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Stoklıolm, 13 ( A.A.) - Parlamento lsı eç
te luırb lcuazınıı İmCllini kontrol layiha .mı 
onamıştır . ._imdi/ti /innal.ar özel mezunheı 
lllnuıksı::mı 193 7 ye lmdar çal.'§abilecehl~r
dir. 

~ AL TiNCi YIL. No: 4924 
Adımız, andımızdır. 
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STRF.SA, YENi KONUŞ:\1 \LARJN HA~LANGICI OLUYOR 

Londra' da ne 
düşünülüyor 

Londra, 13 (A. A.) - Str ... 
konferaıuının bugün bitecefi ,._ 
nılmaktadır. Bu toplanmanm aon 
zam~nl:'r.d~ f :'zlalaıan Avrupa 
gergınlığının bıraz giderilm•inl 
temin ettiğine iıaret olunmakt. 
dır. 

• umun rımı.-n ( ınÜ&•ltıu,..). konmuııur. Bunların her biri hakkında 11raaı il la 

ymılarım gazetelere vereceğis. 
2 - feni konnn karıılıklann iyi ayırd edilme•İ için, ll"reiine göre, fro....-lan da yıuı1....,, aynca örnekler ile konulm..,ıur: 

3 - Kökü ıürkı;e olan kelimelerin btı günkü iflenmif "" kuUanılan ıekiUeri alua mııtır: A•lı ak olan hak, tnlı ügüm olan hüküm. 
len şekil gibi. tilr"<6 "çek,, leli.....,_ ... 

~ eı,..ı. (Bak: be<aet) = Berilemek ibzal etmek = Bol bol vennek (Bak: bedetmek) ı lcad ve ihtira = Bulu icmal = Soma 
• rne k ' Kend;s;nde bir bir mat/ ubum kaımad•· ö,..k' On beıfoc; •sr• bir foad ve ;htir• .,,, ö k Kında .- lcab = Gerek, lüzum (T. Kö.) d ·ı d O · rM 

1 Me:ıelenin icmali •• ti. 
11 

• s~ .. 
d 

• . n, ;b,. etmekt< b;, be;s gö,me•Um = Ken- em,. ma " = n beş,.,; ma bir bulu/ar ~ --ısına örnek·. ı _ /.,in icabı ne ise onu yapmalı = d ·ı 'nded" soması şu ki.•. 

Mucit, muh~ = Bulman, bulan 
Örnek: Büyük mucit vt muhterııerın Isımleri 
tarihde hürmetle anrlır = Büyük bulman/arın 

adları tarihde saygı ilt anrlrr. 

1 

e b;ç bir ala<ağ'm ka/ma<bğmdan, bed· • '"' emse Y'" "· 
emekte b • · _ . J r.:in gereg~ i ne ise onu yapmalı. 

)L ır zıyan gormedım. -s lllll'llQı 2 - icabına göre hareket ediniz = Lüwmuna 

Ö 
etmek (ilhah etmek) = Ostüne varmak •· · rn k göre hareket eaınız . 

,. c : Arz unuzu isaf etmem için bu kadar ib· 
anı v ·ıh nı.ı e 1 ah etmeniz doğru mudur? == Arzu· 

lfa zu Ytrine getirmem için bu kadar üstüme 
rrnanı d -1ı.t z ogru mudur? 

~ etnr•- ~ c·· k ö ..,.. - oaterme 
. rnek: Sözünü ispat etmek için bir vesika 
ıbraz etti = Sözünü kanıtmak için bir belge 
Cösterd " l ı. 

bre ::::: 1 ~ 
Ö gne 

rnek· Pus l . d . . /' . der • u anm ıbresı aıma şıma ı ırae e-
te . Pusulanın iğnesi her zaman kuzeyi gos-

rır. 

lhret 
Ö ~ Öğrenek, örnek derı 
rn~k: 1 Ş ~ : · h ı · · b · 'b 1 sı.ın :::: - u mucrımın a ı sıze ır ı ret o • 

oıs Şu suçlunun hali size bir öğrenek (ders) 
un. 

2-ı lnsa nsan, her şeyden bir ibret almalıdır := 

l~ n, her şeyden bir örnek almalıdır. 

lb ....... Oğul 
tjla _ 
ö - Düşkünlük 

rnek: işret "b ·11::. .h ·1·1 .. . le11ıc . ı t.ı ;ısr, ı tı a arın en guç yenr· 
lrünı~ınden biridir = içki düşkünlügü, düş· 

~Jiib tıkltrin en güç yenilen/erinden biridir. 

Ö
tela D" k .. 
tn ~ u un 

bir ek: ltırcte, kum ra, envaı mesaviye mübteli 
da'i:d m = içkiye, kumara, ıürlü kotulüklcre 

lı,ti Cin bir adam 
da.r et ö rnek = Ba~lamak 

ı.. rnek: M esa. 'b 'd - .. .. d -rf ~ ıye ı tı ar eder etmtz onumuz e-
,. llluşküıa·t 1 . k d. . .. d. -:ır'a1r ın va ıametı en ını goster ı -
ler;!rn?a b:ışlar bB!jlamaz önümüzdeki güçlük-

agrrlığı kendi-U gösterdi. 

J cabetmek = Gerekmek 
örnek : söylediklerinize nazaran meseJenın 
böyle olması icab edrr = Söylediklerinize göre 

sorumun böyle olması gerekir. 

icabı maslahat, icabı hal = işin gereğı 

lcab ve kabul Kanışına 
örnek: Her bir akd icab ve kabul ile inikad 
eder = Her bir bağıt, bir kanışma ile bağıtla· 
nrr. 

Mucibince Yapıla 
örnek: Bu emirn meyi Vekile arz ile mucibince-
sini almrz Bu buyrulwyu Bakana sunarak 

yapılası nr alınrz. 

icabet - Kabul 
örnek: Davetinıze icabeti bir vazife addederim 

= Çagrışınrzı kabulü borç sayarım • 

icabet etmek - Kabul etmek 
örnek: Siz bu kadar davet ettıkten sonra onun 

da icabet cdecegi aşikardır = Siz bu kadar ça· 

grrdıkt<An sonra onun da kabul cdeet;gi besbel· 

Jidir. 

Jcad etmek = lcad etmek ('l .Kö.) 

Keşfetmek = 1 - Açınlamak, 2 - (Bak: icad) 

Jcad ve ihtira etmek = Bulmak 
örnek: Gramofonu Edison icad ve ihtira etti 

= Gramofonu Edison buldu. 

İcar = Kira (T. Kö.) 

icar etmek = Kiralamak, kiraya vermek 
Ö~nek: 1 - Evini, aylığı elli liraya icar et
mış = Evini, aylrğı elli liraya kiralamış. 
2 . - icar etmek istediğim odaya henüz bir ta· 
lıp çıkmadı = Kiralamak istediğim odaya he
niiz bir istekli çıkmadı. 

lcare - Kira 
Örnek: Bu evin icaresi senede altı yüz liradır 
= Bu evin kirası yılda altı yüz liradır. 

Mucir Kiralayan 
Örnek: Muciri ile bir türlü anlaşamadı = 
ralıyanr ile bir türliı snlaşam dı. 

Müstecir = Kiracı 
Örnek: Mucirle mustecir arasında ta b" .. m ır ıtı-

Jaf var = Kiralıyanla kiracı arasmda tam bir 
anl~ma var. 

isticar etmek == Kiralamak 
Örnek: Bir oda isticar etmtıc 
gelmeyen kalmadı, bir türlü b 

oda kiralamak istedim, ba ıma 
madı, bir türlü bulamadım. 

icaz = Tansılma 

icazet = lzin 

lcla = Sürme 

lcl&I = Ululama 

lclaı, ik'ad = Oturtma 

ıstedim, başıma 

1 rdını Bir 
gelmiyen kal-

icmal etmek = Somlamak 

Örnek: Meselqi o kadar iğlllı ett/nis ti ~ 
di onu icmal etmek bile mü.şklll = Sorumu 0 

kadar karıştırdınız ki şimdi onu BOl11lamd bJ. 
le güç .. 

Hüliaa = Ozel 
Örnek: işin hulasası aranacalı olursa 
özeti aranacak olursa. 

Hüliıa clJ k Ozetmek 
Örnek: ~imdi müsa:ıdenizle meseıeyt bir hlJ· 
l~sa tdelım = Şimdi izninizle sorumu ö t 

1
. ze a.. 
ım. 

icra (ttizel terim) _ Yüret 
Örnek: Verilen hükumlerin icrası için evini 

~a~ışa ç.ı~ardılar - Verilen hükümlerin yüretl 
ıçın evını satışa çıkardılar. 

lcra etmek Yürütmek, yapmak 

Örnek: 1 - Bir kere hükmedilen bir şeyi be
hemehal icra etmek lazımdır = Bir kere hükma
<lilen bfr şeyi ne olurs~ olsun yürütmek gerektir. 
2 - Emrinizi icra etmek bana hem vazife hem 
ele şerefdir = Emrinizi yapmak bana hem ödev 
hem de onurdur. 

i cra ettirmek _ Yaptırmak 
Örnek: Yalnız emretmek kifayet etmez, emir

lerini ıcra ettirmek de lazım!! r Yalnrz e~ 

r~tmek yetmez, emirlerini yaptırmak da gerek· 
tır. 

İcra ve infaz = Yürütüm 

Örnek: Hukunı icra ve infazı adaletin en mil
him icabatından biridir = Hükmün yürütiimii 
tuzenin en önemli gereklerinden biridir. ' 



Toka<fta yeni bir nahiye 
kuruluyor 

Tokad, 13 (A.A.} - Tobd ile 
Turhal arasında yeni bir nahiye ih· 
das edilm~ştir. Güney iımini alan 
bo nahiyenin plin Ye projeleri bat 
mühendiılikçe yapılmıştır. Dört 
köyü merkezine toplayacak olan 
... ,abiyenin tam modern olması
na dikkat edilmiıtir. Köylü top
lantı ve pazar yerleri ve her bir ifı
liyaca karşı gelecek köy evi tipi 
ve bir yatı okulası, ıüzel bir hü
kômet konağı ve köy gazinosu ile 
nahiyenin genel kanalizasyon iş
lerini göz önünde tutan plan ör
nek bir nahiye merkezini ortaya 
koymaktadır. Bu işin ne olursa ol
sun başarılabilmesi için gece gün-
düz uğraşan valimiz ve nafıa fen 
k\U'Ulu dört gündür köylünün yap· 
lığı şenliklere iftirak ediyor ve 
alanın ve evlerin toprak taksima· 
b ile planın ana noktalarını tes
hil etmeye çalışıyorlar. Valiyi de 
iş başında gören 300 köylü bütün 
arabalariyle bugün tq Te kum gi-
bi malzemeyi ta~ımağa başlamış
lardır. Yapılan iş programına gö-
re dökme tepe adlı yerde kurul
makta olan bu yeni nahiye mer
kezi sekiz. ay İçerisinde bitmiı o
lacaktır. Köylünün bu q için ıös
terdiği canlı çalışma bu işin az za
manda başarılacağına tam bir ka· 
mt sayılmaktadır. 

jlUllllllllllHllHPIHfllHtRIMMRHHttlHlttlltltlR 
Otuzuncu kılavuz. 

da aylık aboneleri
miz doluyor. Gazete 
göndeıi1ebilme i. • 

]• 

çin şimdiden yeni
Jenmesi. 

j ç D 
Sovyet aı·tistleri 
lluğün geliyorlar 
lstanbul, 13 (A.A.) - Ankara 

ve 1stanbul'da temsiller Terec.ek o
lan Sovyet artistleri bu sabah 
(dün) lstanbul'a geldiler ve ak
pmki trenle Ankara'ya gittiler. 
Artistler Moskova akademi tiyat· 
rosu ikinci müdürü B. Arkanof
un başkanlığı altındadır. Grupta 
Primadonna, Maksakova, teniir 
Narçof, kompozisör Sastakoviç, 
muganni Kirof, Barsava, Messe
rer, Jadan, Makarof, Didinskaya, 
piyanist Obarin vardır. 

Viyolonist Davic iki güne ka
dar lstanbula gelecek ve trupla 
birleşecektir. Artistler ~erefine 
HalkeYi baıkanr Refi Bayar tara· 
fmdan T ahimde Ateuüneş kulü· 
bünde bir öğle yemeği verilmiş ye· 
melden sonra da artistler Yali ve 
konservatuvarı ziyaret etmişlerdir. 

Arkanof tunlan söyledi: 
"- Türkiyeye aovyet sanatını 

göstermeğe geldik. T rupumuzcb. 
ülkenin en güzel artistleri vardil'. 
Bu yolculuktan güddüğümüz bi • 
rinci amac IO'f'Yet sanatmı Türki
yeye tanıtmak, ikincisi de sanat 
ve muıiki hakkında dost Türkiye. 
ye yardım etmektir. Hü.kfunetimi
zin bizi buraya sovyet sanatının 
bir elçisi sıfatiyle göndermesi bizi 
çok duygulandırmıftır .. ,, dedi. 

İzmir okulalıları 
aydın' da 

Aydm, 13 (A.A.) - İzmil' kız 
lisesinden 60 kişilik bir kafile dün 
sabah otokarla buraya gelmişler 

l ve öğleden sonra lzmire dönmüş
lerdir. Halkevi okulahlara bir çay 
vermiştir. 

u ~ l,, .;,»~•rıı ..... - .- -

u u K L A R 
Fransa'nın Türkiye'ye 
ayırdığı kontenjan 

Türkofis'ten bildirilmiştir: 
1935 senesi ikinci ve üçüncü 3 

ay için Fransanm ülkemize venni§ 
olduğu kontenjan payları aşa~da 
gösterilmiştir 

1. - Nisandan eylw sonuna ka
dar olmak iizere 6 ay için: Yumur· 
ta 375 kental, mısır 62500 l'ental. 

"Ayrıca muvakkat kabule tabi 
olmak üzere 50.000 kental,, 

Arpa 4544 kental. 
"Bu miktarın modüı mucibince 

14.000 kental olması gerektiğin

den bunun için teşebbüslerde bu
lunulmaktadır.,, 

Bakla 27900 kental 
F asulya 2000 
Nohud 2700 
"Mercimek için de ayrıca pay 

istenmiıtir .,, 
2. - Nisan, may11 ve haziran 

ayları için olmak üzere 3 aylık: 
Ceviz "kabuklu,, 450 kental 

,, "kabuksuz,, 765 ,, 
Tanenli hülasalar 325 ,, 
Deri "476 a dan,, 600 kilo 
''Modüs mucibince 476 ter b den 

de pay verilmesi için t~ebbüs e
dilmiştir.,, 

Fransız ve İtalyan 
profesörleri geliyor 

İstanbul, 13 (Telefon) - Tem· 
muz ayı içinde fransız ve italyan 
profesörlerinden mürekkeb bir Jru. 
nıl Jıtanbul'a gelecek ve 1stanbul 
üniversitesinin konuğu olacaklar· 
dır. Profesörler burada konferans· 
lar vereceklerdir. 

KadıııJar kongre i 
İstanbul, 13 (Telefon) - Ya

bancı murahhaslardan bugün de 
birçokları lstanbula geldiler. Kon· 
ere genel konseyi ve genel katib
liği yarından itibaren Yıldız sara
yında çalışmağa başlıyacaklardır. 
Kongrede Türkiye kadınlığını 
temsil edecek murahhaslar ıeçil
miştir. Asli murahhaslar: Latife 
Bekir, Lamia Refik, Seniha Rauf, 
Efzayi~ Suad. Nermin Muvaffak, 
Necile Tevfik, Dr. paJ,ize Ahmed, 
Leman Fuad. Safiye Hüseyin, Ne
bahat Hamid, Faika Nahid, say. 
lav Mehri Bekta.ş'tır. 

Kongre altı komisyena aynlmı~· 
tır. Birinci komis~,.,nda: Başkan 

la life Bekir, r portör Mehri Bek
tq, ikinci komisyonda: Başkan 
Lamia Refik, raportör Nermin 
MuYaffak, üçüncü komisyonda: 
Baı an Dr. Pakize Ahmed, rapor· 
tör Leman Fuad, dördüncü komis
yonda: Batkan Senih Rauf, ra
portör Efzayi4 Suad, beşinci ko
misyonda: B kan Safiye Hüse
yin, raportör Necile Tevfik, altın
cı komisyonda: Ba.Jkan Nebahat 
Hamid, raportôr Faika Nahid. 

Bugün Perapalas otelinde icra 
komitesi tarafından kongre bazır
lıklariyle uğraıan yardımcı gene. 
Bayanlar adına bir çay TerilmiJ ve 
kendilerine yardımlarından dola· 
yı teıekkür edilmiıtir. 

Tokad vilayeti genel 
meclisi 

Tokad, 13 (A..A.) - Vilayet genel 
meclisi daimi komiıyon Üyelerini .es
miş, büdce denkleşme işini bitinnit ve 

Vali Recai Güreli'ntn yeni yıl itleri hak· ı 
kmda erdiği söylevden ıonn topl•nb· 
lanna •on vermiştir. 

1. :. ~ -~ .ı • .>.ı . -;. _. 
m:ccu sa 

• • 
Sov.yet Rut-yadan getıt'I"' 
len uzman ustabaş1Jar 
İstanbul, 13 (Telefon) - :Kar 

seri pamuklu dokuma fabrikası .. 
da çalıştırılmak üzere Sovyet Rıı" 
yadan &etirtilen yirmi altı uzın'-'1 

ustabaşılar bugün (dün) Odeta" 
dan geldiler. 

Rusya' dan iki tayyarecı 
geldi 

İstanbul, 13 (A.A.) - Türki,. 
de sivil tayyareci yeti~tirmek içi• 
Sovyet Rusyadan iki tayyareci b_11 

sabah Odesadan lstanbula gelını.t 
ve vapurda Tayyare Cemiyeti il.,. 
ri gelenleri laraf ından kartılaıt' 
mqlardır. Tayyareciler Ankarada 
açılacak türk tayyarecilik meJcte
binde ders vereceklerdir. Tayya,. 
ciler adına Perapalas'ta Tayyare 
Cemiyeti tarafından bir öğle Y~ 
ıneği verilmiştir. Konuklar yarıD 
aktam trenle Ankara'ya gidecek• 
lerdir. 

