları üstüva ciz
ıisi yöresi nebatların ıon derece 
inkişafına ve timdi ekilmit olan
larının daha çok büyümelerine 
müsaid bulunmaktadır.,, 

Rus ticaret odası Türkiye ve 
Rusya tarım kurumları arasında 
hilgi ve iş münasebetlerinin arzu
ya değer olduğunu ve bu amada 
çalııacağmı bildirmiştir. Oda ay
nı zamanda Sovyet Ruıya' da bu 
alanda elde edilmi! olan ıonucları 
tanıttırmak isteğile bu gibi tarım 
nef riyatmın türkçe tarım bilgini 
alanlarında Sovyet Ruıyanın ger
çekleştirdiği izleri göstermek üze
re Türkiye'ye kurullar gönderme
yi de yerinde görmektedir.,, 

Kadınlar kongresi pulları 
lstanhul, 9 (Telefon) - Kadın

lar kongresinin toplantısı müna
aebetile hazırlanan posta pulları 
ayın on sekizinde kullanılmaya 
başlanacaktır. 

• 
1 ç D 
Bay Fahri ve arkadaşla

rının muhakemesi 
Dün Asliye Birinci Ceza Mahkeme

sinde eski Posta ve Telguf Genel Mü • 
dürü Bay Fahri, muavini Bay Suphi ve 
eski Telgraf ltletme Müdürü Bay Ihsan 
Cemal'in muhakemelerine devam edil • 
mittir. Suçlulardan her üçünün de bu -
lunduğu mahkemede suçlu vckillerf mil

dafaalarınr yapmışlardır. Her üç vekil 
ileri ıürülen suçları uzun boylu anlat • 
mıılar ve Devlet Şurası kararını ilerl 
sürerek tenzilli tarif enin tatbiki hakkın
daki buyrultuyu ıeç vermiı olmaları 
baklondalli Müddei Umuminin iddiaaı 

üzerindeki durumlannı gösteren müda
faalarını yazı ile hiıkimc vermiılerdir. 

Neticede hakim evrakı İncelemek ve ka· 
ranm vermek üzere muhakemeyi 17 ni
ıana bırakmıthr. 

1 mayısa kadar mektupla
ra yapıştırılacak şefkat 

pulları 
20 niıandan 1 mayısa kadar melctub

lara Çocuk Esirgeme Kurumunun bir 
kuruıluk ,efkat pullarından yapııtırıl -
ması mecburidir. Kutulara atılacak mek-

tublara bu pul yapı§tmlmaua bir kuruş 
ıönderilenden alınacak ve mektuba pul 

yapııbnlacaktır. Yanlışlığa meydan ve
rilmemesi için halkımızın bu kanun hük
münü göz önünde tutması hatıratılır. 

Makbet temsili 
Ankara Halk evi Temsil Komitesin • 

den: 11 nisan pcrtembe günü saat 21 de 
Makbet piyesi oynanacaktır. 

Cirme kartları bugün 17 - 19 ara
sında Halkevinden alınmalıdır, Otta 
mekteb ve lise talebesine halkevinden 
bilet dağıtılmaz. r 

ULUS 

u y u K L A R 
İstanbul belediyesi okula
ların dişlerine · baktırıyor 

İstanbul, 9 (Telefon) - Beledi
ye ilk okulalardaki ç.ocuklarm diş
lerine baktırmak için diş tabibleri 
kurumuna 500 lira vermiştir. 

Gümrük ve inhisarlar 
memur kanunu 

Hukumet Gümrük ve lnrisarlar Ba. 
kanlığı memurları kanun projesini Ka • 
mutaya vermiıtir. 

Kaşar peynirleri uzlaş
ması etrafında 

Bulgaristan'a ıöndcrdiğinüz balık 

vo havyara karıılık Bulgaristan'dan ge
tirtilecek kaıar peynirinin Bulgariatanla 
yapılan ticaret uzlaımasının franuzca 
sayısında kaıkaval olarak yazılı bulun. 
duğu ve bazı tacirlerin beyannamelerin
de kaıar peyniri yerine yazdıktan an!a
tıhnııtır. Hükumet Jmıkava1 y&Zlh be • 
yannamelerin muameleye konulması ve 

bu suretle gümrüklerde bekliyen birik -
miı ve bozulmak üzere bulunmuı olan 
ka§ar peynirlerinin ülkeye sokulmasını 
temin amaciyle bu ticaret uzlaımaıında 
yazılı kagar peyniri kelimesinin ıonuna 
ka§kaval kelimesini nde eklenmesi için 
Kamulaya bir kanun teklifinde bulun -
muştur. 

Göçmenler için bir kanun. 
Yurdumuza geldiklerinden beri bir 

yıl içinde tabiyetimize girmek için baı
vurmıyan göçmen ve mültecilerin bulun
dukları yer idare heyetince fakirlikleri 
belli edilmek §artiyle tabiyet barcı ver
memeleri müddetinin daha üç yıl uzatıl· 
maır hakkındaki layira Kamulaya veri!
miştir. 

Anaf arta vapurunun 
geçirdiği kaza 

İstanbul, 9 (Telefon) - Ana
fartalar vapuru Mera in' e giderken 
yolda bir pervanesi bozulmuf ve 
Fethiye'ye kadar lnebolu vapuru 
tarafından yedekte götürülmüştür. 

Bir para kaçakçıs1 
yakalandı. 

lstanbul, 9 (Telefon) - Anka
ra vapuriyle lıkenderiye'ye 590 li
ra kaçırmak istiyen Kalinos ismin
deki bir kadın suçu iılerken yaka
lanmıştır. 

Konya şehir meclisi 
toplantısı 

Konya, 9 ( A.A.) - Şehir meclisi 

toplanmıı Ye belediyenin 934 büdcesi 

maliye komisyonu iımen paraları bölü

müne 2316 liralık ekleme yapılmasına 

Ziraat Bankaıından ıeri kalan 21 bin 

liranın ödenme biçimi için yapılan ıon 

anlatmanın ıenkurulda okunarak onan· 

maıına, Elektrik Şirketi için hazırlanan 

layihanın incelenmek üzere Maliye Ko
miıyonuna "Yerilmesine ve genel toplan
tılara pazartesi ve perıembe günleri de
vama karar verilmiıtir. 

111111Jil111111111111111111111111111fi111111111111il11il1111 

Çocuk haftası 
23 nisanda 
başlıyor 
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10 NlSAN 1935 ÇARŞA 

I Rus deYlet tiyatr& 
su arti tleri geliyor 

Moal&owa, 9 (A.A.) - Çqid kon~j 
ler vermek üzere Türkiye'1e gidecek~ 
büyük de•let tiyatrosu utiatleri ,oM 
çılcmrılardır. Gidenler içinde fU artist~ 
ler vardır: 

Büyük akademik devlet tiyatrosu 1 
kestra ,efi: Steiaberg, piyaniıt beste 
karı Şostakaviç, Baa: Pirogov, Mo:ıı~ 
ıoprano: Maksakova, soprano: Barııoı 
balet artisti: Beuerer, aoJiat: Yadan .:J 
Nortzov, balerin: Dasinskaya, piyanitl 
Oborin ve Makorov. 

Salkur büyük devlet tiyatrosu ikİJll 
ci müdürü Arkanov·un başkaıılığtnd• ~ 
dır. Orkeıtra ıeli Stcinberg ayın üçiinı1 
de yola çıkmıştır. Diğer artiıtler Od~es4 
dan ayın on birinde yola çıkacakfard 
Kunıla içinde olan viyolonist Sis 
ayın on dördünde aynlacaktır. 

Gidenler Moskova'dan ayrılırked 

başta Büyük Elçi B. Vasıf Çinar oldu ' 
ğu halde bütün elçilik ileri gelenleri. 
Dıtarı işler Komiserliği yüksek ipneıt' 
leri, artistler ve gazeteciler tarafındad 
uğurlanmı,hr. 

Cuma maçları 
ANKARA FUTBOL HEYETINDErd 

12. 4. 935 c:uma ıünü yapılacak ıi11 
maçları. 

1 - G. Birliği - Ankara Gücü 2 inci 
takımlan. Saat 12,30 Ja, hakem Necde 

2 - Demir Spor - Muhafız Gücü tt 
inci takımları. Saat 14 de, hakem Seda 
Akça. 

3 - G. Birliği - Ankara Gücü 1. İ"t 
ci takımlan. Saat 15,30 da, hakem Sedaf 
(M. G.) 

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

Altınordu kulübünün 
kongresi 

Ankara İdman mıntakası merkeıf 
heyetinden: Geri bırakılan Altın Ordll 
İdman yurdu fevkalade kongresi bugüıS 
saat 17,30 da Evkaf Apartımanı İdman 
salonunda yapılacaktır. Kulübe men4 

sub üyelerin gelmeleri rica olunur. 

Haseb (Bak: Neseb) ' inhisar (Monopol ) = Tekit 

Hasc<l etmek (Bak: Gıbta) = Kıskanmak, günüle- inhisara almak (Monopolize etmek) = Tekitlemek 

Hatn = 1 - Yanlı§, yanlıılık, 2 - Yamlma, 3 -
(Bak: kusur) = (Fr.) Faute, erreur 
Örnek: 1 - Bu yazrda tertip hatası (sehvi) var 
= Bu yazıda dizi yanlışı var. 

Hatmetmek = Bitirmek, sona erdirmek, tüketmelı 
Örnek: Koca bir kitabı bir gecede hstmcctı ~ 
Koca bir kitabı bir gecede bitirdi. mck 

Örnek: 1 - Bana hased edeceğine sen de bir 
baltaya sap olmağa çalış = Beni kıskanacağına 
sen de bir baltaya sap olmağa çalı~. 
2 - Hased etmek, grbta etmeğe benzeme~ = 
Günülemek imrenmeğe benzemez. 

Hasud (Bak: gıbta) = Kıskanç, günücü 

Hasıl olmak, husul bulmak = Olmak, Üremek 

Hasılat Ürüt 

Hasılatı safiye = Özürüt = (Fr.) BenHice net 

Hasılatı gayri 5'1fiye = Ham ürüt 

lıtihsal - Uı·etim = (Fr.) Production 
Örnek: J ktısadi istihsal yolundaki terakki 

§ayanı hayret bir derecededir = Ôkonomik üre
tim yolundaki ilerleme şaşmağa değer bir dere
ce<ledfr. 

Ltihsal etmek = Üretmek = (Fr.) Produirc 

Mahsul Ürün = (Fr.) Produit 

Müstahsil Üretmen = (Fr.) Productcur 

Mütehas~ıl = Olma, ürüme, çıkan 

Hasım = Hasım (T. Kö.) (Hak yermdc bir birine 
karşınlık anlamına) 

Hasım = Düıman 

Husumet Hasımlık ::: (Fr.) Adversitc 

Huıumet - Düşmanlık 

Hasis Cimri, bayağı, aşağı 
Örnek: Hasis menfaatler = Bayagı (aşağı) asığ
lar. 

Hiuet = Cimrilik 

Haslet (Bak: Seciye) = Ira 

Hasretmek - Hasretmek (T. Kö.) 

Örnek: Mesaisini, yalnız ilme hasutmiştir = 
Çalışma/arım, yalnız ilme hasretmiştır. 

Haaren = Hasrm 

Münhasıran = Salt 

~mek~ Münhasıran pederini çağırmış <2:2 Salt 
'11abas1nr çağırmış. 

Hasret, tahassür = Ozlem 
Örnek: Hasret gü11lerini andım = Özlem gün -
]erini andım. 

Mütehauir olmak - Özlemek 
Örnek: Mütehassir olduğum demler -
ğim demler. 

jıtiyak - Göresi 

Özledi-

Örnek: Günler geçtikfc size olan iştiyakrm art
maktadır = Günler geçtikçe size olan göresı'm 
artmaktadır 

Mügtnk olmak = Göresimek 

Hasta = Hasta (T. Kö.) 

Ha şak Çöp, süprüntü 

Haşere = Böcek 

Haşin - Sert, Katı 

Huşunet -- Sertlik, Katılık 
Örnek: Huşunet göstermeden iş yaptumasrnr 
bilir -= Sertlik göstermeden iş yaptITmasını bilir 

Haşiv - Şişirme 

Hnıiye Çıkma 

HB§mel, ihtııam ı::::ı Görkem 
Örnek : Haşmetli bir yıırı'lyüşü vardı = Görkem. 
li bir yürüyüşü vardı. 

Haşyet Belin 
Örnek: Yıldırım düştüğü \•akit haşyet içinde 
'kaldık = Yıldırım düştüğü vakit belin içinde 
kaldık. 

l'ehaşi (Bak: ihtiraz) = Sakınma 
Örnek: Ona söz ... öylemekten teha~i ederim = 
Ona söz söylemekten sakınr11m. 

Mütchaşi (Bak: Muhteriz) = Sakıngan 

Hat 1 - Çizgi, 2 - Yol, 3 - Yazı, 4 - Hat 
(T. Kô.) 

Örnek: 1 - Kırmızı bir hat çekti = Kırmuı bir 
çizgi çekti. 
2 - Hututu hadidıye Demir yol/arr 
3 - Hattı mihi =- Çivi yausı. 

Hattı hareket - Gidiş, tutum = (Fr.) Manicre 
d'agir, ligne de conduite 
Örnek: Hattı hareketini beğenmiyorum = Gi -
dişitıi (tutumunu) beğenmiyorum 

Hattı vasıl = Bağdaç 

2 - Bu hattı hareketinizdeki hatayı anlıyor 

musunuz = Bu gidişinizdcki yanlışlığı anlıyor 

musunuz? 
3 - Hatayı adli = Tüzel yanrlma. 

Zühul - Unutsahk = (Fr.) lnadvertance 
Örnek: Affediniz, zühul etmişim = Bağış/ayı -
nrz, unutsalık etmişim. 

Hatacn - Yanlışlıkla 

Örnek: Bu sözü, her halde hataen söyledi-= 
Bu sözü, her halde yanlışlıkla söyledi. 

Hata etmek = 1 - Yanılmak, 2 - (Bak: kusur et
mek) = (Fr.) Commettre une faute, se tromper 
Örnek: Size itimad etmekle bata ettiğimi anlı
yorum = Size güvenmekle yanrldığımı anlıyo -
rum. 

Zühul etmek = Unutsarnak 
Örnek: Bu işte zühul ettim = Bu işte unutsadım 

Hatır = Hatır (T. Kö.) 

Hatıra = 1 - Anı. 2 - Andaç = (Fr.) Souvenir 

İhtar etmek = Hatırlatmak = (Fr.) Rappeler 

Tahattur etmek =Hatırlamak (Fr.) Se rappeler, 
se souvenir 

Muhtıra == Andıç = (Fr.) Memoire 
Yadü tezkar etmek = Anmak 

Hatib = Aytaç 

Hitabe = Ayla 

Hitab etmek - Aylamak 
Örnek: Size hitab ediyorum -= Size aytayorum. 

hadı hitabe etmek ~ Ayta vermek, ayta söylemek 
Örnek: lradı hitabe ederken sözünü kestiler -
Ayta söylerken (verirken) sözünü kestiler. 

İradı nutkctmck - Söylev vermek 
Örnek: B. M. Meclisinde iradı nutketti == KP 
mutaycla söylev verdi. 

Natuk - Sözmen = (Fr.) Qui a la parole facılt'. 

beau parleur. 

Nutuk = Söylev = (Fr.) Discours 

Muhatab = Aytıç 

<Hatime = Sonaö:ı: 
Hitam = Son, bitim 

Hatta= Bile 
Örnek: Hatta sen Sen hıl11 

Hatve = Adm 

Hava = Hava (T. Kö.) 

Havale = Gönderi 
Örnek: Para havalesi = Para gönderisi 

Havale etmek = Bırakmak, üstüne bırakmak, ıöıfe 
dermek (para için) 

Örnek: Bu işi ona havale ettiler -= Bu işi on' 
bıraktılar (onr'1 üstüne bıralıtrlsr) 

Havali - Dolay • 
Örnek: lstanbul havalisinde = Jscanbul dola 1. 
yında. 

Etrafü havali = Yöreçevre 

Örnek: Köyün etralu havalisi hep IJahçe idi ~ 
Köyün yöreçevresi hep bahçe idi. 

Havari = Yarlar 
Örnek: Havariyundan Saint Paul İlle incili ya:llJI 
dı = lsa'nın yar/arından Saim Paul ilk inclıl 
yazdı. 

