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MAÇ DEVRİ 

d Geçenlerde gazetelerde okU· 
uk.. lngilterede Glaakovda bir 
•~ak topu maçı yapılmıı .. Maçı 
R0rtrıek iıtiyenler o kadar çok· 
ınuı ki, otuz bin kiti bilet alamı· 
)arak açıkta kalmıf.. Bunlar o
ran alanma zorla girmeğe kal· 

1tıru1lar •• Polis ite karıımıt ve 
çıkan kavgada üç yüz elli kiti 

Adımız, anaımızdır • 

Başbakanımız dün geldi 

16. NiSAN 1935 SALI 

Londra, 15 ( A.A.) _ B M 
Avam K • acdonald, 
r amurasında yarın Stresa kon'··-
~nsı hal.kında beyanatta bulunmak . ~. 

tınde old ~ .. . · nı.) ~-ugunu ıwylemıı ve bu s .. l . l 
kıılanmıştır. o:ı erı u -

Almanya ile ticaret 
andlaşması imza

landı 
Ekonomi Bakanlıg~ı M" t d .. uı ep-

rın an dun gece yarısından son-
ra öğrendiğimize göre, bu a m 
on dördüncü pazar g" .. Y unu saat 
18.45 de Almanya ile yeni ticaret 
~.dlatması Berlinde imzalanmıt-

Her yerde 5 im 1 

U1us1ar derneği 
konseyi lOJJlandı 
Ce~evre, 15 ( A.A.) - U luılar 

dernegı konıeyinin bugün öğle
den ıonra aaat 3.30 a doğru bat
lamı~ olan ~izli konuımalar, U• 

mumı .bekleyııin terıine olarak 
Habeııstamn müracaati 
hakkında cereyan etmiıtir~mu 

t•ralanmıt··· Maç İngiltere • ls
OÇya takımları arasında oluyor· 

llluı .. Demek o kadar hırs ve hınç 
bYandıran bir maçmıt ki, ateıi 
~ika da geçmif, ve stadyom ö-

bunde de polisle onun arasında 
•tka bir maç daha yapılmıtbr. 

Spor haberleri arasında, stad· 
Yom içinde ve dıtmda gerek oy· 
n_&~\nların ,gerek seyircilerin bi
rıbırlerile kavga ettiklerini sıksık 

Baıbakanımız ismet İnönü dün 
sabah lstanbuldan ıehrimize dön
müt ve durakta bakanlar; cu
mur riyaseti genel katibi ve ya· 
verleri, aaylavlar, vali ve bakan
lıklar ileri gelenleri, emniyet mü
dürü, merkez komutanı tarafın· 

dan karıdanmıtbr. 
İsmet İnönü saat 16 da topla

nan bakanlar kuruluna baıkanlık 
etmittir. 

Resmimiz başbakanımızı du
rakta kendisini karıılıyanlar ara• 
sında gösteriyor. 

nlu andlaıma eski andlaıma
meklumi ~~tlarını muhafaza et-
22.000' . bırınci, ikinci aınıfta 
nını ibtiv•I yumurta konte · n 

B 
• DJa• 

erlındek".ktedir, 
be günü yurdunılumuz pertem
re yola çıkacaktır . .fönmek üze-

. !talyan murahhası Baron A· 
~oıs~ dhükumetinin mümkün oldu. 
gu . ~ ar çabuk olarak iki hakem 
tayınıne karar verdigYm' i .. 1 . . soy e-
mııtır. 

Türkiye dıt bakanı ve uluslu 
derneği konaeyinin timdild bat
kanı Tevfik Rüttü Aru, her ild 
tarafın bugün bir banıseverlik Rus • (Sonu 6 mc. •y•lod~ 

·=~--klTJS TLERI okuruz. Bundan anladığımız şu
dur ki, spor maçları onlarla uğ
raşanlar ıı.rasında büyük bir pas-
ron uyandırmaktadır. Pasyon, he-
e gençlikte büyük bir güçtür. An-
jk. bu gücün aoysal bir değeri o-

