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Gündelil. 

Barış bloku 

(Sonu J üncü sayıfada) 

I . B&rııı korumak ve Avrupa it- ı rak korumaktır ki, hiç bir devirde 
erıae düzen vermek yolundaki devamlı ve verimli olamamıştır. 
•rınaluaal konuşmalar henüz bit- Çünkü güc denilen ıey devir de-

ş~eınit ve bir ıonuca varmamıtlır. vir değitir, bugünün güdüleri ya-
•tndi biitün gözler bir yandan rın öyle olmıyabilirler. Yaşayıf 

Streza konferansına, öbür yandan hergün değişmektedir. Avnıpanın 
~a llluılar derneği kurulunun top- arkamızdaki yüz yıllık sıyasal ta-
aanı dik rihini gözden geçirmek bunu an· 
bu tına · ilmittir. Genel durum lama' için yeter. Viyana kongre-

ralarda alınacak kararlardan d · 
lıon d h sinin kurduğu düzen çok sürme ı, ra a a iyi anlaşılacaktır. Ba-
tıı • h b ı · Sedan onu büsbütün altüst etti. . eya ar arzu arından hangı· 
t-•nia güclü çıkacağı ve bundan Fakat Versay şatosunda temelleri 
lonraki sıyasal gidite hükmede- atılan alman imparatorluğu üze-
~ii bu kararların özüne bağlı rinden elli yıl geçmeden gene ay-
t0rülmektedir. m şatoda yere vuruldu. Şimdi bu 

Barıım korunmasında iki yol yeni V ersay düzeni de hergün ye-
•a dır ı ni hir çatlakla sarsılmaktadır. 
~r ; nsanlrk, uzun tarihi için· Bundan sonra da onu ve onun ya-

bunun ikisi üzerinde de yürü· 'b' 
in" rattığı barıı şeklini olduğu gı ı 
8.u! ve değeı·lerini öğrenmiştir. korumak olasılığı var mıdır? Bü-
ıruıci yol barışı silah gücü ile, 

0 nu bozmak istiyenleri ko,kuta-

Stresa konferansı 
1'oplantıda bulunacak olanlar yola 

çıktılaı· 
Pariı, 10 (A.A.) - B Flanden i.le 

n. Lava! saat 9 30 d:ı Stresa'ya gitmeic 
üzere yola çıkmışlardır. 

Bay Makdonald ve 
Saymen Paris'te 

Londra, 10 (A.A) - B. Makdonald 
ile Con Sayruen öğle vakti tayyare ile 

Pariı'e gidecekler ve oradan timndi
frle yollarına dcvıun edeceklrdir. 

Londra 'daki genel 
toplantı 

Londra, 10 (AA.) - Taymiı gaze
tesi yazıyor : 

B. Saymen, Cenevre'den doğrudan 

doğruya Streıa"ya gideceğinden paı-

kaJyadan önce Londrada genel konut
malar yapdma11 dütüniılmemektedir. 

Ancak bu genel konuımalarm Anm 
nai'n11 toplantı11ndan aonra yapıla ... 

bilmesi için gereken tedbirler alrnacalilo 
tır. 

Bay Grandi Stresa 
yolunda 

Londra, 10 (A.A.) - ltalya Büyüli 
Elçisi B. Grandi Streaa'ya gitmek )'Üz• 
ro Londradan aynlmııtır. 

İtalyan gazetelerine 
göre Stresa 

Roma, 10 (A.A.) - Gazette de P..-
polo Streıa konferansının yalnız bir 

(Sonu 4 üncü sayı!Bds) 

BugDn 'Stress!da buluşacal: olan lngllb&, 
fransız ve İtalyan başbalranlarilı 

dı~lşler bakanları 

Osmanlıcadan 1 ürkçeye Karşılıklar Kılavuzu N.18 
l - iJz ıürkt,;e köklerden gelen sözlerin karşııına (1'. Kö.) beldeii (alameti) konmHıtur. Bunların lıer biri hakkında '""" ile uamanla,.rımızm ( mütehaau) 

yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - }' erıi konan karıılıklann iyi ayırd edilmeıi İ(İn, gereğine l[Öre, /rcıntfrıscaları yrızılrmf. ayrıca ;;rnel.-Ier de "·on ulmuıtflr. 

J - Kökü tiukçe olan kelimelerin bugiinkü iılenmil t•e kullanılan ıckilleri alınm.ı,ıır: Aslı ak ulan hak, culı üı:üoı "tun hüküm, tiirkçe "çek,. kökünden I• 

len şekil gibi. 

fi.ver._ Doiu 

it.~ ::;; Korku 
.... ~ 

ettnek = Korkmak 

lt'İf :::: Koricaiı:: 
l"-ıe 

ehneıık "==- Korkutmak 

~uf == Korkunç 
Örnelcı Malıuf bir frrtıaı. = 1Corku•c 6/r fırtına 

li ... ,, ==- K...t.:u 
li• 
•ta~ == Korkak 

ıı.\'İ 
°'nuık. ihtiva etmek = içine almak. kaplamak 

Ôrne1t: Bu kitabın Jıavi olduğu (ihtiva ettiği) 
lı fasıllar-=- Bu kitabın içine aldı.lı ıyrıçlar 
ırıavı: .. ... = Havu (T. Kö.) 

liayil :::: Utanç 

.lia.. 
ıa11ı: - Ut }f - anmaz 

'Yaııd·'- - U - - tanmazlrlıc 
liicab 

::;; Srkıtıwa 

t.!aııcub 
-= Utangaç 

Örnek· Ç • ok nıahcub bir ~ocuktur = Çok utan-
Caç b" ır focuktur. 

lf°'Yal 
:::: Ha.v~ (T K '" ) li . o. 

aYalet :::: G"ru" .. }'f O i U 

ıtlya ::::: .,. . 
~runtu 

lıaYat 
b Hayat (T. Kö.) 
~ll)'i 

de :::: Bayat 

Ötnc'-· • · 
K • Bır takım h ayide s6zlerle başımızı şı· 

~''di - e · .. d ' li - ır takım bayat sözlerle baş mızı ~ı~ır ı. 

'>-ıf) 
fi ~ (Tclehhüf) = Yazıklanma 
ayı, 

ffayL (T. Kö.) 

Hayhilet ebnek =Araya girmek, yol kapamak 
örnek: Hay/illet eden maniahr dolayısiyle 
Araya giren engeller dolayısiyle. 

HaJ'flle = Çadır 

Hayr = ffa1ır (T. Kö.) 

Hayret etmek = Şqmak c:o (Fr.) S'etonner 

Hayran = Hayran (T. Kö.) 

Hayran kalmak = Hayramak == (Fr.) Admircr 

Şayanı hayı-et = Şaırlacak 
örnek: Şayanı hayret bir hareket = Şantacak 
bir hareket 

Mütehayyir = ŞaşL:ın 
Meftun ve meıhur olmak = Tanınnak = (Fr.) 

S'emerveiller 

Haysiyet = 1 - Onur, 2 - (Bak: keyfiyet, malıi • 

yet) 

Haytum = Geniz: 

Hayt fplik, tire 

Hay\·an = Hayvan (T. Kö.) 

Hayycn = Diri olarak, diri diri 
örnek: Hay y en mi, meyyiterı mi derdest edrl
di? = Diri olarak mı, ölü olarak ınr y kalandı 

Hayyen meyyiten """" Ölü diri 

Haz = Haz (T. Kô.) 

Hazan - Guz 

Hazfetmek = K aldm nak, çıkannıı.k 
Örnek: Bu ı.climenirı bir lıarfini h1Zfedince = 
B u kelimen111 bir harfirıi kaldırınca (çıkarın-

ca) 

Kabilihatt = Kaldırılabilir 
örnek: Bir nokta:.ı bile kabilihazltır denemez 
= Bir noktası bile kaldırılabilir denemez. 

Hazer ._ Çekin 

lçtinab - Kaçınma 

f çtinab etmek = Kaçınmak 
Örnek : Her türlli fenalıktan içtinab eder = 
Her tıirlü fenalıktan kap nrr. 

Müctenib = Kaçrngan 

Tevakki -= Koruruwa. aaluama 

Örnek: Bıiyük söz söylemekten tevakki llzım
dır = Büyüle söz söylemekten sakrnma gerek
tir. 

Tevakki etmek = Korunmak, sakınmak 
Örnek : Herkes s11ri hastalrklardan tevakki et
melidir = Herkes bulaırk hastalrklardan ko· 
runmalıdrr. 

Gençler, yala nı:ılıkta11 tevakki edinir; = Genç
ler, yalancrlrk tan srıkınrmz . 

Mahzur = Çtkinecck 

Örnek: B u işin mahzurlu bir taralı yoktur = 
Bu işin çekirıecek bir t arafı yoktur. 

i htiraz Çekinme 

Örnek : Onun bu ı~te ılztirazma hayret ettım 
Onun bu işte çekinnıer;ine şaştım. 

ihtiraz etmek = Çekinmek 

Muhteriz Çekinger 

Hazıı· Hazır (T. Kö.) = ( Fr. ) Pret 

ihzar etmek H nzrrl<tmak = (Fr.) P reparer 

lstihuu·at - Hnzırl ık'ar ~ (Fr.) Prepaıations, 
preparatifs 

Müstahzarat ( ı t ı bbiye) - Hazı:iliiçlar = (Fr.) 
Speciali te pharınaceutique 

Örnek : Eskiden memleketimizde mustahzaratı 
t ıbbiye imal olunamazdı = E skideu yurdumuz
da hazıriltı~lar yapılamazdı 

Müıtahzerat (ı kimyeviyc) = Hazırlmnalar = (l'r.)' 
Preparation 

Hazi.k (Bak: mahir) :::: Uı:el 
Örnek: O, hizik bir tabilldir = O uzel bit di1-
çidir. • 

Hazakat - U.ıluk 

Örnek: M. hazakati ile miı§tehirdir -=- M. ulu. 
ğu ile tanınmıJtır. 

Hazine = Hazne (T. Kö.) 

Hum = Ezim, ıininne 

Hazmetm~k = Ezimek, aininnek 

Hazmi kolay = Sinaia 

Heba = Bof, boıuna 

Heca = Hece 

Hediye - Armağan 

Hedmetmck = YıkmaL 

Helak olmak = Bitmek, yoğalmak 

Ö rnek: Dıişmaa ordusu açlıktan helak oldu = 
Dü~ıarı ordu u açltktan bitti. 

Bu se11enın mahsıılu kargalar yüzünden heli.le 
oldu Bıı yrlrn urıinü kargalar yüzünden yo
galdr. 

İstihlak - Yoğaltam 

Ö rnek : Şeker istihltıkı gitgide artıyor = Şeker 
ı/tımı gitgide artıyor. 

• etmek = Yocaltmak 

ürn k: A nkara'aa gundc rıe 1eadsr buğday is
tıhl le edılır A11 ra'<la gıwde ne kadar buğ-
day yogaltılrr? 

Mı.istchl f, Yoğal tman 

Örnek : A /many a' da nwstc'1/ık koopc atitıert 
~oktur Alma11ya'da yoı; l tm n kooperatifleri 

ur. 



k"unanistana gidecekle
rin götürecekleri döviz 
Türkofiı baıkanlığmdan: Yuna· 

nistana gidecek türk(lerin yanla
rında götürebilecekleri adam ba. 
tına 7500 drahmilik takaı bonola
rınr, Türkiyede kambiyo müdür
lükleri tarafından pasaportlarına 
da yazdırmaları ve Yunaniıtana 
~ardıklarmda da takas bonolan• 
nın numara ve değerlerini yunan 
aümrük İ§menleri tarafından pa· 
aaportlarına ip.ret ettirmeleri, ıon• 
radan güçlüklere uğramamalan 
için J~ımdrr. 

Adana sulan tahlil 
ediliyor 

Adana, 10 (A.A.) - Viliyetİ· 

ınizdeki bağ, bahçe ve tarla ıulan· 
ınasında kullanılan su1ardan birer 
kiloluk örnekler tahlil edilmek ve 
tonu bildirilmek üzere Ankara 
JÜksek tarım enstitüsüne gönde
rilmiıtir. 

Çin'in Türkiye elçisi 
lstanbul, 10 (Telefon) - Çi· 

Din yeni Ankara elçiıi Ceneral Ha 
B mayıata latanbula ıelecek ve 
doğruca AnJcaraya gidecektir. El· 
sinin yanınla bir elçilik müateprı 
Uçüncü katib bir de elçilik alafeıl 
Yardır. 

ANKARA RADYOSU 
Bugünkü radyo proıramı fU• 

dur: 
19.30 • Muaiki: 

Ra vel Sonatine 
Ferhunde UIYi: Piano 

19.50 • Matbuat raporu 
20.20 • Muaiki: 

Mozart Rondo 
Schubert Moment Mualcal 
Beethoven Rondino 

Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piano 

20.45 ·Haberler. 

Helecan = Çarpınb 

Helezoni = Y ılankavj 

Hem = Hem 

Heman - Hemen (T. Kö.) 

Hcmağu§ = Kucak kucağa 

Hemasıl = Aslıbir 

Hemayar = Denk 

, 

• 
1 ç D y u K L A R Kadın kongresine f otot 

raflar gönderildi 

İstanbul belediyesinin 
alacağı ödünç para 
lıtanbul, 10 (Telefon) - Js • 

tanbul belediyesi belediye banka· 
mıdan alacağı yedi yüz elli bin li
ra ödünce içeri İ§ler Bakanlığmm 
müsaade ettiği söyleniyor. 

İstanbul'da nüfus sayım 
işleri 

İstanbul, 10 (Telefon) - Bu .. 
gün (dün) vilayette nüfus sayımı 
için vali muavini, istatistik umum 
müdürü, İstanbul nüfus müdürü, 
İstanbul kazaları kaymakamları 
toplandılar. istatistik genel müdü· 
rü kendilerine ıaynn hazırbklan 
hakkında malfunat verdi. Ve nu .. 
marotaj itleri konuşuldu. Vilayet· 
te bir nüfus bürosu kurulmasına 
ve kazalarda da bu büroya bağlı 
memurlar çalıştırılmasına karar 
verildi. 

Eskişehir' de lik maçları 
ve güreş 

Eak~ir, 10 (A.A.) - Eski· 
tehir kulüpleri arasında yapılacak 
olan lik maçlarına üç kulüb gir· 
mekten vaz geçmiş ve futbol ku· 

rularmı proteato etmitlerdir. 1 
Demirspor kulübü hülonen bi· 

rinciliği kuanmııtır. Ayın on be· 
tinde de Türkiye güreı birincilik· 
lerine bqlanacaktır. 

Tercümanlara ehliyet ... 
name verilecek 

lıtanbul, 10 (Telefon) - Ya· 

1 

nn (bugün) İstanbul belediyesi 
40 tercümana ehliyetname vere
cektir. 

B. T. R. Aras Cenevreye 
gitti 

İstanbul, 10 (Telefon) - Bay 
Tevfik Rüştü Aras bu akşam (dün) 
Cenevreye gitti. 

Uluslar derneği 
konseyi 

Cenevre, 10 (A.A.) - Ulusıar 
derneği konseyi gelecek pazartesi 
günü, Türkiye dış bakanı B. T ev· 
fik Rüştü Arasın ba§kanlığı albn· 
da toplanacaktır. 

Bir prof esörümüa 
Atina'ya gitti 

İstanbul, 10 (Telefon) - Onı· 
versite profesörlerinden Dr. Uhl· 
mann bir konsültasyon için Atina· 
ya çağınlmqtır. 

Yunanistanda kara ve 
deniz işleri 

birleştiriliyor 
lıtanbul, 10 (Telefon) - :\tl. 

nadan bildiriliyor: · 
Sü deniz tayyare i§lerinin Sil 

Bakanlığında toplanması projeal· 
ni hükUınet tetkik ediyor. 

Yunanistan'da seçim 
19 mayısta 

lıtanbul, 10 (Telefon) - ~ti. 
nadan bildiriliyor: 

General Kondiliı gazetecilere 
seçimin 19 mayısta mutlaka yapı· 
lacağmı aöylemi§tir. 

Zile'de dolu 
Zile, 10 A.A.) - Dün aiileden 

sonra ıehrimize yağmurla karışık 
dolu yağmııtır. Dolu hasar yap
mıt, etraftan seller gelmittir. 