Havas= Ağa) 
Havası hamıe = Beşduyu 
Havayici zaruriye = Yaşahk 

Örnek: Şeker de havayı'ci zaruriyedendir == $ti 
ker de yaşatıklardandır. 

ÖNERGELER 
Kılavuz sözleri üzerine, her listenin 

(ULUS) ta çıktığından başlamak üzere 
bir ay içinde, isteyenler yeni bir öner· 
ge ileri sürebilirler. Bunlar T. D. T. C. Ge• 
ne/ Katibliğine şu şekil altınd!! gönderi· 
lecektir: 
( 

Osmanlıca . . . . . . . kelimesine Kıla· 
vuzda . . •••. karşılığım uygun (ya· 
hut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) •• 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Önergem şudur: .• (1) 
lmz:a 

(1) Burada bir önerge gösterilmiyen yazrla: 
üzerine bir ~ey yapılamıyacaktır. 
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!,;Prah hmıwıu için 

Kastamonu saylavı 
Tahsin Coşkun' a 

:I'oprak itleri üzerindeki değerli ya
lllarınızın ''Ulus da devam edeceğini bil ,. 

diren ıon yazınızı kıvançla okudum. 
~ kuıku yoktur ki düıünmekte oldu· 
'iuınuz toprak kanununun hemen çıkıp 
.tatbik alanına geçmesinden devlet ve 
llluı çolc faydalanacaktır. Yalnız kanu

Dan Y&sa ve kurallarının yaıayıf ve dü
~lliitiimüze çok uygun olmasına aıırı 
~at etmek gerektir. Yoksa fayda ye· 
rıne kötülüğünü görürüz. Bu itin uzak 
•• :rakın devletlerde aldığı durumu da 
1-den geçirmek de faydalı olabilir. 
Aııcak kanunun ana çizgileri ve özü 
'°Yaal, ökonomik durumumuza uygun 
olmalıdır. Bunun çerçevesini yapmak ve 
~•lllrına çizmek ise uzmanlara düıen bir 
ödevdir ve üzerinde çok işlemek ve e· 
lftelt harcamakla batanlacaktır. 
.. . Benim inanıtıma göre incelemiyece • 
tun bu toprak kanununa öyle kurallar 
koyınalrdır ki, değil yalnız okuyup ya

ı.ıı köylü çocuklannı, hatta ülkenin bil· 
tin ıenclerini de toprağa bağlıyabilsin. 
Soyaat derdlerimizden birisi de bilgili, 
oltuınuı genclerimizin köyleri benimse
ltıetnesidir. Yazma okuma öğrenen 

köylü gencin bile tehirlerde yerleıerek 
köYiine dönmemesi bu itin daha acı olan 
~Önüdür. Bunun köycülük ardasında 
açtığı yara pek derindir. Bu hal köyleri· 
hlİzdeki yaıayışı otuz yıl öncesine göre 
aynı durum içinde bırakmıttır. Bunu do· 
turan araya giren önemli zorluklar ol

ltıakla beraber, benim içimi yakan bir 
d\:t'ttİr, ki ne karıılığına olursa olsun 

bir çare bulmalıyız. 
Bazıları toprak; satılmaz, bölünmez, 

iirenden ürene geçen bir duruma sokul· 
ltıaJda bilgili, aydın genelerin toprağa 
bağlanması. dol:ıy11ile köylerin az bir 
zaman içinde onarma ve geliıme ala -
hında bir ilerilik gösterebileceğini ileri 
•ilrüyorlar. Bu alanda dayanakları ise 
köylünün kuraklık ile her zaman kartı 
l&arııya kalarak ve toprağın binbir zor· 
luğu ile, büyük bir enerji harcıyarak sa· 

"•tıp uzun emeklerle meydana getirdi~ 
li bağ ve bahçesinin her türlü tehlike
den uzak kalması, alacaklılar tarafından 
elin.den ahnamıyacağına inanması ge • 

rektir diyorlar. Kartı veya kendinden 
hna pek çok teyler söylenebilen bu dü
t\lnişün ne kertede doğru veya eğri ol
d w ugunu araştınnıyacağım. 

Toprak kanunu daha Kamu taya gel
tneıniıtir. Kuralları için bildiğim yal • 
rııl gazetelerde okuduklarımdır. Fakat 
illkede şimdiden geniı bir ilgi uyandır
dığını görüyoruz. Bu sütunlarda timdi· 

den düıünüşlerin toplanması ve kartı • 
lıh.rna k l - b' . .. . d .,. ıı anunun a acagı ıçım uzenn e 
reydah olacaktır. 
.. Bu faydayı artırmak için ben Uluı 
•~tunlarında toprak işleri üzerinde dü
fUncelerimi arr klı bile olıa aksamadan 
Yazmak dileğindeyim. 

Seyhan saylavı 

Damar ARIKoGLU ______________ .......... 
B. Baldvin Avrupa 

(Başı 1 inci sayıfada) 

tunları da diyorlar ki bütün bu 
&ıtalık kuruntudan baıka bir 

~ey değildir. Kullanılan ilaclar· 
kan, hele bir tanesi, hastalığın 
d endinden de beter olmuf ve yıl-
trını gıbi yayılmıştır. Bu da öko· 

llo "k k" nıı ulusçuluktur. Bir takım 
k ~ınaeler diktatörlük denilen kes· An bir ilac daha denemitlerdir. 
h \'rupa' da dolaşmanın bir tımar· 
•ne koğuıunda gezmekten ayrı· 
hı yoktur. Barba hazırlanmakla 
arıı feda ediliyor. 

ıc· Avrupa, hepimizi o kadar ilgiliyor 
d 1 Yalnız onun savalarmı anlamak için 
~ğil, bununla birlikte şimdiye kadar 

bızle · rı mateden bu savaların en güzel 
<'ar · d e•ıni de bulabilmek için, onun için-

e olup bitenleri apaçık görmeye çalış· 
ltıarnız gerektir. 

l(•· .. 
til u_çuınsenen Almanya, kendisine ve· 

1 
enı abadı ve silahlandr. Büyük dev· 

Ctle . 
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rın uzun birer tarihi vardır ve 

n· 41 hadiseleri bu tarihlerin mahiyeti
~ değiştirmiş değildir. Versay andlaş· 
da asını zorla onatmakla bunu onatanlar 

d=· ~~k, _ona yanların mahiyetinde bir 
g şıklık olacağını sanmak, zaferden 

Gilndelil; 

l LUSLAR DERNE(;l 

(Başı J inci sayıl ada) 

neği tekrar bir sınama devrine 
girmiştir. Bunun sonu yalnız der· 
nek için değil, bütün oyunu mey
dana çıkarmak bakımından, Av
rupa sıyasası için de en büyük bir 
hüküm anı olacaktır. 

Şimdiye kadar Uluslar Derne· 
ğinin iki türlü eksikliği görülmüş
tür: Biri ona hareketlerinde yol 
göstermesi gereken fikir ve yön • 
dem eksikliği, öbürü de yapısın· 
da ve mekanizmasında realitele· 
ri karşılıyabilecek esneklik gücü 
eksikliği.. Daha derin dütünüle • 
cek olursa ikinci eksiklik de birin· 
cinin sonucudur. Birinci eksiklik 
ise doğrudan doğruya Uluslar 
Derneğinden değil, büyük devlet· . 
lerin genel durumundan ve gidi • 
tinden doğar .. Cenevrede oyn~ .~ 
nan oyunun ipucları Leman golu 
kıyılarında değil, Pariı'te, Lon • 
dra' da, Roma' da, Moskova' da ve 
irili uf aklı diğer sıyasa alanların· 
dadır. 

Bu bakımdan Cenevrenin var• 
lığı ve devamı Str0

"'-' da belli ola· 
caktır. Çünkü buı <ıt..-ı verilecek 
kararlar Uluslar Derneğini ya ya· 
ıatacak, ve yahut onu, acunıel ıı· 
yasada bir rol oynıyan kurum ol· 
maktan büsbütün çıkaracaktır. 

Mançuri itinden sonra çok sar· 
sılmıf bulunan Uluslar Derne 
prestiji yeni bir başarımsızlı~la 
büsbütün kaybolabilir. Bunun ıse 
arsıulusal güven sorumu üzerin 
de ne kötü ve korkunç izler hıra· 
kacağmı anlamk zor değildir. 

insanlık ve hele Avrupa gene~ 
durumun bu çıkmazlığına. ye~ı 
bir fikir, yeni bir yöndem ıle bır 
care bulmak fırsatını kaybetmez· 
;e Uluslar Derneğinin de bundan 
faydalanacağı ve daha verimli bir 
yolda ilerlemeğe batlıyacağı kuş· 
kuıuzdur. Devletler için tersine 
hareket felaketlerin en büyüğü O· 

lur. insanlıktan bu kadar kuşlu• 
lanmağa hakkımız olmadığı için, 
uyanık durmakla beraber, bütün 
umudları da timdiden bırakmak 
gerektiğine daha henüz inanmak 
istemiyoruz. 

Zeki Meıu.d ALSAN 

Tevfik Rüştü Aras 
İstanbulda 

İstanbul 9 (Telefon) - Dıtarı 
itler Baka~ımız B. Tevfik Rüttü 
Ara• bu sabah ıehrimize geldi. 
Durakta kartılandı. Yarın akıam 
Cenevre'ye gidecektir. 

yı nasıl görüyor? 
sonra belki nomal, ancak herhalde bil· 

yük bir hata olmuştur. 
Bir takım Avrupa memleketlerinin 

İngiltereninloilerle uygun dUşmey~~. u: 
lusal ülkülerini anlamak gereklıgnu 
kaydettikten sonra B. Baldvin sözleri· 

ni şöyle bitirmiştir: 
.. _ Silahların azaltılmasını görmek· 

ten henüz umud kesıniyeceğim ve o da 
silahlarını tahdid etmek istedığini açık· 
ça söyleyinciye kadar Alma~yanın dü· 
şüncesini araştırmaktan gerı kalmıya
cağım. Ancak, gerek Almanya ve gere~ 
başka herhangi bir memleket bu şeylen 
tetkik etmek istemiyecek olunıa, o va
kit durumun güçleştiğini itiraf ede-

rim. 
İngiltere harb ~stemez. Bir harbın 

çıkmasını istemiyor ve eğer, saldırga· 
nın kim olduğunu tayin etmek yoliyle 
harbın önüne geçmek imkanı bulunur· 
sa Avrupa'da hiç bir vakit harb çık· 

mıyacaktır. 
İngilterenin herhangi bir saldırrma 

engel olarak bütün Avrupa ile birlik
te kendi rolünü yapacağına inanıyorum. 
Ve gene inanıyornm ki barışı gerçek
lemenin en eyi çaresi, Uluslar Derne· 
ğinin yardımiyle müşterek bir güven· 
lik sistemi ortaya çıkarmaktır.,, 

ULUS 
:;AYIFA 3 

Sergi • • 
ıçın Sinan ve sanat gi9 nü 

Mimar Sedad Çttint:ış mimarlıkta 

değerli hazneler gibi candan ,~vmenin, türk rengini ve yolunu bize tanıttır• 
korumanın ileri ulus!ara yakı,ır bir yurcl makla geçen uğraşmalarının ilk verim-

(Başı 1 inci sayıfada) 

nıt onarılmıştır. Anıtlar üzerinde böyle 
çalışırken ulusal ülkümüzün birer canlı 
belgeleri olan bu eıki yapı izerlerin 
dünya arşitektinde aldığı yeri, geçirdiği 
ilerlemeyi, yüce değerini bilgi ve araş • 
tırma dünyasına kolayca gösterebilmek 
ve herhangi bir bal karşısında reatore
ıini hemen yapabilmek için konıma ko· 
misyonu değerli mimar üyesi Sedat Çe
tintaşı lıtanbul, Bursa, Edirne şarların 
daki anıtların çizgili resimlerini almaya 
göndermİf ve bu arkada§ tarafından 
türkün yüksek arı ve ülküsü dünyaya 
pek açık tanıtılacak 5urette hazırlanan 
reıimler büyük bir sevinç ve duygu ile 

seyretmenize hazırlanmıttır. Onu ıö • 
ren her türkün yüce bir gurur duyaca· 
ğını her yabancmın da candan bir alkıı 

borcu olduğunu, Koca Sinan'ın öldüğü !erini bir kolleksiyon halinde ortaya çı· 
günü bir sanat günü olarak yaşatma • kardı. On dört yıl önce kendi isteği He 
nın türk kültür tarihinde bir dönüm ola· ! aptığı bir araştırmanın arası ke .. ildik-
cağını, zira hemen iki asırdan artık bir ten sonra Kültür Bakanlığı tarafından 
zamandanberi yaratıcılığı uyuıturulmak aynr yolda araştırmalara yollanan mi-
istenmit olan türk ulusunun bugünkü mar Sedad Çetintaş Bursada, Edirnede 
canlı yapıcılık ve yaratıcılık aavatında ve lstanbuldaki anıkların yapılış ve 

en büyük hızını geçmişin bu yüce izer- süsleni değerlerini elli bir levha ola· 
)erinden alacağını, soyumuıun çok ince rak sergiye koydu. Biz bu eserlerle 
ve içli yaşayııını gösteren andaçların, türklerin osmanlı devrine aid mimarlık 
bir tarih çaiı açan Atatürk zamanını ).ıe. kültürlerini karşılaştırmak fırsatını ka· 

zeten hu varlıkların yeni ıanat kurulur- zanmış oluyoruz. 
ken hüyijk değeri oldulunu söyledi. Ata Mimar Sedad Çetinta' doğumunu 

t 
.. k''" 1 w k f k ı beklediğimiz yeni türk mimarhgwının 
ur un cumur ugu a asına ve o ·na . . 

• •w• w • mıllı r ngJ ,olmayan modalardan doğa-
bıraktıgı ıençligın, cumurlugun bır tr l...ıyac 'lfUnce · d d' o · · . . . • lll • sın e ır. nun ı~ın 
dıreğı olan sanata vermesı gereken j; 1 · bütün kuvv tini türkl · ··h· • , ,1 erın mu ım yapı-
ğere 114ret eden Bay Salahattin Kao f' ı ıdrmda!Q araştırmalara vermiştir. Bu 

Halkevindeki Sinan topla ııtısından bir görünüı 

bakimla yaptığı eserler türle kültür ta
rihini de aydınlatmak yolundadır. Bi
zim gibi mimar olmıyanların ve ancak 

yazılanları okuyup çıkardığımız neti· 

celeri bu anıklarda arayıp zevk bulıruı

ğa çalışanların derme çatma yazılardan 
ve yaldızlı telkinlerden adığunız tesir 
ile Mimar Sedad Çetintaşın eserlerini 
görmekle duyduklarımızı biribiriyle 
karşılaştırdığımız vakit kafalarımızda 

yerleşmiş olan eski tesirlerin hemen si· 

linme5i İcab ediyor. İlk kıyaslarda sar
sılıyoruz, neden sonra kendimize gele· 

biliyoruz. Bu yüzden değerli sanatkarı

mız kıyasları çabuk yayamayan ve e~ki 

yazıların tesirlerinden kendilerini he
men kurtaramayan birçoklarunız tara
fından da acı tenkidlere uğraauıtır. Fa

kat gözü fotoğraf adesesinden daha ""° 
kin ve elindeki tarama kalemi gene bir 
fotoğr.af makinesinin nitrat darjanlı 

cam üstüne bıraktığı izlerden daha gö

rüşl ü olan Sedad ÇetintaJın sözleri kar· 
şısında sarsılanlar ve bocahyanlar eski 

bilgileriyle sergideki resimleri kartı· 

laştmnca kendi kafalarındaki yanhf 

bilgilerin köklü bir yer almıı olduğu

na acınıyorlar. Onun için KültUr Ba
kanlığımızın arayıp. bul.arak it batma 
yolladıfı değerli mUteba••m eaerı.

rin i çok sevincle kartıladık. 

la karıılıyacağını bilerek serıimizi a
çıyorum. Çağırıııya gelenlere ıekleri • 

mi sunarım.,, 
Sergiyi ıönneye ıelen bakanlar, el

çiler, ıeneraller, bakanlıklar ileri ıelen
leri, arıitektür ile ilıili olanlar, okula • 
lılar ile seçkin bir kalabaık ıalonu dul • 
durmuıtu. Bay Sedat her izerin önünde 

orijinali ve değeri etrafmda seyircileri 

ayclmlatb. 
Serıi iıtiyenlerin ıezebilmeıi için a 

çık bulunduralmaktadır. 