ANKARA RADYOSU 
Bu akşamki radyo programı şudur' 

19.30 • Ziraat vekaleti saati 

19 40. Musiki: 

Alman halk §arklları 

Keman: Necdet Remz.l 

Orhan Hakkı 

Piano: Ulvi Cema7 

İki halk türküsü 
Keman: Orhan Hakkı 

Piano: Nihal Hakkı 

20. • Meşhur pehlivanlarunıs 
20.10 • Dans musikid 
20.30. Musiki: 

Tart ini Concerto 
Keman: Necdet Rem.ıl 
Piano: Ulvi Cemal 

20.50 • HabeTler. 

icrayı aan'at etmek, icrayı memuriyet etmek = 1 
Ekumek 

Örnek: 1 - Türkiyede icrayı san' at etmek için 
ecnebiler hakkında bazı eşkM ve merasimin 
ifası J§zrmdır = Türlciyede ekzemek i)in ya
duvrular hakkında bir takım §ekmerin ve tö
renlerin yerine getirilmesi gerektir. 

idam = Yoğatım 
Örnek: Son isyan hauketine pişv:ı olanludan 
birinin sa/ben itiaTlJJna karar verildi = Son •zı 
hareketine önayak olanlardan bitinin :ısı/arak 

yoğ:ıumrna karar verikH. 

idari = Yönebel = (Fr.) Acbninistratif 

Örnek: ldari meselelerde hal ve zamana gore 
hareket olunur = Yönetsel sorumlarda hal ve 
zamana göre hareket olunur. 

2 - ldbar da insan içiadit ... Günsüzlülı 44 
insan lfiodir. 
3 - ldbara uğradım diye meyus olmamalı ~ 
DDşlcürıJüğe uğradım diy• umutsusluiı düşıtJfl 
'meli. 

2 - Bir memur için icrayı memuriytt eımek 

vazifedir = Bit İ§yar için işini ekzemek bir 
borçtur. 

icra dairesi = Yürütge 
Örnek: Elimdeki hükmü icra dairesine götü· 
rerek icrasını taleb weceğim c:: Elimdeki hük
mü yürütgeye ~atiir~nı yürlJtülmenni istiye
ceğim. 

lctiaar etmek = (Bak: usaret.I 

lttihad = Özelgörii 
Örnek: Herkuia bir li'lal olabilir, fakat lçti
Aad sabibi ohrıö &ilyük bir vuhıl i$Ur = Htr· 
~esin bit düşünD§il olabilir. Ancak öze/görü ıssı 
olmak büyük bir bilgi ister. 

ftlilaadi = ÖzeJgöriilır 
Örnek: lçtihadi me.<;e/elerde hakimler kendi
leri kanun yapacak olsalar ne türlü bir hüküm 
Jıoyacaklarsa ona göre karar verirler = Ôzelgö-
7Ük sorum/arda bükmen/er, kendileri kanun 
y•pacali olsalar ae türlü bir hüküm koyacak
larsa ona göre karar verirler. 

J~a = Toplanma, toplanb 
Örnek: Bu ~ne parlamentonun içtimaınr vak
tindtn evvel yapmağı faydalı bulmuşlar = Bu 
yıl parlamentonun toplanmasm1 vaktinden ~n
ce yapmağı faydalı bulmuşlar. 

Jttİma etmek T oplaıuaak 
Örp.ek : Büyük MilJet Meclisi J Mart 1934 de 
i~tima etti = Kamutay 1 Mart 19.14 de top
landı. 

lftimai = Sosyal (Bak: cemiyet) 
Örnek: i çtimai mescleltr üzerinde büyük bir 
itina ile hüküm vermeUdir = Sosyal sorumlar 
üzerinde biiyiü: bir özen ile hüküm vermelidir. 

Müçtemi = Toplanık 
Örnek: Müctemi bulunan Myetin bu mesele 
hakkında hemen bir karar vereceğini ümid ede-
1lm = Toplanık bulunan kurulun bu sorum 
hakkında hemen bir karar vereceğini umarım. 

fstinab = Kaçınma (Bak: Hazer) 

htlnab etmeli ._. Kaçınmalı (Bak: Hazer) 

ldam etmek = Yoğalmak 
Örnek: Bir mücrimi idam etmek, ne kadar acr 
olur:sa olsun içtimai bir 11.zımeyi yerine gttir
mektir = Bir sufluyu yoğ•tmak w kadar acı 

olursa olsun sosyal bir gerekliği yerine ı!,etit• 

mektir. 

idame etmek = Devam ettirmek 

ldane -= Borç nrmc 
Örnek: Zürraa idane için •skilka yapılan mii
esseselerin yerini §İmdi Ziraat Bankası i~al 

ediyor = Çifr;ilere borr verme için ~sldd~n 

yapılan kurumların yerini ~imdi Zfraat Banka
sı tutuyor. 

İdare = Tutum = (Fr.) Economie 
Örnek: 1 - idareli adam = Tutumlu adam = 
Un homm~ konome. 
2 - Bu i~e'Jcl /dareaizi çal btğendiğimi söy. 
Jiyeyim = Brı iıtelti tutumunuzu çok beğendi· 
iimi söyliyeyim. 

İdare c..; Yönetim, çevirim ::= (Fr.) Administra

tion 
Örnek: 1 - Devlet idaresi = Devlet yöııcdmi 

- Administration de l'Etat, 
2 - Her müessesenin idaresinde bit :takım 

miişküller olabilir == H~r kurumun r~vrimind~ 
bir takım güclükler olabilir. 

idare = Yönetge ::::; (Fr.) Administration 

Örnek : Posta ve telgraf ı'daresine gittim -
Posta ve telgraf yönctgesı"ne gittim = ]e suis 
sile a raclministratlon des postes. 

İdare etmek Yetmek - (Fr.) Suffiı 

Örnek: Bu kadar para beni ı'da.re eder Bu 
kadar para bana yeter = Cet argent me suffit. 

İdare etmek = Çevirmek = (Fr.) Diriger 
Örnek: Evi idare eden kadındır = Evi çevi
ren k.adrndrr - C'est la !emme qui dirige Ja 
maison. 

Jdare etmek = Yönetmek c:::: (Fr.) Diriger, admi
nistrer 
Örnek: Hükumet işlerini ı'dare etmek = Hü
kiimet i§lerini yönetmek = Diriger (adminis-

trer) les affaires dız gouvernement. 

İdarei maslahat - Oluruna bağlama = (Fr.) 
Politique d'atermoiement (d'au jour le jour) 

Örnek: Cümburiyet, Osmanlr imparatorlugu. 
nun idarei maslahat siyaseti yerine iş başarmak 
davasrnr güder = Cumuriyet, Osmanlı impa
ratorluğunım oluruna bağlama sıyasası yerine iş 
başarmak davasrnr göder = A la placc de la 
politlque d'tıtermoı'ement (d'au jour le jour) de 
J'ancien Empire Ottoman la R~publique Tur
que poursuit un idea} de reslis;nion pratiq~. 

ldarei akdah = Tavuıt o:::> (Fr.) Toast 

ldarei akdah etmek = Tavuımak 

ldarei mülkiye = Sivil yönetim 

Örnek: ldarei mülkiye ve askeriye = Sivll Ye 
sıiel yöaetim ::: Administrıtioa dvile H mjJj

taire • 

Sevk ve idare = Güclem = (Fr.) Dirtulon 
Örnek: Bu muazzam sayin sevk ve idaresini 
sizin düşunuza tahmil ediyoruz = Bu bDyil.I: 
çaJıımanrn güdemjni sizin omuzıınuzı ;yükleti
yoruz. 

Sevk ve idare etmek = Güdemek = (Fr.) Diriger 
Örnek: Bıı kadar biri birine zıd mütalaalar ata
sında bu müzakereyi se'r•k ve idare et~a ~ok 
mü§küldür = Bu kadar ters oylar arasznda bu 
konuşmayı güdemek çok müşkuldür. 

Müdiranı umur = Yönetmenler (Fr.) Les di-
rigeants 
Örnek: Mıidiranr ırmurumuzun yüksek bilgi ve 
kudretlerine güvenerek = Yönetmenlerimizin 
yükstk bilgi ve erklerine güvenerek . .• 

Umumi müdür = Genci direktör .... (F.r.) Dirtc· 
teur general 

Müdür c::ı Direktör = (Fr.) Directeur 

Memur = l,yar Fr.) Fonctionnaire 

Örnek: Devlet memurlarının hukukunu bir ka
nun muhafaza etmektedir = Devlet işyıırlarınzıı 
haklarını bir kanun korumaktadır. 

İdbar, nekbet ::: Bahtaızhk, günıüzlük, duıkünluk 
Örnek: 1 - Hali i.dbarrnda da vekarrna halel 
gecirmedi = Bahtsızlllıı halinde de ağ11Jığınr 
bozmadı. 

iddia = Sav 
Örnek: lleıiye sürdüğünih iddia dtJlru delil 
dir = ileriye sürdüğünüz sav doğru delildir. 

lddihar etmek c::: Biriktirmek 

örnek: Paıa iddibar etmek bir hüner deği1d3 
onu zamUlDda ,,. ;yerim• sarl«mell bilme 
dir = Para biriktirmek bir bDaer değı'IOJr, otJ 
.ramaıunda ye ~rinde harcamayı tilmelidlr. 

lcHıal etmek == Girdinnelr, tokmak, koymak 

Örnek: 1 - Bu esrarı bilenler arasına herkı4 
idbal ttıMlı muvafrlc olur mul-= Bu srrları )l'f 
hnlet aranna herkesi girdirmek. uygun ollll'i 
mu:» 
2 - KeZJdisfni kabul saloDUna ldbal edince 11 

Kendisini kabul salonuna .!okunca. 
J - Bu cümleyi de IDU'1•ılim• lfiıM ldbal " 
•dbıJ = Bu elmleyl de yu.ınıaza lslıH h~ 
]UD. 

ldbalit = Giri = (Fr.) lmportation 
Örnek: Bir memleket idhalatiyle ihracatı arasııı, 
da twaaü.a lıu.nıJIJ iyi bit lıtısadl •lArrwttlr oıı4 
Bir ilh.ala «iri1eriy1e çıkıları ata$1nda denk i 
leşme olması iyi bir ökonomilr beldelctir 

ldhalata aid = Girel = (Fr.) İmportatif 

Örnek: ldhallts alt hesapların bu ay verdiği 8'I 
ticeye göre = Gire} besaplarrn bu ay verdiii ... 
nuca ııJre. 

İhracat = Çılu = (Fr.) Exportation 

Örnelt: ihracat maJJarrmız arasında blrlncl aı f 
nıfr tütün i§gal ediyor = Çrkı mallırımu ara-6' 
da birinci sırayı tütün tutuyor. 

ihracata aid = Çık.al = (Fr.) Exportatü 
Örnek: ihracata ait besaplarrn bu seneki verl ' 
mini bildiriniz = Çrkal hesapların bu yılki vı ' 
timini bildiriniz. 

DÜZ~LTME 
Kılaoazun 20 numarasının ilk yaprağıtt

da üçüncü sütunun ilk satırında ( muztarib 
olmak) kaT§ılığı olan söz yanlışlıkla ( gö· 
ynümek) §eklinde yazılmıştır. Bunun Joğ· 
ru•u ( göyünmek) olacaktır. 



Roman üzerinde 
notlar 

tt' ~oman, edebiyatın en güç şekli, ve 
l§ılmes· i . 1 en zor doruğudur. Onun 

fındfr k · -"'' ı masallar ve lirik yahut epik 
.,ur/erle d s uygularrnı ifade eden iptidai 
osyetelerde romana rastlanmaz. Ger· 

fek ve ... Otı}lnal romanlarrn ortaya çık· 

:ü~ya ~aş/aması ve bunlar için bir okur 
tlesıni .. k . n vucud bulması bir memle-

etın edeb. 
1 

ıyatrnda erginleşme ve ilet· 
emeni ·ı .. 

111 
n 1 k büyuk merhalesidir. Yal-

d 
.zk, roman derken, kelimenin manasına 
' kat k il etme • epope, masal ve hikaye 
e roman b' 'b' . 1 ırı ırıne kanştırmamak ge• 

Tektir M . ce ' esela bızde roman. daha ön· 
• yapılmış olan birçok denemelere 

ragmen 'Jk d , ' ela Halid Ziya ile başla-
mıştır, Ve türk edebiyatının da garb 
Yan· ' bi 1 gerçek kültür ölçüsünde, bir ede· 
Y~ta sahib olma yoluna girişi de bu 

tırıht en sonradır. Tanzimattan o za· 
llJana kadarki edebi çalışmalar bu 
merhaley · · . . d e erışmek ıçın bır hazrrlayıcı 
evre olmuştur. 

. Edebiyat tarihine biraz göz gezdi· 
tır.se]c .. _ _ goruruz ki uluslar, gerçek ro-;an merhalesine eriştikten çok sonra
ır ki b" "k b uyu romancılarını verlDl!ğe 
a§/amışlardır. Roman derecesine eriş· 

:ek için ne kadar uzun bir hazırlık 
evresi · · geçırmek ıcab ediyorsa büyük 

;omana varmak için de daha çok eınek· 
er ve k' I • va ıt er harcanması gerekrtlMe· 
dır. 

Fransada daha on yedinci asırda 
roman 1 t' yazı ıyordu. Fakat Fransa, arada 
p .ltbbe Prevo.st. Bernardin de Saint· 
ıerre, Voltaire gibi edib/erin bu va· 

dide v · . ' ~ • 
1 

erdıklerı guze/ ve degerli eser· 
;re rağmen, ilk büyük romancı/arrnı, 

alzac'larr, Stendah'lan ancak 19 un
cu asrın ili: yarısında yetiştirebildi. 
Rusya yarrm asır gecikmeyle, Tolstoy 
"e Dostoyevski gibi dev romancılarrna 
;:.nı asrın ikinci yausrnda kavuştu. 

ız daha bu merhaleye var.mış değiliz. 
Romancı olarak doğan, romancı o· 

Iarak 
1 

yaşıyan ve olen, ve bu arada u· 
us/arınrn bütün karakter ve psikoloji 

öze/Jikle . . b- .. .. -ı . . rını, utun anana ve toru erım, 
başka uluslardan ayrılıklarım içinde 
ca~fandıran geniş ölçüde eserler ver
tnış arsru/usal ün sahibi büyük roman· 
Cılar yetiştirmek ancak kültür alanında 
en ileri gitmiş ulusların harcı olmuş
tur v bö e yle ulusların sayısı ise pek 
azdır. 

* • • 
Muhitın romancıyı yetiştirmek ve 

~omancınrn muhit üzerindeki tesirleri 
1nkar d'J . . e ı emıyecek kadar büyük ve ge· 
nı§tir. Bütün edebi neviler arasında 
r~1!1an, geniş kütlelerin düşünceleri, 
lcuitür · · . sevıyesı, ahlakı ve yaşayışı üze-
rınde d w d b ogru sn doğruya ve en fazla iz 

J 
ırakanrdır. Bununla birlikte, bir mem
eket · 1 yakrndsn ve bütün özellik/erile 
tanımak .. ıçın omın büyük romanlarınr 
okumak . tan eyı bir yol yoktur. 

Hiç bir tarih, coğrafya: hiç rbir se
Yahat ve ·ı· . . . 1 L F ı ım eserı inze ımparator ua 
rarısasrnı Balzac'm ve çarlık Rusya'· 

sın1 D ostoyevski ile Tolstoy'un ro· 
tnanıan kadar eyi anlatamaz ve gözle
rim· d ız e canlandıramazlar. 

• • • 
Roman üzerinde konuşurken, her 

Şeyden önce, cüce roman ile dev roma
nr ayırd . etmek lazımdır. Edebiyatta ce· 
mıyet Tk 
,, 

çı ı ve ferdcilik münakaşası da 
ur ., _, b an ac:lar. Cüce roman romancı-

.nın iç aı . d ' cmzn en veya ev çerçevesinden 
dış-.rry k a çı amıyan eser, dev romansa, 
anı tmak . d ' w. h 
1 

ıste ıgı muhiti koy. ma al-
e. ehir ve hatta bütün bir memleket 

i~r~evcsinde ele alan eserdir. Böyle 
ır roman .. d . . b .. .. rn ıçın e cemıyetın utun sı-

nıf/ar d , ka rn an ınsanlar kaynaşır ve bu 
b' Yna§madan ortaya öyle mükemmel 
ır sentez çıkar ki biz bu adeseden 

Yalnız bı· f ~ f k' . , b' r otogra ma ınesımn tes ıt 
:~cceği dış hakikatleri değil, ancak 

1 
~r romancı müşahede 'nin nüfuz ede· 

vılec w. d egı derinlikleri de seyreder ve 
uyarız. 

Dev roman derken yapt1gımız tarif, 
Yalnız cildlerinin ve içindekı §ahısla
rın '>ayı~ı bol olan romanlarr da hatıra 

~--___.-......:._ 

DANIŞ~lA POLlTlKASI 
(Başı 1 incı sayı/ada) 

la hem bugünün durumunu ve 
hem de yarınki özgenliklerini ko· 
rumak amacını gütmütlerdir. 
Danııma sistemi devletleri no 

ııyaıal ve ne de ıüel, alanda çok 
bağlamıyan bır yoldur. Herhanıi 
bir uzlaşmazlık halinde devletler 
aralarında konuşacaklar, danışa
caklardır. Fakat bu konuşma ve 
danışmanın sonucu ne olacaktır? 
İşte işin asıl can alacak yeri bu· 
raııdır. Saldırganın kim olduğu 
ve ona karşı ne yapılmak gerekti· 
ği bu danışma sırasında araştırıl
mağa başlanırsa, ne bugünkü ve 
ne de yarınki durumun bundan 
büyük bir güvenlik kazanamıya· 
cağı besbellidir. İngiltere ancak 
son günde kararını vermek arzu
siyle aracı rolünü en eyi tekilde 
oynayacağına inanmaktadır. 