Ticaret odaları kongre
sine murahhas 

htanbul, 10 (Telefon) - la
tanbul aanayi ticaret odası meclisi 
bugünkü aylık toplantısında An
karada toplanacak ticaret odaları 
kongreıine oda ba§kanı Bay Mitat 
Nemliyi ıeçmiştir. 

Ağaç hastahklarile 
çarpışma 

Adana, 10 (A.A.) -..- Tarım 
müdürlüğü tarafından hal ve bah
çelerde a~açlardaki mildiyü has
talığıyla çarpıımaya baflanmıştır. 
Geçen mart ayı içinde viliyetimiz- ı 
de 310 domuz ve 20 çakal öldil· 
rülmüıtür. 

-... -

Adana, 10 (A.A.) - 18 nisa~ 
da latanbulda toplanacak ar1ıul~ 
aal kaduılar birliği kongresincM 
kadınlarımızın değiıik yerlerd1 
çahımalarıru ve ulusal ve soysal 
kurumlardaki ödevlerini göıtereı( 
fotoğraflar bir iki güne kadar göq 
derilecektir. Bunlar arasında bik 
hassa çift ıüren, çapa yapan, t.o

~~m eken •e f abrikalardl\ çalı§8JI 
turk kadınlarının değerli fotoğra~ 
lan bulunacaktır. 

Halkevinde konferans 
Her hafta perşembe günleri 

verilmekte olan konferanslarıA 
üçüncUıü bu gün aaat 18 de Ha.1-
kevinde Bay Hüseyin Namık O... 
kunca verilecektir. Konferansın 
konusu Oğuzlar • Oğuzların me:Il" 

ıei • Balkan yarım adasındaki t.!l• 

rihleri • Oğuz boylarıdır. 

Kı~tan lltık hırtuldu'!C, dJyebillrlz Anlı:arada, hemen ber yerde ağaçlar çl• 
çekl•ndl. Yukarlrl fotoğraf tabiatin bu en güzel mevsim başlangıcmı gösterıyot 

1 

Zer'etmek :::: Ekmek 

Ziraat Vekaleti = Tanm BakanJJtı 

Hercai = Yanardöner, gelgeç 

Muhafaza etmek =- MvhıUaza 

Banmak, gözetmek 
etmek !T, Kll.) 1 Hidmet c:: Hizmet (T. Kö.) 

Örnek: Vataoa hidrnet, hepimize 
Yurda hizmet, hepimize borçtur. 

bor~rur -

Hercü merç = Kannakarıt• allakbullak, altüll. 

Herçibiidabad = Ne olursa olsun 

Herem -= Kocama, çöküt 

Hene:: Saçma 

Hırs = Hırs (T. Kö.) 

Hiyanet = Haymlık 
Hisse = Pay 

Hissedar = Paydaş 

Hiffet = Hafiflik (T. Ko.) 
Hikaye = Öykü 

Hikaye etmek = Anlatmak, öykülemek 
Örnek: 1 - Başından geçenleri hikaye etti ' 
Başından geçenleri anlattı. 

Örnek: Bu iki adam birbiri ile hemayar mıl = 
Bu iki :ıdam birbiri ile denk mil 

He5ab = Hesap (T. Kö.) 

Heıti = Varlık 

Hışm (Bak: Gazab .. bjddet) 

Hıtta ==- Kıta (T. Kö.) 

Hıyaban = Ağaçlı yol 

2 - Gördiıklerini tam hikaye edeyim diye .,.,fl 
tı"mizin çoğunu oltliırdü c::: Gördüklerini t'1J 
öykü/eyim diye w1.1aimizi öldürdü. 

Hemcins Cinsibir 

Hemdem = Arkada, 

Hemnam = Adaı 
Hempa = Ayaktaı 

Heves = İstek, heves (T. Kö) 

Hevl (Bak: Dehşet) 

Hizb == Grup 

Hibe = Bağışlık 

Hicab = Utanç 

Hilaf = Yalan 
Örnek: Bu sözde hilfılım yoktur-= Ba sf>ıdl 
yalanmı yoktur. 

Hilaf = Karşıt 

Örncl: : Asilerin reisleri ve hempala11 ia~tdar 
"' Azıyanlarw ba.şkanlarz ve ayaktaşları kactı· 
/ar 

Hevlnak (Bak: müdhiı) 

Heybet = Aybat 

Heybet vermek = Aybama11 

Heyelan = Kayşa 

Örnek: Hicabından kıpkırmızı oldıı = UtaD • 
crndan kıplcırmızı oldu. 

Mahcub = Utangaç 

Örnek: Hilafı hakikat Hakikate kaqıt 

Hilal = Hilal (T. Kö.) 

H cmrah = Yoldaş 
Hemsin = Yaşıt 

Hcın .!hri - Hemıeri (T. Kö.)' 
Örnek: Samsun'un fahri hemşehrisi= SBmsu· 
n'un onursal hem~crisi. 

Heın§İre = Kızkardeş 
He:nşireznde = Yeğen 

Hemta = Benzer, taydaı 

Bihcmta = Benzersiz 

Hemzcban = Ağzıbir, dildeı 
Ö rnek: Onu övmekte cümlesi hemuban oldu
lar = Onu ovmekte hepsi ağzıbir (dildeş) oldu. 
]ar. 

Hemzeman (muasır) ..... Çağdaı 
Örnek: Tı"mur ile YzldITım Bayazid rnuasırdır
Jar - Timur ile Yıldırım Bayazid ,ağda§tırlar. 

Hengam Zaman 

Henuz = Daha, yeni, daha yeni 
Örnek: Henuz uyanmı§tım == Yeni 
tzm, daha yeni uyanmı§trm. 
Henuz gelmedi= Daha gelmedi. 

Her = Her, tü 

Her nevi = Her türlü, her çe§İl 

llaraset = Çifçilik 

llraat = Tanm 

uyannv.,.. 

Heyelan etmek = Kanamak 

Heyet = Şekil = (Fr.) Forme 

Heyet = Kur = (F.r.) Corps 

Heyet (Murahhas heyet anlamına) = Salkur = 
(Fr.) D~J~gation 

Heyet (Meclis anlamına) = Kurul = (Fr.) Asse
mblee, conseil 

Heyetiyle = Hep birden, olduğu gibi, takımiyle 

Heyeti umumiye = Genci kurul = (Fr.) Assemblee 
generale 

Heyhat = Yazık, ne yazık c: (Fr.). Helas 

Heykel = Heykel (T. Kö.) 

Heykeltıraı = H~ykelci 
Heykeltıraşi = Heykelcilik 

Hezeyan = Saçmalama, sayıklama 

Hezimet = Bozgun, bozgunluk 

lnhizam = Bozgun, bo~ulma 

Münhezim = Bozgun 

Münhezim olmak = Bozulmak, bozguna uğramak 

Hezl =Alay 

Latife = Şaka 
Hıfaetmck = 1 - Sakfamak, 2 - Ezberlemek 

Hiciv = Yeriç, gcçiv 

Meccav Geçivci 
Örnek: Nef'i, büyük bir heccavdı = Nel'i, bü
yiik bir geçivci idi. 

Hicran = 1 - İç acısı, 2 - Hicran (T. Kö.) 

Hicret = Göçme 

Hicret etmek = Göçme1' 

Muhacir .c::::: Göçmen 

Örnek: Yanya muhacirleri ,_ Yanya göçmen

leri. 

Hicri = Göçüm (1 ), göçeyı. 

Örnek: Hicri 1250 senesinde 1250 nci Gö-
çüm yrlmda • 1250 nci Göçeyılda 

Miladi = Doğum (l ), doğumyıl 
Örnek: Miladi 850 senesinde 850 nci Doğum 
yılında - 850 Doğumyrlda. 

Hidayet = Uzyönürr 

ihtida etmek = 1 - Din değiştirmek, 2 - Uzyön
mck 

Hiddet Hiddet (T. Kö.), öfkı 

Hiddet etmek = Hiddetlenmek, öfkelenmek 

(1) Göçüm ve Doğum kelimeleri bu terim
lerde kullanıldığı zaman ba; harfleri büyük 
yazrlacaktrr. 

Hil'at = Kaftan 

Hile, hud'a, desise Oyun, aldaç, düzü, dek, d 

Hilekar = Oyuncu, nldntıcı, dekçi 

Himaye, viknye = Koruma 
Örnek: Himayei hayvanat = Hayvanlarr kord 

ma. 

DÜZELTME 

1 - Kılavuzun 17 nci sayısında birind 
yaprağın son sütununun dördüncü kelirrtti' 
sinde bir karışıklık ve yanlışlık olmuş:~ 
Bu sütunun altıncı satırından sonrası şo,Y;J 

le olacaktır. 

Hususi, ıahsi, :zati = Özel 

Şahsiyet = Özlük 

Örnek: Bu eserdeki §a hsiyet ilk nazarda ga1' 
çarpacak derecededir Bu izerdcki özlük JJJ 

bakışta göze çarpacal::: derecededir. 

Bundan sonra onuncu satırdaki (hasaô) 
kelimesine geçilecektir. 

2 - Gene o sütunun 13 üncü saurınd: 
''hasbihal,, karsıhkkrı arasında (monoloo 
anlamına) olan söz "söyleni,, olacakkeı1 
yanlışlıkla "söyle t,, çıkımştır. 

3 - Gene o yapragın 1. inci sütunun~" 
d. ·ı . tit• 36 ncı satırındaki söz yanlış ızı mış 

Doğrusu: "Talırikamiz,, dir 
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İŞMENLERİNE YARDIM İÇİN 

İnhisarlar idaresi hir l{oruına 
sandığı k~uruyor. 

Hayat ve çalıımalarınt lnhiıarlar ida· 

~ biznıetine bağlıyan itmen ve çaht -
arma, çalıtamıyacak hale geldik • 
zaman kendilerini, öldükten ıonra 

'1ledrinl bakımıu: bırakmamak dü · 
~eıiyle 2469 saydı kanunla ''lnhi -
l&rlar koruma aandılı,, adlı ve hükmi 
\lhıiyetli bir sandık kurulmuftu. Bu 
'-adıktan faydalanmanın tart ve nis • 
beUeriyle idare tarzının ~yrı bir kanun· 

~ ~ili edileceği, adı geçen kanunun 3. 
nlu nıaddeıinde yazılıdır. 

Bu faydalanmanın tart ve niıbetle • 

tini, sandığın idare tarzını gösterecelc 

<>la nbu kanun layihası, sandığın ıağlaın 

bulunması ve yıkılmadan çalşabilmesi 
İçin temelli araştırmalar yapılarak ha -

Zıtlanmıttır. Layihanın başlıca hüküm • 

leri şunlar-dır: 
1 - Kol"Unma hatlarıı 

A) Yaı 

B) Hizmet müddeti 

C) Sakatlık 

Ç) Ölüm 

ıebeblerile kazanılır. 

60 yatını bitiren her itmen ve müs

~dem idareden ilişiğini kesmek şarti

le koruma ıandığındaki haklarını isti

Yebilceeği gibi, idare de, 60 yaşını dol • 

durrnuı olanların koruma haklarını ve· 

rer.:k idare ile ilişiğini kesebilir. 

Hizmet müddeti: İnhisarlar genel 

müdürlüğüne bağlı inhisarlarm devlet -

çe i,letildiği devirde bu idarelerde geçen 

hizınet günleri 2g yılı aşan her itmeıı 

~e müstahdem de koruma hakkından 

faydalanır. 

Sakatlık: 

A - ltmenlik odevlerinden ileri gel· 

ıniyen bir ll!katlığa ulrıyanlar hizmet 

trıüddetlerne göre koruma haklarının 

hepsini alırlar. 
B - Kendi suçundan ılerİ gelmiye -

tele:, ödev yüzünden ••kat kalan itmen 

Ve müstahdemler de hizmet müddetleri

ne göre, sandıktaki koruma h1tklannın 

hepsini aldıütan başka, 551 sayılı bütün 

ıüel malullerinin terfihi hakkındaki ka· 

nu:-oa bağlı haııtalık cetvelinde yazılı ıa· 
kat!ı!t derecderi temel olmak üzere üç 

aydan on aekiz aya kadar ayrıca ikrami

Ye de alırlar. 

Ö~üm · 
A - Eceliyle veya ödevden ilei gel

tniyen bir kaza yüzünden ölen işmen ve 

müstahdemlerin koruma hakları hizmet 
müddetlerine göre kanuni mi:uçılarınıt 
verilir. 

B - Ölüm, işmenin suçundan ileri 

relrniyen ve ödev yüzünden olursa ölen 

İtme nveya müstahdemin mirasyılarına 

hizmet müddetine göre verilecek koru· 

illa hakkından batka, birinci derece ıa· 

katlık ikramiyesinin dörtte üçü ölçüsün

de Para verilir. 

2 - istifadenin deece ve tartları: 
Bu faydalanmakta eıaı, genel mü • 

dürlüğe bağlı inhisarların devletçe itle

tildiği devre ait hizmetlerdir. Ancak san

dığın kurulduğu yıldan önceki hizmet • 

ler için İfmenlerin ayhklanndan bir pa • 

ta kesilmit olmadığına göre, bu hizmet

ler İçin verilecek para itmenin hizmet 

Yıllarında almış olduğu aylığı % 4 de 

kadardO'. Bundan sonraki hizmetlerin 

Parası yüzde 9 dan aıağı olmamak üze· 

te bir yd önceki blançoya göre gelirin 

bölüıülmeıile elde edilen ölçüye göre • 
dit. 

3 - Koruma hakkını kazanmadan 

!:elı.ilenlerin veya az bir zaman açıkta 
~:up ta idare ite ilitiğini kesmek iıtiyen· 

,1erin sandık sermayesi için aylıkların • 
~an kellilen paralan ve terfi zamlarıns 
•ıtenu, faizlcrile beraber kendilerine ve
rilerek sandıkla iliıilderi kesilir. 

4 - ltmen veya müstahdem kendi· 

•İnin veya geçimi üzerine düten ailesin· 
den bİl'inin önemli ameliyatı veya bir 
tnhdd ••. u et yatakta tedaviyi gerekleıtancı 
Li r hastalığa tutulmaları ve yahud yan· 
iın, sel, zel:r:ele gibi afetlerden zarara 
"iramaJan hal1erinde sandığın ıenna • 

yeıinden, o iıınen ve müstahdeme bir 
parça ödünç para verlliı·. 

5 - Hizmeti bet yıldan far.lft olup 

kendisi için ev yaptıracak veya ev ala -
cak, bu kanundan iıtifade eden iımcn 
veya müstahdemlere • kanunda yazılı 
kayıd ve ıartlar içinde • % 5 faiz le Ö· 

dünç para verilir. 
_ lşmen ve müstahdemler koru -

ma sandığındaki iıtifade hakkını bafka 
biine devir ve havale veya rehin edemez. 

1 - Sandığın bir müdürü ve muha
ıebeciıi ve gereği kadar iımeni ve in -
ıım müdürlerinden birinin baıkanlığı al
tında iki şube müdüründen toplanan bir 

idare heyeti vardir. 
idare heyeti aylıksız olarak it glSrür. 

Giindelik 

Barış bloku 
(Başı ı. inci sayıf ada) 

tün iş dönüp dolaşıp bu ıoru çev• 
resinde toplanmakt~dır: , . .. 