Eıki türk mimari izerleri üzerinde
ki etraflı ve olgun tetkikleriyle tanın • 
rnıt olan değerli ıanatkir Bay Sedad'•n 
vücude getirdiği bu ıergi türk mima • 
riıinin orijinal büyüklüğünü anlatmak 
hu.usunda kıvançla kaydedilecek güzel 

bir teıebbüstür. 
Bay Sedad'ın çalıtmalan reıim ıa • 

nalı bakımından önemli görülmeyebilir, 
esasen kendiıinin de amacı bu olmamıt
tır. O bir makine sadakatiyle ve tama • 
men objektif kalarak model aldığı büyük 
eserleri aynen ve hiç değiştirmeden gös
termeye ve anlatmaya çalıımıı ve bunda 

pek muvaffak olmuftur. 

Sergi çok beğenilmiı, ve gezen pek 
çok seyircilerin takdirlerini kazanmıı • 
tır. Bu güzel kopyaların batka memle· 

ketlerde sergiler halinde göıterilmesini 
temin etmek bizce pek faydalı bir it ola· 

caktır. Bu suretle yabancılara türk mi· 
marisinin büyüklüğü ve özelliği hakkın· 
dada küçük de olsa bir fikir vermek im
kanı elde edilmit olur. Aynca bütün bu 
izerlerin bir albüm içinde toplanarak 
bütün sanat severlerin kütüphanelerin~ 
de yer tutma11 da aynca hatıra ıelcn 

bir dilektir. 

xxx 

Artitekt Koca Sinan'ın öldüğü dolm7. 
nisan tarihi Halkevince ''sanat günü,, 

olarak kabul edildiği için Halkevinde de 
bir toplantı yapılmıttır. Çoğu okulalı • 
lar ve ıençler olan bir dinleyici kalaba· 
lığı önünde ulusal türk artitektiğinin 
eısiz izerleri ve bunların bugünün sanat 
evremindeki üıtün yeri anlatılmıı, Koca 

Sinan'ın adı anılmııtır. 
ilk konferanıı veren Müze Komite

si baıkanı Bay Salahattin Kandemir ta· 
rihsel anıdlarmuzın değerini, acunun ve 
büyük tarih kitabının taı çağından başlı. 
yarak bugüne kadar gelen her çağın en 
değerli örneklerini koynunda barındıran 
bu kutsal topraklar olduğunu, Koca Si. 
nan gibi gökleri yerde canlandıran öl -
mez büyüklerin bu yurdu bir müze ha· 
tine koyduğunu, türk tarihlerinin sonsuz 
izerleri olan tarihsel arudlarnnızın ileri 
ve yeni bir kültür yaratmak davasında 
bize en sağlam birer deıtek ve kayna~ 
olduklar:ını, onları dedelerimizden kalan 

mir konferan11nı ''Bilirsiniz ki Atatürk 
hCT ıeyden önce inanan ve yaratan bir 
türktür. Ona benzeyiniz. Hepimiz ona 
benzemeliyiz,, diyerek bitirdi. 

Bay Salihattin'den aonra Enver Beh· 
nan Şapolyo Koca Sinan'ın hayatını ani 
lattı. Koca Sinan'ın özelliğile türk ıa • 

nat tarihinin evrensel bir anıtı olduğu

nu aöyliyen Bay Şapolyo ulusal arıi • 
tektimizin 1490 da Kayaeri'nin Geai na
hiyeainin Afırnaa köyünde clof.a bir 
''Türk köylü çocufu., olclufunu, onun 
sanata karşı olan aevgi ve yaratma gü-

cünün yüce uluıunun yaratıcı varlıkla • 
rından doğduğunu, çıraklığında Şehza-

de camiıini, kalfalığında Süleymaniy~ 
yi, ustalığında Selim camiıini yaratan 

Koca Türkün artitektür alanında bir çı· 
ğır açt:ğıru söyliyerek ' 'bugün, dünden 

daha büyük anıtlar yaratacağız. AtatÜr· 
kün yolunda gidelim. Güzel sanatlarda 
da türkün adı kadar büyük, ulu izerler 

yaratacağız. Buna ben inandım. Siz de 
inanınız., dedi . 

Bay Şapolyo'dan sonra mimar Bay 
Bay Şapolyo'dan sonra mimar Bay 

Mazhar; Sinan'ın büyük izerlerini arıi
tektür bakımından anlattı ve onların eş· 

sizliğinin bir sanat bilgini göziyle ne 
güzel canlandınlacağına İyi bir örnek 

verdi. Ankara Gençliiine bir "türk bü
yüğü., olan Koca Sinan'ı saygı ve sevgi
sini göstermeye imkan veren burünü 
hazırlıyanları kutlarız. 

İstanbulda Mimar Sinan 
günü 

lıtanbul, 9 (Telefon} - Hugün 
Mimar Sinan günü Halkevinin ha
zırladığı programla kutlandı. Öğ-
leden önce bütün ilk okullarda 
Sinan'ın hayatı ve izerleri anlatıl· 
dı. Öğleden sonra okulalar ve halk 
Süleymaniye camisini gezdiler. Si· 
nan'ın mezarına gidilerek güzel 
sanatlar okulası artitektür tube • 
sinden 8. Orhan, yükaek mühen
dis okulaıından B. Sadık, Halk. 
evinden B. Ziya birer söylev ver
diler. Gece de artitekt B. Kemal 
radyoda Sinan'ın izerlerini anla
tan bir konferans verdi. 

Ülkede Sinan günu 
Tekirdağ, Edirne, Burdur, Is

parta, Ordu, Eıkitehir, Gireson'da 
dün Koca Sinan saygı ve sevgi 
ile anılmıf ve Halkevlerinde top
lanan yüzlerce yurddata ulusal 
artitekt'imizin izerleri anlatılmıt
tır. (A.A.) 

xxx 

Mimar Sedad Çetintat bize Osman

lı türklerinin ilk yaptrklan binalardan 

birisi olan Bursadaki Orhan camisln .. 
den başlayarak Koca Sinana kalar ad
ları bilinen veya bilinmiycn mimarla

rımızın eserlerini bir deste olarak ta

nıtmıştır. Sergide gördüklerimize gö
re Orhan devrinden başlayarak İltan· 
bul ve Mimar Hayreddine gelinceye 

kadar Bursa tarzı denilen bir üslQp 

arkasmdan koşulmuş ve bunun tekimli· 
tüne çalışılmıştır. Orran camisinde cep· 
hedeki orta kemerde bulunan ve kırık 
çizgilerden yapılan l!ÜS ile yan taraf· 

taki sütun başlığını yanyana getirdiği
miz vakit hayrete düşüyoruz. Birinci· 

si Selçuk, ikincisi Bi~ans eseri olan 

bu iki süsün orada bulunmasındaki 
hayretten kurtulmadan kemerlerin ter
tibinde ve pencerelerin vaı:iyetlerin
deki ~pratıklığını ve tuğladan yapıl -
mıı olan Rozasların tenaaırsuzluğunu 
da bunlara eklediğimiz vakit bu ipti· 
dailiğin o anıktan sonra tekrar edilip 

edilmediğini araştırmak iıtiyoruz ve 
ilk zamanlarda dü~ülen acemiliği di
ğerlerinde görmiyerck tekimül yolun

da ilereldiğimize hükmediyoruz. 

Sergi salonundaki eserleri sağdan 

ba§layarak seyrediyorken Orhan cami· 

sine aid tablolardan sonra türklerde iı

talakti t süslerinin ne suretle b<lfladığı 

hakkında çok düşündürücü bir tablo 
daha görüyoruz. Alacddin mescidine 

aid olan bu tuğladan yapılmıt iıtallk· 
titlcrin görünüşleri bizde bir nevi ıUs 

itlerinin çekirdeği halindedir. 

Mimar Sedad Çetintq bunlardu 
sonra gene Bursada (Beybanı) adh 
beş levha yapmıştır. Bu levhalar Bur • 

sa tarihini, ticaret tarihimizi aydınla
tan ve değeri sergideki bütün kıymetli 

eserlerin hepsinden yüksek olan neti
celere varmıştır. Şimdiye kadar adına 

(Emirham) denilen ve Bursa mahke -

mei şeriyesi sicillerinde asıl adının 

(Beyhanı) olarak yazıldığı anlaşılan 

yeri gene Bursa tarihi ile uğraşanlar 
(ilk yeniçeri kışlası) olarak yazmışlar

dır. Hatti ben dahi eski yazılara ka-



:ılarak (Lurra ve Uludağ) adlı biti- ı 
ğimde aynı düşünceye ve a}·nı hataya 

kapılmı!?tım. Fakat mimar Sedad Çe

tintzş bize burasının ticaret hanı öldu

ğunu ög etmekle hem bizim yanlışla

rımızı doğrultmuş, hem le Bursa tari

hini aydınlatmı,tır. 
Muradiye medrese!!i hakkındaki beş 

levha tiirklude ilme verilen ehemmi

yetin derce.esini öğretiyor. Bunları 

görmekle dedelerimizin bilim yoluna 

verdikleri emc~in derecesini ölçm~ o
luyoruz. Bitim tarihfnme aid bitikler 
ne kadar az olursa olıun bu medrese 
binası bize aynı tarih hakkında cilcl
lerlc bitiğin veremiyeceğl bilgileri bol 

bol veriyor. 
Sedad Çetintaş Mimar Hayr.eddinfn 

~ıkıdır, ve, onun eserlerine aid yedi 
levha yapmıııtır. Bu levhalar Hayred

dinin Edirnede bulunan cami, hastane, 
trb medresesi, mumhane o.:e ima
retin pl5nları ve resimleri vardır. An
vers askeri hastanesi, Liverpol cerah· 

hk hastanesi, Ştütgard deni% hastane· 
ıi, Filadelfiya çocuk hastanesi .•• gibi 
pek çok haııtanelerde tatbik olunan 
inşaat plan ve taksimatının aaıJ örne· 

ği olan Edimede1ıi Hayreddinin yap
tığı hastane olduğunu biliyoruz vt bu

nun da en doğru planını Sedad Çetin· 

taş sayesinde elde et.mi§ olduk. Koca
ıinanı dahi kendi tesiri altında bırak· 

tığını, sergideki plan ve resimleri kar· 
ıılaştırarak, anladı~rmız Hayreddini, 
bize eserlerinip gilzclliğl ve yüksek 

değerlerini glSstererck tanıtan Sedad 
Çetintaşa kendi payıma çok teşeıkkiirler 
bor~luyum. 

Bundan sonra on dokuz levha ha· 

Jinde Koca Sinanın caerlerini görüyo· 

ruz. Sinanın ilk ve son eserleri araun· 

da ne farklar olduğunu, Sinanın fClhsi
yetini, ulusumuza yaptığı hizmeti bu 

kadar güzel anlatan bu 19 levha değe· 
rinde hiç blr tey görmed•~imi ve oku-

madığımı saklayamam. Sinan için ya

zılan yazılar, ıöyltnen nutuklar hi~ 
bir vakit Sedad Çetinta§ın resimleri 
kadar anlatıcı, öğretici ve sevdirici o
lamamıştır. 

Mimar Sedad Çetintaş bize yalnız 

böyle tarih ve kültür dersi vermekle 
kalmamış, nefis tnblolar dahi seyretti· 

rerek görüşlerimizi Uslemiştir. Tara
ma işlerinde, çinileri uıl renkleriyle 

resmetmekte Sedad Çetintaş çok mu 

vafafk ollllllf bir artisttir. O tablola· 
rında riyaziye çetinliği il.e resim gü-

zelliğini bir araya karııtırmağa mu· 
vaffak olmuş, kara boya ile yaptığı 

ufki planlrm yanında tarama vo boya 

işlerindeki iistatlığını da göstcrmi§tir. 
Ben Sedatlı bu yolda eşsiz bir üstad 

olarak tanıyorum. 

Sergide kafalarımızdaki bulanıklığı 

kaldıramayan eksiklikler yok değil. 
Mesela Sedad Çetintaş Uç yıl lSnce 

Bursadaki Yeşil camisinde inşai teknik 
hatalar olduğunu, fakat bu camide 

süsleme sanatının şimdiye kadar tak. 

lid edilemyccek derecede yüksek oldu· 

ğunu söylediği vakit kendisine kızan. 

lar çok olmuştu ve değerli sanatkar bu 
kızgınlığı silmek için çok ter dökmüş

tü. Sergide ortaya konulan Yeşil cami

in resim ve planlarını seyrederken o-

rada Sedadın ifaret ettiği hataları çok 

yakından görüyoruz. Ve Yeşil camiine 
asıl kıymetini verdiren süslcrin gü

zelligini ve her zevki tatmin edecek 

kadar bolluğu farkederek kıymetli a· 
nıkımızı niçin ve hangi sebeblerle sev· 
memiz lazım geldiğini ögreniyoruz. 
Fakat de erli mimarımu Yeşil camiin 

planlarını resmederken yine Bursada. 
ki Yıldırım camisini neden dolayı bir 
tarafa bırakmış anlayamadık. Orasını 

da resmetseydi Yeşil c:amiin inşaat ve 
plan bakımından Yıldırımın bir kop

yesi ve siis bakımından da asıl oldu

ğunu bize daha kolay öğretmiş olurdu; 

ve bize sevgilerimizin yönünü daha et
raflı göstermiş olurdu. 

Kezalik gene Bursadaki Hüdaven

digar camisini de resmetmiş olsaydı 
turk mim rhgında ne kadar büyük te· 
re 'dütlere düştüğümüzü göstermiş 0 • 

lurdu. Biz sergide bu kronoloji eksik. 

ligini görüyoruz ve Kültür Bakanlı
ğımızdan bu eksikliği gene Sedad Çe
tintaşın eliyle tamamlanmasını diliyo. 
ruz. 

Dr. O. Ş. Uluda~ 

"J ULUS 

Yabancı gazeteler.de okuduklarımız"' 
~ 

Alman tehlikesi ve Sovyet Rusya. 
30 mart tarihli Jurnal dö Jlosku, 

B~rlia koıuışmalarından sonra Sir Say
ımnin, •iman ve İngiliz görüşleri ara • 
.,ııdaki uygunsuzluğu anladığınr, Al • 
maDyamn istelclen.ni açıkça söylemesi
ıJin, lngilterenin durumun uzlaşma ve 
tatlılıkla düzeltilebileceği yolundaki 
bulyalannr dsğıttığmı söyledilctea son
ra diyor ki: 

•... Berlin konuşmalarının sonuçla
rı açıktır. İngiliz bakanlan Hitlere Al
manya ile öteki ülkelerin güvenliğini 
garanti altına almak için öteki ulus • 
lada işbirliği yapmağa hazır olup ol -
madığını sordukları zaman kati bir 
••hayır,, cevabı kargısında kaldılar. B. 
Hitlcr hiç bir sorum üzerinde Sir Say
men gibj müsamahakar ve anlayı§lı bir 
adamı bile memnun edecek bir ccvab 
nnnemiştlr. 

Doğu andlaşmasr ve karşılıklı yar • 

dım teklifleri redle k.arşılanmıitır. Hat

d bu yalnız red değil, daha fazlası • 

drr bile. Almanya yalnız Avrupa do • 

iu&undaki mıntakavi pakta girmiyecc

lini söylemekle kalmamış, öteki ülke

lerin yapacakları anlaşmalardaki kar -

fılıldı yardım prensipinin tatbikine de 

enerjik bir şekilde karşı durmuştur. 

Almanya doğu paktına da şimdiki 

tekli ile girmek istememi§, fakat bu 

reddin yanına da, herkesce anlaşılmış 

olan "öteki ulusların iç işlerine karış

mamak,, tabirinin Avusturyaya ne yol

da tatbik edileceğinin izahı için konuş

malar yapılmasını kabul etmek gibi 

hem tatlı, hem ekşi bir muvafakat tak

mıştır. 