STRESADAN SONRA 
B. l\Iakdonalda göre lionferans 

ne sonuç verdi? 
a~ılmesi için iyi amaclara yönel

lllıt olması gel'ekir. Çıkan kavga
~ara bakarsak, bunun böyle oldu
&llnu sanamayız. Çünkü spor da
ha çok iyi duygulara hizmet et
tnek bakımından bugünkü yük
aek durumuna çıkmıt iken ters 
~n~clar ile karıılaımak onun de
ıerı üzerinde bizi biraz da kut
kulandırmaktadır. Onun için spo
run ve bele spor maçlarının ge-

Streaa, 15 (A.A.) - Konfe
ransın ıon toplantısı dolayısiyle 
B. Mak Donald, 8. Musoliniye 
tefekkür etmiş ve tunları söyle
mittir: Şimdiki druum ya ''harb,, 
ya "hanı,, tır. Son dakikaya ka
dar barışın kapısını açık bulun
durmaya çalıımaktayız ve eğer o 
kapının kapanması mukadder i
se, tarafımızdan kapatılmıt bu-

lunmasın. Harb ıçın yapılacak 
hareketleri baıkalarına bıraka· 
lım. Barışın kapısı perde arka· 
aında değil, öğle güneıinin ıııiı 
altında kapanmalıdır. Böyle o
lursa namuslu ve düzenli devlet· 
ler kimin suçlu olduğunu öğren· 
mit bulunacaklardır. Sıkı bir it 
birliği ve barııın elde edilmesi 

'Artu~er, Souyet Büyük Elsüi B. Karahan ile birlikte 

roıu ıes ve .müzik saııatklrlan ~ 
rafından bır konser verilmittİI} 
Konserde piyaniat Ln Oborial 

(Soau J ünca sayı/ada) 

Dün akpm Sovyet Elçiliğinde 
bir süvare verilmit ve bu ıüva
rede ıehrimizde bulunan Mosko
va biiıük akademik devlet tiyat- (Sona 2. ci aayr/aıla) 

( So- J üncü sayıf ada) 

Usnıanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N.23 
l - na ıiirkçe köklerden gelen ıö:ılerin karııaına (T. Kö.) beldeii (alameti) 

konmuftUT. Bunların her biri hakkında 11ra11 ile uamanlarımıaın ( miiıslaauu). 

yazılarını gazetelere vereceğis. 
2 - l' eni konan karıılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, franıızroları da yaaılmıf, aynca örnekler de konulm.Uf ıur. 
3 - Kökü. ıürkçe olan kelimelerin b11 günkü i,lenmiı ve kullanılan ıekilleri alm mııtır: A.ılı ak olan hak, aılı füırüm "lan hüküm. ıür~e "çek,. kölcünd.n ,.,. 

len şekil gibi. 

lbtit-•• (Bak : Hırs) 

ihtiraz ==- Çekinme, aakmma 
haşi) 

bıti 

(Bak : Hazer, te-

raz etmek = Sakınmak 
Örnek : Şunun bunun hakkında dedikodu et· 
11lekten ihtiraz ederdi = Şunun bunun hakkrn
da dedikodu etmekten sakınırdı (çekinirdi). 

... teriz - &!-•-- ekin Ö - ..,..,ngan, ç gen 
rnek : Niçin böyle muhteriz duluyorsunuz? = 

lliçin böyle Hkrngan (çekingen) duruyorsu
lluz? 

lbti 
•ar etmek = Kıaaltmak 

Örnek: Bu kitabı ihtisar etmeliydiniz = Bu ki

tabı kısa/tmaltydınrz. 

P.tı.ahtasar - Kısak 
~rnek: Muhtasar yazmak için birçok fikirleri 

(~raya koymadım = Kısak yazmak için birçok 
lkfrJ • 

erı buraya koymadım. 

hıtı 
taı Uz w 

Ö ug 
1( rnek: K ulak hastalıklarında ihtısası vardır -

Ulak hastalıklarında uzuğu vardır. 
~Ut l. 