Devletler arasında barışı korku· 
tan bir uzlaımazlık çıkınca bunun 
her ulusu ilgilendireceğine ve biri
birleri ile konuımağa çağıracağı· 
na kuşku yoktur. Ancak bu konut· 
ma ve danışmaların barıf bakımın· 
dan verimli olabilmeıi haklı ve 
hakıız için ne yapılacağının önce· 
den bilinmesine bağlıdır. Arııulu· 
sal aıyasa alanında da biraz pren· 
ıip, biraz hak hüküm ıürmezıe 
devamlı bir düzen kurmak kolay 
olmaz. Sıyaaa, belli olduğu üzere 
bunları pek tanımaz. Fakat hep 
bu biçimdeki sıyasada gücten bat· 
ka yasa tanımıyacağı için bütün 
bu konuımalar, konferanslar hiç 
bir sonuc vermez. Ve yahut da va· 
rılan ıonuc ancak eski ve zararı 
çok görülmüt gruplar ve bunlar 
arasında denklik veya denksizlik 
politikası olur. 

Yaraç amaca göre değerini a· 
lır. Gerçek bir çalııma ve itbirli
ği her şeyden önce bir takım bii· 
yük prensipler üzerinde aynı ıe
kilde düşünmekten doğar. Ancak 
yaıayı§ ile prensipin hangisi daha 
çok göz önünde tutulmağa değer? 
Dofru yol ile kaçamak yolundan 
hangisi ulusal sıyaaayı daha ça· 
buk amacına kavuşturur? .. Bu so
ruların cevablarmı da tarihten 
batka kimae veremez. 

Zeki Mesud ALSAN 

Mahkfun olan subayların 
rütbeleri kaldırıldı 

lııtanbul, 13 (TelefonJ - Atina'dan 
bildiriliyor: Divanı harbça mahkum edi· 
len ıubayların rutbelerinin kaldırılma 
meraıimi yapılmıttır. Elgünün bu me • 
raaimde bulunmasına müaaade edilme • 

mittir. Merasim sessiz geçmİ§tir. 

Yunanistan'ın anasal ka
nununda değişiklikler 
lıtanbul, 13 (Telefon) - Atina'dan 

bildiriliyor: Anasal yaııayı değiıtirmek 
için kurulan uzmanlar komisyonu deği • 
şiklik liyihasrnı vermiştir. Bu layihada 
hükumetin değişmeııini istediği icra 
kuvvetleri ıaliriyetlerini artırmak, ve 
cunnır reisi seçiminin vaartaıız yapılma-
11nı temin etmek, kaldırılan ayin mecli
si yerine iıtitari mahiyette ve ıana)•i 
teıekküileri mümessillerinden mürek 

keb bir meclis kurmaktır. 

Yunanistanr Cenevre' de 
kim temsil edecek? 

lstanbul, 13 (Telefon) - Af.,a'dan 
b'ldiriliyor: Ccnevre'de oplanacak Bal • 
kan Andlaşması konseyinde Yunıınis • 
tanı temsil etmeği kabul etmiyen 8. 
Makıimoı'un yerine Paris Elçisi Kal' di 
tayin edilmiştir. Yunaniatanın uluslar • 
arası kurumu daimi mümessilliğine Dı§ 
Bakanlığı sıyasal itler müdürü tayin 

edilınittir . 

şahıslı, bol yapraklı ve bol vakalı ro
man, bizim anladığımız manada. hatta 
bir roman bile olmıyabilir. Biz, be//i 
başlı iki roman janrını ayırdederken 
yalnız edebiyat çerçevesi içinde düşü
nüyoruz, ve bu çerçeveye giremiyen 
bütün eserleri nıevzuumuzun dışında 
bırakıyoruz. IR 

:ı o l'f ~atonun Goblen salonu Strt'sa konlerans1mıı 1apılmalct• olduğu .,8 r 

Stresa, yeni lionuşmaların başlangH·ı oluyor 
(Başı J. inci sayrfada) 

meğe hazır bulunduğu anlatılmak
tadır. 

İngiliz gazeteleri bu önemli ha
vadisi uzun uzun tahlil etmekte
dirler. Gazeteler, Almanya kara
rını, son günlerde konuşulan fran
sız · ıovyet müşterek yardım and
latmw~sını~ Almanyanın da girebi
lecegı dogu andlatmasiyle telif e
debileceği düıüncesindedir. 
Almanyanın tebliği Uluslar ku

rumunun gelecek haf talar içinde
ki çalışmalarını kolaylattıracak 
bir hadisedir. 

Son toplantıda görüşüle
cek sorum· ar 

Stresa, 13 (A.A.) - Havasın 
özel bildirmeninden: Konferans· 
ta bir takım mahfiller Almanya· 
nın hareketini, uzlaşma ve büyük 
devletlerin yeniden işbirliği istek
lerine kanıt olarak ı;örmektedir· 
ler. Fakat birçokları Almanyanın 
hareketinde gerçek bir değer ol· 
madığı inanındadırlar. Çünkü sal
dırmamak andlaşmasını imza. 
layanlar; Kellog andlatmaıı gibi 
önceki yükümlerini tazeliyecek· 
lerdir. Yalnız bir karşılıklı yardım 
anlaşmasının gerçek bir önemi var-
dır. 

lngiltere hükumeti Almanyanm 
açık düşünceleri hakkında malu
mat alacak, fakat bundan bir ne· 
tice beklemiyecektir. 8. Laval bel
li edilen tarihlerde fransız • sov
yet anlaşmasını imzalamak üzere 
Moskova'ya gidecektir. Bu anlat
manın kati maddeleri Cenevre' de 
8. Laval ile B. Litvinof arasında 
kararlaştırılacaktır. 

Konferans, ha va andlaşmasını 
ve bu arada İtalya ile İngiltere a· 
rasındaki karıılıklı yardımı tetkik 
ederek çalışmasına son verecektir. 
Bu bakımdan konferans bugün bi-
tecektir. 

Daha geniş ölçüde bir 
konferans 

Stresa, 13 (A.A.) -Dün aktam 
geç vakit İtalyan kurulu daha ge· 
nit bir ölçüde çalışmak üzere ikin
ci bir konferans toplanması esaı
larının bugün görüşüleceğini bil· 
dirmiştir. 

İngiliz gazeteleri alman 
cevabını eyi karşıladılar 

Londra, 13 (A.A.) - Bütün ga· 
zeteler, Almanyanın doğuda bir 
sa vaşmamn.k aııcllaşması imzala
maya hazır olduğunu anlatan B. 
Saymen'in söylediklerini yazmak· 

ta dırlar. 
Gazetelerin çogu bu söylenen· 

leri çok buyuk bir ilerleme izeri 
olarak saymakta ve sıyasal ha va· 
nın daha ziyade eyileşeceğine bir 
örnek olarak göstermektedirler. 

Deyli Meyi; Sir Saymen'in so· 
rumuna Almanyanın verdiği bu 
cevaba konferansça elde edilen 
en büyük sonuc olduğunu yaz
maktadır. Bu gazeteye göre Stre· 
sada Fransa tarafından Alman· 
yaya kartı ileri sürülen ithamlar 
aorumu ortadan kaldırılınca Al· 
manyanın daha genit bir konfe· 

ransa girmek yolundaki eyi niyet
lerine ~ir kanıt sayılmııtır. 

Deylı Herald gazetesi alman 
cevabının Londra bildiriğine gö
re genel bir anlaşmaya yeniden 
yol açabileceğir.i söylemektedir 
Böylelikle Almanya bütün hakla~ 
r.•nt elinde hl.lundurarak kuvvet· 
lı ve müşterek bir koruma ıistemi 
kurulmasını gözeten anlaımaya 
ıerbestçe girmeye çağrılacaktır. 

Bü.tün gazeteler içinde yalnız 
~~ylı .T ~lgr1af alman cevabının bü
yuk hır ılet.eı::ıe beldeği olmadığı· 
nı; ancak Almanyanın Fransa 
Sovyet ~·ıaya ve Çekoslovakya .: 
rasında ımza edilmek üzere olan 
karşılıklı yardım andlatmaııru 
Avrupa barışının kurumlanma11· 
na aid öteki sorumlara yardım bA· 
~ımından bir eng~I , .. yılamıyara. 
gını yazmaktadır. 

Royter yeni durumun Bertin ile 
Londr~ arasında yeni bir takım 
konu~malara yol açmasının iktı· 
mali olduğunu bildirmektedir. Sir 
S~yme~'in dedikleri gösteriyor 
kı, lng1ltere herhangi bir karar al
madan önce Almanya ile görüt
melere devam etmek fikrindedir. 

Almanya'nın doğu pak
tına girme şartlan 

Bedin, 13 (A.A.) - Alman istih· 
barat bürosu bildiriyor: 

Alman hükumeti dogu andlaşması 
sorunıundaki gidişinin birçok gazete· 
lerde yanlış tefsirlere uğraması Uzerl· 
ne bu alandaki sıyasasını şu bildiriğ ile 
anlatmaktadır: 

1 - Berlin konuşmaları sırasında 

B. l~itler ~oğu andlaşmasına bugünkü 
~klınde gırcmiyeceğini teeasüfle ingi· 
lız salkurumuna bildirmiş ve böyle müı
terek bir güven andlaşmasına Alman
y~nın. ancak aşağıdaki şartlar içinde 
gırebıleceğini söylemiştir: 

a -:- Bu andlaşma kaışılıklı ve ge· 
nel baglantılara ve yardaç sistemlerine 
dayanmalıdır. 

.. b - Andlaşma barış bozulduğunda 
muşterek bir anlaşma yolu bulmalıdır. 

c - Saldırganın tayini çok güç ol
makla beraber, saldırgana yardım edil· 
memek için genel tedbirler alıMlalıdır. 

Alman hükClmeti de bugün bu teklif· 
lerine ıadılı: bulunmaktadır. 

2 - Gene bu konuşmalar 11rasında 
B. Aitler bildirmiştir ki, Almanyanın 
andlaşmayı imza edeceklerin hepsine 
veya birkaçına sUel yardımlarda bulun· 
mak bağlantısını yükliyecck bir bağ· 
l~ntıyı barışın korunmasından yana 
~ı: et~e olarak değil, tamterai, barıı 

ıçın hır tehlike unsuru olarak telakıki 

eder. Alman hiıkumetı' lı . d . . ugun c bu 
duşuncededir. 

3 - Şimdıki alman hukfuneti i lı • 

Ş •W• ş a 
ına geçtıgı gundenberi komşu ulke-

Jcrle saldırmamak andla maları a 

k 
• d•w• ' )' J>-ma ıste ıgını gö.,termi tir. 

Alman hükfuneti bu önergeyi ya

parken bu ülkeler arasında iki veya 
daha çok taraflı süel anlaşmalar hak
kında uzun boylu malfunat elde etme
ğe lüzum görmemiştir. ÇUnkü Alman· 
ya hiç saldırma fikri beslemiyor ki te
dafüi bir anlaşmadan müteessir olsun. 
Alman hükfuneti bu sıyasayı şimdiye 
kadar gütmüştür. Gene ayru düşünce 
iledir ki Almanya başlıca sUel bağlan
tılara dayanan bir andlaşmaya g· e-

mez. Alman hük\ımetı yuurıda göac

rilen u.ulara dayaıunı, mukavelelu 

:apmaktan alıkonulamaz. Andla_şımya 

ımu edecek olan devletlerden birkaçı 

aralarında özel andlaşmalar im.za et· 
tikleri takdirde Almanyanın kendi ta

rafından ileri aUrUlen eaaalar içinde 
yapılac:U bir andlafmaya girip giraıi

yeceğine dair lngiliı bUY9k elçf8İDİD 
~rgu.una dün verilen cevabın maJrl,._ 
tı yukarda sayılan eııaatara göre •eriJ. 
mlştlr. 

Saldırmamak andlatmalariyl• bu 
andlaımala.ra eklenmiı olarak ıUel bal • 
lantıtan 1Uden anlaımalar yapılmum

da tam bir tezad vardır : QtSnW rızaaiyle 
&i~işilen bağlantılara, ya efivenillr, JI 
güvenilmez. Eğer gUvenlllrae ıUel ~ 
Ja~maJann lilzumu da anlqılmaz. Sal • 
dırmamak bağlantılarının aamimlllfin • 
den ku,ku ediline yarın 81'1418'fT'al&n
nı tamamlıyacak ıUel andlqmalarm ya
pılmaımdan şüphe edileblllr. Saldırma
'.11a.k andlaşmalarmdan harb çıkmumm 
ıktımali varsa da tedafilf yardın1latma 

andlaımalarından da saldırma hareket 
lerinin çıkması lktfmall vardır. • 

Almanyanın bu görUşU Berllndeld ıa,. 
glliz büyüle elçlel vaııta&lyle lngllten 
dıt itleri bakanına resmen bllcliri ....... 

Üçiincü toplanbda göriitiilenlm' 

Londra, 13 (A.A.) - U~ devlet lı:oo
feranaınm UçilncU toplaotıu dün 8treo. 

aa'da yapılmrıtır. Murahhaalar topı... 

dıklan zaman, evlllai gUn lngllb ..,.. 
bakanı tarafından bildirilen, Avrupa 

durumu hakkında lngilb ıöriiflerine. 

aynı amanda, Sovyet Ruaya, PoloaJa 

ve Çekotlovakya'nm, Londradakl Fran

sız - İngiliz beyanatına brfı aldıW. 

rı durumu biliyorlardı. 

Konferansta Fransanm, Almaaya
nın Veı.ay andlapnasını bozmuma 
karşı uluslar deme&ine b-t TUrmlU .... 

bcblcrl de bildirllmiftir. 

Murahhaslar goriışme~ini 1 P' 
bat bitdlriğindekl önergewe dayandır

makta ve bu temeller üzerine yeni llcc'w 

leyiılu elde edilecefini ummalctıadn'
lar. Bu milnasbetle, Almanyanın yeai
den allahlanmaaı dolayıaile ortaya p
kan durum ve Almanyanın Uç devlete 

kar'ı aldığı tavu g8ıden pçlrllecek· 
tir. 

Bir takım gazeteler de tngUtere
nin Avrupa sıyasuı için çıkan biber. 
ler hakkında, salahiyetli mahfiller ,.. 
ni hiç bir karar atınmadığmı ve lngl-

liz murahhaslarının Londradan Str~ 

sa'ya gittiklerinden beri hiç bir bildi
riğ çıkarılmadığını soylemektcdirler. 

Bu nninaşebctle Sır Saymen•in 1n
gilteredcn yola çıkmadan önce avam 
kamarasında gozden geçirilen ıorum· 

lar hakkında hıç hır soz soyliyemiyc
cciğni bildırdıgi hatırlatılmaktadır. 

Konfcran~ pazar günii dt 
clt'vam t•clt•cek 

Londra, 13 ( A.A.) - Yeni çıkan çok 

önemli sorumlar Stresa konferansının 

çalışmalarını dUn akşam bitirmesine en· 

gel olmuştur. o .. ı..n için konuşmalara 

cumartesi ve pazar günleri de dCTam 

edilecektir . 
Son dakikalarda, Almanya da gir T l 

halde ilğili devletler konferansının 
--Sayıfayı çevırı rıi 
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kında toplanacağı ve toplanunın, kuv • 
11ttli iktimallere &ÖD Lopdra'da yapılao 
cagı öğrenilmiştir. 

Sir Saymen'in ;&öyledikl.eri 
Roma, 13 (A.A.) - Gazetelenn yaz· 

dıklanna göre Sir Saymen alman gaze 
ıecileriyle konuşarak fngilterenin Avus 
luryanın içsel i§lerine karışılmamas~ 

Jl'laddesinde Almanyanm arzu edece~ 
izahatı vermeğe hazır bulunduğunu •ÖY 
1emi tir. 

İngiliz bakanı bu izahat Almany~ 
memnuniyete değer görülmezse tn . -
re'nin "kanşmamak,. hakkında İtalya ve 
Pransa ile bir anlaşma yapmağa karar 
'9ertniş olduğunu da aynca bildirmittir. 

Alman gazeteleri İngiliz ıyasa
'"lllI övii vor)ar 

Berlin, 13 (A.A.)' - Doyçe Alge • 
mayne Zaytung: Almanyamn bir D ~ ı 

saldırmamak andlaşmasına girmeye ha
zır olduğu yolundaki söylediklerini mu
rahhasların manevi kuvvetlerini önemli 
olar 1• yükseltmiş otan verimli ı- · hadl· 
ee olarak adlandırmaktadır. 

Lokal Anzeiger, İngilterenin kendı 

görüşüne bağlı kalmış olduğunu yaz • 
maktadır. Almanyanın Avrupa barışı • 
nm korunması yolunda iş birliğinde bu
lunması tehlikeye konulmamak şartfyte 
tlç devletten her birinin • birtakım tah· 
didlerle • kendine yara§ır yolu güdebi • 
Jecefi ihsas edilmiştir. Bu gazete diyor 
1rf: 

"- Konferansın diınkü zorlu uğraş 

masrndan sonraki konuşmalarını kısal • 
tarak anlatmak gerekirse İngilterenin 

arabuluculugu ortalığı aydınlatmıştır. 

Şu h lde konferansın Avrupanın hava· 
ıına yeni yeni bulutlar getirtmesinden 
kor mak do ru değildir.,, 

diner Tagcblat diyor ki: "Konf · 
rı n ikinci giınü konuşmalarını kısa
ca anlatmak gerekirse denilebilir ki İn
gilterenin aracılığı fransanın uluslar der 
ne ı d ki teşcbiısü işinde büyük bir mu· 
vaffakiyet kazanmıştı. 

Uluslar derneği konseyinin üç dev • 
lctı Ver ay'a göre Almanyaya karşı 

b"r k rar almaktan vaz geçmesini ve so
g el ol rak ileri silriilecek bir 

nce ile tasfiye edilmesini gerçek
ôreb ·Jiriz. 

Son toplantı 
S r a, 13 (A.A.) - Konferansın son 

bölumü saat 9,30 da başlamıştır. Son 
gjıcleriyle çalışan murahhaslar, işlerini 
bitirmişseler de öğleden ıonra bir otu -
rum Jaha yapılmasına gereklik olması 
iktimah vardır. Böylelikle murarbaslar 
pazartesiden önc;c Stresa'dan aynlan11· 
yacaklardır. Bu sabahki konuşmalarda 
1u addclcr vardı: 

ı - Almanyanın uluslar derneğine 
dötımesi sorumu, 

2 - Avusturya, Macaristan ve Bul
ıaristanın silahlarının arttuılmaaına 

l'lair anlaşma sorumu, 

3 - Ortaavrupa andla,ması ve A· 
YVSturya sorumu. 