Rayhş, Cenevrcye dönmeyi de açık • 

tan açığa istememektedir. Ancak bu is

tememezliğini gCıya müsavat elde et • 

mek, yani Almanyanın da müstemleke

lere ma1ik olabilmesi hakkının tanın -

ması takdirinde Uluslar Derneğine ye

niden dönmek gibi bir perde ile ört • 

müştür. Hatta Almanya daha ileri gi

derek, kendisinin Cenevreye dönmesi
ni istiyen devleti ricacı durumuna sok-

makta ve önceden daha bir çok şartla
rı ileri sürmektedir, Bu arada Ulus

lar Derneği paktında Almanyadan ya • 
na yapılacak değişiklikler vardır ki 

bunlar ancak küçük ulusların hayati 
menfaatlerini çiğniyercık yapılabilir. 

Silahların azaltılması da onanma • 
mıştır. Bunun tersine olarak alman • 

lar her alanda, karada, havada ve - iki 
kat artmış bir enerji ile - denizde he· 
men hemen sınırsız bir silahlanma için 
yorulmaz bir propaganda yapmaktadır· 
lar • 

B. Hitler, 3 şubat tarihli lngiliz -

franıoız sistemine kar_şı barışın kurum
landırılması için herhangi başka bir 
proje teklif edecek yerde dalaşkan (ci -
dalcu) bir "hayır,, la mukabele etmek
le beraber tavrını haklı ı;östermek için 
biç bir makul kanıt (delil) göstermedi -
ği tabiidir. İşte bunun içindir ki İn
gilterede olduğu gibi başka yerlerde de 
barış dostları, güvenliti sağlamlaştıra
cak her tedbirin, saldırganın önüne di
kilecek her engelin, ~imdi alman sıya -
sasını idare eden adamlarca onanması 
imkansız olmasından başka bir sonuC'.a 
varmaktan geri duramazlar. 

Gazete, B. Bitlerin, Almanyanrn ba

tı mdeniyetini bolşevizımlen koruyaa 

sed olduğu yolundaki sözlerini kayde

dip, ru~ kamusal düşünü Almanyanrn 

Rusyaya karşı §imdi beslediği istekled 

bildiğinden buna ~Lamryac.ağrnı söy

lüyor ve §Öyle devanı ediyor: 

Bununla beraber bize öyle geliyor 

ki, arsıulusal basın (matbuat) Berlin 

konuşmalarının bu görünüşünü, B. Hit

lerin ingiliz bakanlarına söylediği anti· 

sovyctik sözleri alınanların Sovyctler 

Birliğine kar'ı hemen yapacakları 

sağbici hücumu bildirir şekilde gös • 

tennekle duyulur derecede mübalağa 

etmişlerdir. Evet, Hitler sovyetlerc 

saldırmak planım zihninden ge!iiriyor. 

Bu plfinlar onun saldırım ve yayılma 

programının bir parça::;ıdır. Yazı ve

ya sözle, resmi veya gayrircsmi şekil

de yaptığı bildirik1erde sınırların zorla 

dı-ğiştirilmesi işine doğudan başlamak 

isteğinde olduğunu saklamamıştır. Fa

kat bu hiç de onun sağhici istekleri

nin böyle olduğu anlamına gelmez. Hiç 
bir zaman bile gözden kaçırmamak ge
rektir ki Hitlcr, kolayca anlaşılabilc • 
cek sebeblerden dolayı, ilk darbeyi 
Fransa veya Çckoslovakyaya, ve yahut 
-ki bu d:ı. oldukça sağridic - İtalya • 
nın menfaatlerine vurmak istediğini 

aynı doğrulukla itiraf edemez. 

İşte bunun içindir ki hitlerizm ko

münizm korkuluğiyle iş görmek, bu ba
kmıdan bütün knpitalist ülkelerin -
bilhassa lngilterenin - tesanüdünü is
tiyerek onları komünizme karşı savaş 
parolası etrafında toplamayı ve bunun
la da o ülkelerin gözlerini, Almanya • 
nın barba hazırlık planları üzerinde ka 
pamayı tercih etmektedir. 

Fakat Bitlerin z:ımam gelince bu 
parolayı ikinci planda bırakıp Avrupa
da en uygun gördüğü noktaya saldrra
cağı açık değil midir Alman idareci

leri komünizm aleyhinde atıp tutmala
rına rağmen geni§ ovaları ve kuvvetli 

silahlan olan Sovyet Rusyanrn üzeri • 
ne saldıracak kadar gözleri kararmamış 

ve tarihin derslerini unııtmanıı§lardrr. 
Onun için Hitler Sovyet Rusyadan baş
ka amaçlarr tercih edecek ve Avrupa 
haritasının zorla değiştirilmesine do • 
ğud;ın değil, batıdan bll§lıyaca/ctır. Bu
nun böyle düşünüldüğünü sanmak için 
değil, Aluıa::;·anın bu deği~kliğin ger
çekleşmesine haurlandığmı bize san • 
clıracak sebeb/er vardır. 

Fakat 1/itler ilk yumruğu Rusyaya 
atmak isterse, unutmamalıdır ki Almaa 
yada Hitler kadar nüfuzlu faka tonua 
kadar gürültü yapmıyan, Rrısyaya kar
ii' Polonya ı:e Fransadan dahı az bir 
hrnc duyan ve öc almayı üstün tutan 
l.imsder vardır. 

Şüphesiz Sovyetler Birliği kendi -
sini tehdid eden tehlikeleri biliyor ve 
bunları püskürtmeğe hazrrdrr. Çalış -

malarmı Sovyetler Birliğinin hakiki 

kuvveti üzerine kuran sovyet 111yasacı

lan belki de bu scbcbten dolayı ken -

dilerini aşağı hisM:ttiklerine dair hiç 

.bir alamet göstermiyorlar ve bütün dün 

yanın Sovyet Rusyanın ya.rdımma ko

şacağını sanmaktan da uzaktırlar. Ge

ne bu adamlar, Sovyetler Birliğinin al

man tehlikesine karşı korunmasının. 

Avrupanın barış ııyasasının başlıca 

kurumu olduğunu da düşünmemekte

dirler. Hayır, biz Avrupa haritası ü -

zerinde, en çok sovyet sınırlarının en 

zayıf çizgi olduğunu düşünmüyoruz. 

Sovyet Kamusaldüşünü bu sorguyu da

ha derin ve geniş olarak soruyor. O • 

nun anlayışına göre alman saldırışına, 

Avrupanın ortasında bulunan ve her • 

hangi bir zamanda herhangi bir yöne 

doğru patlayacak olan bu bombaya ger 

çek ve müe::;sir tedbirle karşı durulma

lıdır. 

BerJia ve Moskov.a konu§malarından 

sonra barr§se~·erlu ''daha sonra ne yap

malc?,, diyorlar. Şimdi bu sorguya ce

vab Yermek daha kolaydır çDnkü ya • 

pılan konu§11uılar durumu aydınlatmış 
ve bazı sorumları sadele§tirmiştir. 

Şimdi Avrupa bütün ülkeler için 
sağhici bir güvenlik kurmak üzere ya
pılan gayretlerin aıikasını bırakmamak 
ve bunları çoğaltmak - ki böyle bir 
kurum karşısında Almanya saldırım 

düşüncelerini gerçekleştirmeyi düşün • 
meğe bile cesaret edemez - yahut da 
Avrupayı şimdiki kaos içinde bıraka
rak gittikçe l<endisini duyuran tehli • 
keli durumu ve harb tehdidini vahim
leştirmek, hitlerizme kanlı sergüzeşt· 
}erini hiç bir engelle karşılamaksızın 

tamamlamak imkanını vermek ııkları 

arasında bir seçim yapmalıdır. 

Başka hiç bir çözge (çarei bal) yok
tur. 

Oksf ord - Kembriç kayık yarışı 
~ 

Sağda yarı§ı kazana11 Kembriç takımı, solda Oksford takımı. (Madalyon içinde kiler ekiplerin kaptanlarıdır) 

Okurlarımız bilirler ki dünyanın en 

büyük spor hadisesi iki İngiliz üniver • 

ıiteai arasında yapılan kayık yarışıdır. 

Hemen yüzyıllık bir tarihi olan bu 

yarıt her ıene nisan başlangıcında ve 

Taymis nehri üzerinde yapılıı·. Nehrin 
iki tarafına toplanarunr iki buçuk mil • 

yondan aşağı değildir. Bunlar göğüsle
rine ve §Bpkalanna, taraftar oldukları 

takımın açık veya koyu mavi olan rengi
ni gösterir rozetler ve i~aretler takarlar 

Tuttuklan takmu, ciğerlerinin bütün 

kuvvetiyle bağıra bnğıra alkışlar ve teş

vik ederler. Bu tarihi yarış Oksford ve 

Kembriç üniversiteleri arasındadır. 1922 

tarihine kadar kazanılan yanılar bakı • 

mından Oksford başta iken Kembriç o 

yd ötekini yenmiş ve o günden bugüne 
kadar 12 yıl arnlrkşız "üstün çıkmıştır. 

0 1uford bu biribiri ardı ııra gelen 
yenilmelerden kurtulabilmek için bu yıl 
pek büyük ıayretler göst rmi~, takımı· 

nı en iyi kürek çekenlerden kurarak id • 
manlarıru ıon derece ilerlebniş ise de üç 
gün Önce yapılan ıon yarışta Kcmbriü"c 

gene yenilmekten kurtulamamıştır. 

Bu yarı§ta iki takım köprüye kadar 

ba§bata denilebilecek gibi ilerlemişlerse 

de bundan $0nra Kembriç ynvnş yav3ç 

öne geçerek ıonda rakibini dört buçuk 

boy geride bırakmıştır. Bu, Kembriç'in 

46 ıncı yenmesidir. Buna karşı Oksford 
yıılnı:.ı: 40 keı-e birinci gele bilmiştir. 

10 NiSAN 1935 ÇAR~AMB,\ 

l\'Ial{donald ve Sa~ 
me.n Stre aya 

o·i{liyorlar. .. 
(Başı 1. inci sayıfada) 

uluslllt" derneği toplantsınm da doır
oldağunu n ancak orada da hiç bir İl\ 1 

giliz devlet adammm ilkesi adma lı-' 
hangi bir bağlanbya gİri\CraİJecııeğİ ~1t 
aamdan .orumua ba toplanbda son 

haya ..-işebileceğini sanmadığım "11 
mqtir. 

B. Saymcıı Me:mel sMumunun da b~ 
deiaki uluslar derneği topLantısında 1 
rüıiilüp pü~ülrniyeceiı balduada B•~ 
Çcmberlayn'•n bir •orcu$&&DA v«iliğİ "* 
vabta lng;ltere "nin b:.J aoruraua öneııd' 
m gözönünde bulundurarak daha ,. ' 
çenlerde Roma \"e Paı'İ.s bükCımetleritl• 
bu İf,İ göriiştüğünü timdi bu bükUınet ' 
lerin keıin görü~lerinin ne olduğu bek• 
lenildiğini ve bunu da Strcza'da anlı)'" 
bileceğini ıöylemi~tir. 

Alman ve ingiliz tözleri 
Londra, 9 (A.A.) - ResıneJ\ 

bir teY .öylenmemesine rağme11ı 
İngiliz kabinesinin Berlin göriit' 
meleri arasmda, B. Hitler tarafJJV 
dan Sir Saymen' e yapılan önerg~ 
leri Stresa konferansında ortaY4 
atmaya karar verdiği söylenınelciı 
tedir. 

B. Hitler'in önergeleri tunlaJ 
du: 

1 - Bir ıaldırıımamak andlar 
ması, 

2 - Ortaya çıkabilecek anla. 
şamamazlıkları imzalayanlar aralJ 
sıoda bir yargıça göndermek gf!., 
rantisi, 

3 - Harb tehlikesi halinde bll 
karşılıklı damıma, 

4 - Olasık saldırgana kar§ı ıfl: 
el ve ökonomik yardımda bulııw 
mak adağı, 

Parlamento mahfillerindeki blı 
fikre göre, İngiliz önergeleri aş&' 
ğıdaki çözge'ye yönelmektedir: 

1 - Uluslar Derneği kadroııJ 
içinde genel güdenlik ııyasası, 

2 - Doğu andlaşmasını özel 
bir ıekilde yapmamak 

3 - İngiltere hükfuneti, Alman• 
ya ve Polonya'ya açık bulundU' 
rulmuf ve Uluslar Derneği kad• 
rosu içinde kalmak şartiyle, F ran• 
sa, Sovyetler ve Çekoslovakya ardıl 
ıında karıılıkh yardım temelind 
dayanan bir andlaşma yapılması~ 
na kartı gelmiyecektir. Bununla 
beraber, böyle bir andla manın 
imza.aından çok Avrupa güvenliğU 
nin daha genel bir şekilde düzeııİ 
lenmesi tercih edilmektedir. 

4 - Avrupa ıorumuna gelince, 
Londra bükfunetinin bet devlet ~t 
rasında danışmalar yapılması ad~ 
ğmdan ileri gitmiye yönelmiş o(ı 
madığı söylenmektedir. Gerekinı 
ıe Lokamo andlaşması yenided, 
teyid olunacaktır. 

İngiltere geniş bir and· 
laşma istiyor 

Lond.ra, 9 (A.A.) - Parlamento mah 

fillerinin fikrine göre Jngiltcrc kabin 

si, doğu.sal Avrupa için mıntakavi .bt 

andlaşmadan daha genel bir güvcnlll 

r.istemi için Stresa konferansına hav4 
kuvvetlerinin daraltılması temeline dai 

yanan geniş bir hava yardım planı tell.i 

lif edecektir. Bunun sınırını şimdiden 

tayin etmek imkanlı değilse de bu ancı. 

!aşmanın Avrupa'da eski savaşanlardad 

hiç birini dışarda bırakmıyacak genel 
bir mahiyette olacağı sanılmaktadır. 

Şimdilik durum, Almanya, bu .andoı 

]aşmaya katıhnadığı halde, öteki dcV'• 

lctlerin güdecekleri sıyasayı bilmekte• 
dir. 

Sanıldığına göre, Almanya bu pro1' 

jeye katılırsa, İngiltere :ı kerlik ala• 
nmda kendisine t<:ım bir mı.isavili ' Ul" 

nımaya hazırdır. 

Bununla beraber, ilgili bütun bukO" 
metlerin toplanmasından önce, bu yol• 
da Stresa'da hiç bir karar verilmiyecc:.
ği kaydedilmektedir. 

(Bu duyuklarm aonu 5 inci sa• 
yılamızdadır.) 
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l{oca Sinan Moda -, 
dirJ ll.oca Sinaıun ölüm yıldönfimünü 
,_ ... •rıdrk, Türk topraklarrnın yedi bu-

~i'llda dört yüzü a~an utrleti yara • 
~" b" ''le 

Dışardan 
Stresada devletlerin 
güdecekleri sıyasa 

gelen son 
Belçikanın mali 

durumıı 

duyuklar 1 
Danzig seçimi ve 

Almanya 

İsmet İnönü Enstitüsün .. 
de açılan serim 

li uyu y_apıcı, iındi baıım bu 
'lf.d:!arda tUıli soysallığınrn bir Hlt ııbi tarihin koynuna gömülmüıtür. 
'11llıniye camisinin dibindeki ulalı 
~ onun yüce izerine atılmıı alçak 

lliilJü bı'r • 'b . d ımza 8' ı urur. 
o t"' 1ı • ur Un yapıcılık gururuau bu 

'°Pıat/arda daha önce y~amış ulusla 
ıa la 
J 111 toprak, kireç ve mermerdiliy-

' haykırmış eısiz bir usta idi. Onun 
•lu&rıı 
~ .or~ncu IJnünde Ayasolyaaın 

's' 11 bır pürüz gibi dikilmişti. Onun 

11

1°:1ir ki bir kitabında bu bizans i:ııe-
llın e . . 

nını ve boyunu hesabladılıtan 
lonıa . 
ı· onu gende bırakacak bir cami ve 

dA.
1 

kubbe yapmalı döleaim· kendi ken-

111~ buyurur. Koca Si1U1ıun görmedili, 
.ez~d··· 
Jbicl • '': ve bir köşesine bir iur kur-
~ 1ıı turk üllı.esi yolı. gibidir. Yur • 
•ııun . 
ı_ genı§ ve u:ıak sınırlan, düpDan-

ıa. lca ._ r§ı sav~tan savaıa ko1an Si-
lrz ili Yakından tanımı~lardı. Ya§adılı 
) UIJ ve dolgun yıllar içinde bu biiyiii 
lpıcı U] 

ıar usunua yapyıpar yabadan 
d dQ ve onun sevincinden de, sızı~ıa-

111 dı pay aldı. 