Ö ~ s Uzm n 
rnek · J t · ·k · J.M t · t 'k uz · s a tıstı miıtelıassısı = ,,. ,a ıs ı • 

l?Janı. 

lhtitaın 
Ö (Bak: Debdebe) = Gö kem 
,.., tnek: ihtişam ıçindc i /erliyen büyük bir alay 

I '"" Görkem içınde ilerliyen büyük bir -aJay. 

htt"a 
lh . Kapıa 

tıva etmek l , .. - Kapıamak, alrrak, içine a maa 
lıati 
ltı . 1aç ihtiyaç ( T . Kö.) 

tihr (Y .,. . aşlı anlamına) = ihtiyar (Fr .) Vieux, 
•e ıllard 

ltıt• 
'Jar - late. - (Fr.) Optioa 

' 

ihtiyari = htenel = (Fr.) Facultatif 
örnek: lhtiyar1 mevkii = istene/ durak. 

lhtıyar = Katlanma == (Fr.) Supporter, endurer 

örnek: Ortadaki bütün mü§kül§t ile mücadele

yi ihtiyar ~erek bu i§e giriştim = Ortadaki bü
tün güçlüklerle döğüşmeğe katlanarak bu işe 
giriştim. 

ihtiyar (Bak: İrade) = (Fr.) Volont! 

ihtiyat = 1 - Saknı, 2 - yedek 
Örnek : ı - lhtiyat ile hareket ediniz = Sakm 

ile hareket ediniz. 
2 - Yol uzundur, ihtiyat benzin allmz = Yol 

uzundur, yedek benzin almız. 

ihtiya tkar = Saknılı = (Fr.) P rudent 

örnek: Devlet işlerinde ihtiyatkar bulunmak 
en mühim bir hassadır - Devlet işlerinde sak

nrlı bulunmak en önemli bir özgüdür. 

ihtizaz T itreme 

İhtizaz etm k Titremek 

ihya etmek = Canlandırmak, diriltmek 
örnekler : ı - Bıı iyiliğiniz bcm ilıya etti = 
B u iyiliğiniz beni canfandrrdı. 
2 _ Ölüleri ihya etmek mumkıin degildir == 
ÖJüleri diriltmek mümkün değildir. 

Jhzar etmek - Hazırlamak (Bak: Hazır) 

ikame etmek - Çekmek = (Fr.) Descendre, tra-

cer 
Örnek: Amud ikame etmek = Dike çekmek. 

ikame etmek = Koymak - ( Fr.) Placer 

ö rnek: Nöbetçi ikame etmek = N öbetçi ko~-

mak. 

ikame etmek = Açmak = (Fr.) Intente. 

örnek: Dava ilcame etmek = Dilev acmalı 

lkıome etmek = Getirmek = (Fr.) Produire, itab

lir. 
Örnek : Beyyine ikame etmek = Kanıt getir

mek. 

ikame etmek = Yerine koymak, ıeçirmek = (Fr.) 
Remplacer 

Örnek: Ahmed in yerine Mehmedi ikame et
mek = Ahmedin yerine Mebmedi koymak • 

ikamet etmek = Oturmak, eğletmek = (Fr.) De
mcurer 
Örnek : 1 - Nerede ikamet ediyorsunuz ıı:::: 

Nerede oturuyorsunuz? 
2 - Biraz zaman orada ikamet ettim = Biraz 
zaman orada eğleştim. 

ikametgah Konut 
Örnek: 1 kometgah ittihaz emgınız yerde sizi 

bulamamışlar = Konut edindiğiniz yerde sizı' 

bulamaı1111Iar. 

i kan = Sağbili 
Örnek: B u meseıeaeki kanaatım mertebei ikana 
vasıl olmuştur B u sorumdaki kamğım sag
bili derecesine varmıştır. 

ikaz etmek U.)armak, Uyandırın k 
Örnek: Ben hiç ôyle bir zanna düşmemıştım, 

bereket ver:sin beni ikaz ettiniz = Ben hiç öy
le bir sanıya düşmemiştim, bereket versin beni 
uyandrrdınrz (uyardınız). 