İtalya hükfimeti yakında Almanya 
1rilkfımetine Ortaavrupa andlaşmaun
Claki 8a1dınnayanı maddesini tarif eden 
ft Almanya tarafından istenilmiş olan 
bir nota gönderecektir. 

Şimdi yenilmesi gereken önemli bir 
sorluk kalıyor ki o da ileride andlaş

maların bır taraflı olarak bozulmasın
da b vurulacak ökonomik ve mali 
:niı yyidclcr sorumudur. 

Dün bu sorumlar konuşulduğu &ı· 
rada fran ızlarla italyanlar bu alanda 
ıldişlerini aydınlatmaları için ingiliz
Jer üzerinde bir tazyikte bulunmuşlar

• da ingilizler bu göHişlerini bellf et· 
memişlerdir. 

Royter ajansının diplomatik bildir
meni diyor ki: 

Bununla beraber uluslar derneği· 

Din vereceği kararın gerçek bir kuvvet

te olmaması iktimal içinde olmakla be· 
raber bu karan devletlerin ileride tek 
taraflı bozmaları ve yeni yükümler ha· 
Jlnde ne yapmıya hazır olduklarına da
ir aydınlanmıı olmaları gerekir. 

Fransız gazeteleri durumu 
eyi karşılıyorlar. 

Paris, 13 (A.A.) - Gazeteler Stre. 
udaki dünkiı sonuçlardan çok eevinç .. 
H<lir; Fransanın Ccnevreye baş vurul· 
IDaQına ingilizlerin de katılmalarını B. 
JPlanden ve Laval için dikkate değer 

bir muvaffakiyet sayıyorlar. 
P8ti Parf9iyen diyor ki: B. Flan

(1 .. n;n s~~ılmaz dlSleni ile nlbavet Oc 
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1 
devletse hazırlanan proje tcsbit edil- ı 
mittir. Bu projeye göre Almıanya )'eni- . 
den and l>ozueuluğa kalkışırsa :IEendisi
ıekarp, yapacağuu tamamlamadan, 

Kamutayın dünkü 
toplantısı 

• Garbta fikir hareketleri 
mali ve aıconomik abloka yapılacaktır. 
Uluslar derneğinin bUti.in üyeleri ile 

Kcllog andlqmasını imzal mış olm sı 
dolayısile Amerik ya da projeden ha

ber verllmiştir. 
Matcn. Jurnal, Figaro ve Övre ga

zetelerı, 1 ransa, İngiltere ve İtalya ta· 
rafından elbırliği ıle teklıf olundugu 
içın uluslar dernegi konseyunn bu pro
jeyi tasvıb edeccgini sanıyorlar. 

Ciene aynı gazeteler, mayıs ayı i~e
nııinde Roma·da bir Tuna konferansı· 
nın toplanacagmı tahmin etmektedir
ler. 

Bu gazeteler son olarak diyorlar k.i: 
Almanlar, Fransa, İngiltere ve İtalya 
arasındaki birliği bozmayı hiç bir za
man başaramamışlardır. Görülen iş çok 
duzgiındür. Stı esanın yarattığı hava ya
Jıyacaktır.,. 

Tam ı>Ol partının organı olan Popu· 
ler ga etetııne gore Stre&anın faydalı te
airleri gorulecektir. Bu gazete: İleri 

surdugumuz metodun, bu ııuretle tesiri 
eyic:e anlaşılmıştır.,, diyor. Almanya is
terse kendiaiyle birlikte gerektiği z:a. 
man da ona karşı olarak barışın kurul
masına çalıımahdır. Herhalde B. Hit
ler silahlarını teslim edecektir.,, 

İngiliz gazetelerinin yazdıkları 
Londra, 13 (A.A.) - Gazetelerin ge

nel gonişünü anlatan Times gazetesi, 
Stresa konferansının kendilerini tehli· 
kede gören devletleri biribirlerine ya· 
kınlaştıracağını yazmaktadır. 

Times Almanyanın Uluslar Der· 
neğine donmesini dilemekte ve bunun 
için ba ı umudlar bulundukça eLbirli· 
ğiyle çalışılması gereğini işaret etmek
tedir. 

Deylı Meyi, Stresanın Almanyanın 
da gireceği geniş ölçüde bir konferan
sın başlangıcı olduğunu yazmaktadır. 

Deyli Telgrafa göre İngiliz politi
kasınıp başhc:a kaygısı Almanyanın U
luslar Derneğine dönüşünü temin et
mektir. Bu gazete Almanyanın koydu
ğu şu şartları hatırlatmaktadır: 

Mu temlekelere ve mandalara sahih 
olmak. Öte yandan, gazeteler Alman
yanın kuzey dogusu andlaşmasına gir
mek önergesini ihtiyat}~ karşılamakta-
dır. 

Dcyli Telgraf bunun için diyor ki: 
Teklif edilen saldırmama andlqmaları, 
şimdilik andlaşmaların maddeleri ka· 
dar teminat vermekten uzaktırlar. Al· 
manya, Fransa, Rusya ve Çekoslovak
ya arasında konuşulmakta olan dogu 
ıkar§ılıklı yardım andlaşmasını, barı§ı 

korumayı gilden müşterek çalışmaya bir 
engel sayamaz.,, 

Alrnanyamn hareketi bir 
manevra imiş 

Paria, 13 (A.A.) - Havas'ın Stresa
daki bildirmcninc göre Avusturya ao· 
rumiyle llgili Ulkelerin iştirakleriyle 

yakında bir konferansın toplanmaaı 

muhtemeldir. Almanyanın bir doğu ıal· 
dumamak andlaşmaıı için olan aözle
ri Uzerine ingiliz hükfunetinin Alman· 
yanın ingiliz fikirleri hakkında Ber· 
Jinde maili.mat elde etmesi gerekecek· 
tir. Halbuki Fransa Dış Bakanı bu ye
ni tahkikatın sonucunu beklemeksizin 
fransız • sovyet anlaşmasını imza et
mek ilzere ay sonundan önce Moskova· 
ya gidecektir. 

Jurnal ve ba ka bir takım gazeteler 
Almanyamn hareketinin yeni bir ma
nevra olduğunu yazıyorlar, Pöti Pari· 
aiyen'e göre bu manevra hlllrllmsilz 
bırakılacaktır. 

Taymis'in iki sorusu 
Londra, 13 (A.A.J - Stresa konfe. 

ransı hakkındaki duyukları tahlil eden 
Taymis gazetesi diyor ki , "üç devfetin 
Almanyayı ilerdeki konuşmalara çağır • 
mak arzulan beJlidir. Avrupa itlerinin 
yeniden düzelmesi böylece imkin bula 
cakbr. Almanya müsui hakları olan bir 
ulus tanınmadıkça, aerçek bir bant• 
varmak imkansızdır. Almanya, İsteklert. 
ni daha tam olarak IÖylemem.iıtir ve hu
kuk birliiini elde ettikten sonra bu is
tekleri IÖy)iyecektir. Rayh, müsavi bir 
güc olarak tanınmadıkça hiç bir nokta 
aydınlanamıyacaktır. lki noktanın timdi 
den kotanlması gerektir. Almanyanın 

uluslar derneğine yeniden dönmesi için 
koyacağı tartlar mutedil olacak mı? Sal
dmmlan iktimali olanın plinlannı boza
cak en iyi ghenlik siltıemi hangisidir • ., 

( Sonu 6 rncı savrleda} 

(Ba~ı 1 inci sayıfada) 
yon lirası paralıdır Geriye kalan 6 

mı.yol lira r smi kurumlarındır. Pos
ta işlerı de (8) milyon lirayı aşmakta
dır. Ve bunun da 6 milyon lirası dev. 
let kurumlarına aiddir. 

Buna kar'iı birçok işle ınuz vardır. 
Tabii dikl.atinizi ç,ekmi ir. Bütün ge
lirimiz 6 mılyon lira kadar bir paradır 
ve bu para ile de koskoca ülkede 600 
merkezi idare etmek zorundayız. Bu 

para hizmete yetmemektedi. Öteyan
dan Ulkenin ökonomik ve ticari duru
mu d ha fazla hizmete ihtiyac göster
diği gibi ıüel işleri b~armakta bu ka
dar işi de 3500 kişilik bir işmen kad· 
rosu ile çevirmekteyiz 

İşlerin daha düzgün oıarak çevril
mesi para işidir Büdcenin genel duru

mu dlllayısi'e bu yıl tatbikine girişe· 

cegimiz işleri geri bıraktıl:. Şimdi ya

pılacak but ün işleri anlatayım: 
Bak nlar k •. ruhına iki kanun tek

lif ı:ttik ve hUkfunct büdccsinden poı· 
ta nakliyatı ile telgraf muhabere para
larının ıimdilik Üite birinin verilme
sini istedik. 

Sayın katınıza gelecek olan bu ka
nunu onayacağrnızı umuyorum. Bugün 
telefon dünyada ökonomik ve aoıyal 

bir vasıta aayıldığı halde yurdumuzda 
•ayısı pek azdır. Bu bakımdan tedbir 
almak gerekliğini yakından duyuyo· 
ruz. Şimdilik telefon hatlarının batı 

vilayetlerincdogru gitme ini temini 
pek gerekli buluyoruz. Koyduğumuz 

bir miktar para ile pek önemli merkez
leri biribirine bağhyacağız. 

Telgraf, telefon hatlarını kablo ha
linde toprak altına almayı pek lüzum· 
lu görmekteyiz Bugün merkezde sayı· 
ıı 5 - 6 olan muhabere hatlarını kar· 
tılıklı olar.ak 20 ye çıkarmak, konuşma 
lletlerlni pekiştirmek, her dakika isti· 
yenlere konuşma lmk!nlarmı verebil
meyi zaruri ödevlerimizden sayıyoruz. 

Posta, telgraf ve telefon işlerinin 
özel önemi her türlü anlatma ve iza -
hın üstünde olan bir mefhumdur. Do

ğunun bUtlin telgraf ve telefon konuş

maları Ulk.emizden geçmek mecburiye
tindedir. Geçmiş devirlerin değer ver
mediği bu işin başar.ı:lması bir transit 
rolU yapması dolayıslle Ulkeye bir ge
llr kaynağı olacaktır. Bu ı,e harcana· 

cak paranın fazlasile ~lir getireceği· 
ne olan inanımrzla bu yrl bu kadar, fa· 
kat gelecek yıl daha kuvvetli kanun
larla katınrl'.a çıkarak hızla ite bqhya-
cağız.,. • 

Bay Çetinkaya bundan sonra pos

ta ve telgraf memurılarmın aldığı m•· 
aşları söyliyerek yorucu ve yıpratıcı 

btr çahpna ile hayatlarını aynı uman

da btr yurd işi ol,an mesleklerine bal
tamı§ !lle.murların bilgi, teknik bakı· 

mmdan da ilerlemelerine çalıtddığuu, 
maatlarınm barem derecelerine göre 

düzeltileceğini, bunun için de bir tet
kilatlanma kadrosu buırlandığmı, yük

sek mUhendis okulasmda Uç yıl: ve U!t 
yıl da posta idarelerinde çalışarak is

tenilen değerde genç, bilgili memurlar 
yeti tirileceğini söylemiştir. Bayındır· 
tık bakanımızın sık sık alkışlanan iza

hatından sonra söz alan Süleyman Sır· 
rı Öziç (Yozgad) Bay Çetinkaya'nın 

her tuttuğu işi başardığının izerlerile 
meydanda olduğunu; bütün bu işlerin 
er geç halledileceğini; yalnız telgraf 
memurlarından zenc:irleme kefalet do
layısile kesilen paraya bir çare bulun
masını diledi. Bay Çetinkaya, bunun 
için kamutaya hazırlanmış olan kanu
nun sunulacağını söyledi ve kanunun 

genel durumu üzerinde ba~ka söz isti
yen olmadığından maddelere geçildi ve 

büdcenin onandığı anlaşıldı. 
Posta ve telgraf ve telefon idaresi • 

nfn 1935 yılı masrafı karşılığı olarak 6 
milyon 132.800 l!ra tahsisat verilmekte 
ve geliri de 6 milyon 132.800 lira olarak 

kestirihnektediı. 

İdarenin 1935 yılı büdceıi geçen yıl 
bUdcesine göre 577.123 lira fazladır. Ve 
bu büdce Ue Genel Müdürlüğün önU • 
mUzdeki yıl içinde yapacağı işler ara • 

nda. Ankara _ İstanbul telefon hat-
aı • . A 
tının düzeltilme ve pekiştirilmeaı, n -
kar.ıda bir genel müdilrlük binası yap • J 
tınlmau gibi işler bulunmaktdır. 

Bundan ıonra baaı ölüm cuaları 1 

Bugünkü Felemengin sıyasaJ ve ökonomik vazi> eti 

"Revue de Paris,, .son sayısında Fe. var. Bir hafb çıktığı takdirde petr~ 
1 dair beJJi"'--lı yerlırlrıl tır • Uıtiy~lan pek fiddetli olacağını bıl cmenge , "'""il • bU • 
cüme eylediğimiz gayet güzel bir ya- Japonlar bu kuyulara göz dikmış 

zı ne~rediyor: 

Felemengın ökonomik faaliyeti, dıı 
ticaretine aid şu rakamlarla hulasa e • 
dilebilir: 1928 de mübadelelerin yekft • 
nu, franııız dış ticaretinin yarıaı de • 
mek olan 50 milyar frangı bulm.U§tU. 

Felemenk ahalisi Fransa ahalisinin beı 

te bi.ri olduğuna göre nUfus ba§ına ti • 
caret nisbeti, Fransada 2,550 frank i.ken 
Felemenkte 6,120 franktır ve lııgilto· 
re, Almanya, Belçika ve Birletik dev -
letlcrinkinden yilksektir. 

Felemenk, asırlardanbe.ri uraıntısu 
ve macerasız çalışmış olup serveti nis
beten dünyanın en mühim aorvetidir. 
Bu memlekette birikmiş ~.rmayeler hak 
kında bir fikir vonnck ıçin Fransada 
tescil edilmış iradlar yekunu 4g milyar 
frank iken Felemenkte 41 milyara çık· 
tığını ıöylemek kifidir. 1 milyon fran
~a kadar iradı olan kimaeluiıı adedi 
Fran5ada 12.000 iac Felcmeıık1e 10.000 
1 milyondan fada iradı ola.o.la.r da Fran 
aada 41>4, Felemen.kte 764 dU.. 

Bu nı.emlckct faaliyetinuı tctkil •t· 
tigi ahenkli manzumode ferdin tabiatle 
mucadele&i de belli başlı bir yer tutar. 
Uzun zaman "tedafüi,, olan bu mıica • 
dele son zamanlarda ''tec:avüzi" bir ma
hiyet almıştır, şöyle ıki: Meseli 1918 

de ~ıka.rtılan bir kanun ile koca bir de
nizin, yani Zuyderzee'nin ortadan kal· 
dırılması kararlaştırılmıştı. Bu deni • 
zin büyUklilğil 4.500 kilometre murab
baı, derinlik vasatisi 10 metredir. ln • 

sanların giriştiği işlerin en muazzam • 
tarından biri olan bu kurutma ameliye
sini başarmak için evveli Zuyderzeeyi 
şimal denizinden 30 kilometre uzunlu

ğunda ve 80 metre genişliğinde bir sed· 

le ayırmak Jazımgeldi. Şimdi bu aed • 
din Uzerinde güzel köyler peyda olmuı, 
yollar yapılmış , demiryolu yapılmakta 
bulunmuştur. 1çerde kalan aula.r, mu • 
azzam tulumbalarla denize akıtılmış ve 
Felemenk, büyükçe bir vilayet kadar 
toprak kazanmıştır. 

Felemenk Hindiıtanında vaziyet fe
na olup metropol ökonomisini tehdld 
edecek mahiyettedir. Orada buhranın 

cebhelerinden biri, Felemenk aermayeıi 
yatırılmasının azalmış olmasıdır. Bun
dan başka, sermayenin temin ettiği ka 

zanc:lar pek mühim bir niabette dilş • 
müştür. Felemenk Hindistanına ya-

pılan ihracat 928 de 1.750.000.000 frangı 

bulmufken 1932 de 470 milyona iıımif-
ti. Devam etmekte olan bu tedennınhı 
batlıca .ebebi japon rekabetidir. 

Japonyanın Felemenk müıtemlek• 
lerine yakın olmaaı ona büyWt biı- tı. 

tünlilk temin ettiği gibi maliyet Ha\. 

}arının, Avrupa aanayiinin rekabet o • 

demiyeceği ni&bctte apiı olmuı da İ§i· 
ni kolaylaıtınyor. Japonların bugUn 
giriştikleri "ticari taar.ruz,, un muka:> 
der sonucu ne olacağını anlamak lçın 
çok beklemek lazmı gelecektir ıJ Onla•, 

yalnız Felemengi değil, yalnız bU~Un 

Avrupa memleketlerini Felemenk Hın· 
distanı piyasalarından atacaklardır. 