L Onun için Süleymaniye ve Selimiye 
•UbbeJ . 
d erınde batan bir ulusun g6nlan 

elJ t l 
C.. op anmı§ bir erk, yurdun dört bu-
1_'1ndan derlenmi§ bir egemenlik g11-

flllpar. 

d' Bütün tarihler, Fatih Ilı.inci Mehme-

llJ lstanbu/u almasiyl• doğudaki Ro
""J 
111

_.L rııparatorlulunun aiJndOğilntl ve 
·U~tii •' •• J., . gıınu yazarlar. Tarihe kau~aa • 
t/ ı~inde tarihin dediği bu sözü biJtaa 
ot lraJr. onamayan birisi varsa o da ko· 

Sirıandır. 
o .. 

d • • ıçındeki hız ve oruDC/a lstaabul-
f ~ı bi:ıans/r Ayasolya kubbesini E • 
.,''~eki Selimiye kubbesiyle yenme • 

e11 biza ·ı · · b' · d ns yenı me'iım rtmış sayama-
'· 

Londra, 9 (A.A.) - Taymiı ga:ze
tetf, kabinenin dilnkil iki toplantıaında 
yalmz Avrupa hükUınet merkezlerin
de yapılmıf olan ziyaretler üzerindeki 
raporun tetkik edilmeyip bununla bir· 
tikte Sir Saymen'in yarın Avam Kama
raıında aöyliyeceği sö.zlerin ne tekil· 
de olacağı ela görüşüldüğünü yazmakta
dır. Stresa konferansı timdiki görüı
melerin devamı sayıldığından dolayı 
bu bildirilin lngilterenin Streu'da gü
deceği sıyasaya ilgili olması pek a:z 

olasıktır. 

B. Makdonald ve Sir Saymen, Stre-

sa'ya yapacakları seyahatten önce Al· 

manyanın ne yapmak düşüncesinde ol

dufunu bilmektedü-ler. Fransız ve İ
talyan hükOmetleri ve batka devletler 

de Almanyamn önergeleri neler oldu· 

tunu biımektedirkr • 
Deyli Telgraf diyor ki: B . .Mu110li-

ni'nin Stresada kesin kararlar elde et· 

meye çalışacağı biliniyor. Bununla be· 

raber B. Musolini güdmek istediği sı

yaaayı tcçmckte hUrdUr, halbuki ne 

franaız, ne de fngiliz bakanlarının bu 

kadar geni§ bir aalahiyete sahib olma· 
drlrları Roına'da unutulıruBtadır. 

B. Makdonald ile B. Flanden'in B. 
Musolini tarafından ileri ıürUlecek o
lan tözü kartılamaları tar.zı ve bunu o· 
nayıp onamamaları bu tözün mahiyeti
ni tayin edecektir. Gerek B. Makdonald 
ve gerek B. Planden kendi arkadaıJarı 
Ue görü~üp danışmadan önce Alman
ya ile ilerde görüşmelerde bulumnak 
için herhangi bir girişmede bulunmak 
yolunu kesin olarak onayamazlar. 

İngiliz kabinesinin 
görüşmeleri 

1
_ 1'1ermcrden ve harçtan kurulmuı, Londra, 9 (A.A.) - Dün kabine· 

.,;ıe/ ve gururlu izerleriyle büttin bir nin dört saatten fazla ıilren iki toplan· 
,,U:"'n gönlüniJ kıvandıran ve yOzOnü tıaından bahaeden Deyli Telgrafın dip· 
d artan büyük yapıcının yıldönümün - ıomaıi bildirmeni, bakanların genellik-

e lr.end' · · 1 A 6 ısını :saygı ile anarken Ol1Un le Avrupada ve hele doğusa vrupa-
rı biJbl:kJ" ~ aka • b' d ~ ,,.. uge Dası! eri§tllini de unut- da güvenliğin mınt vı ır esasa a-
lllıt hepimiz için bir &!evdir. yanmakla pekittlrilemlyeceği dUşUnce-

• o, dünün &aaatkarı idi. Dünün sa- ıinde olduklarını yazmaktadır. Bunun 
,/t'lr.1.rı, ulus içinden adım adım y1Jri1- fçin Avrupayı bir bütün olarak ele ala· 

.,:'elr, gezerek çıkmı§tr. Bugünün ve cak bir plan yapılma11 Uzerinde araş-
b 1'1Jm sanatkl.rı da öyle çıkacak ve tırmalar yapılmaktadır. Smıtların bo· 
'1/e büyüklük doruğuna erişecektir. ıulamıyacağı hakkında !Szel bir bildirik 