Bir takım devleDer tımdıki du· 
zeni ve barışı korumak !ç.in bi~ 
barış bloku meydana getırılme~ı 
fikrinde bulunuyorlar. Bu blok bır 
araya toplayacağı eüclerle barıtı 
bozmak istiyenlere kartı d!lracak· 
tır. Fakat bu fikir yeni bir buluf, 
yeni bir yöndem de:·• •:r ki 0.n~an 
!imdi çok bir şey beklenebılsın .• 
V ersay düzeni kurulduktan sonra 
da böyle bir blok vardı. Ve Al
ma oyanın ıilahları da almmı' ~!: 
duğu için blokun gücü_, prest.ıJl 
daha yüksekti.. Böyle ıken bıle 
sarsıntı devam etmi! ve Alm~y~
nın yeniden silihlanmaıının ~.n~~ 
ne geçilememiıtir. Blokun turl~ 
etkelerle yavaı yavat çözülmetı 
bugünkü karışık ve korkunç duru· 

mu doğurmuştur· 
En devamlı düzen ve ~rıtı_n 

bütün ulusların onayabilecegı bır 
düzen ve barış olduğuna kutku 
yoktur. Böyle bir düzen vo barıf 
ise bir harb sonucunda meydana 
getirilemez. Onun için .barıtı ko
rumanın en büyük çareıı gene ha-

. "nde onun sakatlıklarını ont ıçı 
narmaktır. Devamlı ve her ul~s 
. ·n verimli bir barış istiyenler ı
ıçı . B . 
çin bu yolu tutmak gerektır. arıt 
bloku herhalde acunsa:l olmalıdır
ki hiç bir ulus onun dışında kala
rak yıkılması için çalışmakta fay· 
da görmesin.. Bu bakımdan ger· 
ç.ek bir barışın Almanyayı da er
keç içine alacak bir uzlaşmaya 
bağlı olduğuna inanmayan kal-

mamıştır. 
Streza ve Cenevre t~p_la~tı~_arı 

b 
ve harbdan hangısının one 

arıt ~ .. 
ı;eçeceğini doğruda? ~o~~y~ gos-
termeseler bile dedı~ımız~~k~ yol
dan hangisine yönelınecegını an: 
(atarak beldekler vermekten gen 
kalmıyacaklardır. yeni den tu~tula· 
cak yola göre de harb olaıılıgınm 
kalktığını veyah~d Y~!~J~ daha 
birkaç yıl için gerıled1gın1 açıkça 
öğrenmİ§ olacağız. N 

Zeki Mesud ALSA 

Bulgaristanın 
silahlanması 

ve Türkiye 
Londra, 10 (A.A.) - İyi haber 

alan kaynaklar Lon~ran~n ~~
manyanın eski mütte~ıklerıne su· 
l statü birliğini prensıp olarak ta· 
:ımağa oldukça hazır bulunduğu
nu bununla beraber Bulgaristanm 
coğragi durumunun özelliğ~ z~~
luk doğurmakta olduğunu bıldırı
yor. Bu kaynaklar bulgar ~üel 
güderinin her türlü artırmasıyle 
Türkiye Çanakkalede~~ dı~ ~ü.el 
çevre rejiminin değiştırılmesını ıs-
temekte haklı olacaktır. Bund~? 
ötürü bulgar ıtatüsü sorumunun o
zel bir anlaşma yolu ile sonu~lan
dırmanın gerektiği düşüncesınde 
bulunmaktadır. 

Sovyet artistleriıı iıı .. vurd11muzda 
,/ 

Yereceği l{onser er 

e c k 
Moskova, 10 (A.A.) -

Büyük So\·yet artİ!'tleri tara
fından Türkiyede verilecek kon-
5erlerin programları klasik ve mo · 
dern müziğin en iyi parçaların
dandır. Orkestra §ef Steinberg 
türk senfonik orkestrasını birçok 
defa idare edecektir. Bu konser
lerin programında §U izerler var
dır: 

Rimski • Koraakovun "Şehra
zad,, ı, Şebterin Türkmen Süit'i, 

Şoıtakoviçin birinci senfonisi, 

Artist Barsova, Rimski - Kor· 
sakovun "Altın Horos., operasın
dan Kraliçe Şemahanın aryasını 
ve ıezar Cuinin Bolero ve ,ark 
ıarkııını okuyacaktır. 

Balet artisti Meaaerer ile Du
dinı Kaya, Minkus "Donkiıot . " 
haletinden, Çaykovıkinin ''Kuğu-
lu göl,, baletinden danalar ile ç~ 
tid baletler yapacaktır. 

Tenor Jadan, Çaykovakinin, 
Rahmaninovun ve Spendiarovun 
operalarmdan ç.,id aryalar aöyli-

ir? 
zelliği fabrik!\ korolannda anlaıl 

~ehir türıısıncc Mo~kova kon'eı 
varına gönderilmittir. 1927 StanİllAa• • 
ki operasına girmİf, bir yıl sonra da bü
yük opeı·llyıt e~miı, çalı,maaı tayeein
dc eyi aı·tiatler ııra11na ıirmittir. 

Muserer (Balet Artiıti) - ) 903 de 
dofan bu artjıt 16 yafındft iken J,.Jet 
derslerine bablamıı 1920 okulayı ttıtir

miıtir. 1921 denben bUyülı tiyatro ba· 
Jet trupunda çalıfm&ktadır. Mt-uerer 

yaratJCI btr balet üıtadıdır. 1932 de, gc· 
ne artiıt olan lı:ıa lı:ardeıiyl• berab r 
Fr&DN1 Almanya " batb ülkeler 1 

- Yakında 'dlnllyecıllmi• ~ arrlni11ı -.ardın •l• 'dolruı 'Ar'&nol, Bırıo vı, Mıksaknva, Narçol, Plragol. Şos· 

Steinbergin keman v• 011keıtra 
konseri. 

Opera artiıti B. Pirogov bir • 
çok opera parçaları söyliyecektir. 
Bunlar arumda, Rusların ve Luid
ınila operaımdan Rusların aryası, 
Muaaorakinin Boris Godunov op.,. 
rasından Kral Borisin monoloğu, 
Çaykovıkinin f vgen Oniegin ope• 
rasmdan, Borodinin Prens lgor o
perasından parçalar ve eski türk· 
men 9airlerinin parçaları üzerine 
yapılmı§ Vaaailenkonun Bal-Sayat 
kompozisyonundan bazı aryalar 

vardır. 
Artist Maksakova, Rimıki • 

Korsokovun, "Çarın niıanlısı,, o • 
perasından Liubaşanın aryasını, 
Çaykovskinin operalarından çeıid 
parçalar ve Sovyet kompozitörü 
Aleksandr Övunspagnoletta ro
mansını söyliyecektir. 

r önergeler için 
1'.D. T.C. Genel Katipli

ğinden: 
( U Ju~) gazetesinde ve ondan 

alınarak başka gazetelerdt çıkan 
(Osmanlıcadan Türkçeye karşılık· 

ıar kılavuzu) listeleri için önerge
ler gelmeğe başlamıştır. Ancak bu 
önergeltrin birçoğu başkanlığın 

bildiriğinde gösterilen yolda yazıl
mamaktadır. Sıralamada güçlüğe 
uğramamak için şu noktaları bır 

daha hatırlatmak i:steriz. 
ı _ Her söz için gelen onerge-

ler bir araya geıirilerek komisyo
na sunulacaktrr. Bunun için her 
söz hakkındaki önerge syrr bir ka

ğıda yazı/malıdır. 
z - ileriye suriilen karşılığın 

kılavuzdc yazılı olanın }'erine geç-
. mı· yoksa onunla birlikte bu-

mesı , 
nurı da sTınması mı istrnildiği bil· 

diri/melidir. 
3 - Yalnız konulmuş karşılığı 

beğenmemek yolundaki ytızılar üze
rine bir şey yapılnıryacaktır. Gön
derilen önerge komi:syonca göz
önüne alınabilmek için o söze htr 
halde bir karşrlık ileri siirülnıek 

gerektir. 
önergelerin bu yolda yazrlnıa-J 

sını, bütün dil işine ı'lgi gösteren 

yurddaşlardan dile/iz. 

\_ - - -----

td:ovig, M.s•rer, ]adUJ. 

y.aok Ye Bariton Nortzov ise Glin
kanın, Dargomiskinin Borodinin, 
Balakirerin, Rabmaninovun va 
Jipolikov • lvanovun bazı romans
ları ile bunların operalarından bir 
çok aryalar okuyacaktır. 

Büyük akademik tiyatronun 
Katuor orkestrası, Çaykovskinin, 
Borodinin, Glazunovun, Miaakov· 
skinin yaylı sazlar katuorlarıru ça
lacaktır. 

Gelecek olan artistler hakkında aıa
iıda ıu malumatı vtmneği faydalı gö
rüyoruz: 

Arkanof - Moskova Büyük Opera 
ve Batet tiyatroıunun müdür muavini 

ve ıelen artist grupunun ıcfidir. Dev
rimden Önce artist dramatik iken, dev-

rimden ıonra yeni ıovyet tiyatrosunun 
kuruluıuna çalıımıştır. Harkof ve Ural 

operalarını idare ettikten sonra 1930 
da büyük tiyatroya müdür muavini ol
muttur. 

Barsova - Aatrakan'hdır. 1915 de .. 
konservatuvara ginnif, 1916 da ilk defa 
ııı.hneye çıkmıı, 1919 da konservatuva· 
rı bitinnittir. Sesinin gürlüğü ve tatlı-

lıtı, tekniği ve çalışkanlığı kendiıini 

yüksek artistler arasına ıokmuştur. 17 
yılda 25 opera ıahıiyeti yaratınııtır. 

1929 - 30 yıllarında lngiltere'de ve Al · 
manya'da konıeı-ler vermiıtir. 

Makaakova (Mez.zo soprano) - Bu 
da Aıtrakan'fıdır. Riyaziye ile beraber 
piyano ve §an öğrcnmeğe çahııyordu. 
1919 da Astrakan operasına girdikten 
ıonı a Ayda operasında kazandığı bü
yük muvaffakıyet üzerine Moskova bü
yük opernsma girdi 15 yıllık aanat ha
yatında 40 şahsiyet yaratmıştır. En 
ıevdiği ve eyi oynadığı rol, Karmen'
dir. 

Piragoff ( Buo) - Moakovaya ya· 
kın Raza köyünde doğmuıtur. Ana, ba· 
basının isteği hilafına Moskovaya ıide
rek konservatuvara girmİf, 1921 de kü· 
çük, 1924 de büyük operaya geçmittir. 
35 kadıtr ıahsiyet yaratmııtır. Sovyet 
opera sahnesinin büyük Baao artistle
rinden biridir. Ruı devriminden ıonı a 
~ t: iten bu artist çok kültürlüdür ve e• 
ki artistlerin sanat mirasını eyi hazmet

mittir. 
Narçof (Bariton) - Poltava köyle· 

rinden olan bu artist 1924 de Kiyef 
konservatuvarını bilırerek bu şehrin 
operasına ginniıtir. Pürüzsüz bir ıeıi 
vardır. Karmcn'dcki Tovador rolünde 
çok muvaffak olmaktadır. 

Jadan (Tenor) - 1923 e kadar tes
viyecilik yapan bu artiıtin sesinin gü-

muvaffakıyetli turneler yapnuttır. 

C1iyerin - Bazı baletlerde bilhaa~ 
muvaffakıyetli roller oynamaktadır. 

Dudinıkaya - Leninırad balet oku· 
laaından çıkmıı olan bu artid Lening 
rad tiyatrosuna girerek tclı:niii ve 18• 

nat istidadı ıayeıinde birinci derecede 
bir ıanatkir o1muftur. 

Soltakoviç {Kompozitör) - Dev
rimden sonra yetiıen .rene ve karakte
ristik bir sanatkardır. 1906 da Lenin
grad'da doğmuş, 1916 da musikiye baı
larnııtır. Nikolayef ve Staynberı'in ta-
1ebeıidir. Uç senfoni, iki opera bestele
miştir. Ayrıca üç balet, piyanoda viyo
lonıel için sonatlar, film ve tiyatro için 
farkılar da kompoze etmi§tir. Bestele
diği operalardan Leydi Makbet, ifade 
kuvveti bakımından değerli bir artistin 
izeri olduğunu göıterınektedir. 

Kıı!inovıki (Keman) - 1906 cb Ok· 
ranyada doğmuıtur. Kemanı ona baba
sı öğretmiştir. 1929 da Moıkova kon
servatuvarını bitirdikten ıonra büyük 
tiyatroya solist olarak girmiştir. 

Knufevitski (Viyo!onıeJ) - 1907 de 
doğmuştur. Saratof konservatuvannda 
batladığı musiki tahsilini Moakova kon• 
ıervatuvarında J929 da bitinniı, müsa-

. baka ile büyük tiyatroya konıertmayı· 
ter olarak girmiştir. 

Behki (Keman) - Roıtof'ta dot
muı, nltı ya,ında musiki okulasına gir
miş, 1913 de de Moakova konservatu
anna geçerek Hayfcı'i yetİ§tİren profe. 
IÖr Aver'in 11nıfına ginniıtir. 1918 den 
1931 e kadar turneler yapmıı ve ke
man profesörlüğü etmiıtir. 1931 de 
Harkof operasında çalııtıktan ıonra 

1932 de Moskova büyük tiyatrosuna 

geçmiştir. 
Curviç ( Altoou) - llk musiki tah4 

ıilini Amerikada gördükten sonra 1923 
de Odesa konsenatuvanna devam et• 
mit ve 1926 da Odesa operasına ıolist 
olarak girip 930 da büyük tiyatroya 
geçmiıtir. 

Saharof (Akompanyatör - piyaniıt) 
- Sembriık musiki okulaaını ve Mo&
kova konıcrvatuvarını bitirmif, 1925 
de büyük tiyatroda konıertmayster ol-

Davetiyeler Cemiyet ırıerke
zile İstanbul eczanesinde 

bulunur 



Stresa konferansı 
(B~ı 1. inci sayı/ada) 

görütme olmadığı, Almanyaya kartı bir 
birlik kurulmaıı da sörüıülmiyeceiini, 
ve takat Almanyanın istediği gibi ha· 
"ket etmesi de onanmıyacağı blldiril· 
ınektedir. Stampa gazetesi Almanya ile 
l§birliğinin dalma en eyi hareket olaca· 
lnu, yalnız bu itbirliğinin ıağlam te. 
mellere dayanması gerektiğini yazıyor. 

İtalya göziyle Stresa 
konferansı 

Roma, 10 (A.A.) - Havas bfJdir· 
meninden: İtalyanın görUşüne g~re St· 
reaa konferansı, üç batı devletinin hep 
birlikte hem bir güvenlik ıistemf, bern 
de Avrupa'daki aüel kuvvetlerin denk
leşmesini gözeten 7 ıonkanun tarihli 
Roma anla,maaiyle 3 tubat tarihli Lon
dra konuşmalannm beklenmedik ancak 
mantıki bir ekidir. 

Alman yanın, ı 6 martta kendi kendi· 
ne vermiş olduğu kararla, kendisinin 
işnel olarak gerçekleten ıliel denkliği

nin karşılığı olan güvenlik alstemi gö
rüşmelerinden kaçınmak lıtediği kaydo· 
lunmaktadır. 

Stresa'da, ıu iki ıorumun konuşula· 
cağı söyleniyor: 

İlkönce: Alman yanın eılablanmaEı 
ve yahut gene Almanyarun alacağı a.nd
laşmaya uymayan tek tarafh herhangi 
bir karar karşısında, İngiltere, Fransa 
ve İtalyanın birlik tavur ve hareketle
ri işinde, İtalya, bu Uç devletin, buna 
benzer hadiselere karşı koymak l~in 

önceden birlik ve enerjik bir yol tutu· 
mu sçmelerinl istemektedir. 

Sonra: Londra'da u.lık vriJen gend 
güvenlik sisteminin ne dereceye kadar 
yaşamak imkanı olduğu ıo.rumunda, 1-
talya bunu fÜpbeJi gömekte n ao.ru· 
mun unsurları olan doğu, batı ve Tuna 
andlaşmalanndan her birinin ayn ayn 
birer araştırma konusu olması gerek 
ceğini düşünmektedir. 

En sonra: İtalya, Streııa'da bir çöz
ge bulunamıyacak oluraa, bunun son
radan Ccnevrede bulunabileceğine pek 
güvenmemek gerektiğine kanığdrr. Ter
sine olarak, Roma, şu fikirdedir ki Ce· 
nevre'ye, Fransa, İngiltere ve İtalya 
tarafından birlik olarak alınmış garan
tiler gösterm~k gerektir. 