Yerlilerin giydiği elbisenin felcmenk • 
ten gelen kumaşı yirmi frank kadar tu· 

tuyordu. Japonlar aynı kumaşı '1 l·l 
franga satıyorlar. Bu yüzden felemenk 
pamuklu sanayii pek büyük sararlar 
görmektedir • 

Müstemleke vaziyeti aıyual baJum. 
dan da fenadır. Japonyada petrol bulun 

maz. Halbuki Felemengin Bomeo ada· 
ıında fevkalade zengin petrol kuyulaın 

lunuyorlar .• 

Felemenkte hüıküm süren buhr n 1 

pek tlddetit olup ökonominin her a a• 
nını urmış bulunuyor. FelemenkJılel 

unayilerhıi refah aenelerlndeki taleb 
yekQnundan çok fazla bir taleb ıçın ut 
muılaroı. Halbuki dıı pazarlar bırdell' 
bire kapandı ve her memleket §ımdıy• 

bdar dıfardan aldığı malları mı.imJcüJI 
mertebe kendi topragında tedarık et • 
mek yoluna girdi. Bu sayede 1928 ıl• 
1933 rteneleri arasında yumurta ıhraca• 
tı 612 milyon franktan 220 mılyon•• 

drai mahsuller ihracatr 6 mılyar frank
tan 2 milyar 790 milyon fran a, h 
sa Felemenk dış tıcareti be§ se.1e ı 

de yirmi milyar &anktun 7 mı y 11 

milyon franga düşmuştıir. 
YekWıu 7 milyar 300 mıl)'on • k 

olan büdcesinin açıgı 2 1-2 milyar ,r. 
ltsiz adedi ise işçilerin uçte bırı nıs • 
betinde, yani 400.000 kişidİT 

x x x 

Felemengin nı.ifusu geçen asırdan • 
beri artmııtı. Daha 1850 de ancak 3 
milyona yakın iken 1932 de 8 mılyoıı· 
dan fazlaya çıkmıştı. Rotterdam ı e 
Amsterdam arasındaki 80 kilom tı .... ı< 
pek dar sahanın nufusu 2,500,000 dıt. 

Ahalisi nüfusu bu derece kesif olan o 
havalideki şehirler en ziyade l 7 ı 

asırda inkişaf etmi§lerdi. 

ı 

Felemenkli her şeyd n evel bir 1 a 
d:ımıdır. Ötedcnbcri pek buyuk iş er• 
girişmiş ve onlara bütün mevcudıye ı 

ni vakfetmiş olan felemenkli, t .. ı1 

gün çalışmayı Adet edinmıştir. Ak •lt 

evlnde, günün yegane 'esaslı" yem " 
ğini ye.dikten sonra misafir kabul e r. 
Görüştüğü kimselerin çogundan ır 

menfaat veya fayda bekler. F cm ' i, 
aıaksadsız, faydasız bir do tlu u n • 
maz ve lilzumunu bile duymaz. O 
için olacak ki pek g 'ç do t olur. F 
olurGa ondan daha sadrkı dah 
ıl bulunmaz. 

Felemenkli evine çok du kund ı 

Bu uzun geceli, rüzgarlı, sislı me •" 
ıkette evin baıka bir tadı vardır. Bu k 
bir itina ile yerle§tirdigl ve silsledıgi 
evinde en güzel aanat eserlerine te 
dflf edilir. Bilhassa kozmopplit oııın 

felemeıBli, kendinde ingiliz, alman ve 
frıınsız kültürlerinin bir sentezini yap• 
mııtır. 

Onun zihniyeti de dinine göre de

iiıir. Memlekette 48 muhtelif mezhcb 
varıdır. Eberiyet 3 milyonla protestan" 
tarda olup bunlardan sonra katolıklel 
(2,500,000) gelir. Yahudilerin adedi 
125,000 Jdfidir. Bundan baıka 1 milyoA 

kadar "dinai.&,. olup dinsizlik halkıll 

~ umudarmda ve bele 
çok ilerJemütedlr. 

x a"' 

aehirlerdcı 

Felemenklilerin ~edenberf Bir e8 • 

&'U vardrrı "Küçük bir ulusun büyü~ 

olabilcllği her işde bilylik olalmı,, det• 

ler. Tealim etmek lazımdır ki Felemen1 

gin Uç asırlık tarihi bu ~zu, yerine ge 
tirdiklerini isbat eylemiştir. Nıtekioi 

bu memleketin uluslar arasında tuttu• 
ğu yer,nüfusunun ve ıoprağının kendi• 

ne temin edebileceği yerden çok bil • 
yiı'.tür. Bafka ülkeler aervetle.rini toP' 
taklarında bulmutlardır. Halbuki fel• 
menk bllt\in servetini kendi eliyle me)Y 

dana getireli. 

~üpheai.zdir ıki Felemenk bugün t ... 
klm.UlilnUn tehli.kıell bir dev.reline gıı:ıı 

mit bulunuyor. O, geçirmekte olduğue 
hakı1unda Bafbakanlık te.&kcreleri " muz buhrandan, daha doğrU11u değifm4 
Tüze komiıyonu mubataları okunarak safhaaından müteessirdir. Fakat fı ti• 

onandı. nayı baber veren bulutların bi.riıktigınl 
· Kamutay'ın 934 yılı birinci klnun &örmek doğru ise 0 fırtınaya karşı k<>-
ve 935 yılı Jkincikanun ve tubat ayla- yacak kuvvetler bulundu~unu ~a du : 
rı hesablarr hakkında Kamutay heuıb- ıünmek gerektir. Bu kuvvetlerın baş 
lannın tetkik lkoa:Uyonu mubatuı vo lıcaaı memleketin henüz eksilmeğe u• 
tekaüd, yetim aylıkları~ umum mu- tutmamı§ olan aervetidir. Son sen 1 

hasebe kanununun g3 üncü madde~ f da aksülamel gösteren biıny 1 • 
• . le haktan zar ın , 

göre zaman geçmeeı auretiy . ıağlam olduğu anlaşıldı. Um et• 
dilşüp düşmiyeceğine da.1.T mazbatanın 1 nını· ki daha .. ;Adetli aarsıntılar k ı• 

b k • uoa veril· me 1 ,.,.,. \1 divanı muhase at onwsyon eında, eaki sarsıntıların zayıflattı 
mcsi onandı. ,;: bU enin aksülamelleri aynı dere e 

Kamu art si aUnU topla.naca•· ny 
tay paz e • muvaffakiyetli olacaktır. 

tJT. 



Şinıdik' ~ 
en Ünl" .~ sovyet bale sanatkarlarının 
l'f-, u mumessillerinden üçü bugün şelı· 
"«lllZe gel · lltıı' mış olacaklardır. Halkevi sah· 

ınde sa 1 btılac ~ nat annr alkışlamak fırsatını 
layısi agımız bu sanatkarların g !isi • • 
ıtıaı~ Yle rus baleciliği hakkında krsac.a 

uınat · ~ vermeyi faydaJr buldu1
:; 

le . usya, dünyanın en ünlü rakrs ve ·1-
. -<'.l'ltka 1 leketti r arım yetiştirmiş bir nem • 

Pa 
1 

r. Evrensel bir ünü olan Anna 
v Ova'lar N"· k''l 1

12 0 
• ıJıns ı er ve şimdi fra·1 • 

lar Perası baş dansörü olan Serge vr r· 

ili 'arus ulusunun plastik raks kabiliyeti
tfrnı·usya dışında tanıtmış ve takdir et • 

ış sanatkarlardır. 
1),, d 

baı . -ı a~ başka Moskova operas·· ., 
l'ti~81.geçmişte olduğu gibi şimdi de bli· 

heye~ ıan~t değerine sahihtir. Bu bale 
ren ne daıma yeni sanatkarlar yetişti· 

• llıfoııko • itibarla va nm bale mektebid'r, Bu 
et Jıld" ge!;en yıl kuruluşunun 125 in. 

lt:nı.cia ~?ünıü kutlanan bu mekteb hak. 
buld ıraz malumat vermeyi faydalı 

uk. 

tl~:oskovada devlet himayesinde i''< 
~ b 0 1806 yılında kuruldu ve 1809 da 
tehi u ti_Yatronun içinde bir 'tiyatro mek· 

tesıs edildi. 
Bu~. llıı ~,,atro mektebi 4 §Uheye ayrıl -

Ilı §tı. Talebeler 7 ile 1 C> yaş arasında 

13
ekebe kabul ediliyorlar ve ilk şub:...2 
~ 14 yaşına kadar kalıyorlardL Bun. 
sın sonra talebeler diğer Uç şube i! • 

t; •• da bölünüyo.rlardı. Kendilerinde bir 
·..,-atro bran"'ş ı· • ·~ 1 b" k b·ı· .. IUJ ı çın ooe ır a ı ıyet go· 
~ en talebeler üçüncü şubeye aln:uyor, 
ilaha az istidadhlar ikinci şubeye veri • 
tt~rlarclı. Kendilerinde hiç bir sanat is
ti dı olmadığına kanaat getirilenler de 

Yatro k }' nun te nik kısunlarmda çal~nı; 
a hazırlanmak üzere dördiincil gubeye 

'Yrıhyorlardı. 
f· ~ektebin programında dans, rusça. 
dan sızca ve hesab dersleri vardı. Bun .. 
a~ başka müzik, resim ve eskrim de 
gretiliyordu. 

Fakat derslerin en büyük kısmı rak· 

~ 
1 
hasrediliyordu. İkinci ve üçüncü şu • 

h
e erin talebeleri dram veya müzik 111 • 
elfr' ıne ayrılsalar da raks terbiyesi ge-

:e zaınanıannın en büyük lasmını işgal· 
en geri kalnııvordu. Talebelerin umu· 

mi kültür teı b'y lcri ise ta.r amen ihmal 

ediliyordu. 
1835 tlen itibaren, ökonomik scbebler 

do· yısiyle, tfyat•o müdiirlüğü anc k 
nihari talebt almaya karar verdi ve '•u 
talebelerin tah-.;;li yalnız dans derslerine 

mü. İ'asır kalıyordu. Yalnız erkek ço • 
cuklarııı, ilerde orkestraya girch"' ... ~k 
üzere müzik dersi de almaları~a izin 
veriliyordu. Nizamname muci):ıince bil· 

tün talebeler, verilen temsinerde '
bulanmıya mecburdular. 

1865 de mekteb yeniden düzenlen Ji 
ve yeni bir teşkilat yapıldı. Bu yeni teş
kitata göre mekteb üç şubeye ayrılacak· 
tı: Bale, Opera ve Dram. Her üç tııb" • 
.in programlarında genel kültür terbi • 

yesi vardı. Fakat bu nizamname Çar t • 

rafından tasvib edilmedi ve bu ıslaha · 
tın tesirleri de yavaş yavaş ortadan si-

lindi. 
1888 de kabul edilen nizamname mek· 

tehi iki kısma ayırıyordu: Umumf kül • 
, ... programiyle beraber bale şubesi v~ 
d 'rn şubesi. Bale kısnunda tahsil mlid· 
deti 7 yıldı. Bu ıube talebelerine verilen 
umumi kültür seviyesi aşağı yukarı bir 
ilk ınekteb tahsili derecesindeydi. 

Bale mektebi uzun zaman profesör 
ve muallimlerini batı lilkelerinden get1· 
riyordu. Ancak 20 inci asır başlangıcın· 
dan itibarendir ki rus profesörler mektcb 
te ders vermiye ve baleleri idare etm~." 
başladılar ve butarihten sonra ruslar 
arasmdan da raks sanatının büyük Us • 

tadları yetişmeye başladı. 
Sovyet devriminden sonra yapılan 

terbiye ıslahatı arasında tiyatro mektc • 
binin eski bale şubesi baştan başa yeni· 
den tanzim edildi ve büyük tiyatro b ıle 
mektebi adım aldı. Şimdi bu mekteb bir 
"tekniktım,, haline getirilmiştir. 7 ihza· 
ri ve Uç teknikum (orta tahsil) sınıfı 
vardır. Devrimden sonraki bale mekte • 
binin tahsil u&11lleri eski usulden çı:ık 
farklrdır. Büyük tiyatro ve Tcknil: u 

sanat ve kültür seviyesi yüksek raks 
sanatk~rları yetiştirmeyi amaç edinmiş· 
tir. 

Genel kültüre gelince, talebeler, fü:cl 

dersleri dışında, 7 sınıflı bir orta '·· 
teb tahsiline d,.: ' ·"lhsil görmekte • 

- -
1tt~t1nrer'iır yarattığı ligürlenf~n ikisi 

- "' 
r1ugün Ankaraya ge/ece1C oıan bale 

artisti Messerer'in bir pozu 

dirler. Teknik dersleri de devrimden ön. 

cesinc bakarak çok daha ağırlaştırıl • 

mıştır. 

Mektebte müzik tahsili de büyük bir 

yer tutmaktadır. Piyano dersleri, ö ·I 

milzik mekteblerindc olduğu kadar ile

ridir. Bundan başka ilk iki yüksek il· 

mfta "müzik dinlemek,, denilen rı • - ı i 

müzik det"sler.i okutulmaktadır.Böylece 

talebeler müzik üalübları tarihini gör

meden önce bunu anlıyacak bir mü ... :.: 

kültürne sahih olmaktadırlar. Talebeler, 

opera temsillerine de iştirak ederek na
zari dersler yanında pratik bilgilerini de 

artırmaktadırlar. 

--~----···----~~ 

ZAYİ ALTIN SAAT 
VE KORDON 

Perşembe günü akşamı Taşhan 
ile Yenişehir arasında kordonu 
ile birlikte altın sa.atımı kaybet· 
tim. Bulup adresime getirene yir· 
mi beş lira vereceğim. 

Devlet Şurası muavinlerinden 
Seyfettin KD.mi 

Çağrılış 

Kamutay Maliye encümeni bugün öğ
leden sonra saat 14 te toplaı:;acaktır. 

!! 

' 

: :> 

.; 

Aydın duyukları 

Yeni okul yapıları - Belediye cahsıyor. 
Nazilli'de bayı ndrrlrk işleri· 

Konser: 
Dün akşam Halkevinde, Aydın sıt· 

ma mücadele mmtakası başkam Dr . 

Rüştü tarafından (Sıtma) hakkında bir 
konferans ve arkasından okudan Şefik 

ve Hüseyin tarafından keman ve piya
no ile bir konser verildL Geneler bu 
konserlerinde H. v. Ernat'in (Eleği) 
&ini, Gosaek'in (Gavotta) sını, Oh. de 

Beriot'un (Adagiyo) sunu ve Franc 
durdla'nın (Serenad) ını çaldılar ve çok 

muvaffak oldular. 

Hapisanede kurs: 
Halkevi okuma odasına mart 935 

ayında (2103) yurddaş gelmiş bunlar _ 

dan 1140 ı çeşid btti:kler ve 963 U de 
gazete ve mecmua okumuşlardır. Ge • 

l~nlerin 548 i okutan, 540 ı okulah, 492 

eı işmen ve 523 ü çeşid mesleklerden • 
dir. 

Halkevi kur&Jar ıubeai. Aydın hapi· 
aanesinde okuyub yazma bilmiyen hL • 

pisler için bir kun açmııtrı. Kura 0 • 

kutanlığını okutman Saib üzerine al • 
mıştır. 

Soysal yardım şubes-i de hapislerin 
huyla.rınr düzeltecek ve bilgı·• ·- . . u:nnı ar-
tıracak bitiklerle hapishanede bir kü
tüphane kurmak için işe giripniştir. 

Belediye büdcesi: 
Belediye mcclisimi.z, niaan toplan • 

tılarma başladı. ll1ı: toplantıda encii • 

menin verdiği büdce olcundu " çoğal. 
tılarak üyelere dağrtılması onandı. Böd 
cemiz bu yıl 129 bin liradır. Geçen yıl 
106 bin lira idi. Bu yıl büdcesinde e

lektrik yapısı için emlak bankasından 
ödünç alınacak 30 bin lira bulunduğun 

dan bu çıkarılırsa büdce geçen yrldan 

7 bin lira eksik olarak yaprlmıştır. 

NcuUli onarılıyor : 
Nazilli - Kazada okul yapma dep· 

Ş.APKACI - MODES 

Afife 
Telefon No.: 1550 

reşmeleri hızla yürüyor. Kuyucaıt na
hiyesi merkezinde yapılacak mod m 

okul yaprsmm taı ve diğer yapr ay;rt· 
Jarı ha.zıdaııarak temel atma şenliği ya 
pılmışta. 

Aşa&I Nazillide yapdacak okul ya· 
pıs.uun da teinel atına resminin, men

eucat fabrika.siyle birlikte ıs nisaıadıa 

yapılın-.ı: düşüniilliyor_ 

15- ni11&ntfa., fabrikanm. 

merasimine büyüklerimizin efe gelecelt

leri Nazillilileri çok sevindirmiştir. 

Nazil!.inin her yerinde şimdiden büyük 

hazırlıklar göıülme.ktedir. 

Germencik nahiyesi lnnn'l".u "Y fır.w.. 

rumtr yıllık kongresi' dlin toplandı. 

Eski heyetin raporu ve heaabları onan 

. dıktan sonra g35 yılı bil.dceai konutu!· 

du ve onandı. 

Yeni heyet. Ufiminıi&.~ :&qmıWga 

okutaa Ferid, VttnedaTlrfa A1uneod 8z- \ 

rıerler, ütibliğe terzi Hilmi ve üyelik.. 

Jere de Bayan Kadriye ve aşcı Hida • 

yet getirildiler. 

Şimdiye kadar, bu kurwnun başın

da çal.rpı ve- çff eyıi itler gören Cemil 

Tezer, belediye ve- fıırkadaki işlerinin 

çokluğımdan bu yıl kurumun baJindan 

ayrılnıı§tır. Yenf heyetin daha çok ça.. 
hşacağmı ve kara gün doatu kunımu 

ylikaelteceklerinJ diler vo umaru. 
..• ,., 

Türk Maarif Cemiyeti 

Çiçek balosu 
18. 4. 1935 

Davetiyeler Cemiyet merke
%;ile İstanbul eczanesinde 

bulunur 

1 
gı~ ?1-~·~e! şapkaları salonumda teşhire h ~ 
Te-;rıf mızı saygılarımla dil . il! • 

-- Sayın Bayan, Mevsim için AvrapMlan ~ 

· -- erım. 

On Yıl ŞapkaSalonu 
Tel: 1930 

Avrupadan getirttiği mevsimlik model şapka 
ve lımırlarını görmek üzere sayın müııerilerinin 
teşriflerini bekler. 1-1387 

tJı..• 's' ~ ~ un ronwm Tefrika: 47 
rimin söylediği şeyleri anlıyor muyd~?. A~
lıyor muydu ki ben gençtim ve kendısı gu
zeldi. Sanırım ki, zaman zaman, evet .. 

rahibenin yaıwıa çağırdı. Kilisede bayılmış 
olduğu için onu höcresine götürmüşlerdi. 
Korkunç gözlerile bana baktı. Elini kaldı
rıp duvardaki haçı gösterdi. Ölürn yaklaşan
lara mahsus olan eşyayı getirdiler. Bir da
ha kendine gelmedi, konuşmadı. Yüreği git
tikçe yavaş çarpmaya başladı. Çabucak çö
küp gidiyordu. Bir iki kere yüreğinin hafif
çe vurduğunu duyar gibi oldum. Biraz son
ra onu da artık işitemedim. Yaşlı rahibenin 
ölümün bile yumuşatamadığı sert ve zal~ 
yüzüne ~aktım. Bu g&zlerin bir daha açıl
mamak üzere kapanmış olması benim için 
ideta rahata ka~maktı, onlar beni o ka
dar korkutuyorlardı.~ Yanımdaki gene söre 
baktım. 