M. Nurettin ARTAN çıkarılması olasııu vardır. 

~~~~~~--~~-----~~~~~~ 
ŞAPKACI. MODES 

Afife 
Telefon No.: 1550 

Sayın Bayan, Mevsim içJn Avrupadan getirtti
ğim model ppkalan saJonumda reşhJre haşladım. 
Teşrifinizi 88ygılarımla (lilerlm. 

Brüksel, 9 (A.A.) - Kabine, dün 
akıamki toplantısında ökonomik kalkın
ma işleriyle uğraşacak ulusal bir ofisin 
kurulması Uzerindeki projeleri görüt
milıtür. 

B. Van Zeland, Belçika frangı de
fcrinin düşürilldüğü andanbcri serma
yelerin yeniden bankaya yatmlmasın. 
da bir artış görülmüş olduğunu ıöyle
miftıir. Kendisi yılbaşından beri ulusal 
bankanın altın ve döviz olarak kasala
rından çıkarmıı olduğu iki milyon fran
gın hemen hepsinin yeniden banka ka· 
ealarına dönmüf olduğunu söylemiştir. 

Ökonomi bakanı B. Van tzaaker, 
öıkonomik durumun memnuniyete değer 
bir fC!kilde gelişmekte olduğunu anlat
mıı ve şimdi birçok hal1erde bugünkü 
ederler.in korunabilece~ini bildirmiş

tir. 
Adliye bakanı B. Savden, bir takım 

mıntıkalarda ederlerin yükselmemiş 

olduğunu, ancak mal bulunamamakta 
olduğunu söylemiştir. HükUınet, malla· 
rını böyle stok halinde saklayan aatı· 
cılara karşı gereken tedbirleri almayı 
dUfilnmektedfr. 

Belçikanın ökonomik 
kalkınması. 

Brüksel, 9 (A.A.) - Başbakan Van 
Zeland'ın bildiriılndeld gibi hUkGmet 
yakında bir ökonomik kalkınma ofisi 
kuracaktır. Bu ofis, Ulkenin bütUn öko
nomik çalışmasını düzenine koyacaktır. 
Gtrekince ofise ikinci derecede bir t«· 
lmn kurumlar bağlanacaktır. 

Bunlar arasında ulusal çahpa, fpo
ttk kotları da vardır. 

Belçika frangı neden 
düşürüldü? 

Brüksel, 9 (A.A.) - Tüze Bakanlı· 
tı Belçika frangının dUşmesine aobe-b 
olan manevraları meydana çıkarmak 

için bankalar ve gazete idare evlerinde 
ar19tırmalara girişmiştir. Bilindiği gi
bi bu alanda işin incelenmesi tüze ba
kanlığınca ilgilere buyurulmuştu. 

Fransa da donarunasmı 

artıracak 
Londra, 9 (A.A.) - DeyJi Telgraf 

cuetesinin bahriye bildirmeni, Fransa
nm bahriye sıyasasmda önemli bir deği· 
tiklik olduğunu haber vermektedir. Fran 
ıa yüksek bahriye kurulu, gelecekte 
fransız filosunun temelini bıiyilk urh • 
!darın teşkil etmesine karar vermiştir. 

Böylece, ilgili öteki devletlere Fran
sa'nın, bundan böyle, Vaşington andlaı· 
maıiyle tesbit etmi§ olduğu mikdar ile 
kalmıyacağı yarı reımt olarak bildiril • 
mit oluyor. Bu andlaşmaya göre lngilte 
renin S, Amerikanın S ve Japonyanrn S 
nrtılı yapmasına karşılık Fransa ancak 
1,7 5 nisbetinde zırhlı yapacaktı. 

Berlin, 9 (A.A.) - Hava ajansı 
bildirmenindcn; Ulusal ıocyalist mah
filler Danzig •esiminln ıonuclarından 
dolayı hayal kırIJma uğraaııtlardır. 
Nazilerin muhalefeti daima kuvvetli 
bir hale koymak ve serbest ,.brin ana

sal kanununu değiftirebilmelr lgfn di

yet mecliıiıdeki üyeliklerden, ın •ıa

iı üçte lkiıini ka.zanmayı umuyorlar
dr. Danzic ıehrinfn örel durumu ve 
Almanya • Polonya 11yasaıırun gerek
likleri kendilerini bugünkU durumu 
bozmamaya mecbur etmektedir. 

Nul partisi kuaııına, bunwı sonu
cu, Danzig tehrini Almanya'ya bağla
mak ve Veraay andlaflJluının hWı:üm
lerini genel olarak bozmak olacaktı. 

Uluıal eoıyalistler 6 üyelik kazan
maya muv.affak olmutlardır. Ancak 72 
Uyelf olan yeni diyet kurulunda üçte 
iki çoğunluğu kazanmak için dam dört 
üyeliğe ibtiyacları vardı. 

Gazeteler, uluaal aoayaJietJifin D.n
sigde mnkiinin uflamhğıru eöyJanek
le kalmaktadırlar. Bir takım ııui mah
fillerine göre bu eeç.imin teıid eerbe&t 
tchrin dıprııında da ıenif olarak du
yulması rerekirdi. Burada kuanacak
ları parlak bir munffakıyet, bndile
ıJne Memel'de ve belki de Avuıturya
da bir reneloya baş vunnaya tlbl ola
caktı 

Danzig seçimi ve Polonya 
VUJova, 9 (A.A.) - Dam)& ıeçf· 

mi hakkında düşüncelerini )'UAll ga

seteler Sar geneloywıun kurallarını ve 
belgelerini ıerbeıt fdıre getirmıeye gi. 
ripnif, ancak bunda muvafafk olama
mr' olan Nazilerin 1eçim uğratları sı

rasında kullanmış oldukları vasıtalarla 
elde ettikleri aonuclar arasındaki nis
betslzHii kaydetmektedirler. Daıui~-

de yapılan ıeçlm, nomal aıyuaJ teçlm

den başka bir fCY delildi. Gcneloya 
benzer hiç bir yanı yoktu. Yapılan se· 
çim, muhalefet tarafmda bulunan al
man partilerinin dayanığını ı&termiş 
Ye bunun ıonucu olarak hiç bir deği. 
tiklik olmamıştır. Seçimin sonucu ıer
beat tehfrde bugUn.kU durumun duru
luğunu g&ıtennekte uzun .-ııandan
beri gildülmUş olan yolu, y.ant Polon
ya Ue çalıf111a yolunu bırakarak 1933 

yılında Polonya hl\kaımeti Ue il birliği 
yolunu 9ÇGJış bulunan grupun kaJaca
frna belge olmaktadır. 

Gazeteler ve hele Polska ZbroJna 
gazetesi, Polonya ite Danzig anımda 
mlinasebetlerin ,ımdlye kadar olduğu 

&ibl bundan b8yle de fnkipfta devam 
edeceğini ve bu münasebetin aerbest 

1 
tehrln varmak ve ıenliğinin ııkısıkt· 
ya Polonyaya bağlı olmasının ıonucu 

olan deiifDlCZ ökonomik ve 11yasal 
prensiplere dayanacatmı yumaktadır. 

lımet laönü Enıtitüıünde her yıl 7"" 
pıldıiı ıibi evtU.i sün de ilklNıhar mo • 
dalarım rösteren INr ,..,aı. ve dillit ae • 
rimi -sılnuıbr. Aalııan lradınlarmm iyi 
ıiyim ve aarifliii iurinde üstün bir et· 

keıi olan enstitümüz, bu ytl da ortaya 
koyduiu ppluıahlr ve dikitcilife aid 
lzerleriyle Deri telmiiini ve ince zevki
ni ıös&ermiıtir. 

Reslmlerlmls Da ..nm clola,."'9 bl 
arlanan ...,U. rob, ımnto ıiW türlü ka. 
dın etyaımdan bir kaçını ıösteriyor. 

ÖKONO~llCILER BIRUCI 
14-4-1935 puar ıünU Halknindt 

7apılacak kouferamlı toplantı l 7..+Hl3S 

5Utambe &Unline bırakıJmııtır. 

~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!'!!!!!!!1!!!~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!9!!!!1~~!!B!!!!!!!!!!ll!Bl!!!!!!!!l!!!l!l!l!!!ll!!JI~ 

1

--- T'~n''--ı: .... .., k k kları gayet uzun· kalarak, en sonda, oradan kaçmak .sorunda tolo'nun mü!llterilerinden rogu· , sokağın h 
a ~ ~ hiç kılları yo tu, uyru • :I' lJ 

d kanlı vahşi gözleri, sansarlarınk~ kadar '<aldım. yanında pek bol olan aviyelerle kiliseler 
' u~ kara ve siyah dişleri vardı. Bır. so.p~ Yalnız kalmaktan ürktüğüm vakitler, sı- den geliyor gibi idi. Hemen her zaman 
ClJJ.MicheJ~!nİlı.kİlabl ile vurulduğu vakit buldok köpeklerı gıbı ğındığım yerlerden biri de San Gennaro ec- da günUn hadiseleri U.ıerine ateşli ateşli 

Yazan: Akse/ MUNT 
Türkç~ye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

air .. 
t'J çı 

1 
gun, yalnız deri ve kemik kalmış, y~-

~ı~ ~k, r;ıağara gibi bir yerde, çürümüş bır 
~ a~erınde yatan, bir kocakarıya rastla
aıu; ıç bir yeri tutmuyor ve gözleri gör -
~or°;du. Ve yıllard.~nberi orada ö;:I~.ce ~a
de k u:. Mağaranın ıgrenç döşemesı uzerın
~; ıç Ustü oturmuş beş altr tane fare, türlü 
Par~Cek.Ier arasında, duruyorlardr. Bana, bir 
lttJg~ .bıle kımıldamaksızın ilgi ile ve adeta 
lltl u 1 ıle baktılar. İhtiyar kadın kadid kolu
!kıek zatarak hınltıh bir sesle bağırdı: "ek -

•ekmek 
G.. " 

'- unu"n b' · d · · 1 .. Gltı ırın e sıhhıye komısyonu, agım· 
!kıa dezenfekte etmek gibi boş bir tedbir al
de:a kalkışınca durum değişti; korkum 
lağ §et halini aldr. Romalılar devrindenberi 
t(l ;nııarda sessizce yaşamış olan milyonlar
l{iik~·re, şehrin aşağı mahallelerini bastılar. 
htınl Urt ve asidfinik buğusundan zehirlenen 
l'iııe ~r 0 mahallelerin inlere benziyen evle
~ardr ~durmuş köpekler gibi hücum ediyor
~tını · Unlar o vakite kadar görmüş oldu • 

en 

dönüp sopaya sarılıyorlardı. Bu, kuduz ol- zahanesi idi. Gece gündüz açıktı. Eczacı nuşan, falan San'la falan Madonna'nın to 
duklarlndan emin oldug"um fareler ka·d· ar D B 1 h k .. .. 1 on arto o er zaman aya ustu ça ışıyor, sirlerini münakaşa eden bir papas veya 
herhangi bir hayvandan korktuğumu om- .. b'l d'... .. . 1 . 1 . B Porto çogunu ı me ıgım, uzerı atınce yazı ı on firer mutlaka bulunurdu. Tanrının adını b 
rümde hatırlamıyorum. Bütün assa 
mahallesi dehşet içinde idi. Daha baskı":ı~ yedinci yüzyıldan kalma, sıra sıra çini ka • kaç kere işittim; İsa'nın hiç... Pek ya 
"Ik günü erkek kadın, çocuk yüzlerce kı~ı vanozlardan aldığı türlü otlar ve sulardan dostum olan li.stü başı dökük bir "Frate,, d 
1 '.. • • p ıı gr' · hastancsı· mucizeli ilaçlar yapıyordu. Birinde yılan -bunlarca ısırıldıgı ıçın e e ını bunun niçin böyle olduğunu sormağa kal 
ne go"tu"rüldüler. Birkaç küçük çocuğu bun· lar ve ötekinde bir düşüt (sakıt cinin) bulu- l İ tım. htiyar Frate bana dedi ki sa ün' 
tar oadeta yeyip bitirmişlerdi. . nan, camdan iki büyük kase etajerini süsle-

Vikolo della Düşesa'da geçirdiğim b~ yordu. Napoli'nin bağlı olduğu San Genna- ancak ve ancak Meryem'in oğlu olmas 
geceyi hiç unutmıyacağım. Oda~ı, .?aha dog· ro'nun resmi önünde kutsal lamba yanıyor borçludur. Ona gijre İsa, hiç kimseyi kol 
rusu mahzeni, Meryem ananın onunde ya • ve tavandaki örümcek ağlarının ortasında radan kurtarmamıştı. Kutsal anası on 
nan yağ kandili aydınlatıyordu. Evin er~~- da doldurulmuş, iki başh bir kedi sallanıyor- için kanlı göz yaşları dökmüştü! Bunıi k 
ği iki gün önce ölmüştü; ancak cesedını, du. Eczahanenin hazırladığı ilaçlardan baş- o a?asına ne yapmışu? "Kadın,, , demif 
ev halkı koleralılar mezarlığına götünnek lıcası, şişesinin kağıdı üzerinde bir yanda senmle benim yapacağım ne var ki?,, 
üzere ar~yan polisten kaçırmak için - böy- San Gennaro'nun resmini, öte yanda bir ölü "Percio ha finito male,,, bunun içincd 
le aşağı mahallelerde adet oldu~u üze:e - kafasını ve üst yanda da "Morte alla kolera,, ki sonu kötü olmuştu. 
pılı pırtı altına saklamışlardı. Elımdekı bas- sözlerini taşıyan Don Bartolo'nun koleraya Cumartesi günü yaklaşmakta oldug 
tonla fareleri koğarak evin kızının yanında karşı ünlü suyu idi. Bunun terkibi, 1834 de dan türlü San'larla Madonna'lann adları g 
oturuyordum. Her yanı buz gibi soğumuş· Şan Gennaro ile birlikte, ıehri kolera salgı- rüşmelerden gittikçe çekiliyordu. Cuma 
tu ancak aklı henüz başında idi. İleride ya- nmdan kurtardığmdanberi babadan oğula şamı eczahane, ellerini kollarını sallaya 5 
ta~ ölüyü farelerin durmaksızın kemi~e.k· kalan bir aile sım idi. Bu eczahanenin ilaç- l~ya, çekilecek lotarya hakkında ateşli at 
te olduklarını işitiyordum. Buna öyle sınır· larmdan bir başkası da, gene şişe klğıdı - 1ı k nuşan türlü adamlarla dolmuştu. Bü · 
lendim ki kalkıp ölüyü, bir sofa saati gibi, üzerinde Küpidon'un oku ile delinmiı bir yU- bu adamlar bir takım boş inanlara güvene 
ayak üstü bir köşeye diktim. Biraz sonra fa- rek resmi bulunan "sevda suyu,, mm esrarlı rek lotaryada çıkacağını umdukları num 
reler, avaklariyle bacaklarını oburca yeme- şişesi idi. Bu da bir aile aırrı idi ve gördü- ralar üzerine konuşup duruyorlardı. 
~ e başl~dılar. Dayanılmaz bir korku içinde ğüme göre de pek çok satılıyordu. Don Bar- (Sonu var) 
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~ 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına İ 

Komisyonu ilanları ~ 

MALZEME İLANI 
46 kalem muhabere mal

t:emesi kapalı zarf usuliyle 
&atın alınmak üzere eksilt -
meye konmuştur. Matlup 
malzeme memleket dahilin
de mevcud malzemeden o -
lacaktır. Tahmin edilen u
mum bedeli (11255) lira 50 
kuruştur. Şartnamesi bedel
siz olarak komisyonumuzdan 
.verileeektir. İhalesi: ı 7. iV. 
935 çarşamba günü saat on 
birde komisyonumuzda ya 
pdacaktır. Muvakkat temi • 
natI: 844 lira 16 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler 2490 
N o. h kanunla şartnamede 
istenen belgeleri teklif mek
tublariy le birlikte en son i • 
hale günü saat ona kadar 
komisyon reisliğine veril -
miş bulunacaktır. (703) 

1- 1242 

1 LAN 
1 - Yerli fabrikalar ma

mulatından ve beher kilosu
nun tahmin edilen fiatı 188 
kuruş olan 15.000 kilo pa -
muk ipliği kapalı zarfla ek
siJ tmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 14 .4. 935 pa· 
zar günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
2115 liradır. 

4 - Şartnamesini 141 ku· 
ruşa almak ve örneklerin! 
görmek istiyenler her gün 
komisyona uğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye gire . 
cekler muvakkat banka te
minat rnektub veya mali.ve· 
ye yatırılmış teminat mak -
buztariyle artırma eksiltme 
kanununun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teklif mektublarım 
ihale saatmdan en a.z bir sa
at evet M.M.V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (673) 

1 - 1173 

İLAN 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

seyyar hastanelere mahsus 
(Avrupa mamulatından ve 
su geçmez en iyi Makö Ku
maşmdan) 100 kadar belki 
daha fazla hasta ve ameli -
yat çadırları satın alınacak
tır. 

Taahhüde talip olanlar: 
Bu çadırların şeklini göste
ren resim ve pian1ariyle bir 
likte kumaşın iplik adedini 
ve (Şoper) makinasındaki 
mukavemet ve alestikiyet 
derecelerini, çadırın toptan 
sikletini ve sair bütün va • 
sıflarıru ve Ankarada tes -
lirn gümrüklü fiatım bildirir 
açık yazılı teklifnamelerini 
1-5-935 tarihine kadar M.M. 
Vekaleti sıhhat işleri daire
si birinci şubesine gönder • 
meleri ve fazla tafsilat is • 
tiyenlerin mezkur şube mü· 
düdüğüne müracaat etmele
ri ilan olunur. (700) 

1- 1212 
İLAN 

1 - Tahmin edilen fiatı 
1750 lira olan 100.000 tane 
levha· nümunesi üzerine a -
çık eksiltme ile bastırılacak· 
tır. 

2 - Şartnamesini para • 
sız almak örneğini görmek 
Istiyenler her gün öğleden 
•onra komisyona uğrayabi • 
\irler. 

3 - Eksiltmeye girecek 
terin 131 lira 25 kuruşluk 
'11uvakkat teminat ve artır • 
fua eksiltme kanununun 2 
~e 3 üncü maddelerinde ya • 
itlı vesikalarla birlikte 15. 
Jı.. 935 pazartesi günü saat 
~4 de M.M. V. Sa. Al. Ko. na 
ğelmeteri. (699) 1-1211 

~ 

"" 
İLAN 

Yerli fabrikalar mamula
tından 45000 metrelik elbi
selik kumaş kapalı zarf u
suliyle satın alınacaktır. İ
halesi 13-4-935 cumartesi 
günü saat 11 dedir. Be
her metresinin muhammen 
bedeli 265 kuruştur. Temi -
natı muvakkatesi 7212 lira 
50 kuruştur. İstekliler ev -
saf ve şartnamesini almak 
ve görmek istiyenler 597 ku
ruş mukabilinde M. M. V. 
satm alma komisyonundan 
verilecektir. Eksiltmeye gi
recekler 2490 N o. 1 u kanun
da gösterilen vesaikla bera
ber belli gün ve saatından 
t:n az bir saat evel teklif ve 
banka mektublariyle birlik
te komisyona tevdi etmele-
ri. (656) 1 -1129 

1 LAN 
Yerli fabrkialar mamula

tından 40000 metre kaput • ' 
luk kumaş kapalı zarf usu • 
liyle satın almacaktcr. İha
lesi 11. 4. 935 perşembe gü
nü saat 11 dedir. Beher met
renin muhammen bedeli 
2.97 kuruş 50 santimdir. Te
minatı muvakkatesi 7200 li
radır. İstekliler evsaf ve 
§artnamesini almak ve gör 
mek istiyenler 595 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan veri -
lecektir. Eksiltmeye gire • 
ceklerin 2490 No. lu kanun
la gösterilen vesaikla bera
ber belli gün ve saatmdan 
en az bir saat evel teklif 
ve banka mektublariy1e bir
likte komisyona tevdi etme-
leri. (655) 1-1128 

İLAN 
Yerli fabrikalar mamu • 

latrndan 40,000 metre ka -
putluk kumaş kapalı zarf u
sulile satın alınacaktır. İha-
1 esi 15.4.1935 pazartesi gü
nü saat 11 dedir. Beher met
renin muhammen bedeli 
297 kuruş 50 santimdir. Te
minatx muvakkatesi 7 200 

• 1 

liradrr. istekliler evsaf ve 
şartnamesini almak ve gör
mek istiyenler 595 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan veri -
lecektir. Eksiltmeye gire • 
ceklerin 2490 numaralı ka • 
nunda gösterilen vesaikle 