Stresa ve f ransız 
gazeteleri 

Paris, 10 (A.A.) - Pöti Pariziyen
in başyazarı arsıulusal durumu, Stresa 
konferansı başlamadan önce gfuden ge
çirerek diyor ki: "Yenilmenin kendisi
ne kaybettirdiği her şeyi geri almaya 
hazırlanmış bir ulus, durup dinlnme
den savaşı hazırlıyor. Banş bozmanın 

kendisine neye malolacağını Almanyaya 
eyice anlatarak Avrupa'da barıtı sağ

lamlamak gerektir. B. Musolini de, B. 
Saymen de, Flanden'le Lava} de, Niçe
nin şu sözünü hatırlamalıdırlar: " Bir 
tek gerçek varsa o da giicsüzlüktür.,, 

Pöti Jurnal da şöyle diyor: İtalya
nın dönmez bir yol tutması, Stresada 
fransız görüşü ile birleşmeli ve lngitiz 
görüşü de bunlara katılmalıdtr.,. 

Ekselsiyor'un görilşü de şudur: 'Av
rupanm genel güvenini korumaya gi
rişmek istemiyeceği dUşüncesi kafllBm
da, İngilterenin umulan bir ıı:avaşa kar
'ı sarsılmaz bir birlik yaratmaya hiç 
olmazsa kaşr durmıyacalJnr ummak is· 
teriz.,. Diğer taraftan bütün gazeteler 
fransız - sovyet anlaşması etrafında ı;e
vincli yazılarla doludur. Eko dö Pari 
diyor ki: Bundan sonra Tuna ve R<:n 
kıyılarında karşılıklı anlaşmayı temin 
etmek kalıyor. Bunun için Fransa ile 
İtalyanın bir de İtalya ile küçük an
la~:ıı;ının İc;hirli:?_i sorumları kalıyor.,, 

Almanya'nın Stresa' daki 
korkusu 

Berlin, 10 (A.A.) - Berliner Ta
gablat gazetesi diyor ki: Kötü dwum, 
Stresa'cia Almanya'ya karşt lr karar 
alınmasında değil, fakat konuşmaların 

yanda kalıpta devletlerin yeniden an
laşmalar sıyasasma dönmesindedir. 

Berlin Borsa gazetesi de B. Filip 
S"sun'un Versay andla~sı zamanın
daki gibi konuşmasından derd yanarak 
Almanyanın fngiltereye karşı hiç bir 
salc'ırma fikri beklemediğini temin edi
yor. 

Almanya göziyle 
Berlin, 10 (A.A.) - Havas bildit

lfteninden: Suesa konferansı önJe (ari
~ ' "·~rıe, resmi mahfiller lngiliz hükn-

metinin uluslar derneği çerçevesı ıçın

de bir anlaşma formülü bulmak için 
harcadığı emekleri, kayıdsrz ve şarts?z, 
onamaktadır. 

Bu mahfiller, andlaşmanın 1 S ve 16 
mcı maddelerinde göaterilen karşdıkh 
yardımın, Almanya tarafından temelli 
itirazlar yapılmadan açıkça anlatılabile. 
ceğini bildirmektedirler. Bununla bera· 
bor, tasarlanan Avrupa güvenlik and· 
laşmaıınm, ancak andlaşmaların barış· 

ÇI bir §ekilde yeniden gözden geçiril
mesine yol açarsa barış için hakiki bir 
garanti olabileceği de eklenmektedir. 
Böylece, Avrupanın yeni kanuni and· 
lqmanın 15, 16 ve 19 uncu maddele
riyle açıkça gösterilebilecektir. Bu and
laşmaların 1 S incisi şudur: 

AndJa,mayı imzalıyanlann aıyasaJ 

egemenlikleri ile topraklannın bütün. 
JUklerinin garanti altma alınması, 

On altıncı madde: Karşılıklı yardım 
ve saldırgana karşı kar~ıhk tedbirler, 

On dokuzuncu madde: Tatbik edil
mez bir hale gelmiş andlaşmaların yeni • 
den gözden geçirilmesi prensipl, 

Resnu mahfiller bu Uç unsurun bir 
araya toplanmasının yalnız statükonun 
korunmasına değiJ, hakiki barış garan
tilerinin ortaya çıkmasma yol vereceği. 
nl ıanmaktadır. 

Stresa ve Polonya 
gazeteleri 

Var§ova, 10 (A.A.) - Gazeteler fn· 
&iliz kabinesinin konuşmalanna ve St
resa kon!eransrna gidecek lngiJiz ıal

kurulu'na verilen direktiflere aid ola
rak Londradan gelen habeleri türlü 
türlü başlıklar altında ve !Ik sayıfala
mıda yazmaktadırlar. Bunlardan bazr. 
Jarı: 

"Doğu andl-.şması can çekişiyor.,. 

Büyük Britanya doğu andlaşması soru
munda Polonyayı göz önünde tutuyor.,, 
Uluslar Derneği andlaş:nasma dayanan 
bir güven siııtcmi,, ni ileri sürüyor. 

İngiliz gazeteleri ve 
durum 

Londra, 10 (A.A.) - DeyJi Telgra( 

gazetesi kollcktif güven hakkında İn

giltere hükumetinin hiç de acele karar

lar almak istemediğini ve kamusal dü

tünün görüşmeler biter bitmez açık vt 

gerçek bir karara erişilmesini istediği

ni yazmaktadır. 

.. Morning Post,, kimsenin, hükume

tin acele ile kötü yükümler altına gir
mesini istemediğini söylemekle bera
ber görüşmelerin ne zaman biteceğini 
sormaktadır. 

Deyli Mey] gazetesi "eşsiz,, bir bava 
donanması yapılmastnı istiyor ve bu
nun bütün acun tarafından tngiltere
nJn durumu tamamen anladığı biçimin
de kabul edileceğini yaııyor: 

Stresa konuşmaları pazar 
akşamı bitecek 

Londra, 10 (A.A.) - Haber veril
diğine göre yarın Stresa'da ba~hyacak 

olan konferans, çalış.masrm pazar ak· 
tamı bitirecektir. Bay Makdonald pas
kaJyadan önce avam kamarasında hazır 

bulunmak üzere vak-tinde döneceğini 

ummaktadır. Dışi~leri bakanı Cenev

reye giderek uluslar derneği konseyi· 

nfn tisnomal toplantısında bulunacak
tır. 

Stresa toplantısının 
çalışma programı 

Stresa, 10 (A.A.) - Yarın başlıya
eaık olan konferansın programı şudur: 

Fransız salkuru geldiği zaman B. 

Musolini tarafından karşılanacaktır. 
Duçe yarın sabah da ingiliz kurulunu 

karşıhyacaktır. İngilizlerle ilk konuş

ma yarın saat 10,30 da yaprlacaktır. B. 

Musolininin kurul adına vereceği ziya

fetten sonra kurulların üyeleri gölde 

bir gezinti yapacaklar ve s~nra üç ku· 

ru] arasında söyle~meler devam edecek

tk. Murahhaslar gece serbest kalacak
l•dır. 

B. Musolini Stresa'ya 
vardı 

Stresa, 10 (A.A.) - B. Muos1inl 

kendi kullandığı tayyare ile tam öğle 

vakti çok gilzel bir havada M.ajör g3-

.. 

ULUS 

' l Yabancı gaz~telerde okuduklarımız} 
Stresa konferansı ve 

' arsıulusal durum 
L' lniormasyon, Pari.s - S.4.35 , 
Evelki gün Popolo d'İtalya'nm bir 

yazısmda ne gibi temayüller ve ne gi-
bi açık bir amaç gütmesi gerektiğini 
anlattığı Stresa konferansı bu hafta • 
danberi başbakanlıkların başlıca meş
galesi halini almıştır. 

Yarın (6 nisan) ingiliz kabinesinin 
yapacağı özel toplantıda B. Eden din
lenecek ve gelecek hafta Sir Saymenin 
kararlaştıracağı sonuçlar hazırlanacak· 
tır. Romada da B .Musolini Versay and 
taşmasına imza atan devletlerin, ciddi 
bir engel gönnediği için çabuk ve kuv
vetli olan tek taraflı revizyon isteğini 
durdurmak için müşterek bir yöney 
yapmaları gerekliğine Fransa ve ln · 
giltere elçilerinin dikkatini çc:kmekte
dir. Pariste dışarı işler bakanlığı Ulus -
lar Derneği konseyinin toplantısı için, 
§imdiye kadar bir çok defalar Cenev
redcki kurumun doğrudan doğruya ya
pılan hareketler karşısındaki zaafını 

saklıyan formülleri yazmağa çalışmak
tadır; öte taraftan da B. Lav al kendi· 
sine bırakılan karışık r.orumlardan ve 
tehlikeli bir durumdan, farnsız menfa
atlerinin emin ve pratik korum çarele
rini çıkarmağa çalışmaktadır. Bu çe -
kingenlik ve hayal, aynı zamanda he
nüz dağıntk olan enerjileri toplamak 
isteğinden müteşekkil yumaktan, ge
rek Avusturya hadiselerinden çekinen 

İtalyanın istediği genel anlaşmayı, ge
rek barışın son bir çağrısı olacak olan 
yeni arabulma sınamalarına doğru yö
nelmeyi göstermek bakımından, Stre . 
sa konferansınm ônemli bir hadise o -
lacağı intibaı edinilmeıktedir. lngilte
renin, alman tözleriyle bir uzla§ma te
şebbüsüne doğru remayül ettiği ve bu 
uzlaşmayı kendisinin telkin ve idare et 
mek isteğinde olduğu bugün artık şüp
he götürmez bir i'?tir. 

.. Onun için Stresa konferansı ln
gilterenin ara.bulucu hali ile İtalyanın 

dölenli durumundan doğan bir hava 
içinde başlıyacakttr. B. Musolini Al -

IJ'anyanm silahlarını sınırsız bir kudre
te götürmesini onaınamağa dölenlidir. 
O tehlikeli bir ~lahlanmayı değil, m!i
samahaya değer bir sialhlanmayı ona . 

mak istiyor B. Musolininin. Macaris
tan ve Avustury.ının yeniden s.ilahlan
masını istemeğe haur olduğu söylen • 
mekte; hatta Avustury.mm bir alman 

hücumu ihtimalinden korunması için 
bu Utkenin 300.000 tane seçilmiş ve si-
1.a.hlandırımlış asker otplamasını dile
diğini söyJiyecek olan bir delegenin 

dinlenilmesini teklif edebile.;eği de teyid 
olunmaktadır. 

Fkat Cenevreden Stresaya taşınmış 
olan bu silahsızlanma münakaşaları, 

Fransanın isteği lizerine, Uluslar Der

neği konseyine verilmek üzere Alman
yanın, Versay andlaşmasınm 7 inci bö
lümünü bozuşunun münakaşa edilme • 

ıini istiyen müşterek bir takririn ha • 

zırlanmaııma mani olamıyacaktrr. Sir 
Saymen dün Avam kamarasında, Fran
aanrn şikayetini11 inceden inceye, doğ

ruluk ve hürlükle gözden geçirilmesi -
ne !ngilterenin karşr · durmryacağını 
söylemiştir. Bu ise, Cenevreye gönde • 

rilmek üzere bir formüle benzemiyen 
bir takrir hazırlanacağını umdurabilir. 
İşte ancak o zaman. barışın korunma . 
sına asrl temel olan fransız - ingiliz 
anlaşmasının hakikat ve şümulü hak • 
kında hü ktim verilebilir. 

İşten çıkarılan yunan 
elçileri 

Atina, 10 (A.A.) - Hüklımet Var

şovadaki orta elçisi J an Politis ile 

Sofya orta elçisi Kimon Kollas'ı, Mos

kova orta elçisi Polikronyadis'i ve Ce

nevreleki yunan kurulunun başkam 

Rafael'i işten çıkarmıştır. Eski dış ba

kanı Maksimos bugün delge olarak 

Cenevreye gidiyor. 

Jüne inmiştir. Konferans için her şey 

huırdır. Yamı sabah saat 11 de ba§lı• 
yacak olan çahpnalar üç gün ıüreceok-

tir. 

Polonyanııı dış 

sıyasası 

"Dii.11ya sıyasasını idare eden 
başlnr .• U1lındald almanca 
izerderı 

Lord Eden'in Moskova'dan sonra 
Varşovaya ,T~:-ıtrğr yolculuktan hiç bir 
sonuc çıkmamıştır. Yalnız bu yolculuk 
gerek Lord Eden'e gerekse fransız sı-

yasal adamlarına Poionyanm alman gö
ri.işünil iltizam ettiğini ve edeceğini 

ve Almanyasız bir doğu andlasmasına 
giremiyeccğini hir kere dah gösterc'li 
Bugünkü Polonya sıyasası bir fransız 
taraftarlığından çok alman taraftarlığ.ı 

olciıığunu göstermektedir. Eğer Polon. 
yanın bugünkü sıyasasını dönd•:- ·nlerin 
şahsiyetleri ve hayatlarr üzer· ııf;ık 

bir araştırma yapılırsa bu sryas· •ın ha
kikiğ sebebleri bütün açıklığiyle orta
ya çıkar. İşte bunun içindir ki Polonva 
Rusyayı da içine alacak olan bir doF.u 
~ndlaşmasına girmiyecektir. 

Polonyanm idare sistemi herne ka
dar cumuriyet ve bu cumuriyetin ba
şında bir cumur reisi lmlunmakta ise 
de hükGmetin dış sryasasr harb bakam 
olan ihtiyar mareşal Pilsudski tarafm· 
dan verilen direktiflerle idare edilmek
tedir. thtiyar Mareşal, Musoliniye, Hit· 
!ere hiç benzemez. Kendisi bunlar gibi 
doğrudan doğruya halka hitab etmez. 
O sıyasasınr her zaman malik!nesinden 
veya son zamanlarda tercihan oturduğu 
Varşova'dan idare eder. Konferanslar
da, kongrelerde bulunmaktan çekinen 
\'e koyu bir ulus sever olan bu ihtiyar 

Mareşalr ancak bir defa, o da Litvanya 
ile Polonya arasında çıkan Vilna ha
disesini kotarmak için Cenevrenin muh
teşem salonlarında görmek kabil olmuş
tur. 

Yaşayışının bu anma kadar uğraş· 
ma ile vakit geçiren mare§alın bütün 
bu uğraşları yalnız PoJonyarun crkinH
ği için olmuş ve bütün bunların amacı 
Rusya olmuştu. Daha 1887 de Harkof 
üniversitesinde okurken hareketleri 
kuşkuuyandırmış ve beş yıl için Sibir
yaya sürülmüştü. Nihayet asrımızın baş
larında şimdıki Polonya ordusunun te· 
meli olan avcı taburlarını kurmuş ve 
sadık arkadaşlarım bu kurumun başına 
geçirmiştir. 

tşte bugünün sıyasasını tayin eden 
adamlarda bu taburların başında harb
etmiş olan subaylardır. Mareşal bun
larla beraber büyük harbın patlamasile 
Avusturya ordusiyle birlikte ruslara 
karşı harb etmiş ve böylece hiç bir kon
ferans ve kongreye hacet bırakmadan 
• kendisinin dediği gibi ( uluslann alın
yazısmı kılıç tayin eder) - Polonyanın 

erkinJiğini elde edebilmişti. 
Polonyanın bugünkü yeni başbaka· 

nı (Slavek) in hayatı da hemen hemen 
Mare~lınkine benzer, o da daha 1905 
te guikasd yapmak isterken elindeki 
bomba vaktinden önce patlamış ve rli 
ile yüzünü yaralamıştı. Slavek de bir· 
çok yıllar Sibirya'da sürgün kalmtf}· 
tır. 

Dışarı İşler bakam Bek de Viyana'
da okuduktan sonra daha ilk zamanlar· 
da Mareşalın hizmetine girmif ve onun 
prensiplerini kendisine maletmiştir. 
Polonyanın bugünkü sıyasası üzerin

de müessir olan bu üç şahsiyeti böyle
ce gözden geçirdikten sonra bunların 

alman tarartarı bir sryasa güdmelerin
den ve doğu paktına girmemelerindeki 
giz ortaya çıkmış olur. 

İhtiyar Mareşal tehlikeyi her za. 
man doğuda görmektedir. Ve gene Hit
leı gibi doğuya doğru yayılmayr dü
şünmektedir. Öyle değil mi Daha 1920 
de Kiyef'i kuşatmak, sınırlarını Din
yıepere uzatmak isteyen gene o değil mi 

idi? 