ğildim, yüreğinin hafi.fcc- çaı ptığmı iptıir ~ 
bi ol~ Ölmüş. mü idi, yoksa Ya§IYOI' mny 
du? Bu korkunç gözler görebilirler miydi1 
Görmüşler miydi? Bu dudaklar bir daha konf 
şabilecekler miydi? O gözlere bakmak kuv
vetini kendimde bulamıyordum. Yorganı 
yüzüne çektim, ve bir daha dönmemek üze. 
re Sepolte Vi'n: m3'1'Ja~tı:nndan kaçtnn. 

San Michele'nin kitabı 
Yazan: Aksei MVNT 

V . Türkfieye ~evıren: Nasuhi BAYDAR 
"'lil akit L ::ça bahçeye fırlayarak ser
tiı e~ altındaki eski, beyaz, mermer kanape 
le ~~de bitmez, tükenmez ciğaralar içmek· 
8ind ınlenebiliyordum. Bahçenin her köşe
ler e eski zamanlardan kalma mermer izer
~o Yatıyordu; kuyunun bileziği bile eski bir 
sa:a . mihrabından oyulmuştu. o §imdi 
dib· Mıchelenin avlusundadır. Ayaklarımın 
~~nde, "Rosso antiko,, dan yapılmış bir 
lı kij u.:-ınıy or ve serviler arasında yan sak
~ çük bir Eros "Afrikano,, mermerinden 
Su ntulnıuş direği üzerinde yükseliyordu. 
?tıuora Ü rsulayı, kanapede, iki kere otur
tlıı' ş buldum. Böyle ara sıra çıkıp biraz te-

z ha ak. ~-ten va almıyacak olursa manas:ır~ ı .~g-
ban~ k?ku.dan bayılacağını sö!ledı. Bır gun 
°"ad hır fıncan kahve getirdL ve ben, onu 'uhl,: n~ ~adar imkanı varsa o k8:d~r çok 
kaa k ıcın kahvem4 yavaş yavaş ıçmceye 
na ar kar~ırnda durdu. Onu seyretmek ba
gei ·:orgun gözlerim için, bir dinlenme gibi 
tUn1{?rdu. Biraz sonra bu bir zevk oldu, 
&öyl .u 0 çok güzeldi. Acaba dudaklarımın 

erneye cesaret edemediği, yalnız gözJ~ 

Spolte Vive mezarına bu gene yaşta 
gelip neye kendini gömmüş olduğunu .. ~?r
dum. Bilmiyor muydu ki bu korku ve olum 
ülkesinin dışında dünya, eskisi gibi güzel, 
hayat yalnız hüzünle değil neşe ile de dolu 

idi? .. 
Servilerin al tındaki küçük Erosu goste-

rerek "bu delikanlı kimdir biliyor musu-

nuz?,, dedim. 
Onun bir "Angelo,, , melek olduğunu 

sanıyordu. 
Hayıt ı O bir taıırı, bütün tannlann ~ 

büyüğü ve belki en eskisidir. O, ~~n 
üzerinde hüküm sürerdi ve bugün de butun 
dünya üzerinde hüküm sürmektedir. 

"Manastır eski bir tapınağın yığınlan 
üzerine kurulmuştur. Dıvarfarr bile zaman 
ve insan tarafından toz haline getirilmiş ol
duğu halde oklarım elinde ve yayım geril
meye hazır tutan bu delikanh, tek başı:na, 
olduğu yerde kalmıştır. Onu yıkmak ım
kinsızdır, çünkü o bir ölmezdir. Eskiler o
na Eros derlerdi, o sevda tanrısıdır t,, Bu 
dinsizce sözü söylediğim sırada manastır 
kilisesinin çam sörleri akşam duasma ~ğır
mak için çalmaya baştadı. Sör Ursula haç çı
kardı. V c çabucak bahçeden çekilip gitti. 

Biraz ıonra bir başka sör gelip beni bat 

"Daha f32la katamam,, dedim. "Buı:aya 
geldiğimdenberi uyumadım, başım Glöa.ü-. 
yor, kendimden geçtim, ne yaptığımı bilmi
yorum, kendi kendimden korkuyorum, siz
den korkuyorum, korkuyorum ... ,, 

Bir söz daha söylemeye vakit bulama
cfrm. Gene sör de kaçmmağa vakit bulama
dı,_ ~ollanm omm vücuduna dolanmıştı, yüo
regıme karşı çarpan yüreğinin gürültülerini 
!§itiyordum. 

"Merhamet r,, diye mmldandı. 
Birdenbire yatağı gösterdi. Ve korkunc 

bir haykmna if e kapıya fırladı.. Baş rahi
benin gözleri müthiş, tehditkar, dört açıl
mıı, üzerime dimdik dikilmlttL Ona dofru e-

Ertesi gün Pilyero cad~imdeııı geçer
ken baıyıklım. Kendime geldiğim zaman,' 
kcrrşr kanapede korka korka oturan bir po-' 
lıis.Jc birlik:ter bir atabada gidiyoırdlık; gittiJ 
ğimiz yeırde kolenalıbrm hastanesi. ()lan 

Santa Maddelena idi. 
Bu gezinıtinin nuılı sonu gcl'diğmi, ilç 

haha aonra Napolideki. ikametimiD körfez. 
~ SOJTetLtinin en iyi yelkeıılisi. içinde VQ 

~p?li. OI1; iki kadar balıkçı ile birlikt~ e~ 
~ hır gezınti ile bittiğini, karantine dolayı~ 
sıyle karaya çıkamadığımız için Kapriniıf 
Marina- i'skelesinde yirmi dört' ıart nasıl 
olduğumuz yerden knnıldamadffmnrzr b~ 
lraı bir yerde anlatmn. 

S~?,ke V~ maaastırmda liqmıa g.,. 
leıılerı- yaslı hır şehirde.a mektuplar,, da an 
l~tmamaya çok dikkat etmiştim. Bunu hi~ 
kimseye, gençlik yanhşlamndan çoğ11nu 
hatıra defterine yazan sadık dostum Dok
tor Norstronı'a bile söylememiştim. 

(Sonu var) 
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DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
• • 
~tresa, yenı 

k:onuşmaların 

başlangıcı oluyor 
(Başı 4 üncü saytfsda) 

Bfr ingiliz wurahha~mm özleri 
'\'C İngiliz gazdclcri 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz sıyasal 

direktifleri hakkında cuma günkü gaze
telerin yazdıkları otoriter beyanatın St

resa'daki ingiliz salkuru üyelerinden 

bir zat tarafından abandıgmdan bahse -
den Niyuz Kronikl gazetesi, hüklımetin 
en yüksek mahfillerınde dış sıyasa üze· 
rinde bir takım görüş anlaşmaLlıklan 

olduğunu bildirmektedir. 

Morning Post gazetesi, Londra'da 
bulunan bakanların Stresa'daki ingiliz 
salkuru üyelerinden birinin söylediği 

sözleri gülünç bulduğunu yazıyor. 

Londra'daki oylara göre, dün çıkarı
lan otoriter beyanat Stresa'daki İngiliz 
murahhaslarının gidebilecekleri sınırı 

gö:.termektedir. 

Deyli Herald ve Ueyli Ekspres gaze· 
teleri i:.e, kabinede temelli görüş anlaş· 
mazlıklan değil, yalnız şekil bakımın • 
dan anlaşmazlık ve hatta basit bir sui
tefehhüm mevzuu bahsolduğu düşünce

sindedirler. 

De·\ letler Tuna andlasma!'ıı kin 
~ ~ 

loplamyorlar 
Stresa, 13 (A.A.) - Havas ajan:.ı -

nın özel bildirmeninden: Tuna andlaş • 
masına ilgili devletler 20 mayısta top 
}anacaklardır. Bu konferansa Avustur -
ya, Almanya, Çekoslovakya, Yugoslav • 
ya, Fransa, Lehistan, Romanya, Maca • 

r" • 1 "' " ırılacaktır. 

\' thluı ." ... ıaacari lan ,-e llu lga· 
ristanm ı;ilalılanma l 

Stresa, 13 (A.A.) - Konferans bu 
sabah yalnız Avusturya, Macaristan, v 
Bulgaristan'ın yeniden silnhlanması so • 
rumunu gözden geçirmiştir. B. Musoli

ni bu iş üzerinde uzun uzadıya söz söy
letr: tir . 

Almanya'nın durumu 
düzeliyor 

Londra, 13 (AA.) - Londra sala -
hiyetli ..... ah'il!erinde Almanyanın sal -

dınnam. k Doğu andlaşmasına girmek 
kaarrı Berlin'deki İngiliz - alman ko • 
nuşmaları sırasında Almanya'nın aldı • 
ğı durumun önemli surette düzeldiğine· 
kanıt sayılmaktadır. 

İngiltere ve Fransa'nın 
müracaatı 

Streaa, 13 (A.A.) - Royter bil -
dirmcninden: lngiltere hükümeti Fran
ıa'nın uluslar derneğine müracaatı kon 
seye geldiği zaman kendi oyu ile pe • 
kiştireccktir. Stresa konferansı bugün 
bitecektir. 

xxx 
Strcsa, 13 (A.A.) - Havas Ajan· 

sı özel bildirmeninden: Fransa'nın ulus· 
lar derneği konııe•ıine verdiği d;ı ' · ~ 

(istida) yi onamak yolunda üç hüku -
met anlaşmışlardır. Almanyanın ars u -
lusal kayıdlara a·iayetsizliğini bildiren 
karar ı;uretinin yazılması konseye bıra
kılacnktır. 

A vusturya'nın durumu 
için bir konferans 

Strcsa, 13 (A.A.) - Uç devletin 
Üzerinde anlaşacakları knrar u!usl.-r 
derneği konseyince onanm;a, ulus' :.n 
derneği Almanyanın teşebbüsünü ma • 
nen kötü bulduktan ba:k:ı üç Üyelı'• 

bir komite k•Jrulmasını teklif edecektir. 
Bu komitenin ödevi, ileride andlaşma -
lar ve mali ceza tedbirlerinin tatbil<i 
yoliyle bir tarafça bozulmasına kar~ı 

koyacak yöntemleri araştırac~kt.r. 

Konferans B. Musolini'nin nazilerin 
Avuıturya erkinliğine karşı aldıkları 

tehlikeli durumu anlatan sözlerini din • 
\emiştir. Konferans Fransa ile ltalya'nın 
kummları altında saldırmamak ve iç İş· 
)ere karı~mamak nndlaşmasına varmak 
için Avusturyanın bütün komşulariyle 

konuşmalara devam edilmesinin uygun 
olacağına inanmaktadır. Y ııkmda ilgili 
devletler arasında özel bir konferan:s 
toplantısı iktimali vardır. 

A vusturya'nın istiklali 
sorumu 

Stresa, 13 (A.A.) - Royter b;ldir

mcninden: Avusturyanın erkinliğini 

temin için yapılacak andlaşma projesi 
hazırlanır hazırlanmaz Almanya'nın 

oyuna sunull\caktır. Fransa'nın uluılar 

derneği konıeyine müracaatı etrafınd11 

konferansın yapacağı Fransadan çok; 
ilerde her hangi bir andlaşmanın bir 
tarafta konuşmaların bozulmasına en
gel olmak ıorurniyle ilişikli olacaktır, 
Müeyyideler sorumu görüşülmemiştir. 

A ''U!;ltır} annı durumu 
Viyana, 13 (A.A.) - Royter ajan· 

sı bildirmen inden: Yurd cephesi genel 

katibi B. Adam 1.7 50.000 avusturyalı.un 

bu kurumlara girdiğini ve Avusturya'

nın yükümı:ıel askerliğini yenilemek 

yolundaki isteğinin sıyasal ı:>Üel ve ö

konomik sebeblerden ileri geldiğini 

ıöylemiştir. B. Adam Avusturya işle

rinde bir sosyalist kontroluna hiç bir 

zaman razı olunmıyacağını söylemiştir. 

IIüklımetçe tesbit edilen bayındırlıK 

işleri programının tatbiki için yeni ıç

sel öt.ltinç alma yapılacağı haber veril

mektedi .. 

Koııfrran ... uı f'H·lki giin!"ii 
<·ah .. maları ~ '.ı. 

Stresa, 13 (A.A.) - DLiı1kü söyle~-

melerde İngiltere ve İtalya murahhasla· 
rı Almanyanm Versay andlaşmasını çir,· 
niyerek 16 martta al lığı sılahlanma ka· 
r arına kaı ~ı Fransanın başvurmasını 

ı 1 ,;'ar derneğinde koruyacaklarını bil· 
dirm'şlerdir. Söyleşmelerden sonra çı -
karılan bildiriğin Sir Saymen'in Berlin 
yolculuğunun kendisine bıaktığı hisle • 
ri anlattığı ve Alınanya'nın durumunu 
özlediği yaıılmaktadır. 

B. Fon Noyrat lngiltere'nin Bcı lin 
elçisine, Almanya'nın Doğu andlaşması
na girmeğe raıır olduğunu söylemiştir. 

Konferans, B Musolini'nin !!Öyle

diklerini dinlemiştir. 

İtalya başbakanı, nazismin Avustur

yanın erkinliği ve bütünlüğü için bü

yük bir tehlike olduğunu. Avusturya 

ile komşuları arasındaki söyleşmelerin 

devamı lüzumunu söylemiştir. Fransa 

ve İtalyanın koruması altında yapılma

sı dilenilen bu söyleşmeler Avusturya 

ile komşuları arasında bir saldırma

mak ve karışmamak andlaşmasının im

zalanmasile sonuçlanabilecektir. 
İl~ili devletler murahhaslarının 

yakında özel bir konferans için top

lanmaları muhtemeldir. Konferans bu· 

gün hava andlaşmasının ve İtalya ile 

İngiltere nrasında hava yardımı şekil

lerinin gözden geçirilmesi için prog

ramını bitirecektir. 

B. Laval'in Varşova'ya 
uğraması eyi karşılandı 
Varşova, 13 (A. A.) - Havas 

bildirmeninden: 8. Laval'in Mos
kova'ya giderken Varşova'da du· 
racağı haberi aıyasal mahfillerde 

büyük bir ıevinc uyandırmıftır. 
Bir sovyet - fransız andlaşması İm· 
zalanması iktimali Polonya gaze
tesinde kaygı uyandırmıştır. 8. 
Laval'in bu gaygıları gidereceğine 
inanılmaktadır. 

DAf;JNIK DUYUKLAR 

Moskova elçimizin 
ziyafeti 

Moskova,13 (A.A.)- 10 nisan akşamı 
Mosl.ova Büyük Elçimiz B. Vasıf Çınar 
tarafından ulu$al korum halk komiseri 
'"oroşilof 11dına bir ziyafet vcrilmİ§ ve 

bunda genel kurmay başkanı General 
Y egor;f, General Budyeni, General Len· 

go; i, dış işler komiserliği muavini Krcı· 
dinski, ulusal korum ve d:ş işler komi -
ıer:"kleri ileri gelenleri ve bayanları bu
lu~mu~lardır. 

Toplantı ve dans, samimi bir hava 
içirıde geç vakte kadar devam etmiştir. 

Holanda'da nazilere 
karşr hareketler 

Amsterdam, 13 (A.A.) - Haber ve
rildiğine göre tüze Bakanı sosyal de -
mokrat partisinin ıeçim dolayısiyle da-

6 •-nak istediği bildiriği yasak etmiştir. 
Bu bildiriğde Holanda'da Musert t r -

fından idare edilen - Holanda Nasyonal 

Sosyalist - partisine karşı olmakla bera· 
ber, içinde Almanyanın nasyonal sos • 
}'alist partisi, alman ulusu, alman hii' ·G· 
metine karşı pek ağır hücumlarda bu
lunmakta idi. 

Çt·ko!"lo\-·akya ',fa y.-ni fi'eçim 
Prag, 13 (A.A.) - Parlamentonun 

toplantıları ilkteşrine kadar aUrmesl 

gerekiyorsa da genel saylav seçimi 19 

mayısta yapılacaktır. Şimdiki meclis 

paskalya yortıılarından sonra dağıtıla

caktır. Buna scbeb hükumetin hazırla

mış olduğu bir takım soysal ve ökono. 

mik tedbirleri parlamentoya tasdik et

tire-memesidir. 

Bir gemi karaya oturdu 
Atina, 13 (A.A) - Loetitia adında

ki ingiliz seyyah gemisi Patraa körfe· 

zinde karaya oturmuş ve üç kurtarma 

gemisi kaza yerine gitmiştir. Vapurda 

280 yolcu bulunmaktadır. 

Eski f ransız savaşçıları
nın İtalya yolculuğu 
Paris, 13 (A.A.) - Fransa - İtalya 

eski savaşçılar birliği komiteıi yakında 

1700 eski fransız askerinin İtalyaya yol· 
tuluğu dolayısiyle, fransız elçisini'l 
meçhul ftalyan askerinin mezarına as
kerlik madalyası ile harb haçını resmen 
koyacağını bildirmektedir. 

Tersane baskrncılarınJll 
cezaları 

İstanbul, 13 (Telefon) - Atina'ctıı' 
bildiriliyor: İıyanda Tersane baskıııi' 
ilgili asilerin mahkerneleri:ü yapnı:ıkt' 
olan divanıharb hükmünü verdi. 8' 
hükme göre dört kiıi 20 şer yıl, iki k~ 
12 şer yıl, 3 kişi de iki yıl hapse rnab' 

kum olmuşlardır. 

Atina üniversitesinde 
htanbul, 13 (Telefon) - Atina'~ 

bildiriliyor: Okulalıların yeniden gürf' 
tü çıkarmasının önünü almak için Atiııl' 
üniversiteıi iki gün tatil edilmişir. 