beraber belli gün ve saatin
den enaz bir saat evet tek • 
lif ve banka mektuplariyle 
birlikte komisyona tevdi et-
meleri. (669) 1-1145 

1 LAN 
1 - Yalnız teclid veba

sılmaları için tahmin edilen 
fiatı 4181 lira olan üç ka -
lem defter açık eksiltme ile 
basdırılacak ve teclid etti -
rilecektir. 

2 - Şartnamesini para
sız almak ve örneklerini 
görmek için istiyenler her 
gün öğleden sonra komis -
yona uğrayabilirler. 

3 - Eksiltmeye girecek· 
ler 313 lira 58 kuruşluk mu
vakkat teminatlariyle artır
ma eksiltme kanununun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte 22.4.935 
pazartesi günü saat 11 de 
M. M. V. satın alma komİS·· 
yonunda bulunmaları (772) 

1-1330 
İLAN 

1 - 273 çift dahili ve 273 
çift harici fotin açık eksilt
me ile satın alınacaktır. U
mumunun tahmin edilen be
deli 3003 liradır. 

2 - Eksiltmesi 21-4-935 
pazar günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
225 lira 23 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para-

ULUS 

sız almak ve örneklerini gör
mek istiyenler her gün öğle
den sonra ve eksiltmeye gi
recekler muvakkat banka te
minat mektup veya makbuz
larile artırma eksiltme ka· 
nununun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla 
birlikte ihale saatmda M .M. 
V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(765) 1-1319 
İLAN 

6000 Adet Kiriş ip: 
4000 ,, Bağ ,, 
3000 ., Korkuluk ipı 
Yukarda cins ve miktarı 

yazılı üç kalem ip kapalı 
zarf usuliyle satın alınmak 
için eksiltmeye konmuştur. 
Umum bedeli (8470) lira o
larak tahmin edilmiştir. 

Şartnamesi bedelsiz olarak 
komisyonumuzdan alınır. İ
halesi 27-IV-935 cumartesi 
günü saat on birde komis
yonumuzda yapılacaktır. Mu 
vakkat teminat; 635 lira 25 
kuruştur. Eksiltmeye gire
cekleı- 2490 N o. lr kanun
la şartnamede istenen bel
geleri teklif mektuplariyle 
birlikte ihale saatmdan en 
az bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine verilmiş 
bulunacaktır. (793) 1-1368 

İLAN 
Hava kıtaat ihtiyacı için 

(3448) çift çorap pazarlıkla 
almacaktcr. Tahmin edilen 
bedeli 999 lira 90 kuruştur. 
Şartnamesini ve nümunesini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra pazarlığına 

iştirak edeceklerin 2490 sa
yılı kanununun 2 ve 3 mad
delerinde yazdı vesaik ile 
ve 75 liralık teminat mektu
biyle birlikte 17-4-935 çar
şamba günü saat 11 de M. 
M. V. Satınalma komisyo
nuna müracaatları. (794) 

1-1369 

Askeri lı'abı-ikalar lJmum 
Miidürlüğü Satınalma 

Komisyonu Uanlan 

KİMYA MALZEMESİ 

Tahmini bedeli 100,000 li
ra olan kimya malzemesi 
askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satmalma komisyo
nunda 27 Nisan 935 tarihin
de cumartesi günü saat 14 
de pazarlıkla satın alınacak
tır. Şartname beş lira mu
kabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin 6250 lira mu
vakkat teminat ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (798) 1-1374 

736 ADET BOŞ UN 
ÇUVALI SATIŞI 

Beherinin muhammen be
deli 9 kuruş olan yukarda 
miktarı yazılı boş çuval as-

keri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komis· 
yonunda 22 Nisan 935 tari
hinde pazartesi günü saat 
15 te açık artırma ile satıla
caktır. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 497 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki yazılı ve
saikle mezkur gün ve saatta 
komisyona müracaatları. 

(782) 1-1344 
İLAN 

Fabrikalar için muhtelif 
tezgah ve diğer vesaiti ima
liye sipariş edilecektir. Ma· 
ruf ve mütehassıs firmaları 
temsil eden alakadarların 
vekaletnamelerini hamilen 
bu babtaki şeraiti anlamak 
üzere 20 nisan 935 tarihine 
kadar Ankarada umum mü
dürlük fen şubesine rnüra -
caat etmeleri. (767) 

1 -1331 

YİRMİ BEŞ TON 
LÜLECİ KİLİ 
Tahmini bedeli (7 50) lira 

olan yukarda miktarı yazılı 
Lüleci Kili Müteahhit nam 
ve hesabına askeri fabrika· 
lar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 18 ni
san 935 tarihinde perşembe 
günü saat 14 de açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Şart 
name bedelsiz olup komis
yondan verilir. Taliplerin 
(56) lira (25) kuruş muvak· 
kat teminat ve 2490 numa· 
rah kanunun 2 ve 3, madde
lerindeki vesaikle mezkfir 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (757) 1-1306 

yağı 
2 asit 28 derece: Urfa yağı 

teminatlı verilir. 
Diyanet işleri karşısında ~ 

Sebat hanında Urfalı Bekir 
1-1315 

Keçiören de 
satılık bağ 

Keçiörenin en müstesna yerin
de içerisinde kuyusu, meyva a
ğaçları oJan 5750 metre murab .. 
baı bağ müsait şeraitte satılık· 
tır. 

Kınacı Han İşevi: Tel: 3714 
de başvurmaları. 1-1300 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Um umi ne§riyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civanndı 

1 
Ulus Basımevind• basılmış· 

L ur. 

Ankara İcra Dairesi İflas l\lemurln~undan: 
Tavşanlı kazasının Dere çarşamba orman şirketi fen memuru Meh

med Zeki heyin Ankara Ticaret mahkemesinin 28-9-933 T. ve 522/ 288 
No. Ju ilamile iflasına karar verilerdi< 30-9-933 tarihinden itibaren 
iflasın açılması tensip edilmiş ve tasfiyenin adi şekilde yapılması 
tekarrür ettirilmiş olduğundan : 

1 - Müflisten alacağı oJanların ve .istihkak iddiasında bulu· 
nanların alacaklarını ve istihkaklarını ilandan bir ay içinde iflas 
dairesine gelerek kayt ettirmeleri ve deliUerini (senet ve defter 
hulasaları ve saire) asıl veya musaddak suretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezayı müstelzim mesuliyet olmak üzere 
müflisin borçlarının aynı müddet içinde kendilerini ve borçlarını 
bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarına her ne sıfatla olursa olsun ellerinde bu· 
lunduranlarm o mallar üzerindeki hakları mahfuz kalmak şartiyle 
bunları aynı müddet içinde dai.re emrine tevdi etmeleri ve etmez· 
]erse ma.kıbul mazeretleri bulunmadıkça cezai mesuliyete uğrıyacak
ları ve rüçhan haklarından mahrum kaJacaklan. 

4 - 20. 4. 935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 de ala
caJdıların ilk içtimaa gelmeleri vemüflis ile müşterek borçlu olan
Jarın ve kefillerinin ve borcunu tekeffül eden sair kimselerin top· 
!anmada hakları olduğu ilan olunur. 

1-1371 
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= 1 Ankara Levazım Amirliği Satın 
~ 
~ Alma Komisyonu ilanları 
~ 

t LAN 

Kırıkkale askeri sanat mektebi atölyesi için aşağıda 
cins ve miktarı yazılı yed i kalem malzeme 29 nisan pazar· 
tesi günü saat; 14: 17 ye kadar pazarlıkla sa tın almacakt~· 
İstekli olanlar muhammen fiatı olan 165 liraya mukab 
12 lira 38 kuruş teminatı evveliyesini Kmkkale askeri f~b' 
rikalar muhasebeciliğine yatrrarak pazarlık günü vaktıı1' 
de mektep satın alma komisyonuna müracaatları (197) 

Cinsi Uzunluk genişlik 

Tezgah avara 
kayışı 

Yumuşak ince pi
rinç kaynağt 
Boraks 
Kalay 
Demirci potasr 

metre santim 
20 s 
36 6 
64 7 
1 Kğ 

t Kğ 
1 Kğ 

2 Kğ t-1373 

İLAN 
546 Tırnak numaralı adi 

doru beygir 21-4-935 tarih 
pazar günü saat altıda Ak
köprüde at pazarında müza-

yede ile satılacaktır. Talı' 
min edilen fiatı 1500 kuru~· 
tur. İsteklilerin muayyeJI 
vakitte müzayede yerirı~ 
gelmeleri. (768) ı-..::;, 

Sümer Bank~k Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Konya Ereğli'sinde yaptırılacak Bez Fabrikasın111 

bakiyei inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen keşif bedeli 606.432,53 liradır. 
2 - Bu işe ait evrak şunlard1r: 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavelename 
c) Fenni şartname 
d) Projeler 
e) Vahidi kıyasi fiat ve keşif. 
Bu evrak 30 lira bedel mukabilinde Bankanın Ankara 

şubesinden tedarik edilir. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. Teklif mektup

larının teminat mektubu veya makbuzu ve şirketlerin sicıl· 
1i ticaretten istihsal edecekleri ve şirketin hali faaliyette 
olduğunu gıösteren muahhar tarihli belge ile birlikte artı~ 
ma günü olan 27 nisan 1935 tarihine müsadif cumarte.s1

, 

günü en geç saat 14 e kadar Ankara'da Bankalar caddesiıt 
de umumi müdürlükte müteşekkil komisyona makbuz ıntı' 
kabilinde teslim edilmiş veya taahhütlü olarak posta ile 
vürut eylemiş bulunması lazımdır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 28.007 liradır. 
5 - İsteklilerin aynca 200.000 liradan aşağı olmaına1' 

üzere en az bir bina inşaatını muvaffakıyetle bitirmiş ol
duğunu gösterir vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Artırma 27.4.1935 tarihine müsadif cumartesi gii: 
nü saat 15 de Ankara'da Bankalar caddesinde kain umut111 

Müdürlük binasında yapılacaktır. 

Parke taşı 
münakasası 

Çankırı Belediye Başkanlığından 
1 - Ildızım köyü mmtakasmda belediyece gösterile " 

cek ocaklar taşından yapılmak ve Ildızım istasyonunda 
teslim edilmek üzere (145) bin parke ve kare ve (1700) 
metreboyunda Bordür taşı alınması 10. 4. 935 tarihinden 
itibaren (21) gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa ve fenni şartnameler (12) kuruşluk pos
ta pulu mukabilinde taliplere gönderilir. 

3 - Taliplerin (10198) sayılı belediyeler müzayede ve 
münakasa nizamnamesine göre ha.zırlayacakları teklif 
mektublarını ihale günü olan 1. 5. 1935 perşembe günil 
saat (14) e kadar belediye başkanlığına vermeleri veya 
taahhüdlü olarak göndermeleri ilan olunur. 

(799) 1 - 137~ 

----------------------------------------·~~-----.......,,,,.-
Konya Ahali Bankası Türk Anonim sirketinden: 
Konya Ahali Bankası Türk Anonim Ş irketinin 934 senesine aid 

ortaklar heyeti umumiyesi 23. 3. 935 tarihine müsadif cumartesi 
günü toplanması t akarrür etmiş ve keyfiye t usulen 24. 2. 935 tari· 
hinde Konyada Babalık gazetesiyle, Ankarada U lus gazetesiyle 
ilan edilmiş ise de o gün toplantısında ekseriyet nisabı hasıl ola -
madığından 22. 4. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat dokuz
da banka merkezinde 2 inci defa içtimada hazır bulunmaları içi rı 

nizamnamei dahilimizin 26 ıncı maddesi mucibince hissedaran ı rı 

hisse senedlerini bankaya teslim ederek duhul iye kağıtlaront atma· 
tarı ilan olunur. ---

Ruznamei l\Iiizakerat 

1 - H eyeti idare layihasiyle mürakib raporunun okunmasr 
2 - 934 senesi bilançosunun tetkik ve tasdikiyle heyeti idare. 

mürakib ve müdiranın ibra sı ' 
3 - Kar hakkında karar ittihazı 

4 - Krdem itibar iyle açrğa çıkan i.ıç üye yerine yeniden üye 
seçilmesi ve heyeti idareye verilmesi lazım gelen hakkı huzurun 
taıkdiri -- __ __ __ -

5 - 935 senesi için bir mürakiL tayin ··e ücretinin takdiri 
6 - Mevduatı koruma kanunu mucibince meclisi idare üye leri• 

nin bankaımzla muamelei ticariyecle bulunmalarına ve ıbaşka rnü" 
uıeutta iiye olmalarına salahiyet ·~rilrT'e:ı.i 1- 1370 



NtS.' f ,.. ... • ' T , •• ~ .:; ,. .:_ .. -
Türkiye Ziraat Bankası idare Mec~isinden: 1 

l! Türkiye Ziraat Bankası Umumi Heyeti, 9 l\layıs 19 35, Per~enıbe günii, saat 16.30 da Ankaarda. Bankanın 
ınunı Miidiirliik binasınfla fe,·kalade olarak toplanacaktır. Aşağıda isimleri bulunan murahha.,ı.ırm , ukanla 

Yaııh .. 1 f 1 • · 1 • gım ve saalle top antıya ge me erı rıca o unnr. 
Görüşülecek işler şunlardır: 

ye 85 inf"i maddelerinin, hizalarmcla ~ö~ıeriJen ıadil 
Esas muka,·elcnamenin asağ1da metinleri yazılı 76 

lbetinle • d • . l d ~· . ·ı~ . rı aıresnu e egıştırı meı-ı. 

7 6 ıncı maddenin aslı: 

1 
.. ~Hey' eti umumiye, her sene Teşrinisani ayında Mec-
ısı ıda f d d .. . . 

1 
re tara ın an vuku bulacak avet uzenne tayın o-

c~~acak ma~alde a~ti içtima e.der. Me~lisi ;dare hi~i. h~
tn te Heyetı umumıyevi suretı f evkaladede de aktı ıçtı· 

aa davet edebilir.~ 

85 inci maddenin astı: 
(Laakal 3.000.000 liralık sermayeyi temstı eaen mu-

rahh ı · 'h · k da as ar. t:ı~afından mümza olup hazır.an nı ayetıne a-
d r ~eclısı ıdareye tevdi olunan teklıfatın ruznameye 
k ercı mecburidir. İşbu teklifat heyeti umumiyede müza-

ere edilebilir. Bunun haricinde vaki olacak teklifat ruz~ 

76 mcı maddenin 'değişiklik ,,,Jdifi: 
(Umumi hyet her yıl temmuzdan evel İdare meclisi 

tarafından yapılacak çağınna üzerine göstenlecek yerde 
toplamr. 1<lare Meclisi lüzum görürüse umumi heyeti 
fevkalade surette de toplantıya çağırabilir.) 

85 inci maddenin değişiklik teklifi: 
(En az 3.000.000 liralık sermayeyi temsil eden murah

haslar tarafından imzalı olup şubat nihayetine kadar ida
re meclisine verilecek tekliflerin ruznameye konulması 
mecburidir. Bu teklifler umumi heyette müzakere edile
bilir. Bunun dışında yapılacak teklifler ruznameye konu-

lamaz.) 
nameye dercolunamaz.) 

Ziraat Bankası umumi 
heyetine vilayetlerden seçilmiş olan murahhasların adlan: 

Murahhaslar 
Mahmud Esad Bozkurt 
Hahmi Köken 

Vilayetler 
Afyon: 

Amasya: 
Ankara; 

Antalya: 

Aydın: 

Balıkesir: 

Bayazrt: 
Bilecik: 

Boıu: 

Burdur: 
Bursa: 

Çanakkale: 

Canlan ~ 

~oruh: 
Çorum: 

Denizli: 

Diyarbekir: 
Edirne; 

EJaziz : 

Erzincan: 
Erzurum: 

Eskisehir: 

G. Antep: 

Giresun: 

İGümüşaneı çel: 

lstanbul: 

Saylav 

n 
,, 
,, 
,, 
" ,, 

" 
" 
" ,, 

Murahhasları 
Ali Çetin l{aya (Bayındırhk 

Bakanai 
İzzet Ulvi Aykurt 
Berç Türker 
Nafiz Aktın 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Saffet Ankan 
Rasih Kaplan 
~uman Aksoy 
Adnan Ertekin 
Nuri Göktepe 

,, 
Dr. Mazhar Gennen 
General Kazım Özalp (Sil 

Bakanı) 

n 

" 
" 
" 
n 

"' 

' ,, 

" ,, 
" 
,, 

" 
" ,, 

" 
" 
" 

Hayreddin Karan 
Tevfik Fikret Stlay 
İhsan Tav 
Salih Bozok 
Ali Şevket Öndersev 
Behire Bediz 
İsmail Hakkı U;ımay; 
Mustafa Şeref Özkan 
Refet Canıtez 
Dr. Galip Kahraman 
Sadettin Ferit TalaY, 

Ziya Gevher Etili 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Mustafa Abdülhalik Renda 

(Kamutay Baiikanı) 
Rifat Üniir 
Fuad Bulca 
İsmet Eker 
İsmail Kemal Alpsar 
Dr. Kazım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 
Zülfü Tiğrel 

ti 

" 
" ,, 

" 

Faik Kaltakkıran 
Mehmed Ali Yörüker 
Fuad Ağralı (Maliye Bakanı} 
Hasan Tahsin Berk 
Abdülhak Fırat 

,, 
,, 

Nakiye Elgün 
Aziz Akyürek 
Celal Bayar (Ökonoml 

Bakan~ 

,, Emin Sazak 
,, Ali Kılıç 
,, Nuri Conker 
,, General İhsan Sökmen 
,, Münir Akkaya 
,, Hasan Fehmi Ataç 
,, Hamdi Ongun 
,, Ferid Celal Güven 
,, Emin İnankur 
,, Selah Cimcoz 
,, Abdülmuttalip Öker 

Vi1ayet1er 
İzmir: 

Ispartaı 

Kars: 
Kastamonuı 

Kayseriı 

Kırklareli ı 
Kırşehirr 
Kocaeliı 

Konvaı 

Kütahyaı 

Malatvat 

Manisaı 

.Maraşı 

Mardinr 
Muğla: 

Muş: 
· Niğdeı 

Orduı 

Samsunı 

Siirdı 
Sinopı 

Sıvast 

Tekirdağlı 

Tokatı 

Trabzont 

Urfa: 
Van: 
,Yozgatf 

Zonguldaltt 

" 
" 

" 

" 
,, 

" ,, 
" 

,, 
" 

" 

" 

" ,, 

" 
H 

,, 
" 
" 
ıu 

" 

" 

" 

" 
n 

" 

,, 
" 
" 

" 
" 

Şükrü Saraçoğlu (Adliye 
Bakanı) 

Kemal Turan Ü nal 
Mükerrem Ünsal 
Baha Öngören 
Dr. Tevfik Aslan 
Sami Erkman 
Hilmi Çoruk 
Ahmet Hilmi Arga 
Reşid Özsoy 
Şevket Ödül 
Mehıned Seyfeli 

Ali Dikmen 
Ragıb Akca 
Tevfik Fikret SıJay 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Mustafa Ulusan 
Receb Peker (C.H.P. Umumi 

Katibi) 
Muhlis Erkmen (Ziraat 

Bakam) 
İbrahim Dalkılıç 
General İsmet İnönil 

(Başbakan) 

Said Fırat (Z.K.Ko. Reisi) 
Refik İnce 
;vaşar Özey 
.Turgut Türkoğlu 
MitadAlam 
Rıza Erten 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Şükrü Ataman 
Halit Mengi 
Cavid Oral 
Hamdi Yalman 
Muhiddin Baha Pan 
Etem Tuncel 
Dr. Asım Sirel 
Zühtü Durukan 