Onun için Polonya ile Almanyanın 
bugünkü amacları biribirine eyice uy
gundur. İkisi de doğuya doğru yayıl
mak istiyorlar. Doğuda statükoyu ko
ruyacak olan doğu paktına bunlarrn 
girmiyeceği böylece ortaya çıkmış ol.ır. 
Almanya ile amacları birdir. Bunları 

biribirinden ayırmak ve türlü vesileler
le doğu paktında yapılacak ufak tefek 
değişikliklerle bunlardan herhangi bi
rini bu andlaşmaya sokmak hemen he
men olamaz gibidir. 

Polonya ökonomik bakımdan da Al
manyaya bağlıdır. Geniş toprak ürünle
rine Almanyada çok alıcı bulmaktadır. 

Baı·ıs bölünme~ 
' hir bütündür 

İngiltere ile Ru!-iya hu •·ı;ae 
üzeri~de birJik bulunuyorlar 
Deylı Hcrald gazetesinin MoskovB4 

da bulunan sıyasal bildirmeni, ı nisatJ 

tarihli gazetesine oradan gönderdiği u• 
zun bir telyallsmda Bay Edenin lı{os

kovadan Varşovaya doğru hareketin ~ 

den ve bu .sıra/:Jrda yazrlrp basılan bil• 

diriden bahsettikten sonra diyor ki: 

' 'Bir çok yıllardanberi birçok taraf• 

lard.ı Rusyayı 1ngHtereye düşman, bİÇ 
olmadı, doı;t değil diye tutarlar, o yol• 
da çalışırlardı. 

Bay Bitlerin Berlın konuşmal.ırul 

da gösterdiği düşünuş yolu da bu tilr4 

lü idi. 

Bay Edenin Moskovada B. Stalir1 

ve B. Litvinof ile yaptığı konuşma • 

!ardan sonra arada böyle bir ayrılık vd 

yahut aykırılığın bulunmadığı anlaşıl• 

makJa kalma.auş, dünya işleri karşısın"' 

da iki devlet arasındaki düşünce ve duf, 
gu birliği şaşılacak kadar göze çarp / 
mıştır. 

Eğer ger~t~n naı:iler., İngiltere J. 
nin rusJara karşı bir alman saldrrıtf 
karşısında sevinip hoşlanacaklarını &Iİ 

• 
nıyorJarsa B •• Edenin Rusyadan dön ~ 
mesinden sonra bu kanığlık kökten d$ 
ğişmiştir. 

Benim düşünceme göre Moskov~ 
görüşmelerinden temelli sonuçlar çı J 
kacaktır. 1 

Artık Almanya anlamış olsa ge.reıı:. 
tir ki batı Avrupasında ve doğu A'fl 
rupasında güven ve barış diye iki a~ 
rı sorum ayırmak hiç bir şeye yaramJ 
yacaktır, 

"Barış bölilnmez bir bütündür,, &~• 

zü artık Avrupa sıyasasının temeli ol• 
muştur. Dün B. Litvinof, kendi kö~ 
künde B. Edene bir yemek vermiş, bU' 

arada gülünç bir vaka olmuştur. 

' 

Bayan ve Bay Litvinof'un haberi 
olmadan, aşcı, tueyağiyle "barış bö ıl~ 
lünmez Mr bütündür,, yazısını yazını§' 
tır. 

Bu sırada Rusyanın Londra elçisi 

B. Maiski, eline biç.ağı alıp tereyagı 

kesmek isteyince sofrada bulunan in J 

gilizlerden birisi " ne o Maiski kılı~ 

mı çekiyor?,. demiş, herkes gtilüşmüş ~ 
tür. 

Bu sade şaka bile her iki tarafııl 

bi.rbirine pek yakın düşünüşlerde oldı.SA 
ğunu göstermektedir. 

Ruslar ve ingilizler, barııın bölün • 
mezliği temeli üzerinde anlaşmı~lardıtJ , 
Bunun gibi, ikd taraf, çember içine al.-
mak gibi bir sryasanın da isteklisi d&f 
ğillerdir. 

lkl taraf da Almanyamn bu elbir ' 
liğine karışmasının önemini onamışıaa 
ona müsavi haklar verilmesi oyundd 

bulunmuşlarclır. 

Bununla beraber, Almanya bu kaif 

rarJar karşısında vetı>sunu kullanaca~ 
olursa yeni bir güven sisteminin ku ~ 
rulmasına engel olamaz. 1 

Moskı>va konuşmalarından sonra $ 
Hitlere durumu yeni baştan gözden gd 
ç.innek ve yeni kararlar almak ödevi 
düşüyor. 

Onun için Polonya her zaman Almaıı:t 
yanın görüşünü koruyacak ve onunkiY1 
Je eş bir sıyasa güdecektir. Aslmıhrr~ 

Lord Eden'in Varşova'ya yaptığı s~d 
yolculuk da bunu bir defa daha gösterJ 
mıştır. Bu yolculuktan sonra ihtivaİ 
Mareşal Polonyanın hiç bir zaman dol 
ğu andlaşmasma giremiyeceğini açı;I 
bir dille söyledi. Almanya da acrkçlf 

<loğu andlaşmasma giremiyeceğini b~ 
cfodi. Bu iki kuvvetli hükumetin doz~1 

paktına girmek istememeleri bu and1 
]aşmanın h;;kikiğ anlamını temelinderf 

bozmc:ktadır. Son zamanlarda ltal)·anı1 
da doğu andlaşmasına gireceği haber~ 

leri ortaya ~ıkınıştrr. Bütün bunlar4ı 

rağmen Almanya ve Polonyasız do~Lf! 
andlaşmasmın kuvvetli bir anlamı yo~t 
tur. Onun için Stresa konferallBUlda da 

bu andlaş:na için herbanıı? Mc ~geyı 

kuvvetle bel b" ;ı1man:ıaia tt-7dr.tiı 
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Paristeki konferansları ve Mimar Sinan 
~fan., g (A.A.) - O.el bildirmeni· :den; 

Pariı ı: • • • d ..ı: k kik ı.ınıverııteaın e , .. r tet 

~de bu yal için taaarlanan bir 
konferanı, edebiyat fakültemizin 

mek zorunda olduklarını gösterdi ve 
en son olarak, genel bir sonuc halinde 
osmanh devletinin kurulmasındaki et
keleri birer birer tahlil etti. 

Bu konferansların metinleri latan· 
buldaki franıız enstitüsü neşriyatı ara
ımda çıkacaktır. 

Türk sanatkarlarının yarattıkları 

bfnlerce i.z.erlerJn biı kısmı milzelerde
dir. Bunların bir kısmı da bir yerden 
bir yere kaldırılması imkinı olmıyan 

mimari Abideleridir 

lerde gördüğüm pyet &üılll, bol çi
çekli çerçeveler içindeki tavan göbek· 
)erinin her birisi mtizelerin değerini 

arttıracak &Uzel bcrlerdir. Buı evler· 
de öyle tavanlara r•tladım kf türlü 

~ ~~at Köprülü'nün biribirl ardt· 

b "'r~ıtı Uç konferansla bftmiJtir. B. 

a. Pl1Uü 13 ve 14 üncil yüzyıllarda A· 

dolu tiirklüğünün yüksek ve oleun 

~ anlatan bu üıs konferansı ile 

~orta çağımızı aydınlatması bakı· 

lsiıı Çok önemli ve batı bilgi acunu 

~e· Yepyeni görüşler ve belgeler ge

ta ti.~· Birinci konferansında Fuat 
iz Pl'Ulu, osmanlı devletinin kuruluşu 
~~de. şimdiye kadar doğu ve batı 
den Çıle~ınin ileri sürdüğü fikirleri göz

tij ıeçırerek hepsinin nasıl mas:ıllara. 

~kl-: ve türk tarihi için yüzyıllardan-
•Uregelen yanlış düşüncelere da

hndığınr anlattı. 
Sonra bu araştırmalar için nasıl bir 

!°1 tutulması gerektiğini göstererek: 

Oatnanlı devletini türk tarihi genel 
Se'9reai · · • hini . ıçınde ve Anadolu selçuk tarı-

Paris üniversitesi rektörü B. Cbar• 
lety B. Köprillil adına 24 kişilik bir 
lSğle yemeli verdi. Profesörler de ha· 

zırdı. . 
Türk talebe birliği 50 kişilik hır 

çay verdi. Talebe müfettişi Repd Şem-

ttt·n türk aencleri boıça ve ailece ka-
se , • . f 

u•tular. Büyük Elçi de bir zıya et ver 
n 'f d" ktl mittir. Haftaya Türkiyeye onece r. 

rii bliJograf ya ---1 

tJLKV 

H11cib'ap11m cam/$/nln gMd g6ro ... a 

mııtır. Bundan bafka uzun, kısa, ko., .. . 
li, mildevver, ıırça tuğlalarla ıüslc rı

mif tuğlalı minareli Ankara camile• .. 

nin hepsi değerli türk izerleridir. B J · 

ralardaki mihrabların üzerine t>Onra<l tt n 
bad4lna ile arı.hsek süsler yapılmı,tır. 
Aralanhant canUıinin mihrabı sonrı

dan tanl.zlenmittir. 

Otekiler de bu yolda temız. 

di, n bır süreği olarak almalıdır.,, de-

bu hususta bugüne değin kimsenin 

:i~iılnıadığı kaynaklar nelerdir, ana· 
Cilcriylc sıraladı. 

Halkevleri genel merkezi tarafından 
çıkarılan bu büyük kültür mecmuası • 
nın nisan tarihli 26 ıncı sayısı .çılmııt
tır. Bu sayı İbrahim NecmJ Dilıne.nin 
yeni karsılıklar kılavuzu üzerindeki ya 
zısiyle T r k Dili Arattırma Ku.~u: 
nun gene bu kılavuz hakkındakı baldı· 
riğiyle baş~adır. Bundan 50nra 

Türkiyenin aanayileıme işini lsah e
den bir yazı, doktor Bay Said Alinin 

fizik ve felıefe hakkındaki musababesl, 

aaıkeoloğ Bay Remzi Oğuzun GüllUdağ 
hafriyatı üzerinde verdiği yeni ve ala 

Anado1u'nun her 1ıtsşesinde olduğu 
ıibi Ankarayı da aüsliyen eaki tilrk e· 
1erlerinin .ayıaı çoktur, Camiler, meı-

boyalar araıın'C!a aan l>oya yerme nak

ka, altın kullanmıJtır. Bu evlerdeki al
çı pençereJer ve alçıdan yapılmlf ocak
lar ve bUcreler " blr~ok pirlerin 

tilrkçc beyitlerile Çlfld çeşid ~çekler
den yapılmif ıUalil tavanlı tvlerin fo
toğrafları Ankare nhberlnde mutlaka 

lense alttndan birçok şeyler çıkmaın 

ihtimalden uzak değildir. Arsl:ı hın• 

ve Alladdin camilerinin minherlerin
deld oymecılılı itleri, boımlmamıttır, 
değerlerini mubafua e~ktedir. 

Nakıı ltlbal'ilı lilt ve karanfillerle 
ıllıılil Hacıbayram, Zincirli, Ağaçayak 

H" eyin Na· 

İkinci konferansında, 13 üncü yüz· 

)lJcl. \'e 14 üncü yüzyılın ilk yarısında 
~dolunun; yakın • doğu'nun ve do

lu A~rupasının tarihsel durumunda 

to,lu bir balaftan sonra Anadolunun 

lotaaJ ve ökonomik tarihi üzerinde dur

' kentlerin, sitelerin ve buralardaki 
'aııJal sınıfların yaşayışlarını ve karşı-
1~ı bağlantılarını, 13 üncü yüzyıl A

~olu türk ıosyetcsinin tehir hayatın
dt da yüksek bir seviyeye vardığını, A

'-doluda ticari ve sınai büyük merkez

ler ~cuda geldiğini, manevi kültür yük

ltlı:Uğini gösterdi. 

ka uyandırıcı malumat, u~ . 
mık Orkunun (Oğuzlara daır) tarıhi 

makal · B Abdurrahman Aygünlln esı, . 
(Kubilay ve Markopulo) adlı ~riht 
ve coğrafi yazısı, B. Şeref Erdogdu • 
nun Vilhelm Stekel'den dilimize çe • 
virdiği (Ebeveynin terbiyesi) adlı ma
kalesi, B. H. z. Koşayın (Finlerin ulu
sal destanı !Ulevala) hakkındaki malDa
lesi, B. Ali Sühanın gcçen'erde ölümü 
esefle karşılanan lbnirrefik Ahmeod 
Nuri hakıkında güzel bir yazm, B. N~ 
ret Kemalin (Köycülük programına gi· 

'riı) baflıklı mevzuunun önemiyle mil· 
tenasib bir alakayla okunmaya değer 
yazısı, B. Zeki Mesud Alsanın ayın po· 
litikasını hulasa eden yazısı, B. Hik· 
met Gürhanın Dorum Ayşe adındaki 
ulusal hikayc.i, bibliyoğrafya kıamın• 
da (9 yazı ve cenubta türkmen oymak• 
ları) kitablarının tenkidlerl ve Halkev• 
teri mecmualarından bahseden ve An• 
karada toprak bayramının kıttlanmaıı. 
nı anlatan yazılar vardır. Bütiin okurla• 
nmıza tavlliyeyi borç biliriz. 

cidler, türbeler ve lllelerlı aU.lU alçı 

pençereli eski tilrk evleri bilyük bir 
zevkle meydana getirilmiştir, Bu evle· 
rin kiminin dı'ı ve kiminin içinin et· 

rafile tetkiki kolayca bafarılacak ifler· 
den değildir. Onun için foto&raf, plin 
ve nakışları hakkında tarihi bilgiler 
vcrecek bir kitaba olan ihtiyacımız 

fazladır. Bu berleri aüıliyen ç.içekler· 
le, güller, laleler, karanfiller, ıilmbül· 
ter ve Hacıbayram . camisinin tava· 
nmdaki narlar ve nar çiçekleri bugün 
yapılmaz türk nakışlarıdır. Husu&i ev-

Yf!r almalıdır. Sanatktrlar bu evlerden 
bazılarının kapı baliaları altmdald 
dökme demirin U.tUnU Jile ıt~klerile 
ıilalemi§lerdir. 

Uçüncü konferansında B. Köprülü 
13 ve 14 üncü yüzyıllarda Anadolunun 

~nacı durumunun, türk devletinin güd· 

dtilı:Ieri geniş ve liberal dinsel sıyasası 
t..ı liralarda Anadoluda bulunan deği
lbr IOayal kurumlan gözden geçirdi. 

loııra oırnanlı devletinin kurulduğu 
'1~ •c ıırur ülkelerin 901yal tannnı, 
)l§alna şartlarını, oralarda yaşıyan tilrk 

llılsurlarının etnolojik mahiyetini ve bu 

~k unsurların ne gibi etkelerin tesi· 
-·rle batıya doğ.ru yayılmak ve ilerle-

ŞAPKAO • MODES 

Afife 
Telefon No.: 1550 

. • • A ru--.t•n getirtti· Sayın Bayan, Menmı ıçın v ~ 
.... J da 1,..hJre ba~ladım. 
gım model ppkalan ea onum ~:s ~ 

T rifinizi u anmla dilerim. ..., 
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Tefrika: 44 ~Un romanı 

~ichele!nin kitabı 
Yazan: Aksf!l JIUNT 
Türkçtyf! çevirea: Nasuhi BAYDAR 

~ I>~ktor Villari'yi de San Gennaro ecza -
haiı'sın~c tamdım. Onun, iki yıl önce, ma· 
txıı hdc~ı .bütün zaviyelerle dinsel k~la· 
o'- ckınu olan doktor Rispu'nun asıstanı 
~fak 'tt.T " •• 

ltı;k .ı.-.apoli'ye gelmiş ve doktor RHfPU o-
Old ~n müşterilerini gene asistana bır~k~ş 
.._ Uğunu Don Bartolo' dan öğrenmıştım. 
~~Ik d °htdıc daşımla karşılaşmaktan çok ha~ . . ': 
bir nı ve ilk gündenberi ona karşı buyuk 
tiiı s~vgi beslemeğe başlamıştım. ~u, ç~k 
llıü c ve napolililerin bayağı hallerıylc hıç 
dı, ~as~?eti olmıyan nazik tavrr~ı bir .. ad3?1· 
deki bru~Ierden geliyordu. Sokagın .koşeaın· 
1._: gotık dar penrereli her vakıt kapalı 
""'4llın p :ı: ' ·b· 
'iı ··s arnıaklıkh kapılı, bir mezar gı ı ses· 
~. ~lpote Vive,, manaatınru ilk defa OD· 
~c~Şıtnıiştim. Denildiği gibi, manastıra çe
~ ~zl~r, bu kapıdan içeriye, bir kefene 
~ Up .hır tabutun içinde upuzun yat~· 
'ıtıı gırerlerdi? Sonra, sağ oldukça da bır 

ı;: çıkannazlardı? 
pq1,.~ct, bu pek doğru idi; oradaki kız pa· 
b.;~ dünya ile hiç bir ilitikleri yoktu. 

or da, manastıra nadir gidiflerinde, çan 

15!23 

alarak kı.z papaslarm höcrelerine ~~~~n· 
~asını haber veren bir yaşlı kadın onun~ 

. ona koridorlarda kılavuzluk ederdı. 
geçÔnıann günah çıkarıc~sı ola? ~adre An: 
selmo'dan dinlemiş oldugum gıbı, m~~~ı 
nn bahçesi, eski mennerlerle. do~u m~ 1 ~k 

Evet şuraya buraya serpılm•.~ bır ç 
menne/parçalarmı o da görmüştu; man~s. 
tmD eski bir yunan tapınağı (~a?ed) uze· 
rine kurulmuş olduğunu öğrenmıştı. 