Serez divanıharbrnda 
lstanbul, 13 (Telefon) - Atina'dll 

bildiriliyor: Serez dördüncü topçu alJ' 

yı azıyan ıubaylannın muhakemesi iıll' 
ti. Divanıharbdaki hükumet koınİ•cSI 
ıuçlulardan topçu miralayı VinardallÖf 

ile bir yüzbaşı muavini ve bir mülittİ • 
min yoğatımını iıtedi. Divanıbarb il' 
gece kararını verecektir. 

Avusturya' da yükümsel 
askerlik 

Viyana, 13 (A.A.) - :Yurd cepb'"' 
si, genel k!tibi Miraaly Adam, yabaııd 
ı;azetecilere demiıtlr ki: "- Stresa koll' 
feransından Avusturyanın iç itlerine iri' 
rışılmamaır düşüncesine yeni bir aılııf 
attırmaıını beklemek hakkımızdır . ., 

Yükümsel askerlik hizmetinin ko11 • 
ması hakkında Miralay bunun derec 

1
t" 

)'ece yapılabileceğini ve bunun A vus••ııl" 
ya için çok önemli bir iş olduğunu fi 

ilk sonuc olarak illkede ökonomi aJr 
nm la tesirini gösterecegini s ' ıiştİlt 

Avusturya' da nazi pro
pagandası hızlanıyor 
Viyana, 13 (A.A.) - Gazetelere .. 

re. nazi partisi yeniden taruim ediJıneJııı 
tedir. Eakilerin yerine Berlin'den y
başkanlar tayin edilmiştir. Eeki batka' 
lar ise Uç ay içinde aivil blr &!ev art• 
yıp bulmak buyurultusunu alm.ıılarddt 
Nazi propaganda11na hız verilmiş ve.-. 
arada posta kutulanna gazeteler ve ~ 
tublar atılmıştır. Avusturya içindeki yr 
ni propagandanın merkezi Dresden'dt 

kurulacak ve Viyana zabıtası eski kooıi' 
serlerlnden birinin idaresi altına veri'e
cektir. Avusturya lejiyonu Bavyera'd' 
Dahu kampındadrr ve burada aUel tet • 
biye görmektedir. 

Ankara İcra Dairesi İflas Memurluğundan: 
İflastan dolayı satılmasına karar verilerek birinci artırmasın-

l{ocaeli C. l\IüddeiUmumiliğinden: Fransızca ders 
Sayın Ankara 
Halkının dik -
katine: 

da talip çıkmayan ve ikinci artırması günü tatil gününe 

tesadüfü dolayısiyle satışı yapılamıyan Ankara'nın Atıfbey 

mahallesinde kain tapunun 60 cild, 16 sıra, 74 vergi numa

rasında kayıt)! 6140 metre murabbaından ibaret şarkan hakkı 

mürur olarak irtifak hakkı tesis edilen arsa, şimalen 

taş ocakları yolu, ve kısmen Halil ve Ayse ve Didar H. ve kısmen 

hakkı mürur, cenuben hakkı mürur olarak irtifak hakkı tesis edi

len arsa ile mahdud bir kıta arsa yapılan ikinci artırmasında teklif 

edilen bedel takdir edilen kısmına nazaran pek dun görülmüş ol

duğundan aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere tek. ar 

on beş gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere 1.5.1935 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat 11-16 kadar Ankara icra dairesi iflas memurlu· 

ğunda iflas idaresi tarafından yapılacaktır. Arsanın beher metre 

murabbaına (50) kuruş takdir edilmiştir. Talipler bu kıymet üze

rinden yüzde 7,5 pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek

tubunu vereceklerdir. Şartname ilfin tarihinden itibaren dairede 

herkese açıktır. 33/12 No. ile müracaat edilmelidir. Tapu ve della

liye harçları müşteriye aittir. 

2 - Tayin edilen günde yapılacak artırma ı.onunda üç defa ba

ğırıldıktan sonra en çok artıranın üzerine ihalesi yapılacaktır. 1-
haleyi mliteakip veya verilen mehil içinde ihale bedeli verilmezse 

ihal bozulur ve yeniden on beş gün müddetle yapılacak artırma so· 

nunda en ~k artırana ihale edilir. Ve her iki artırma arasındaki 

fark ve mahrum kalınan faiz ve sair masrfler evelki müşteriden 

tahsil olunur. 

3 - Artırmaya iştirak edenler daha evel Jartnameyi ve mahal· 

len gayri menkulil ve imar vaziyetini ve daha lüzumlu malfunatı 

öğrenmiş ve bunları tamametı kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

İlanı keyUyet olunur. 

1-1425 

2636 lira 91 kuruş ile Kocaeli ceza evinde yaptırıla
cak tamirat şartnamesinde gösterilen (Ehliyetnameyi ha
iz talip çıkmaması ve ilan gazetelerinin de kısmen gelme
mesinden ötürü açık eksiltme (10) gün uzatılmıştır. 

istekli olanların (% 7 ,5) nisbetinde teminatı vezneye 
yaıtrarak veya bir banka kefalet mektubile birlikte 20-4-935 
cumartesi günü saat ( 15) de Kocaeli C. M. umumiliğinde 
toplanacak komisyona ve şartnamesini görmek ve tafsilat 
almak istiyenlerin Kocaeli ceza evi çevirgenliğine müra-
caatları ilan olunur. (824) 1-1429 

l(aracahey Merinos Yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğünden: 

Kırk beygir kuvvetinde bir adet ağır yağ traktörü ile 
bir adet dörtlü disk pulluğu ve tali kanallar inşası için elli 
santim derinliğinde ve bir metre genişliğinde hendek aça
cak bir pulluk ile bir adet üç beygir kuvvetinde gaz motö
rü ve bir beygirle kabili cer bir adet kuyu manğı ve bun
ların teferrüatları kapalı zarfla alınacaktır. Eksiltme 24 
nisan 935 çarşamba günü saat on beşte yapılacaktır. Şart
namesini görmek istiyenlerin Bursa, İstanbul, Ankara 
Baytar Müdiirlüklerine ve isteklilerin de eksiltme gunu 
dört yüz lira muvakkat teminatlariyle birlikte İstanbul 
Baytar Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaat-
ları ilan olunur. (1837) 821 1-1430 

KİRALIK EV 
Keçiörende on dönüm üzerin

de metrf>k bağ, içinde iki katlı 6 
oda, büyük bir salon, banyo, ça· 
maşırlık, mutfak, hela, garaj ( e
vin her tarafı muşambalı) BelvU 

palas otelinde tüccardan Bay Ne-
cib'e müracaat 1-1421 

1930 

Ankara 

aldığım 

ZAYİ 
ve 1931 den yılında 

tltekin mektebinden 

ilk mekteb şehadetna-

memi zayi ettim. Yenisini çıka
racağımdan eskisinin hllkmü ol

madığı ilan olunur. 
221 No. İzzet Melih 

Fransız bayan muktedir mu
allim hususi dera veriyor. En is
tifadeli ve süratli metod ile mü
kaleme öğretir. Muhakkak iler· 

letme • Lisan öğı-enmek veya H· 
sanı ilerletmek lçin bu adrese 
müracaat edinu: 

Postane caddeli, Ankara • 
Çeşme çıkmaz sokak 10. 

1-1423 

Ankara birinci sulh 

hukuk mahkemesinden ı 

Bomonti bira haneli arka· 

tıında Maltepe inşaatı mUteah· 

hidi Hasana. 
Yuvanustamn aleyhinize ika

me ettiği iş bedelinden bakiye 

80 liranın tahsiline mütedair a

lacak davasının bakılması ıııra

sında: Namınıza isdar edilen 

21.1.1935 tarih &aat 9/5 numara· 

lı gıyap kararındaki mübaşir 

meşruhatından adresinizin ma· 

lı1m olmadığı anlaşılmakla usu· 

lün 141 inci maddesi hükmüne 

tevfikan yeni yapılacak tebli· 

gatın ilanen icrasına karar ve

rildi. Mahkemenin muallak bu

lunduğu 28.4.1935 tarih saat 9/5 

da gelmediğiniz veya bir vekil 

gt>ndennediğinir takdirde da· 

vaya gıyabınızda devam oluna· 
cağı ilanen bildirilir. 

1-1419 

Mahallelerde bası sularıll 

HAYAT auyu diye ııatıld1l• 
anlaşdmıttır. HA YAT suf1' 

arabalarının Uzeri elli metre 
uzaktan okunacak kadar bO
yük yazı ile HAY AT yazıl• 

ve mühürlüdür. Ankaranın e11 
temiz ve leziz suyunu içmek 
için herhalde Uzeri yazılı o· 
lan HA YAT suyu arabaların

dan suyunuzu almalısınız. 

1-1407 

Kiralık ev 
Çankaya asfalt Uzerinde bal 

içinde üç oda, bir sofa. elektrilr. 

su ve banyolu ev için 1841 No. Y' 
ya telefon 1-1424 

Kira 'ık 
lçcebecide otobüs durağınd• 

4 odalı ve konforu havi b r ,ıa

ne kiralıktır. Telefon: 131 

1-1 .. IJ 



1 ürkige Ziraat 
Bankasından: 

~lacaklı: Uşak z. Bankası 
Borçlu: İstanbul: Galata kefeli han No. 29 da Sudi 

S Kartal 
atılacak gayri menkulün C.: Kereste Fabrikası. 

" ,, ,, mevkii: U şak'ın Banaz istasyon civarı 
·• ,. ,, hududu: Şarkan, Abdal oğlu Mehmed 

KÜÇOK YOZGATTA SU ARAMA SONDAJI VE 
BİLAHARE KUYU AÇILMASI 

Keşif bedeli 55915 lira 76 kuruş olan yuka~da yazılı iş 
28 nisan 935 tarihinde pazar günü $aat 15 de Askeri Fab
rikalar satın alma komisyonunca kapalı zarfla yaptırıla -
cakur. Şartname 280 kuruş mukabilinde komisyon.dan ve
rilir. Talipleri 4045 lira 79 kuruş muvakkat teminatı lhavi 
teklif mektublarmı me~kur gün saat 14 de kadar komisvo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunu~ 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle aynı günde saat 15 de ko _ 
misyonda bulunmaları. (809) 1- 1401 

1ngıHz bmı 1t 

laboratuvarlar ını1a 

eczcmesi 

Jıazırla· 

nan J uvantin aa~ boyaları 

muzur ve zeh.i.rl.i madı;J.oier· 

dcrı t.runaı:nm an olnp sa'1a

ra tabi ır~n'k1erıın1 ıbabFrlcr. 

Juv.mtın saç lıo:} J.-ıwnre) 

dci tabı renk 

fun-ındc tertı tdılmıtttt"• 

ile.aha nıikdar 
l'apu S. No. 

ve Ali garben, Demiryolu ve İslam 
köylü Ali onbaşı ve Bay Baha. 
Şimalen, Helvacı oğlu Mehmed ve 
Bursalı O, Asım ve Çolak O, Mehme
din kereste fabrikası. Ccnuben, Abdal 
oğlu Mehmed ve Bursalı O. İsmail. 

3217 metre 60 desimetre 

B1R ADET KOMPÜRÖ • 
SÖR. 

Tahmini bedeli 1627 lira 
olan yukarda yazılı bir a<let 
kompürösör 27 nisan 935 ta
rihinde cumartesi günü sa
at 14 de Askeri Fabrikalar 
satın alma komisyonunca 
satın alınacaktır. Şartname 
bedelsiz olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan 123 li
ra ve 2490 numaralı kamt -
nun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün :ve ~
atta komisyona müracaat -

·~ 
ııkuı:a Lcuızını .Amirliği ~ 

Gayet tabı1 ve sabıt o1arak 
temin edilen ren'k yıkanmak ve terlemek hatta dt'nı;re i: rme'k 11ure· 

89 cilt 51 
Satınalma Komisyonu ~ tiyle de ~ıkmruı. En .c•ddi ~ tın aiyetli markadır. Eczanlerdc \~ ıt

riyat mağaz.a.larmdan ;ar;1yımz. 
'' ,, tarihi 

Satış sehebi: 
T. evvel 1934 

tar l1şak Z. Bankasınca açılan (3000) Jıralık hesabı cariye -J1 b~rç_lu yukarda igmi yazılı Sudi Kart~lın Z. Banka
~ an tstıkraz eylediği (2000) tiranm ve faız ve masrafla
da y tahsili için ipotekli gayri menkulü olan evsafı yu~~r
Cii l.?ıh Kereste fabrikası (1697) numaralı kanunun 4 un-
1>ut1addesi mucibince 6 nisan 1935 tarihinden itibar.en bir 
% Uk ay müddetle açık artırmak suretiyle satılrğa çık~nl
Aı}~an talih olanların '!o 7,5 pey akçesi .~ermek ~rtı~le 
le ~ra, İstanbul ve İzmır Bankalarına muracaat suretıy· 
oı llliizayedeye iştirak edefülecekleri ve müddeti hitam~ 
~e~ 23 rnayıs 1935 perşembe günü saat 14 de Uşak Beledı
ft ~ıne aicl Detıaı dükkanında muvakkat ihalesi yapılaca-

larr. (810) 1 -1400 

KİMYA MALZEMESİ 

Uanlan 

lLAN 

Cebeci a::.keri techıza t an
bannm elektrik tesisatı pa
z.arlık suretiyle yaptrrrfacak
tır. 

ılan olunur. 1-1431 

!o;::,;;::;;:;;:;;;~:~:;;:'"""""~J 
Umum Müdürlüğü ılanları i 

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

Şartname ve keşfi görmek 
icin her gün saat ondan on 
ikiye kadar Ankara levazım 
amirliği satmalma komisyo
nuna gelmeleri keşfi 194 li
ra 14 kur~tur. Pazarlık J5 
nisan 935 pazartesi günü sa
at ondadır pa4!arlrğa iştirak 
için de taliplerin vaktinde 
teminatları ile beraber bu 
gibi işlerle iştigal ettiğine 

ve yaptığına dair vesika il'-! 
birlikte mezkur komisyona 
gelmeleri (718) 1-1227 

İLAN 
y 1• S. l 935 tarihinden itibaren; ot, saman, ag~ç dal ve 
ı apraklarr, hububat sapları ve saire gibi havalel~ ~a.dde
:~ rnahsus olan tarife değişmiştir. Kozalı ve çıgıtlı pa
.;lfR:Iarta hayvan gıdası olarak taşınan kuru mısır dalla~ı 
f e parnuk kozası kabuğu yeni tarifeye dahildir. Yeni tarı-

tenın ücretleri· en aşagvr beş ton hamule olmak veya beş on .. ' 
Ucreti verilmek şartile: 

l 
1·loo Km. lik mesafe kısmının beher Km. si için 3 

Ot.200 Z 
2() " ,, " 

L O den fazla ., " I,5 
ıcıı ... _ " • 
-uştur. Fazla tafsilat istasyonlardan verilecektır. 

(820) 1--1426 

"------------------------
.1_ Ankara icra dairesi .ıayrimenkul satıs memurluinu 
~il: 

İıaı i k ·ı n tapu ve kadas-tr e §uyudan dolayı satılmasına arar ven e 
~nun esas 86, ada 288, parsel, 3 numarasında mukayyet dua ı:_pe 
i haııcainin Tacettin meV"kiinde ve 246 metre murabbaı sahada ka
,rı ahşap hane aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere acık 
ttırnı 

aya çıkarılmr~tır. 

Evsaf ve müştemilatı 
) :.ıezkur hane kerpiçden mamul olup bir avlu, sağ?a bir ahır, 
o::da büyük bir odunluk ve kömürlük, onun yanında bır oda ve 0

: 

OcJa ın 801 tarafında dıvarla ayrılmış bir mi~da~ a~lu ve ilst katta iki 
mevcuttur. Bin lira kıymet tabın.in edıJmıştır. 

Satış şartları . 
p 1 - Satıı peşin para ile olmak üzere 19.5.1935 tarihine mUsadıf 
ı:;. ıünü saat 14-16 da icra dairesi gayri menkul satış memurJu· 

Yapılacaktır. 
Jlt 2 - Talipler takdir edilmif olan yultardaki kıymetin ytisde 

7.5 
Je~.t.kçeai veya miUi bir bankanın teminat mektubunu getire~ 

ll'. 

)s ~ - Satış güırii artırma bedeli t.akdir edilen kıymetin yüzde 
"-

1?i bulduktan ve üç defa nidadan tonra. mezkur ıünün 16 ıncı 
tinde en çok artırana ihale edilecektir. · 

.__ ~ - İşbu tarihteki artınnada teklif edilen bedel JJM)kaddcr k'!· 
~tın .. 3, tarihine a:Misachf 
)la; Yuıde 75 ini bulmadığı takdirde 3.6.19 " 

iltte8· .. .. 1 k •1.: · artımw:la keza 
•- 1 gunu saat 14-16 ya kadar yapı aca ııwncı 
~ defa · rı·=ne Jhale olu· ııı,,_ nıdadan sonra saat 16 da en ~ok artıran ta lv< 
~lttrr. 