Müteyakkiz = Uyanık, t etik 
Örnek: Her işte gayet muteyakkız bıılunmalt
dır = Her işte pek • amk (tetik) bulunmalı-

dır. 

ikbal Olcay, erge 
Örnek : lkbale oldugu gıbi idbara karşı da me
tin bulunmaltdır = O/caya olduğu gibi düşkün
lüğe kar§ı da dayanıklı bulunmalıdır. 

ikdam etmek (Bak: Cebd) =- Düıürmek 

lklil = Taç 

iklim = iklim (T. Kl>.) 

ikmal etmek = Bütünlemek, 
lemek 

Örnek: Bu yazdığınrz eser, şimdiye Jradar ileri 

sürdüğünüs düşünceleri ikmal ediyor = BI& 
yazdığınız eser, ~imdiye kadar ileri •llrdlljllab 
dü§Ünceleri bütünlüyor (tamlıyor, tümliyor). 

ikna etmek = Kanatmak. luanclınnak 
Örnek: J - Ortaya Jconaa deliller Hnl bu /fh. 
sıhhatine ikna etti = Ortaya konaa taaıtlar he 
ni bu işin doğruluğuna kanıttı. 
2 - Bu meselede yilnrz beni ikna etmelr Hl/ 
değildir = Bu sorumda yalar• beni kandırmak 
yetmez. 

ikrah, istikrah = Tiluinç 

Örnek: Yaptrgı mugaym ah l§k hareketler banı 

ikrah (ıstıkrah) verdi ""'" Yaptrğı yantrahlaksal 

hareketler bnna tiksinç verdi. 

l krab etrn k, istikrah etmek - Tiksinmeli. 
Örnek: Ortaltkta Jıukunı süren ahlaksızlıktaa 

ikrah ettun - Ortalıkta hıikum suren ah/aksı> 

lrktan t1ksındım. 

lk am (ızaz) etmek Ağırlamak 
Ö rnek: Misafıri agırlanıak. Türklüğün hig 
kaybetmedıgi altcenablıklarda n biridir Ko
nugu agırlamak , Tiırklügun lıiç kaybetmedığl 

akı/ık/ rdan bırıdir. 

ikrar etmek (Bak : ıtı af) Söylemek 
Örnek: Hem k lbıyle iman, hem de lisaniyle 
ikrar etti - Hem yuregiyle inandı, hem de di
lıyle soyledi. 

ikraz - Ödünç, ödunç verme 
Örnek : Bana ıkıaz suretıyle gösterdiginız iyılri 

unutamam .... Baaa ödünç verme yoliyle gos(er• 

di iniz iyiliği unutamam. 
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Manisa genel meclisinin 
çalışmalar: 1 j ç D 

Manisa, 15 (A.A.) - Vilayet 
ıenel meclisi itlerini bitirdi. Bu
gün dağıldı. Vilayetim.izin 1935 
yılı büdcesi 865.800 . hra~ır ve 
denktir. Büdce kültür ışlerme 336 
bin287 yol itlerine 26195, &ağlık 
itlerin; 88.733, tarım işleri~~ 
9086, baytar işlerine 12. 768, o
zel muhasebe kurumlarına 72213, 
değitik masraflara 84. 764, lira 
tahsisat ayrılmıştır. 

Muallim adedi 410 a çıkarıl· 
mıt yeni yapılmakta ?1a~ hasta
ne için bu yıl da 40 hın lı~aA ta~
ıisat verilmiştir. Bu yıl vılayetı
mizde yeniden iki büyük okula
nm temeli atılacak ve okulasını 
yapan köylüye beş bin lira yar
dım edilecektir. Çalışkanlığı bel
li olan yoksul talebenin yüksek 
okulalarda tahsillerini bitirmele
ri için 2200 lira tahsisat ayrılmış-
tır. 

Edime'de bağcılık 
ilerliyor 

Edirne, 15 (A.A.) - Edirne 
ve mülhakatında halk bu yıl bağ
cılığa büyük bir istekle ıarılmıt 
ve 1500 dönümlük bağ dikilmİf· 
tir. 