M 1 kdaşım benimle konuşmaktan hoş
t ~~nüyordu; Napoli'de dostu o!~adı
~S: söylüyordu; bütün yurddaşlan gıbı na
:olililerden iğreniyordu; Hele kolera başla
d ğmdanberi gördüğü şeylerden sonra ... On
l~ kokmuş şehirlerinin üzerine Tanr!nın 
cezasının çökmüş olduğunu sanmamak ım • 
kinsudı. Napoli ile karşılaştırıh~~a ~cdum 
ve Gomorc hiç bir şey demek degıldı. Yok
sullann mahallelerinde, sokakl~rda, b~l~~ık 
evlerde hatta kiliselerde olup bıtenlerı gor
müyor ~u idim? Bütün Napoliyi bir şehvet 
dalgası süpürmekte idi; her yerde ahlak~ız
lık ve sefillik Ölilm'ün gözü önünde bıle, 
kötü görülmi;en bir şeydi. Kadınlar.a .ka~şı 
saldrrımlar öyle çoğalmıştı ki kendını bı • 
len kadınlar evlerinden çıkmaz olmuşlardı. 

Doktor koleradan korkmaz görün~>:or .~e 
Madonna'nın koruması altında kendını gu
venfik (emniyet) içinde b1aluyordu._ Onwı 
lnan'ına imreniyordum. Kolera çıktıgı ıa • 

Ankarada k\ll'fWl kubbeli oaınlnln 
aayısı ikidir. Biri 81111anpuan dvarın
da, öteldıl Cebeci tepelerlno kartı c .. 
nabt Ahmed Paşa tarafından mimar 

sınana .(g72/.1565l tarihinde 7aptml-

inkara ıvltrlnd.nblrWn tnanı 

rnan kansınca boynuna takılmış olan iki 
madalyayı • gösteriyordu. Bunlardan biri 
Madonna del Karmina öteki de kansının 
Lusi olan adına iz af etle San ta Luçya'nm 
resimleri idi. Karısı bu küçük ma
dalyonu çocukluğundanberi üzerinde taşı • 
mıştı. Santa Luçya'yı bildiğimi, onun göz -
leri koruyan yatık (veli) olduğunu söyle • 
dim. Gözlerimi kaybetmek korkusu içinde 
yıllarca yaşamış olduğum için onun adına 
kilisede bir mum yakmak istediğimi söyle
dim. Doktor bana, sabahleyin evden çıkın • 
ca karısının akşama kadar pencerede dönü
şünü beklediğini söyledi. Kadının dilnyada 
kocasından başka kimsesi yoktu. Onunla 
ana ve babasının rağmına evlenmiş oldukları
nı, bulaşık şehirden başka bir yana gönder
mek istemiş olduğu halde karısının ondan 
ayrılmağa bir türlü katlanamadığını ifave 
etti. 

Ölümden korkup korkmadığını doktor • 
dan sordum. Kendi için bir korkusu olma
dığını, ancak karısının sevgisi dolayııiyle 
bundan ürktüğünü söyledi. Hiç olmazsa ko
leradan ölmek bu kadar iğrenç olmasaydı 1 
Sizi seven gözler tarafından görülmektense 
ölür ölmez mezara götürülmek daha iyi idi. 

Ona: "sizin için her ıeyin yolunda gide· 
ceğinc güveniyorum. Hiç olmazsa duamzda 
bulunan biri var.,. dedim. 

R 1101bqı11a HllJlsln4ı mlhra6 
Vf miab•r 

ft diltr iN gibi tiçeklerle aüelü cami• 
lerin minberleri de değerli türk sanat 

berlerldlr. 
Ceıuıbl Ahmed P&Janın 1565 tari .. 

binde mlmu Siaana yaptırdılı cami 

•• ae lds k69ell tilrbeai mimari bakı• 
mından bllyUk bir değer tqır. Genif 
bir meydan ortamda unya pknı 
renk~ bir çefid tqtan yapılmq elan 
bu Sinan heri Ankarayı sllalemekt~ 

dir. Bu ami oldukça yüksek dört dUıt 
var tlatilne yaprbmıtır ve latanbul cao 
milerinde olduiu sibi kubbesinde (15) 

Güzel yüzünde bir tau belirdi. 
- "Bana IÖS vcrinis ki pyed....,, 
- "Ölümü ağıza almıyabm,, diye, tUy \ 

lcrim Urpererek, sözünü kestim. • 
Piyazza Merkato'nun ardındaki Alleırt1 

ya lokantası sevdiğim dinlenme yerlerind~ 
biri idi. Burada yiyecekler kötü, ancak ~ 
rab en iyi cinstendi; bol bol içerdim. Yer 
me dönmekten çekindiğim zamanlar burad 
gece yansına kadar kalırdım. Mahalle be~ 
çisi Sezare ile, çobucak dost olduk. Ya~ ~ 
ğım handa çıkan üçüncü kolera vakasm~ 
sonra onun oturmakta olduğu evin ltir ~ 
odasına taşındım. Yeni mahallem de es~~ 
kadar pisti. Ancak, Sezare'nin pek haklı ~ 
larak dediği gibi, 0 ba§kalanmn yamnda ~ 
mak., pek iyi idi Kansı ölmüştü ama ~ 
Maryuçya sağdı ve pek de canlı bir laaı. O 
beş yaşında olduğunu sanıyor idise de eyic 
gelişmişti. Kara gözleri ve kırmızı duclakl 
riyle Kapitol müzesindeki küçük Venüs' 
benziyordu. Çamaşırımı yıkıyor, nuılkaırmq 
pişiriyor ve aklına geldikçe de yatağDDI 
zeltiyordu. O vakte kadar hiç bir yaba~ 
görmemişti. Elinde bir aallmn üzüm, bir dfll 
lim karpuz veya bir tabak incirle, sık .... 
odama nliyordu. 

(Sonu var) 
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Almanya'nın durumu 
karşısında Fransız -

Sovyet anlaşması 
Pariı, 10 (A.A.) - 8. Flanden 

Pe Bay Lavalin Streaaya gitmek 
(İzere ayrılmalarından önce en ö
pemli hadiıe, dün ak,am Bay La
•al ile 8. Potemkin arasındaki 
nıı • fransız konutmalarının bir 
kural anlatmasiyle aonuclanması
dır. Bu sonuca göre uluslar deme
tinden andlaımanm 10, 16 ve 17 
inci maddelerinin pekittirilmesi 
lıtenecektir. Bu maddeler urasiy
le tunlardır: 

Uluslar derneğine üye olan 
'devletlerin aıyasal erginlikleri ile 
toprak bütünlüklerinin korunma-
sı. 

Savaşa ha, vuran üyeye karşı 

pençercsı vardır. Samanpclzarındaki 

Kurşunlu caminin kubbesinde pençere 

yoktur. Bu caminin eni ve boyu 14 

tnetredir. Minberi oymasız taştan sade 

bir tarzda yapılmıştır. Caminin mihrab 

ıüaleri, ön duvarının yarısına kadar 
)'iikselmiştir. Öteki camilerin mihrab

)'Uzleri tavana kadar yükselir. Meyzin 
mahfili sağ tarafta ve kapıya bitişik 

llö~de dört köşe yüksek yapılmış ve 
iki tarafı da güzel oyma taşlarla ıüs

lenmiştic.. Caminin dışında Uç kubbeli 

'80n cemaat yeri oldukç.a geniştir, Sf· 

~n bu caminin içinde çini siısleri kul

lanmamıştır. Bu caminin nakrşlarr Si
~anın öteki camilerindeki nakışlar gi
~ değişmi,tir. Ankaranın bu gibi çok 

~eğerli camilerini ve eski türk evleri

.~ fotoğrafları, planları, tuih ve fen 

Jeğerlerile gençlere tanıtmak eayın 
inlmar ve ressamlarrmrza düşer onurlu 

bir ekindir. 
Muhiddin Bitikçi 

alınacak ceza tedbirleri. 
Aralarında anlaşmazlık olan 

iki devletten birinin derneğe üye 
olmadığında güdülecek yöntem ki 
bunlar Fransa ile Sovyet Rusyayı 
en çok ilgilendiren üç maddedir. 

Birinci maddede Fran ile Rus-
Birinci maddede Fransa ile Rus

rından yapacakları iıtif adeyi kar
t ılıklı olarak temin edeceklerdir. 
ikinci madde on beıinci maddede 
yazılan sorumu fÖyle aonuclandır
maktadır: 

"Eger konsey raporunu ve ile
ri sürdüklerini kartı bütün üyeye 
onatamazsa, üye kendi dilekleri 
gereğince hareket edebilirler.,, Ü
çüncü madde de 16 ıncı maddeye 
dayanmaktadır. Bu maddede üye 
harbe girişen üye ile her türlü ö
konomik ve mali münasebetleri 
keserlerse konsey ilgili hükfunet
lere, ulusal derneğinin yükümleri
ne baş eğdirmek için kullanılacak 
güclere kara, deniz, ve hava gÜc· 
ferinin yardım etmelerini tatlik e
decektir. 

Anlaşma çerçevesinde kalmak 
üzere fransız - sovyet anlaşması 
her devlete açık kalmaktadır. 
Fransa ile Sovyet Rusya Alman
yanın geri durmaıı yüzünden kol· 
lektif bir doğu andlaımaıının or
tadan kalkmasına kartı böyle bir 
karar vermişlerdir. 

Fransa' da Sovyetlerden 
yana ve Sovyetlere 

karşı iki sıyasa 
Paris, 1 O ( A.A.) - Le Jour 

gazetesinin yazdığına göre 8. Er
yo ile kabinenin radikal · ıoıyaJiıt 
üyesinden çoğu Fransa ile Rusya 
arasında ıüel bir anlatmaya daya· 
nan bir yakmlaıma 11yaaası güdül-

mesini istemektedirler. 
Öte yandan bakanlıksız ba

kanlardan Louis Marin'in batkan· 
lığı altında bu sıyasaya kartı bir 
grup kurulmuş olduğu söy
lemektedir. Bu kartı hareket Brest 
• Litovak anlaşmasını imzalamıt 
olanlara karşı duydukları güven· 
sizlikten ileri gelmektedir. Bunun
la beraber bu grupun, Roma gö· 
rüşmeleri sonuclarma bağlı kal· 
maya kr'\r vermiş olan 8. Lava
lin görüşunü bazı ufak tefek de
ğişikliklerle kabule hazır olduk
larını bildirmektedir. 

Sovyet - Fransız 

anlaşması 
Paris, 10 (A.A.) - Sovyet bü· 

yük elçisi B. Batemkin'in B. Lava
li dünkü ziyareti üzerine Fransa i
le Sovyetler birliği arasında yapıl
ması tasarlanan andlaşma üzerin
de uyuşulmuı olduğu anlaıılıyor. 

Andlaıma, 23 nisanda, 8. La
valin Moskovayı ziyareti sırasında 
imzalanacaktır. Bunun teknik ta
rafları ise, Fransa ve Sovyetler 
dış bakanlıkları arasında Cenev· 
rede kararlaşacaktır. 

Pariı, 10 (A.A.) - Fransız • rus 
sözleşmesinin başlıca çizgileri üzerinde 
öğrenilen şeyler, tam venomal bir itti· 
fak hazırlandığını sandırmaktadır. Bu
r~a başlıca kanıt olarak da Deba gazete
sinin bolşevizme karşı yaptığı prensip 
itirazlarından vaz geçerek bu ittüakın 
gerekli bir şey olduğunu yazması gös
terilmektedir. 

Salahiyetli fransız mahfilleri Rusya 
ile bir ittifak yapılmasının dlişünülme-
difinl sü •kte ve anlaşmanın yalnız 
Cenevre ıa müteallik türel ıorum-
lar için oı .ı.:.tğını bildirmekterdiler. 

Bu anlaşmanın yapılması ilctimali 
buna benzer bir rus • çek anlaımaamm 

C2! Et 
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yapılması sonucunu verecektir. Ayrıca, ' 
Pariı ve Moskovaca onanmış olan for
mül ün öteki devletlece de onanması ve 
böylece Avrupada karşılıklı yardımın 

genelleşmesi mümkündür. 

Mihailof'la iki arkadaşı 

ölüm cezasına çarpılacak 
Sofya, 10 (A.A.) - Nevrokop süel 

kurulu, ıon yıllar içinde işletmiş olduk· 
ları birçok kıyalardan ötüril Make

donya azı komitesi liyelerini sorguya 
çekmiştir. Bu komitenin başı Mihai· 
lof'la yardımcıları Mastef ve Kıntef 

ölüme, komitesinin yazarı Bunef sonst•l 
hapis cezasına kasanmıştır. Kasanlar
dan yalnız Mihailof yabancı bir ülke

de bulunuyor. 

Macaristan'da seçim 
sonuçlan 

Budapeşte, 10 (A.A.) - Seçimin 
sonuçları bu akşam belli olmuştur. Bu 
da Gömböş hükılrnetinin yeni parla

mentodaki büyük çoğuluğunu göster
mektedir. Seçim hakkındaki sayılar 

fUOlardırı 

Hükfunet partisi: 169, miıstakil 

çiftçiler: 24, ökonomik parti: 14, müs.

takiller: 12, aosyalistler: 11, liberaller: 
16. 

Hükfimet partisi, çiftçi ve ökono· 
mik partilerle reform taraftarı saylav· 

ları kazanırsa parlamentoda üçte blr 

çoğunluk elde edecektir. 

B. Hitler;in istediği 
silahlar ~ 

.ı....onara, 10 (A.A.) - Siı Sa 
dün avam kamaraaınaa ieçea :S 
konuşmaları sırasında B. Hltlerin 
bin kişilik bir ordu, ingill• ö 
sının tonilato bakımından yiizde o 
beşine denk biı' donaıuna ve tngil 
Fransa ve İtalyanın bava kuvvet 

derecesinde bava kuvveti istediğini 
ıovyetlerin genel ku vvedırı tahdl 

terden artık çıkara& Almanyanın c:1ı 

miktarları arttıracağını söylemiştir. 

General Ludendorf ba 
için Almanya'nın kuvve 
li olması gerektir, diyo 

Münih, 10 (A.A.) - Geneıal 

dendorf "Nahtaasgabe,, gazetesinin )1 
nih bildirmıenine aşağıdaki sözleri ı5 
!emiştir: 

"- Almanyada mecburi askerlil< 

sulünün yeniden kurulması barıt iç 

bir garantidir. 1914 te Almanyaya 
dınnak kolay olmuştur. ÇUnkU dil 
manlarımız, Almanyanın bütün kor 
kuvvetlerini birden kullanamryacağt 
biliyorlardı. Silah taşıyabilecek ~ 
milyondan artık insan, süet terbiY' 

görmemişlerdi. Bunun ne demek old 
ğunu, 14vaşta komutanlık etmiş olan!-' 

bilir. Bar"ı ıevmek ancak o vakit icıt' 
k!nlıdır.,, 

On Yıl Şapka "alonu 
Tel: 1930 

Avrupadan geıirıtiği mev•imUk model ,apka 
ve hmırlannı görmek üzere .ayın miif ı.rilerinin 
ıe,riJLerinl bekler. 1-1381 

40da 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

~abçeıi karırıındaki apartıman
h konforlu bir daire kiralıktır. 