Ali Münif Y egena 

Damar Arıkoğlu 
Cavid Oral 
Mahmud 
Yusuf Kemal Tengfrıenii 

HulUsi Oruçoğlu 
Rasim Başara 
Remzi Çiner 
Cemil U ybadın 
Faik Öztrak 
Süreyya Tevfik Genca 

" Resai Erişken 
,, Daniş Eyiboğlu 

Şevki Kıroğlu (tüccardan) 
u Ali Saip Ursavaş 
,, Münip Boya 
,, Sırrı İçöz 
,, Sungur 
,, Rifat Vardar 
,, Hasan Karabacalı 

• ,, Ziya Karamursal 

h 
1
Dünkü nüshamızda çıkan metinde (Temmuzdan evel)' 

yerine yanlışlıkla '(Hazirandan evel) dizilmiş olauğu el· 

et e özür dileyerek tashih ediyoruz. 
"" 

Havacılık ve sporunl40ıncı sayısını mutlaka okuyunuz 

Başmüdürlüğünden: J 

Ve ~~-are~e aid ellişer lira muhammen bedelli benz binek 
le k olahı kamyoniyle yüz lira muhammen bedelli Şevro-

.anıyoneti pazarlıkla satılacaktır. 
le ~aliplerin yapılacak pazarlığa iştirak etmek üzere iha· 
Iüı~nü ?lan 30. 4. 935 salr günü saat oıı beşte baş müdiir· 

omısyonuna gelmeleri ilan olunur. (737) 1-1271 

Ankara Valiliğinden: 
Sanatlar okulasınm tamiri yapılacağından yapmak ıs .. 

tiyenlerin şartname görmek ve almak üzere her gün sa .. 
natlar oku1asma ve ıs. 4. 935 pazartesi günü saat 15 de 
yapılacak eksiltmeye girmek' için "'8 lira iO kuruşluk te • 
minat makbuziyle beraber encümeni vilayete müracaat • 

ları. (686) 1- 1186 

SAYIFA 7 

Nafıa lla[{anlığıııd an: 
~1~hamnıcn b~~eli 984 lira olan 8 ton 4 m/m. Jik gal

v~nızh telgraf ~eh ıle muhammen bedeli 80 kuruş olan 10 
kılo 1,5 m m. lık bağlama te]i açık eksi ltmeye konulmuş
tur. 

E ksiltme 16. 4. 1935 salı günü saat 15 de Ankarada Ba
kanlık m~lze.me ı:nüdürlüğünde yapılacaktır. 

1steklıle~m Tıcaret Odası vesikası ve 73, 86 liralık mu· 
' :akkat temınatları ile birlikte aym gün ve saatta komi~
) onda bulunmaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
malzeme müdürl üğünden alabilirler. (694) J - 1240 

KAR 
Yurdumuzun en nefis 

Zeytin yağı 
Markasıdır 

Edremi tte Karagöz oğlu AH Rt7a Be
yin en modern fabrikası mü~lah;,ala 

tından olan 

KAR 
Yağlan muhtelif boy şişe ve tenekeler içinde 

satılır. Ankarada toptan ve perakende sa tıs nı erke.zi : 

Ankara Memurlar Kooperatif Şti 
l - 1332 

----------~ Ankara Askerlik 
şubesi reisliğinden: 

1 - Ankara Askerlik Şubesinde Askerlik Meclisi hu
~~runda son .yoklama görerek asker edilmiş ve herhangi 
'7 ır sebeble şımd~ye kadar sevk olunmamış 316 ila 329 clo
b umluların kendı şubelerinden sorularak verilecek müret
teba:a sevk olunmalan için Ankara şubesine hemen müra
caat ~-ve ~nkara şubesinde yoklama kaçağı olarak mua
mele ~ormuş bu doğumluların da hemen şubeye müraca-
atlan ılan olunur. (780) 1_ 1345 

~lllfCx1r1T1x1x1x1x1ıı :ı; :ı; :r1ı1ı1x1x1x1P:xXxXrl!fd§IUll!§ 

::::; Ankara Memurlar Kooperatif:§ 
Şirketinden: 

29 Mart 1935 cuma günü Çocuk sarayı salonunda 
toplanan umumi heyet alelade içtimaında esas muka
velenamenin 46 mcı maddesi mucibince ekseriyet ha-
s~l olmadığı cihetle 19 nisan 1935 cuma gününne tehi
rıne karar verilmiştir. İçtima aynı salonda saat 14 de 

= yapılacaktır. 1-1219 

ğliUll 1111~ 
Emlik ve Eytam Bankasından: " 

Semti c· ,. . . ıns ve nev ı Depozıtosu 
Balrkpazarı C. İlhami B. apartımanı altındaki ma-

ğaza 180 lira 
Işıklar C. Turhan B. apartnnam alt katta iki 

odalı daire 27 r 
Yukarda cinsleri .yazılı emlakimizin icarı, ı. 5. 935 d~~ 

başlamak ve ihalesı 15. 4. 935 tarihine müsadif pazartesi 
sa~~ 11 de yapılmak üzere açık artırma ile kiraya verile~ 
c~g!nden isteklilerin ihale gününe kadar pey parasiyle 
bırlıkte bankamıza müracaatları ilan olunur. (714) 

1 - 1293 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Ankara şehrinde binalara numara levhaları takılmağa 

b:1şlarunıştrr. Numaralama talimatnamesinin 38 inci madda 
sınde yazıldığı veçhile içinde bulundukları binalara numa
ra vazına -~~halefet edenler, numaraları silenler. bozan • 
lar ~eya sokup kald:rran!ar, konulan numaraları muhafaza 
etmıyenler, nw:ıarası %ıyaa uğradığı halde yenisini tak • 
tırmıyaı;ıta:.ın ~layet tarafından sayım kanununun 6 ıncı 
maddesı hukmüne tevfikan cezalandınlacaklan ilan olu .. 
nur. (679) 1 _ 1166 

Ankara Belediye Başkanlığından: 

Y enişehirde Satılık ev 
. 1 - Yenişehirde lmıir caddesinde (1055) M2 arsa tize ... 

r~ne. yap~Iı:ıış .ve su elektrik ve hava gazı tesisatlariyle bi-
rıncı ve ıkıncı katları muşamba döş r (b d k d 
hil) 3 katlı ev kapalr zarf usuliyle a:t ıl w o rkum 1 atı a • 

2 - Bedeli nakde · 1
• ıga çı arı mıştır. 

hammen bedeli (1300~) vı:~2;~en verılmek şartiyle mu .. 

h
3 - Şartname ve haritasını görmek istivenler her gün 

mu asebeye gelmelidirler. · 
4 - Muvakkat teminat (975) liradır. 

v 5kl İhale l8. 4. 935 perşembe günü saat 15 de artımı, 
~ e 81 tme komisyonunda yapılacağından artırma ve ek~ 

;ıltme k~unund.a yaz~lı .tarifat dairesinde teklif mektuh· 
~ temınatlarıyle bırhkte ihale saattndan tam bir sa '• 

eve. ın~ kadar komisyon reisliğine makbuz mukabiliılf • 
verılmı§ olmahdır. (728) 1-1268 



SAYIFA 8 
a::: 

1 Mayıs bayramı 
ı Mayıs bayramını ve yaz tatilini S. S. C. Birliğinde 

geçiriniz. 
ı Mayısta yapılacak şenlikleri görmek için S. S. C. 

Birliğine g idiniz. 
l Mayıs bayramları 3 gün sürer. Her tiyatroda ve her 

kulüpte hususi surette hazırlanmış temsiller olacak, tam 
bir konser serisi verilecektir. 

Tur Hatları mühim nisbette tenzil edilmiştir. 
İnturist S. S. C. Birliğinde 20 günlük bir seyahat ter

tip edecek; ODESA, KlYEV, HARKOV, MOSKOVA 
şehirleri ve Dinyeper elektrik santralı ziyaret edilecektir. 

En yakın vapur İstanbuldan 18 nisan 1935 de kalka-
r~ktır. 

İstanbuldan gidip gelme 20 günlük turun fiatı; 
Turist kategorisi • • • 321 Türk lirasc 
3 üncü kategori • • • • 201 Türk lirası 

Diğer şehirleri ziyaret için gerek yalnız başına, gerek
~ grup halinde seyahatler tertib edilebilir. 

MalOmat almak için lnturiste 
aşağıdaki adrese 
GALATA HOVAGİMAYN HAN 2inci KAT 

Telefon: 4-2-5-0-1 
4-2-3-5-8 

veya 
Acentalarımrz olan 

NATTA ve İTA ya 
müracaat ediniz. 1-1363 

Ankara Valiliğind eıı. 

Sanatlar okulası talebesi için okuladaki ntimune veç • 
hile yüz takım elbise ve iki§er yüz don ve fanila gömlek 
ve 300 adet yatak çarşafı ve 360 adet yastık yüzü alınmak 
Üzere açık eksiltmeye konulmuş ve ihalesinin 15. 4. 935 pa
zartesi günü yapılması onaylanmıştır. Şartnameyi gönnek 
ve almak istiyenlere her gün sanatlar okulası müdüriyeti
ne ve eksiltmeye girmek için muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğu derecesinde teminat veya esham ve tahvilat 
makbuzu muhasebei hususiyeden alınarak ihale günü en-
cümene gelmeleri. (688) 1- 1184 

Nafıa . Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif supalan teslim şartiyle ve klering 

kanah ile muhammen bedeli 468 lira olan 1300 adet kom
ple telgraf fincanı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2. 6. 935 tarihine rastlıyan pazar günü saat 
15 de Ankarada bakanlık malzeme müdürlüğünde yapıla
caktır. 

İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ve 35,10 liralık mu
vakkat teminatlariyle birlikte aynı gün ve saatta komis • 
yonda bulunmaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
karada Bakanlık malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

(715) 1- 1264 

Maliye Bakanlığından: 
Beı bin şişesi bir kiloluk, on bin şişesi yarım kiloluk 

s~ki.z. bin gişesi çeyrek kiloluk olarak yerli malı yinni üç 
hın şııe yazıldıktan ıonra siyah olan mürekkeb satın alın
mak. üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartna· 
mest merkezde kırtasiye müdürlüğünden ve 1stanbulda 
Do~maba.hçede kırtasiye deposundan alınacaktır. Venne
f e ısteklı olanların beş yüz otuz yedi lira mu·vakkat temi
natlariyle 24 nisan 935 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat on beşte ~.aliye Bakanhğınde Levazım müdürlüğü 
o.dascnda teşekkul eden satın alma komisyonuna gelmele-
rı. (729) 1- 1294 

Komojen Ka11zuk 

SaçEksiri 
Saçların dökülmesine ve 

kepcklenmesine mani olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların grdasrdır., 
Tabii renklerini bozmaz, 
latif bir rayihasr vardrr. 
Komojen Kanzuk saç cksi
ri mar uf eczanelerle ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: ROMATİZMANIN KATİ 
DEVASIDIR. 

Emniyet İşleri Umum 
Müdürlügünden: 

1 - ~abıta memurları için 1200-1500 çift fotin kapah 
zarf usu~ıyle ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuş
tur. 24 nısan 935 çarşamba günü saat 15 de ihale olunaca
ğından ~~t:kl.ilerin ~~rtnam~ ve nümuneyi görmek için u
m~m mudurlukte muteşekkıl komisyona müracaat etme
lerı . 

2 .- Te~liflerle birlikte yüzde 7,5 teminat akçesi olan 
565 lıranın ıhaleden evel komisyona tevdi etmeleri ilan o-
lunur. (771) 1-1339 

ULU5 

Maliye Bakanlığından: 
Adet 
609 68 X 100 eb'admda kapak tahtası 
146 57X 82 " H ,. 

123 50X 60 ,, ,. ,, 

878 
Kilo 170 Ambalaj kliğıdı 
Ankara kırtasiye deposunda toplanan yukarda yazılı 

878 tane kapak tahtasiyle yüz yetmiş kilo ambalaj kağıdı 
ayrı ayn pazarlıkla artırmaya konulmuş olduğundan is • 
tekli olanların tahtalar için sekiz yüz altmış dört kuruş ve 
ambalaj kağıdları için de seksen dokuz kuruş muvakkat te 
minatlariyle 13 nisan 935 cumartesi günli saat on dörtto 
Maliye Bakanlığı binasındaki satış alma komisyonuna gel-
meleri. (783) 1- 1350 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1-Muhammen fiatı 494 lira 35 kuruş olan kıta hayva

natı için aşağıda yazılı (11) kalem mutabiye açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek il.zere her gUn vo 
eksitmeye iştirak edeceklerin de vaktinde (37) lira 10 ku
ruş muvakkat teminat makbuzlarile 11.4.1935 perşembe 
gün üsaat (10) da Cebecide Harita umum müdürlüğü ıatın 
alma komisyonuna gelmeleri. (631) 

Adet C t N S ! 
100 Zincir yuJ ar sapı 
100 Kıl yem torbası 
100 .. gebre 
100 ,, kolan 

60 Keçeli kıl belleme 
50 Kd çul 

15 (giyim) ester nail 
200 ( ., ) beygir naH 
80 (paket) alafranga mıh (7, 8 No.)' 

8 Araba urganı 
30 Mekkarı urganı 

ı-109& 

Bandırma Belediyesinden: 
Bandırma şehrinin numaralanması için keşfinde yanh 

evsafta olmak üzere (3000) tane Emaye Kapı numarası 
(1432) tane çinko kapı numarası (120) tane Emaye sokak 
levhası ve (140) tane de Emaye isimli ıokak levhası alı· 
nacaktır. 

Keşif bedeli (609) lira (60) kuruş olan bu numaraların 
alınması açık eksiltmeye on be~ gün müddetle konulmuş. 
tur. 

Bu işe ait keşifname, şartname, ve f ennt lAyiha suret
leri bedelsiz olarak belediye dairesinden verilecektir. 

Eksiltme ihalesi işbu 935 senesi nisan ayının 20 inci 
cumartesi günü saat (16) da Bandırma Belediye dairesin
de yapılacaktır. 

İhaleye girmek istiyenler iştirak etmezden evel 45 lira 
72 kuruş muvakkat teminat parasını belediyeye yatıracak
lardır. 

Keyfiyet istekli olanlarca malQm olmak üzere ilan olu-
nur. (781) 1-1341 · 

Taksitle satılık · 
emlik 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas 
No. 
24 

Mevki ve nevi 
Y eğenbey mahallesi Mescid sokağı 
h evin 218-448 hissesi 

Teminat 
Lira 

14-85 No. 
24g 

25 İnkılab mahallesi Hacı Abdurrahman sokağı 
498-16-35 numaralı evin 1/2 hissesi 60 

26 Tabakhane mahallesi Boyahane sokağı 4/ 12 
numaralı evin 10/ 18 hissesi 

27 Misakı Milli mahallesi Han ardı sokağı 26 nu
marah evin 1/ 2 hissesi 

28 İsmetpaşa Mahallesi Uzunyol sokağı 2/ 12 
numaralı evin 3/ 8 hissesi 

29 Hacıdoğan mahallesi Papazoğlu sokağı 2/ 20 

223 

50 

120 

numaralı evin 266/ 3432 hissesi 31 
30 Yeğenbey mahallesi Mescid sokaclı 14 numa· 

rah evin 304/ 864 hissesi b 106 

Yukarda yazılı emlak 8 taksitle ve açık artırma ile sa· 
tılacağmdan istiyenlerin 13. 4. 93.5 cumartesi günü saat 
16 da bankamıza müracaatları. (727) 1-1256 

10 NiSAN 1935 ÇAr..Ş \·~ 

Jaııdaı .. ma Genel Ko1nı taıılığı 
( J. U. K. ] Ankara Satıııaln1a 

l(omisyonuııdan : 
Aşağıda cins ve miktarlan yazılı saraç ma1 zeıncsi a· 

zerlerinde yazılı gün ve saatta satın alınacaktır. .. 
2 - Parasız olan şartname ve icabeden izahat her gilJJ 

komisyondan alınacaktır. .. 
3 - İstekliler pazarlıkla alınacaklar için pazarlık güll 

ve saatmda, açık eksiltmeye girmek istiyenler de eksi.lU::, 
saatından bir saat evel teminatlarını komisyona vermış 
malan. (753) 

Ayn ayrı pazarlıkla alınacak: 
Muhammen 
Bedeli İlk teminat PaıartJ!' 

Clnsl Miktarı Kuruş Kuruş Gtin sa•' 
Pazar 

1 - Kolanlık ıocld SOO metr• 12500 
ı - Balmumu 50 kllo 3500 
3 - Keçi lalı 500 ,. 20000 

4 - (17) kalem. Toka) ) 82820 

038 21.4-93.5 ıo 

2ö3 %1-4-93.5 ıt 

1500 214-93.5 ı• 

6300 21.4-036 ıs 

Özenği, gem demirleri ) 
ve saire 

Toptan açık eksiltme ile alınacak: 
Sarı aabunlu köaele 

" .. 
Siyah val.ete 
Zahrnalık kayıt 

400 kilo 120,000 
400 ,. 120,000 

400 ., 80,000 

150 ,, 45,000 

9000 ) 22-4-935 sıı•t 
9000 ) Pazartesi ıS 
6000 ) 
3275 ) 

27375 1~1318 

Muhammen bedelleriyle mikdar vo vasıflan aşağıd• 
yazılı boya malzemesinden birinci kısnn 21. 4. 1935 pa.zat'ı 
ikinci kısım 22. 4. 1935 pazartesi ve üçüncü kısmı 23. 4. 19~ 
salı günleri saat 15.30 da Ankarada idare binasında malze
me dairesinde satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kısmı bir için 1855.80, kısıı11 
iki için 468.84 ve kısım üç için 1001.25 liralık muvakkat te
minatla kanunun tayin ettiği vesikalar vo kanunun 4 Un
cll maddesi mucibince işe ginneğe manileri bulunmadığı
na dair beyanname vo tekliflerini eksiltmo günleri saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Ankarada malzeme dairesinde 
ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk mUdürlüğUnde parasıı 
olarak da2-ıtılmaktadır. (764) 

Kıann , 

Cinsi 
Kaynanuı türk bedri 

,, ingiliz 
,, ince bezir 

Neft yağr 
Sikkatif 

Cinai 
Vernik kopal 

,, flating 
Kısım kırmızı model vemlğl 

ı renksiz kristal vernik 

~insi 
Kurşun Ustübecl 
Çimento .. 

Kısım İspanya ,, 
3 Kaba üstübeç 

Minyum de flomb 

Mikdan 
kilo 
1000 ~ 

40000 >: 
2600 ~ 

10000 )1 
2200 ) 

Mikdan 
kilo 
2100 ) 
8200 ) 

50 ) 
20 )1 

Mikdan 
kilo 
5000 ) 

25000 )' 
4800 ) 

12500 ) 
7000 )' 

Muhammell 
bedeli 
Lira 1'ı 

14744.-

Mulıammed 
bedeli 

Lira ıG 

6251.2" 

.Muhammed 
bedeli 

Lira IC. 

13350.-

1 -1333 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas N o. Mevkn ve cınsi 
Teminatı 

Lira 
340 C • 2 Bend Deresinde Uç taş Mevkllnde lld 

c. 5 

CI 12 

katlı ev ve arsa 
Danişment Bağlarında ilci katlı bağ' evi 

ve 6 dönüm bağı 
Cebeci Demirli bahçe mevkiinde iki 
katlı ev ve arsa 

80 

400 

Yukar~a mevkii ve cinsi yazılı Bankamıza ait gayri 
menkullerın ihalesi 21-4-935 tarihine müsadif pazar günU 
saat 11 de yapılmak üzere açık artırma usuliyle ve peşin 
para ile satılacağından isteklilerin ihale gününe kadar te
minat paraslyle Bankamıza müracaatları ilan olunur. 

(761) 1~1367 

Doktor 

. 1 SiNEMALAR • 
1 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLAR1 
MÜTEHASSISI 

( YENf ( 
BU GECE BUGÜN isuGECE 

1 KULÜP J 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

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

Rode Çigan orkestr.asının iştirakiyle 

emsalsiz surette temsil edilen 

MOSKOV A GECELERi 

Anna Bella • H. Baur • P. R. Wilm 
Numaralı y~rlerlnlzi gündüzden tedarik 

cdinb. Telefon: 3540 

Duglas Palrbanks Jr. tarafından 

temsil edilen 

DUŞI\IAN ELiNDE ESiR 

&ansrzca sözlü büyük harp filmi 

.. 