Bunda Edirne vilayeti tarım 
teşkilatının arkası kesilmiy.-
telkinleri ve 520 den !azl• e~ 
çubuğunu parasız dağıtıY 
retiyle gösterdiği kolıı: k 

ıra ya-
ke olmuştur. .e çok bol 

Bugün Edirn, ç·ft . b . k ,...ır. ı çı u 
nuı bırço 1zamanında düı· 
ya~urllar .:r~k sevinmektedir. 
yagmur a· 
tüğüniiui ödiiuclenme~i 

~ani ödünclenmesi A.B.C. 
~olerinin dördüncü çekİJi§İ bu 

'"'bah Cümhuriyet Merkez ban
kasında yapılacaktır. 

Takas yolsuzluğu 
tahkikatı bitti 

htanJr.ıl, 15 (Telefon) - TakBI! yol
auzluğu igini tahkik eden komisyon tnh 
kikat aonucunu bugün Gümrük ve ln· 
hisarlar Bakanlığına gönderdi. Tahki • 
kat fezlekesinde, iki buçuk milyon lira 
kadar tutan bu yolsuzlukta eski takas 
kurulu ba§kanırun, başkan vekilinin ve 
üyelerden iki kitinin ödevlerini savsa· 
mak ve kaçakçılığa meydan vennek 
auçlariyle diğer üyelerin de savsa su .• 
çiyle cezalandırılmaları istenmektedır. 
Suçlular arasında 4 orman, 25 muba: . 
faza, 9 ıümrük muayene memuru ıle 
15 tüccar vardır. 

Bir prof esöriin i~tifa.~1 
latanbul, 15 (Telefon) - r istif~ 

teai jeoloji profesörü B • ..sel> aıhhl· 
etti. lstifasında gösteTd:· 

dir. 
,...1 meclisinde 

. b 1 lstan U fTelefon) - latanbul 

lstan\.ıSİnİn bugünkü toplanbsın

umum1eri müdürü belediyenin bcı 

d~ tınar planı hakkında izahat verdi. 

..ıtlıos ıuyunun içilebilir bir hale ge

tirildiğini aöyledi ve meclis, mahkeme 

Haliç ıirketi davasında belediye lehi

ne karar verine kullanılmak üzere 20 

bin lira tahsisat, daimi komisyona da 

bir tak.mı icra aalahiyetleri verdi, Mec
lis birincitqrine kadar kap.alıdır. 

Rus planörcüleri geliyor 
-Jatanbul, 15 (Telefon) - Türk Ku-

4u okulalannda motöraüz tayyare ile 

uçmak ve para§Ütle atlamak dersleri 

vennek üzere Ruayadan gelen aovyet 
tayyareciler bu aktam Ankaraya gitti
ler. 

Müktesebat = Edinçler 

ULUS 
L 
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Kamutay' dal 
Dün görüşülen işlv--' 

uiiküm giyen ve yaka
lanan kaçakçılar 

d.. t 15 • Bay Kamutay, un ıaa • ' .... d ,. b '- ~.ıgın a 
Nuri Conker m 8 §1f" 

toplanmı,tır. '--'Jt 
., CKal me ve 

Toplantıda artıK'cı maddesinin 
ihale kanunun,...firine dair maz. 
K fıkrasını~ kadın ticaretinin 
bata ile ~mdaki arsıulusal mu
men'i ~h tasdikine, Suriyede 
kav~e ve Türkiyede suriyeli
t'!"~id olan emlak hakkında iti-

afname müddetinin 6 ay uzatıl
masına dair kanun layihalarının 
ikinci konutmaları yapılarak o
nanmıştır. Kamutay, perşembe 
günü saat 15 de toplanacaktır. 

Kadınlar kongresine 
yeniden gelen 

murahhaslar 
lıtanbul, 15 (Telefon) - Kadınlar 

kongresi için bugün de latanbula çe • 

koalovak, yugoıılav, bulgar murahlias • 
)ar geldiler. Değişik k3dın kurullan 

Taksim abidesine çelenkler koydular. 
Arsıulusal kııdınlar bir]jği bavkans bu

gün Perapalasta gazeteciler adına bir 
çay verdi. Bir çok söylevler verildi. 

Perşembe akıamı vali Perapalasta kon
gre üyeJeri adına bir ziyafet verecektir. 