Arsa aranıyor 

Ankara Emniyet müdürlü

ğünden aldığım 101906/415 aayı

lr ikamet tezkeremi kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını bildiririm. 

Ankara dördüncü ic- ı 
ra memurluğundan: 

12.4.1935 tarihinde satılaca • 

ğı ilan olunan şapkaların mezkur 

tarihin cumaya isabet etmesi 
dolayısiyle ll.4.1935 cumartesi 

Ankara gümrüğUniln Noı 

(9) gümrük komisyoncusu fo
toğraflı karnemi kaybettim. Ye
niıini ç~kartacağımdan eskial· 
nin hükmü yoktur • 

Ankara: latan bul caddesinde 
Ankara No: 9 gümrilk komi ... 
yoncularından 

Almanca ve Fransızca 
bilen aranıyor 

Tayyare Cemiyeti merkezi için almanca ve fransız';' 
okuyup yazma, konuşma ve her iki dile çevirme bilen bit 
işmen (memur) alınacaktır. İstiyenler cemiyet başkanlt' 
ğma 15 nisan 1935 akşamına kadar müracaat etmelidirlet'• 

Kocatcpe veya civarında ve. 
,. Yeni§ehirde satılık arsa a
tanıyor. Telefon: 3666 

Ankara Havagazı Şirketin
de Alman tebaası Reinholt Pflug 

1-1351 

günü Ankara belediye müzaye
de salonunda aatılacağı ilan o-
lunur. 1-1386 M. Fahreddin Öztunah 

. Adapazarı Türk Ticaret Bankasından 
Aktif 31 birinci kanwı ı 934 senesi bilançosu Pasif 

Kasa 
Evrakı nakdi ye 
Altın 
Gümüş 
Ufaklık 

Bankalar 
Hissedarlar · 

198.940 00 
35 00 
27 00 

4.182 98 

ıTicari Senetler Cüzdanı 
Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 
Tediyesi teahhür edenler 

1i:sham ve Tahvilat Cüzdaru 
Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmayanlar 

l\vanslar 
Emtia ve vesaik karşılığı 

avanslar 
Ticari senetler karşılığı 

avanslar 
İpotek karşılığı avanslar 
Sair mütenevvi teminat 

üzerine avanslar 
liorçlu Hesabc Cariler 

Açık Kredi 
Kefalet mukabili kredi 

·Sair muhtelif borçlular 
Gayrimenkuller 
Menkuller 

Tesisat 
İs toklar 
Kasalar 
Mefruşat 

'Kefaletten dolayı borçlular 
f.f uvakkat hesaplar 
iştirakler 
Nazım hesaplar 
Earar 

Yekun 

203.184 98 
334.309 07 

359.723 79 
136.460 32 
467.147 49 

176.328 55 
77.020 8Z 

296.045 86 

13.302 14 
230.735 20 

212.773 61 

116.127 35 
300.781 59 

23.507 ()(. 
11.409 30 
12.290 00 
90.764 52 

Türk lirası Kr. 

:>~ı .~~4 05 

155.439 52 

963.331 60 

253.349 37. 

752.856 81 

416.908 94 
294.0lZ 78 
459.016 68 

137.970 82 
923.005 60 

1.112.096 61 
50.000 00 

123.774 13 
259.983 31 

6.439.24-0 22 

Türk lirası Kr. 
Sermaye. 2.200.000 00 
İhtiyatlar (Kanuni ve nızami) 131.376 45 
Muhabir bankalar 388.440 86 
Alacaklı cari hesaplar 528.851 06 
Tasarruf tevdiatı 549.493 34 
Vadeli mevduat 1.091.631 54 
Sair muhtelif alacaklılar 182.797 11 
Tediye emirleri 18.943 28 

Kefaletten dolayı alacakhlar 923.005 60 
İtfa tahsisatı 33.886 86 
Talep olunmamış temettüler 
ve kuponlar 
Muvakkat hesaplar 
Nazım hesaplar 

Yekiln 

52.621 13 
214.418 86 
123.774 13 

6.439.240 22 
L 

1 - 1393 

Ankara vali ve belediye reisliğinden: 
l haziran 1935 tarihinden itibaren şehir içinde1'f 

bütün kahve ve gazinolarda her tiirlü oyun oynanoı•~ 
sı yasak edilecektir. Alakadarların şimdiclen tedbir .ı~ 
malan ve vaziyetlerini le!!tbit dmeleri lazımdır. 

Düzeltme 
Tokad va]iliğinden: 

3, 5, 7 ve 9 nisan 1935 ta
rihli "Ulus,, gazetesinde 
neşrolunan yedi mekteb mü
nakasasc hakkındaki ilanı-

mızda yalnız Tokad merke' 
zinde yaptırılacak iki rne1'~ 
tebden birisinin kıyme 
"23,000,, lira yazılacağı yer• 
de yan u; lıkla "2300,, tiri 
yazılmıştır. Düzeltilir. 

(162~ 
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Kars Belediye Başkanlığından: 
15 bin nüfusa malik bulunan şehrimizin elektrik imti

Yazı uzun müddetle ve müsait şeraitle verilecektir. 
1 - Şehrimizden geçen Kars çayında saniyede iki bu

çuk metre mikabı su mikdarı mevcuttur. 
2 - İmtiyazı istiyenler: Yaptıracakları keşif v~ proje

nin Naha Bakanlığınca tasdiki meşrut . bulund.~gunda~ 
kuvvci muharrikeyi su ile olmadığı takdırde motorle tesıs 
edebilirler 

3 - B~ imtiyaz için belediyemiz bütün varlı~iyle imti-
Yaza talih olanlara azami kolaylığı gösterecektır. . 
. 4 - Taliplerin ı. 5. 1935 tarihine kadar Kars beledıye-

81 başkanlığına müracaatları ilan olunur. (801) 1-1376 

Ankara İcra dairesi ualrinlt'nkul satıs memurluemı 
dan: 

l - Mahcuz olub satılmasına karar verilen tapunun 10-10-932 

tarih ve cild 89/10 no. sında mukayyet ve Ankarannı Kayaş Köyün
de kfiln ve vaki ev, bahçenin 672 hissede 352 hissesi aşağıda yazılr 
§artlar dairesinde satılmak üzere açık artmnaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: _ b 
Gayrimenkul iki kattan ibaret ve altı gözden murekkep ha~a. 

b'ır b ~ · b .. .. d "b et atısı Marsilya takhdı ag evı unun yanında uç goz en ı ar Ç • 

kiremitle döşeli bir ev ve 13100 metre murabbaı sahada vakı bahçe-
de meyvalı m<!yvasız irili ufaklı dört yüz kiisur ağaç v~ bi: ~uyu 
\>ardır. Heyeti umumiyesine 1950 lira kıymet takdir edılmıştır .. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 12-5-935 tarihine müsadıf 
Pazar giınü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me

tnurluğunda yapılacaktır. 
4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıy

illetin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milU bir banka~m 
terninat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazıne 
tahvilleri getireceklerdir. . . 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymet.1~ ~ısse 
nisbetinden yüzde 75 ini bulduktan ve üç defa nida ettırıldıkten 
sonra mezkür günün 16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale 

oluncaktır. 
6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy

talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 

Pazartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (Ke
ıa muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmak şartil~ en çok artıra~ 
tarihinden itibaren kend~sine bedeli ihaleyi teslim vezne eylemesı 
numaralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene miiddetle tecile 

tabi tutulacaktır.) 
7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea

kip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi iizerne i~ale 
illetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 27-5-935 tarihine müsadif 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zar~mda iha
le bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarıhten evet 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olınadığx sorulduktan sonra teklifi veçhile aln:ıağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten· tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek· 
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul Y~~den. on 
beş günlük ikinci artı.rmaya çıkarılarak en çok artıran talıbıne ıha-
!e edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul tali.bine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliyle resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 

müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. . 
9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu ga~rı men· 

kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa daır olan 
İddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sa.bit olmadık
ta satış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1-5-935 tarihinde 933/338 nu
llı.ara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartname· 
ınizi okuyabilirler. 1-1366 ..... _........___ 

Parke taşı 
münakssası 

Çanl<ırı Be ediye Başkanıığ~n~an 
1 - Iic:lızım köyü mıntakasında belediyece gostenle • 

cek ocaklar taşından yapılmak ve Ildızım istasyonunda 
tesliın edilmek üzere (145) bin parke ve kare ve. (!700) 
~.etreboyunda Bordür taşı almması 10. 4. 935 .tarıh~.den 
1ttbaren (21) gün müddetle ve kapalı zarf usulıyle muna
kasaya konulmuştur. 

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

3 - Taliplerin (10198) sayılı belediyeler muzayede v_e 
Illtinakc:ısa nizamnamesine göre hazırlayacakları teklıf 
tnektublarmı ihale günü olan ı. 5. 1935 perşembe gunu 
saat (14) e kadar belediye başkanlığına vermeleri veya 
taahhüdlü olarak göndermeleri ilan olunur. 

(799) 1 - 1375 

fi: 9&ıtıTLT1T.J.y;LtftıtıTıT;&.fıtıtıfıTıTıtıTZT~· 
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BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertibin 6 mcı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir. 

Büyük ikramiye2000001iradır :4 

Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 
5,0oo liralık ikramiyeler ve 50.000 liralık mükii

_::aı \•ardır. 
• ~~!!!!!l!~!'!!l'!!!!!!l'!!!!!'P.!!~:r:::~ 

ULUS 

Hilaliahmer Umuni 
rv_ er kezinden: 

Hilfiliahmer Cemiyeti tarafından Etimestıtta yaptırıl
makta olan anbar binaları için muhtelif kalınlıkta (152-5) 
ton betonarmeye mahsus çubuk demir satın alınacaktır. 
Kapalı zarfla yapılacak olan bu ahş verişin şartnamesi 
Ankara'da Yenişehirde Hilaliahiller Cemiyetinin umumi 
merkezi muhasebesinden ve İstanbulda Yeni Postahane 
civarında eski Zaptiye caddesinde Hi131iahmer Oyun ka
ğıtları ve Maden suları satış deposu müdürJüğünden isti
yenlere parasız verilir. 

Teklif zarfları 1935 senesi nisanının yirmi üçüncü sah 
günü saat on beşte Hi'aliahmer Umumi .Merkezin<le açı
lacağından o vakte ka lar teklif zarflarının verilmesi la
zımdır. Ondan sonra verilenler alınmaz. 

1-1377 

Seyhan Vi ayeti 
daimi encümen~nden 

1 - Adana istasyon binası üzerinde inşa edilecek ilk mck
teb ••otuz dokuz bin dokuz yüz elli,, lira keşif tutarı ile ek
siltmeye konulmuştur. 

Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Keşif hulasası, 
B) Proje resimleri, 
C) Hususi şartname 
D) Mukavelename 

lstiyenler bu şartname ve evrakı iki lira mukabilinde 
Seyhan Nafra baş mühendisliğinden alabilirler. 

2- Eksiltme 935 senesi nisanının (21) inci pazar günü 
saat on birde vilayet daimi encümeninde yaprlacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı :zarf usuliyle olacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için (2996) lira 25 kuruş te

minat vermesi ve Nafıa baş mühendisliğinden tasdikli fen
ni ehliyet vesikasile Ticaret odasmm içinde bulunduğu • 
muz seneye aid vesikasını göstermesi lazımdır. 

5 - Teklif mektublan 3 üncü maddede yaalı saattan 
bir saat evel vilayet daimi encümeni reisliğine verilecektır. 
Posta ile gönderilecek mektublar da nihayet 3 üncü mad
dede yazılı saata kadar gelmiş ve dlŞ zarfın mühür mumu 
ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olan gecik-
meler kabul edilmez. (1464 - 680) 1-1167 

P,T.T. Binalar ve levazım 
Müdürlüğünden : 

Muhtelif boyda - 1647 - tane pamuk bezi koli ve posta 
çantası yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18 nisan 935 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 de Ankarada P. T. T. U. Müdürlüğü binasında sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 4172 liradan ibaret olan muhammen bede
lin % 7,5 ğu olan - 313 - lira muvakkat teminatın idaremiz 
veznesine yatırıldığına dair makbuzu hamilen komisyona 
müracaat eylemeleri. 

Şartnameler Ankarada B. levazım müdürlüğünden ve 
· Beyoğlunda P. T. Binasında Ayniyat muavinliğinden pa-
rasız olarak alınır. (755) 1-1291 

Nafıa Bakanlığından . 
Muhammen bedeli 560 lira olan B adet mahruti çadır

la, muhammen bedeli 260 lira olan 2 adet mühendis çadırı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 17 nisan 1935 çarşamba günü saat 15 de An
karada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin Ticaret Odası vesikası ve 61,50 liralık mu
vakkat teminatları ile birlikte aynı gün ve saatte komis • 
yonda bulunmaları lazımdır. 

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

(709) 1- 1266~ 

P. T. T. Başmüdürlügünden: 
İdare otomobilleri için açık olarak 

İzafi sikleti 15°C. 
43oc. Takatten başlangıcı 

% 100 °C. 
'fo 96 177° C. 
Nihayet 186° C. 
Evsafında açık olarak altı bin kilo benzin alınacağın

dan vermiye istekli olanlarm yapılacak açık eksiltmeye 
girmek üzere 15. 4. 935 pazartesi günü saat on beşte P.T.T. 
Başmüdürlük kon ıisyonuna gelm~Jeri ve yüz yirmi bir bu
çuk liradan ibaret muvakkat ~emınatm daha evel başmü
dürlük veznesine yatırmaları ılan olunur. (713) 1-1265 

Ankara Defterdarlığından : 
Sahihlerinin vergi borçlarından dolayı mahcuz gayri • 

menkul malların son artırmalarının 1. 4. 935 günlemecin
de yapılacağı 28. 3. 935 günlemeçli ULUS gazetesiyle ilan 
edilmiş idi. Bu malların son artırmarmm 13. 4. 935 cu • 
martesi günü saat 15 de yapılacağı t~liplere bilinmek ü-
zere tekrar ilan olunur. (807) 1- 1388 

• • 

SAYtf.~ 

L ve :lU komprımcıııt ambalaılarda bulunurı 

Ambalaj ve ko:ııprimelerın üzerınde h.:ılis1 

ligın iimsalı olan ~ markasını ar.ayını~ 

Ji ... 
l\ 11 aarif Bakanhğınian: 

ANKARADA YENlDEN YAPILACAK ORTA OKU 
LA BİN ASI EKSİL TM ESİ: 

1 - Ankarada İtfaiye meydanı arkasındaki aynlan 
arsaya hazırlanan projeler, şartnameler ve lahikasına uy· 
gun olarak yaptınlacak okula binası kapalı azrf usulü ilo 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu yapının keşif bedeli 165.925, 13 •iradır. 
3 - Bu işlere aid evrak şunlarclrr: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Projeler ve detaylar) yapı kalörifer, sıhhi tesisat 
c) Fenni şartnameler ) elektrik, gaz) 
İstekliler bu proje ve evrakı 8.30 lira karşılığmda Ba. 

kanlık inşaat dairesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 20 nisan 1935 tarihine gelen cumartest 

günü saat 16 da Ankarada Maarif Bakanlığı inşaat daire• 
sinde toplanacak artırma ve eksiltme komisyonunda ola. 
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için: 
.a) .2490 No . . ıı artırma ve eksiltme Ye ihale kanununuq 

17 ıncı maddesıne uygun 9547 Jira 60 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri, 

b) Ticaret Odasına kayıdh bulunması 

. c) M~arif Bakanlı_ğı inşaat dairesi müdürlüğünden eh) 
lıyet vesıkası alan dıplomalı mimar veya inşaat miihen. 
disi olması. 