~ .5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip 
t.r;~diği takdirde üzerine ihale edilenin taleb eylemeıile ihale 
«ir~ •nden itibaren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği tek· 
t.Jı ~ ibate bozulacak ve işbu talipten evel yüksek teklifte bulunan 
"1J~n teklifi veç.bile almağa razi olup olmadığı kendisinden so• 
llıaıeu~tan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark 
"hde 8~ fe&hedilen birinci talipten tahsil edilmeık ~zere ikinci tal~p 
'-ıtdi sıne ihale olunacaktır. Teklif veçbile almaga razı olınadıgı 
"Jr rde ise mal yeniden on beş gün müddetle aı tırınaya çıkarıla· 

•e en çok artıran talip üzerine kat'i ihalesi yapı1acaktır. 
~ 6 - Her iki artırmada mal talibe ihale edildikte tapu harcı ve 

:e ı,s dellal harcı talibe aid olacaktır. 1 lıttj - Borçlu ve alacaklılarla diğer alacaklıların ~yri me~~ 
~ r\dekj haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan .ıddı
leti 1: 1 evrakı müsbitelerile 2-0 gün içinde icra daires~ne bfldımıe• 
9'tı azlındır. Aksi halde hakları tapu sicilliyle sabıt olmadıkça 

: bedelini paylaştırma muamelesinden lıariç tutulaca~la~dır:. 
~lt - Artırmaya iştirak edenler daha evel şartnameyı görmu_ş, 
'llluş Ve gayri menkulün imar vaziyetini bilmiş ve bunları tama-

g kabuı etmiş ad ve itibar olunacaktır. 
l~a41- İşbu açık artırma şartnameıJi 1.5.1935 tarihinden itibaren 

125 d ıo osya numarasiyle herkese açıktır. 
'-tı - 'l'aliplerin mezkur tarihlerde icıa dairesi gayri menkul 

ş lllern v • caa e Jemeleri ilan olunur. 1-1422 

736 ADET BOŞ UN 
ÇUVALI SATIŞI 

Beherinin muhammen be
deli 9 kuruş olan yukarda 
miktarı yazılı boş çuval as
keri fabrikalar umum mü
dürlüğü satrn alma komis
yonunda 22 Nisan 935 tari
hinde pazartesi günü saat 
15 te açık artırma ile satıla
caktır. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 497 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki yazılı ve
saikJe mezkur gün ve saatta 
komisyona müracaatları. 

(782) 1~1344 

İLAN 

ÇankırrdaRi kıtaat efradı

nın ihtiyacı için alınacak o
lan 62,000 kilo una talip çrk
mamışt1r. 16 nisan 935 tari
hine müsadif sah günü saat 
onbeşte yine tekrar kapalı 

zarf usulü ile münakasaya 
konulmll§tur. Muhammen ii
ata nazaran bedeli 6386 lira
dır teminatı muvaklcatesi 
478 lira 95 kuruştur. Şartna
meyi görmek istiyenlerin cıt· 
ma gününden .maada her 
gün öğleye kadar Ankara le
vazım amirliği satın alma 
komisyonuna müracaatları 
taliplerin de belli iaatten 
bir saat evel teminatı mu
vakkate makbuzları ile bir
likte teklif mektuplarını 
mezktlr komisyona venncle-
ri. (717) 1-1228 

Riyaseti Cumhur Filarmonik 
Orkestrasından: 
Orkestra muallimlerine yapılacak palto ilanı 

Cinsi Adedi Tııhmini ıbedeli 

Palto 55 24/40 

ı - Şartname ve nümune görmek i~tiyaılere ı 
Cebecide Riyaseti Cümhur Flarmonik orkestrası ,eflf .. 

ğine gelmeleri . 
2 - İhale günü 30 nisan 1935 salı günü saat 14 de An4 

kara mektepler muhasebeciliğinde mütetekkil artırma, 
eksiltme komisyonunda 

3 _ Açık eksiltme sureti!~ . 
4 _ Muvakkat teminat mıkdan 100 hra 65 kuruş 
5 _ Taliplerin bu gibi işlerde bulunduklarına dafr tl· 

caret odasından rnusaddak ehliyetname ibrazı lazımdır, 
(818) 1-1420 

Maliye Vekaletinden: 
Mu.ğla vilayeti Köyceğiz kazas ıır ihata eden ve seneli4 

ği on iki bin, uç seneliği otuz ~.ltı. bin lira .~uhammen be· 
deli bulunan Köyceğiz namı gol ıle tevabıı olan taşlı çay 
ve işbu kazaya merbut dalyan namı köyde mevcud dalyan· 
da balık avlamak hakkr ve % 12 saydiye resmi mültezime 
aid olmak üzere ı haziran 935 tarihinden 1 haziran 938 ta
rihine kadar üç sene müddetle icara verilmek için ve iha
le bedelleri 1 haziran, 1 ağustos, 1 teşrinievel, 1 kanunu
evel, ı nisanda altı taksitte ödenmek şartiyle 1 nisan 935 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle artırmaya çıkarıl .. 
mıştır. 21 nisan 935 tarihine m.üsadif pazar günü ~a~~-~7 de 
ihalesi icra kılınacağından taiıb o~ların Ye ~raıt! .ogren
mek istiyenlerin Muğla Defterdarlığına ve Koycegız maJ .. 
müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. (823) 1-1428 

1 SOKAK ÇiÇEGi 1 Frcuız.İ•ka Gaa1 - Hanı laray 
!oıııı•mmıııooıımıııııım ıımııımıaıımlll!!llıımııtıınııımıııaıınıınnmıııı 

Çifte!er Harası rc 1 üdiiı·lüf!iinden: 
Haranın damızlık ineklerinden taze buzağh \'e sutlii lS 

inek ma.yısın bir.inci çar~amba &ünü Eskişehir hayvan pa
zarında pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin pazara gelme-
leri. (1782-804) 1-1.391 

'fürkile Ziraat Bankasından: 
• 

Memurlar Kooper.atifi Binaamın ıbalen Umum JarutaT· 
ma Kumandanhğmm i§gali altmda bul.onan kısmı ı hazi
ran 935 tarihinden itibaren kira.bktcc. 
.. İstiyenlerin şartlan anlamak ve pazarlığı yapılmak 
uure llecku Ziraat Bankasına baş vumıa1an. ( 822) 

l-1427 
!!IPllllll&-WJB-11111"' _________________ ... 

i .. 
!! e 
i 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanlan 
'i 

İLAN 
1 - Hepsinin biçilen ederi 1289 Ura olan 22 kalem def• 

ter ve cet:velin basılmaaı açık wiltme ile eksiltmey4 k~ 
nulmuıtur. 

2 - Eksiltme 24.4.1935 sarşamba günü saat 11 dedh 
3 - Muvakkat pey akçesi 104 lira 18 kuruıtur. 
4 - Şartname ve &nek1eri g6recek1er her gttn eııo

dcn aanra komisyona uğrzyabilirler. 
5 - Eksiltmeye girecekler pey akçelerint maliyeye 

yatırdıklarına aid alacakları makbuzlarla artmna eksilt
me kanununwı 2 ve 3 Uncii maddelerinde yazılı vesikaJarııı 
la bitlikte eksiltme saatinde lıl.. M. V. Satın alma komı.. 
yonunda bulunmaları. (789) J-1358 

MUHABERE MALZEMESİ lLANI 
. 60 takım Liklanşo pili, 35.3.Mm. kutrunda demir tel 
de 2000 adet deve boywılu 3 No. Mütenit fincan ntın a
lınmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Hepsin~n tahmin edilen bedeli J305 lira 80 kuruşıu,. 
Şart~esı parasız olarak komisyomn:nu.zdan almacakt.Da 
İhalesı 25.ıv.1935 perşembe günU saat ıı de komisyonu· 
muzda yapılacaktır. Muvakkat teminat 'R'! lira 94 kuruf' 
tur .. Eksiltmeye gireçekler 24W No. Ju kanunla tartname
de ıı~n belgeleri beraber ptireuJderdir. (788) 

1LAN 
Hava ihtiyacı için 17 ka

lem düral J>Cf5İn çivisi, dü
ral saç levha, ve alaminyom 
levha açık eksiltme ile ah
nacaktir. Tahmin edilen.._ 
del 3.000 liradır. İsteklileria 
şartnamesini görmek w al
:mak üzere her gün ve ebilt
Jneye gireceklerin 17-4-935 
çarşamba günü saat 11 de 
2490 numaralı bnunun 2, 3 
iincü maddelerinde yuilı 
şartlar dahilinde 225 lira te
minat mektubu ile M. M. V. 
fiatınalma komisyonuna mU-
racaatlan. ( 459) 1-761 

İLAN 
Hava kıtaat ihtiyacı için 

::(3448) çift çorap pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 999 lira 90 kuruıtur. 
~artnamesini ve nümunesini 
görmek jstiyenlerin her gün 
i>ğleden sonra pazarhğma 
iştirak edeceklerin 2490 aa
yılı ltanununun 2 ve 3 mad
delerinde yazılı vesaik ile 
ve 7 S liralık teminat mektu .. 
biyle birlikte 17-4.:Q3S çar .. 
ıamba gUnü saat 11 de Jl. 
M. V. Satınahna komisyo
nuna müracaatları. (794) 

1-1360 

ı-usg 

!LAN 
~ Adet .Kirit lpt 
4000 M Bai " 
3000 ,, Korkuluk ipi 
Yukarda cins ve miktarı 

7udı iç kalem ip kapalı 
ad ualiyle satın almmall 
lçia ebiltmeye konmuştur. 
Ummn bedeli (8470) lira o
larak tahmin edilmi§tir, 
&aıtnaznni berlelsiz olarak 
komisyonumuzdan alınır. t. 
halesi 27-IV-935 cumartesi 
günü saat on binle komis
yonwnuzda yapılacaktır. Mu 
vakkat teminat: 635 lira 25 
kuruştur. Eksiltmeye gire-
celder 2490 No. h kanun

la ıartnamede istenen bel
geleri teklü mektuplariyle 
birlikte ihale aaatmdan en 
a.z bir saat evvel.ine kadar 
komisyon reialiğine vedlmıt 
bulunacaktır. (793) 1-1361 

1mtiyu ıahlbl ft Ba~u 
'-1rlrt Pallh .. faı ATAV 

8mumi ntJıJ,atı ~ tdtn 
tııı İtleri NDdUrlt Muuhl 

8AVDAR 

fjlt)m ıffddtı/ lllvarındı 
Ulwı BUJ•ıvHHi• bHılwuş· ,.,. 



SAYIFA 8 
ez 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Konya Ereğli'sinde yaptırılacak Bez Fabrikasının 
bakiyei inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen keşif bedeli 606.432,53 liradır 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

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

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

lannın teminat mektubu veya makbuzu ve şirketlerin sicil
li ticaretten istihsal edecekleri ve şirketin hali faaliyette 
olduğunu gösteren muahhar tarihli belge ile birlikte artır· 
ma günü olan 27 nisan 1935 tarihine müsadif cumartesi 
günü en geç saat 14 e kadar Ankara'da Bankalar caddesin· 
de umumi müdürlükte müteşekkil komisyona makbuz mu
kabilinde teslim edilmiş veya taahhütlü olarak posta ile 
vürut eylemiş bulunması lazımdır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 28.007 liradır. 
S - İsteklilerin ayrıca 200.000 liradan aşağı olmamak 

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

6 - Eksiltme 27. 4. 1935 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat 15 de Ankara'da Bankalar caddesinde kain umumi 
Müdürlük binasında yapılacaktır. 

Nafıa , Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif supalan teslim şartiyle ve klering 

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

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

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

İstekliler bu hususti,ld şartnameleri parasız olarak An
karada Bakanlık malzeme müdürlüğünden ala bilirler. 

(715) 1- 1264 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
İdareye aid ellişer lira muhammen bedelli benz binek 

ve Dölahi kamyoniyle yüz lira muhammen bedelli Şevro
le kamyoneti pazarlıkla satılacaktır. 

l'aliplerin yapılacak pazarlığa iştirak etmek üzere iha
le günü olan 30. 4. 935.sah günü saat on beşte baş müdür
lük komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (737) 1-1271 

Adapazarı Türk Ticaret bankası 
Genel Müdürf öğünden 

Elektirik m.iihendisi 
aranıyor 

Bankamızın Adapazarı Demir ve Ağaç Eşya Fabrika
sında ve fabrikanın Adapazarı Kentine dağıttığı elektrik 
işlerinde çalışmak ve Bayındırlık Bakanlığının dilediği 
değerde olmak üzere bir Elektrik Mühendisi aranıyor. İs
teklilerin Bonservisi ve Diploma örneklerile dileklerini ve 
ranseyman alınabilecek kimseelrin adlarını ve adreslerini 
Ank~ra'da Genel Müdürlüğümüze bildirmeleri. 

--------------------------------------------
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Ankara Valiliğinden: 
1 - Keşif bedeli (24196) lira (98) 'kuruş olan Polatlı • 

Haymana yolunun 23 + 090 ila 43 + 000 kilometreleri a
rasında 18 menfez inşa ile 33 + 000 43 + 000 kilometrele
ri arasında 10000 metre mikab ham taş ihzarı kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 22 nisan 935 pazartesi günü saat on beşte 
Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklif mektublanm Ticaret Odası ve
sikası ve 1815 liralık muvakkat teminatları ve Nafıa baş
mühendisliğinden alacakları fenni ehliyet vesikalariyle 
birlikte aynı gün saat on dörde kadar vilayet encümeni ri
yasetine vermeleri. 

4 - İstiyenler keşif evrakını ve şartnameleri Ankara vi
layeti nafıa başmühendisliğinde gözden geçirebilirler. 

(756) 1- 1307 

Antalya Valiliğinden 
1 - Vilayet 1darei Hususiyesince alınacak 6500 zer 

lira muhammen bedelli üç kuru buharlı silindir 2490 sayılı 
kanuna göre 1-5-935 çarşamba günü saat 15 de ihale edil
mek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme idarei hususiye binasında toplanacak o
lan daimi encümende yapılacak ve teklif mektuplan o g ü
nü ihaleden bir saat eveline yani saat 14 de kadar vilayet 
makamına verilmiş olac;tktır. 

3 - Silindir Makineleri KİLİRİNG mevcud memleket
lerden getirtilecektir. 

4 - Eksiltmeye ait hususi ve umumi şartnamelerin 
birer örneği İstanbul Nafıa Başmühendisliğinde mevcııd 
olduğu gibi istiyene Antalya valiliğinden de gönderihr. 

(618) 1-1111 

(Atatürk) ffeykeline 
Aid müsabaka i~anı 
Denizli Vilayeti 

daimi Encümeninden 
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 yapdacaktır. 
4 - Müsabakaya iştirak edeceklerin İstanbul ve yahut 

yabancı memleketler Güzel sanatlar akademilerinden me
zun ve Heykel işinde muvaffak olmuş Türk sanatkarların
dan bulunmaları ve yabancıların bu şartlardan başka on 
sene Türkiyede ikamet etmiş ve Ticaret sicillinde mukay
yet bulunmuş olmalan 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 yaptın· 
lacak, uyuşulamadığı takdirde ikinciliği kazanan sanat
karla pazarlığa ~:irişilecektir. 

9 - Pazarlık şartlan 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 İstanbulda Güzel sanatlar akademisi Müdürlüğüne, 
Ankara ve İzmir Vilayetleri Muhasebei Hususiye müdür
lüklerine gönderildiğinden fazla malUmatı oralardan da 
almaları ilan olunur. 1-1349 

Ankara vali ve belediye reisliğinden: 
1 haziran 1935 tarihinden itibaren schir idndeki 

:> ~ 

hütiin kalın· ve gazinolarda lıcr türlü oyun oynanma-
sı yasak edilecektir. AHikaclarJarm şimclidcn tedbir al
maları ve ,·aziyctlerini tesbit etmeleri lazımdır. 

• J4 NiSAN 1935 P 

Karacabey Harası l\lüdürliiğünd 
Karacabey harasında yetiştirilen pediğrileri ırıilk 

mel 933 doğumlu dördü erkek beşi dişi ki ceman d 
baş safkan in.giliz tayları İzmir yarışlarının üçü~cü ha1-olan 19 nisan 935 cuma günü İzmir yarış mahallınde 8 

artırma usuliyle toptan ve perakende olarak satıla~.akt': 
Pediğrilerini görmek istiyenlerin İzmir Baytar mud~ 
lüğüne ve satın almak istiyenlerin satış gününde ko111İ1 
yona müracaatları ilan olunur. (1783 • 803) 1- 13~ 

Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğündell: 

Tapu ve kadastro genel müdürlüğü için 475 lira~ 
hammen kıymetinde saçtan bir dolap 15. 4. 935 p...-~ 

si günü saat 14 de eksiltme ile yaptınlacaktır. lstiY~ 
rin yüzde 7,5 dipozitolariyle satın alma komisyonuna r 
meleri. (808) 1- 1399 ~ 
--~~~--------------------------------

Kahveci ve sucular 
kuruma başkanlığındad 

15 nisan 935 pazartesi gUnü saat 14 de Cemiyetler bl; 
nasında kurumun yıllık genel toplantısı yapılacağın~ 
gün ve saatte kuruma kayıdlı bütün esnafın topıaııw~ 
gelmeleri ilan olunur. 1 - 14~ 

~ 

~DACA• 
Bk~·rte 

Ankara Belediye Başka nlığmclanı 

Yenişehirde Sahlık ev 
1- Yenişehirde İzmir caddesinde (1055) M 1 arsa tıst' 

rine yapılmış ve su elektrik ve hava gazı tesisatlariyle bl' 
rinci ve ikinci katları muşamba döşeli (bodrum katı d• • 
hil) 3 katlı ev kapalı zarf usuliyle satılığa çıkarılmıştır• 

2 - Bedeli nakden ve peşinen verilmek şartiyle ıno • 
hammen bedeli (13000) liradır. 

3 - Şartname ve haritasını görmek istiyenler her ıUd 
muhasebeye gelmelidirler. 

4 - Muvakkat teminat (975) liradır • 
5 - İhale 18. 4. 935 perşembe günü saat l!J de artırın' 

ve eksiltme komisyonunda yapılacağından artırma ve e1'• 
siltme kanununda yazılı tarifat dairesinde teklif mektub
larım teminatlariyle birlikte ihale saatmdan tam bir saaC 
evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabitind• 
verilmiş olmalıdır. (728) 1-1268 

TERZİ CEMAL 18 nisan perşembe günü Ankara Palasta mevsin1 modellerini 
teşhir edeceğini sayın müşterlerine bildirir. 

Dokt.,. 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başınaa 

Altıntaş sokak No: S 

Hastalannı her ~ 9-13 
ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

1 
1 SİNEMALAR 1 

YENi f 
BUGÜN BU GECE 

HAYAT KURBANLARI 
Hissi ve müessir bir şaheseı 

Talebi umumi üzerine 4,45 ıe· 
analarında HAY AT KURBANLA
RI ile birlikte MOSKOV A GECE
LERJ fflmi sa.terilecektir. 

BUGÜN BU GECE 

Meşhur boksör G. Carpantier'in spor 
ve aşk hayatını tasvir eden pheaer 

T O B O G G A N 

Canlandıranlar: 

G. Carpantier - Arlette Marchal 