Balkan ekonomi konseyi 
üyeleri geliyorlar 

l.tanbul, 15 (Telefon) - 18 nisan· 

da Ankarada toplanacak olan Balkan JL• 

konomik konseyinde Yugoslavyayı 

temsil edecek murnhhaslar bugün la -

tanbula geldiler. 

lstanbul, 15 {Telefon) - Bu
gün Kemal ve Niko isminde iki 
morfin kaçakçısı ikinci ihtisas 
mahkemesinde birer yıl hapse, 
2110 lira par~ cezasına mahkum 
oldular. 

Yunan bandıralı Limni vapu
runun kaptanı Y orgi 4000 fran
sız frangını izinsiz gemisine gö
türürken yakalanmıştır. 

l\lübadele edilen türk ve 
bulgar köyliileri 

İstanbul, 15 (Telefon) - Si
livrinin Korfalı köyündeki bul
garlar bugün Bulgaristana gitti
ler. Yarın bu köye Bulgaristan
dan türkler gelecek ve köye yer
le§eceklerdir. 

Edirne' de yağmurlar 
Edirne, 15 (A.A.) - Son 

günlerde Bulgaristana yağan sü
rekli yağmrular yüzünden nehir 
suları gene yükselmeye başlamış· 
tır. Henüz hiç bir zarar olma
makla beraber havanın kapalı ve 
yağmurlu oluşu endişe uyandır
maktadır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Otuzuncu kılavuz-
da aylık aboneleri
miz doluyor. Gazete 
gönderilebilmesi • 

l· 

çin şimdiden yeni
lenmesi. 

llca (Bak: cebir, sevk) ~ Zor, zorlama 

lô NiSA il •935 SA#
:e& 

R . 1 • us ~rtıstı :-~1 
(Ba~ı l ıncı saydsda) 

Şopenin noktüninü, List'in ikind 
radso<lisini çalmıştır. 

Barito Nortsov, Çakoyvskioİll 
Maça kızı ve Öjen Onegin op., 
ralarından iki arya söylemiştir. 

Mezzo Soprano Maksoko\flt 
.. Rimski, Korsakof'un Kar kızı o
peransmdan bir arya ile Karmed 
operasından Habannera aryasını 
söylemiştir. 

Bas Pirogov, Volga gemicil., 
ri rus şarkısını ve Guno'nud 
Favst operasının Mefisto kupl., 
lerini teganni etmiştir. 

Tenor Jadan, Rimski Korsa• 
kofun Sadko operasından Hind 
aryasmı ve Masene'nin Verter er 
perasından Verter aryasını t.r 
ganni etmiştir. 

Genç ve ünlü Sovyct kompO" 
zitörü Şostakoviç kendi eserlerİO 
den Adacyo ve Polka adlı iki 
parça çalmıştır. 

Ve en sonra ıopranoBarsova. 
Rimski Korsakofun Kar kızı oı 
perasından bir arya ile Roasinf. 
nin Sevil berberi operasından bit 
arya teganni etmi~tir. 

B~bakanımız ismet lnönile 
birçok bakanlar ve saylavlar sa• 
nat ve kültür muhitinden birçoU 
simaların ve bütün kordiplomati• 
ğin hazır bulunduğu bu süvarede 
dinlenen Sovyet sanatkarları pek 
çok takdir edilmişler ve uzun al• 
kışlarla tekrar tekrar çağırılmır 
lardır. 

Sanatkarlar yüksek ve eyi blı 
intiba bırakmıştır. Ayni sanat,. 
karlar tarafından halk için illi 
konser 17 nisanda halkevinde ve
rilecektir. 

Çocuk balosu 

İstanbul, 15 {Telefon) - An

neler birliği 26 nisan cuma günu 
dağcılık kulübünde bir çocuk ba
losu verecektir. 

ikraz etmek -= Odünç vermek, borç vermek 
Örnek: Size ~u parayı bir ayda ödenmek üzere 
ikraz ediyorum = Size şu parayı bir ayda öden· 
mek üzere ödünç (borç) veriyorum. 

Örnek: Burada ve Avrupa'daki müktesebatı bu 
işi başarmasına k§fidir = Burada ve Avrupa'. 
daki edinç/eri bu işi başarmasrn yeter. 