6 - Teklif mektubları ihale günü saat 15 de kadar k°' 
misyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ilci 
gönderilecek mektublarm nihayet saat 15 e kadar komiaJ 
yona gelmiş olması lazımdır. (751) 1- 1317 

~ ~ ~ ~ 

BOTUN DUNY ADA T ANINMJŞ OLAN 

REVUE saatleri 
Satış yerleri: 

Beyoğlu İstiklal Cad. 399 No. S. Mıaırll. 
Galatada, Tünel sokağında 29 No. lu Me
yer saat ticarethanesi REVUE FABR1 • 
K.ALARI TÜRKİYE SATIŞ ŞUBESİ: 
İstanbul, Bahçekapıda Taşhan No. 10 

1-13&4 
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~ HAYAT l\:URBANLARI 
İ Clive Brook • Ann Harding 
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Daima genç daima güzel 
KANZUK 

Balsamin Kremi 
Elli seneliılc bir maziye 

malik ve dünyanın he.r tara· 
fında takdir kazanmış güzel 
lik ıkremidir. Cildinizin gü
zellik ve tazeliğ.ini dalına 

muhafaza eder. Balsamin 

kremi memleketimizin 1ci .. 
bar mehafilinde rağbet gör
mÜJ ciddi bir kremdir. Çil
leri ve buruşukları izale C• 

dereık tene fevkalade bir ca
zibe bahşeder. Ruhnüvaz ko. 
kusu ile ayrıca şöhret ıka .. 
zanmıştır. Balsamin kremi 
ıkatiyen kurumaz teninizin 
latif tazeliğini, cildinizin 

cazib taravetini ancak krem Balsamin ile meydana ~ıkarabilirsiniz. 
Bir defa Balsamin kullanan başka ık rem kullanamaz. Tanılmı,_ 1 i
yat mağazaları ile büyük eczanelerde bulunur. 
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ma· üdürlüğün den: 
Kimden 
İstimlak 

edildiği Mahallesi Sokağc 
Hacı İbrahim Yeğen B. Bahriye 

AdaNo. 
193 

Parsel No 
14 

Muhammen bedel 

Lira 
400 

ULUS 

J Kiralık satılık 

Yukarda kaydı çıkarılan evin ankazı 15. 4. 935 pazartesi günü .saat o? beşte b~~müza
yede satılacağından taliplerin İmaı: müdürlüğündeki müteşekkıl komısyona I'Nlraca • 
atları. (735' 1- 1263 

Keçiören'de otobüs durak ye
rine yakın 4 oda bir sofa bir 
mutbah, kiler ve ahın ve tatlı 

kuyu suyu bulunan bir bağ ve 
evi kiralık ve satılıktır. İstekli. 
ler Hususi Bizim Mekteb mü
dürlüğüne başvurmaları. 

Telefon: 2459 1-1323 

(At .. k) e eline' Çifteler Harası Müdürlüğünden: 
a r y Haranın damızlık ineklerinden taze buzağh ve sütlil 15 • d • b k 1• lanı inek mayısın birinci çar.şamba günü Eskişehir hayvan pa· 81 mu sa a a zarmda pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin pazara gelme-

Denizfi Vilayeti ıeri. c11s2-so4) 1-1391, 

daimi Encümeninden KaracabeyHarasıMüdürlüğünden 
1 - Denizlide Cümhuriyet meydanında dikilecek (Ata

türk) Heykelinin yapılması müsabakaya konulmuştur. 
2 - Müsabaka müddeti 1-4-1935 tarihinden 30-4-1935 

sah günü saat 1 6ya kadardır. 
3 - Heykel, tabii büyüklüğe nisbetle bir buçuk misli 

olacak ve bronzdan yapılacaktır. 
4 - Müsabakaya iştirak edeceklerin İstanbul ve yahut 

yabancı memleketler Güzel sanatlar akademilerinden me
zun ve Heykel işinde muvaffak olmuş Türk sanatkarlann
dan bulunmaları ve yabancıların bu şartlardan başka on 
sene Türkiyede ikamet etmiş ve Ticaret sicillinde mukay· 
yet bulunmuş olmaları lazımdır. 

5 - Müsabakaya iştirak edecek Heykeltraşlar müsa
baka müddeti içinde Denizliye kadar masrafı ve ambalaj 
ve sigortası kendilerine aid olmak üzere Heykelin 1/16 
nisbetinde alçıdan bir maketini yaparak vilayete gönde
receklerdir. 

6 - Heykelin kaidesi vilayetçe yaptırılacaktır. 
7 - Müsabaka neticesinde mahsus komisyonu tarafın

dan birinciliği kabul edilene 200 ikinci gelene 100 lira mü
kafat verilecektir. 

8 - Heykel birinci gelen sanatkara pazarlıkla yaptırı· 
lacak, uyuşulamadığı takdirde ikinciliği kazanan sanat· 
karla pa:tarlığa ~irişilecektir. 

9 - Pazarlık şartları ayrıca tesbit olunacaktır. Müsa
bakaya iştirak edenler pazarlığa esas olmak üzere Heyke
lin bedeli hakkında tekliflerini de bildirmelidirler. 

10 - Tafsilat almak istiyenlerin Vilayet makamına 
müracaat etmeleri ve bu münakasaya ait şartname nüsha
ları lstanbulda Güzel sanatlar akademisi Müdürlüğüne, 
Ankara ve İzmir Vilayetleri Muhasebei Hususiye müdür
lüklerine gönderildiğinden fazla malUmatı oralardan da 
almalan ilan olunur. 1-1349 --

lstatastik Umum Müdürlüğü 
eksiltme ve pazarlık komisyo -
nundan: 

8ZS lira bedel tahmin olunan ve 300-4-00 sayfalık harici 
ticar$t ikinci kısım yılltlrı ile 413 lira bedel tahmin 

. olunan 150-200 sayıfahk Limanlar istatistiği pazarlıkla 
bastırılacaktır. 

Eksiltmeğe iştirak edecekler parasız olarak bu bapta
ki şartnameyi komisyon katibliğinden istiyebilirler. Ek· 
ıiltme dairede toplanacak olan pazarlık komisyonunda ya
pdacaktrr. İsteklilerin o/o 1,5 muvakkat teminatlarile nisa
nın 16 mcı pazartesi günü saat 15 de komisyonda bulun-
malan. (707) 1-1216 

Anado1u Anonim Türk 
Sigorta Şirketinden: 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi hissedarlar he
yeti umumiyesi zirdeki mevaddm müzakeresi için fevka
lade olarak 12 mayıs 1935 tarihine müsadif pazar günü 
saat on beşte Ankarada Türkiye İş Bankasında içtima e
deceğinden içtimaa iştirak için en aşağı on hisse senedine 
sahih olan hissedarların hisse senetlerini toplantı günün
den bir haf ta evel şirket idare merkezine tevdi ederek du
huliye varakası almaları ticaret kanununun 37 inci mad • 
desi mucibince ilan olunur. 

Müzakere ruznamesi 
1 - Türkiye İş Bankası Umum müdürünün şirketin 

idare meclisi tabii uzvu olarak telakkisi ve mali müşavir
liğine tayini hakkında esas nizamnamenin 12 inci madde
s·ne bir fıkra ilavesi. 

2 - Esas nizamnamenin otuzuncu maddesinin tadili. 
1 - 1379 Meclisi İdare 

Kayseri belediye başkanhğından 

Karacabey harasında yetiştirilen pediğrileri mükem
mel 933 doğumlu dördü erkek beşi dişi ki ceman dokuz 
baş safkan ingiliz tayları İzmir yarışlarının üçüncü haftası 
olan 19 nisan 935 cuma günü İzmir yarış mahallinde alent 
artırma usuliyle toptan ve perakende olarak satılacaktır. 
Pediğrilerini görmek istiyenlerin İzmir Baytar müdür .. 
lüğüne ve satın almak istiyenlerin satış gününde komis " 
yona müracaatları ilan olunur. (1783 • 803) 1- 1390 

Taşcı, duvarcı, betonarmeciler 
cemiyetinden: . 

Cemiyete mensup olan azanın cüzdanları değiştirile· 
cek ve olmayanlara yeniden cüzdan verilecektir. Cüzdanı 

olmayan hiç bir işçinin çalışmasına müsaade edilemiye
ceğinden her işçinii.1 cüzdanlarım bir ay zarfında yenile· 
ıneleri ilan olunur. 1-1110 

Harita Umum l\lüdürlüğünden: 
1 - Muhammen fiat 756 lira kıta erleri için aşağıda ya

zıh (7) kalem erzakın eksiltmesir.de fiat gali görüldü • 
ğünden işbu erzakm eksiltmesi 21 nisan 935 pazar günü 
saat (2) dedir. 

2 - Taliplerin şartnameyi gönnek üzere her gün ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de vaktında 67 lira teminat 
makbuzlariyle Cebecide Harita Umum müdürlüğü satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (805) 

Mikdan kilo CİNSİ 
1500 Bulgur 
1000 Nohut 
1000 kuru fasulye 

800 Mercimek 
800 Çekirdeksiz UzUm 
200 Toz şeker 
200 Yemeklik tuz 

1-1389 

r'-~;vle~"'oemi"";;:~; v~-~, 
Umum Müdürlüğü ilanları 

İLAN 

Beherinin muhanunen bedeli 5 Ura olan 1100 tane ban
daj çene torna kalemleri 25 mayıs 1935 cumartesi günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın .. 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 412,50 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4. eli 
maddesi mucibince işe girmeğe manii kanunileri bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri laznndır. 

Bu işe aid şartnameler par.sısız olarak Ankarada Mal
zeme dairesinde ve Haydarpaşad:ı Tesellüm ve Sevk Mü .. 
düdüğünde dağıtılmaktadır. (779) 1-1352 

Türk Tayyare Cemiyeti 
Umumi Merkezinden: 

Tane 
30 Srğır derisi 

150 Yünlü koyun derisi 
250 Çıplak koyun derisi 

50 Yünlü tiftik keçi derisi 

Polatlı Tayyare Cemiyeti şubesinde bulunan yukarda 
yazılı deriler açık artırma ile 25.4.1935 perşembe günü 
satrlacaktır. İsteklilerin o gün Polatlr şubemizde bulun
maları gerektir. 

1-1364 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

ilan . 
1 - Fırka birlikleri ihtiyacı için yüz altmış attı ~ın ~ 

ıo sığır etinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi S_eli~ı!,e5; tın alma komisyonunda 13 nisan 935 cuma:1:esı gunu 
onbeşte yapılacaktır. . 

2 - İstekliler usulüne göre yazılaca~ teklıf mek.tU~\a 
rını muayyen saatten bir saat evel komısyona vennış 
caklardır. uın" 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketlerin 2490 n . 
rah kanunun 3. üncü maddesine göre vesikalarım koıUI 
yona göstermeleri mecburidir. . . .. riil 

4 - lşbu sığır etinin tahmin b~delı altmış hın ~ç )0~ doksan lira seksen kuruştur. Temınatı muvakkatesı ~ aı 
bin iki yüz altmış dokuz lira elli beş kuruştur. Bu teın~, 
ihaleden iki saat evel Selimiyed~ w fırka muhasebeCl~ 
veznesine yatırılmış olacaktır. Dıger mal sandıkla 
yatmlmış olanlar usulen teklif mektuplan ile makbuzlatl' 
m komisyona vereöilirler. ırt' 

5 - Şartnameler komisr~nda her ~~ görülebilir. Ş uıı 
namelerin musaddak suretını almak ıstıyenler kanUJl 
beşinci maddesine göre muhammen bede.tin yüz binde ~ 
şi nisbetinde bir bedel mukabilinde komısyondan a1ab1 

cekleri ilan olunur. (692) 1-1191 _./ 

Ankara icra daire i ga}Tİ menkul satış memurh1
' 

ğundan: ~ 
1 - lzalei şUyudan dolayı satılmasına karar verilen tapufl 

29.12.931 tarih ve cild 82, No. S8 numarasında kayıdh ve Ankaratlııı 
Deliler tepesi mevkiinde ıkain arsa aşağıdaki şartlar dairesinde " 

çı\k artırmaya çıkarılmıştır. °' 
2 - Evsaf ve müştemilat: Şarkan 8-11 cenuben 7-1 parsel ~ 

larile garben ve şimalen yol ile mahdud olan arsa 1033 • 75 ıne~ 
murabbaındadır. Heyeti umumiyesine 3101 lira 25 kuruş kıymet tt 
dir olunmuştur. ~ 

3 - Satı~ peıin para ile olmak üzere 19. S. 395 tarihine müsııd1 

pazar günü saat 14 • 16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul satış rffe' 
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler ürkdir edilmiş olan yukardaki muhammen ıkıyınt' 
tin yUzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın te' 
miuat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tab' 

villerl vereceıkterd' r, de 
5 - Satı§ günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüı. 

75 ini bulduktan ve Uç defa nida ettirilikten sonra mezk\lr gütıilll 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artımında teklif edilen bedel muh~ 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdir<le 3-&-935 tarihine ınUS" 
dif pazartesi günil saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artınııad# 
en çok artıran talibine ihale olunacaktır. (Keza muhammen kıyıııe' 
tin yilzde 7 5 ini bulmak şartile en çok artıran talibine ihale oıunJ' 
cak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numaralı kanun ab' 
ldmına tevfikan borç be§ sene müddetle tecile tabi tutulacaktır·~ 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea1'•~ 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi Uzerine ihale : 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyleıııe 
için yedi giln mehil verilecektir. İşbu miiddet zarfında ihale tıe' 
deli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel eıı 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 014 

madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı iıe ihale faf' 
kı birinci talipten tahsil edilme.ık ü;ere bu talibe ihale edilecekti'• 
Teklif veçhile atmağa razı olmazsa eayrimenkul yeniden on t>tf 
gUnHik f.kincl artınnaya çıkarılarak en çok artıran talibine ıtıalf 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayrimenkul talibine ihale edil~ 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar oıaıı 
müterakim vergi ve reıim ise borçluya aittir. 

9 - Bo .. çlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 
Uıerindeki haklarını ve huıusiyle faiz ve maarafa dair olan Jddi''~ 
larınr evrakı mUsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildinncte 
lizımdrr. Aksi talodirde hakları tapu sciliyle sabit olmadıkça satlf 
bedelinin paylaşmasından hariç tutulacaı1dardı.r. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1.5.1935 tarihinde 935/32 11\J' 

ınara ile dairemi:&deki yerinde herke&e açık bulundurulan şartnarıı8' 
mizl okuyabilirler. 1-1385 _.,-

Ankara bakkallar kuru mundan: 
935 yılı genel toplantısı 12 nisan cuma günü saat 14 de 

cemiyet belediye salonunda yapılacağından azanm vak ' 
tında toplantıya gelmeleri rica olunur. 1- 1392 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
\'azı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankı11 caddtsf civar111dı 

l 
Uluı 

- tK. 

yağı 
2 asit 28 derece: Urfa yağı 

teminatlı verilir. 
Diyanet işleri karşısında 
Sebat hanında Urfalı Bekir 

1-1315 
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1 - Kayseri belediyesi için muktazi beher adedi 12 ku
ruş bedeli muhammenli (11597) adet beyzi şekilde nısıf 
kutru 8 büyük nısıf kutru 12 ebadında ve beher adedi 15 
kuruş bedeli muhammenli 717 adet üzerinde A, B, C, S, 
harflerini muhtevi küçtik nısıf kutru 10 büyük nısıf kutru 
12 olmak üzere ceman 12314 adet kırmızı zemin üzerine 
beyaz yazılı emaye 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

SİNEMA 

2 - • İki büyük dıh 30 küçük dıh 20 olmak üzere 50 ku
ruş bedeli muhammenli 233 adet sokak ve cadde isimle
rini havi levhalardan üçer adet emaye yapılması 28. 3. 935 
tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla ihale edile
ceğinden taliplerin belediye encümenine müracaatları. 

(796) 1 - 1380 

( 

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

BUCON BUCECE 

Rode Çigan orkestrasının iştirakiyle 
emsalsiz surette temsil edilen 

MOSKOV A GECELERİ 
Anna Bella • H. Baur • P. R. Wilm 

Numaralı ytrlerinizi gündüzden tedarik 
ediniz. Telefon: 3540 

Duglas Fairbanks Jr. tarafından 
temsil edilen 

DÜŞMAN ELi DE ESii< 

fransızca sözlü büyük harp filmi 