Örnek: 1Jcayı ahval ile bu i~i yaptığımm s6y
lemek isterim = Hallerin zoru ile bu işi yaptı
ğımızı söylemek isterim. 

ı ilkah etmek (Bak: telkıh etmek) = Atlamak 

' lllet = Derd 

JJsak etmek = Bitiftirmek, kavuıturmak 

lıtikraz c= Borç, borç ahna 
Örnek : Bu istikraL. işini başa ı;ıkarabildiniz 

mi? - Bu borç (borç alma) işini basa cıkars

bildiniz mi? 

IUir - lkair 

lktibaı etmek c= Almak 

lktida etmek = Uymak 

iktidar = Erk 

Örnek: Bir milJet için iktidarın hududu ve mi
yarı olamaz = Bir ulus için eriin sıaırı ı.·c öl. 
çüsü olamaz. 

Muktedir .... Erlanen 

Örnek: Muktedir bir adam, eliDe aldığı işi ba
ıarabilen adamdır -= Erkmea bir adam. •line 
•ldığı işi başarabilen adamdır. 

lılnlui iktidar = Erke 

Örnek: Mevkıi iktidara geçen fırka her şeyden 
evvel memleket meaafiini di4iJndilmeli -: Er
keye geçen parti, bet şeyden önce üllce fayda
larını düşünebilmeli, 

tktifa etmek = Yetrinmek, yetainmek, yeter bulmak 
Örnek: Kudretimizin yet~iği ahvalde eldeki 
ile iktifa ermeyi bilmeliyiz = Erlr:imizin yet
mediği hallerde eldeki ı'le yetrinmeyi (yetsin. 
meyi) bilmeliyiz. 

lktiham etmek = Göğüs germek, üstermek 
Örnek: Bin türlü müşkü/Dtı iktiham İle emeli
mize doğru yürüyelim = Bin türlii güçlüğe 

ıöğüs gererek umayımıza doğru yürüyelim a:s 

Bin türlü güçliiğü üstererek unıayımıza doğru 
yiJrüyelim. 

iktiran etmek - Yalda§mak, (karara) bağlanmak 

ltkiaab Edinç 

Örnek : 1 ktisabın birçok yolu vardır, fakat bu 
7olun muhik olması liizımdır = Edinciu birçok 
yolu vardır, ancak bu yolun bakir olması gerek· 
ıir. 

llrtiaab etmek ca Edinmek 

Örnek: Tıirk vatandaşlığını iktisab etmek için 
ecnebiler bir takım merasimi yerine getirmeli
İllr = TDrk ntanda§lı~ını edinmek i~in yaduy
hııar bir takım törenleri yerine getl.}'mellôir. 

lktısad (Bak: tasarruf) = Ekonomi 

lkt11.ad etmek (Bak: tasar.ruf etmek) 

lldısadi = Ekonomik 

Jlıtitaf etmek = Dermek, devıirmek 
Örnek: Mesainizin semeratını iktital etmek za
manı gelmiştir - Çalışmalarınızın yemi~Jerini 

dermek (devşirmek) zamanı gelmiştir. 

lktıza -= Lüzum (T. Kö.) 

Haıbe1iktıza = Linumundan dolayı 

~~uktazi - Lü;ıwnlu 

ili etmek = Yükseltmek, yüceltmek 

Örnek: Türün namını ve livasını Jll etmek 
vazifemizdir - Türkün adım ve bayrağım yil.k
seltIMlr (yü~ltmel:) borcumuzdur. · 

ilaç = ilaç 

Tedavi etmek == Eyilemek, bakmak 
Örnek: Tedavi etmek vazifesini deru.bı. ettiği
niz basta = Bakmak (eyilc~k) 6<1evini üstiJ
nüze aldığınrz hasta. 

ilam = Belgin 

ilam etmek c= Bildirmek (Bak: Tebliğ ttnJek) 

llan = Bilit 

Örnek: Gazeteye bir ilan v•rdim..,. Gu~tt>ye 
bir bilit verdim. 

li.an etmek = Bilibnek 

Örnek: Herkesçe malum olması için ilan edil
mesı' muktazidir = HerJre~e bilinmesi için bi
litilmesi liizumludur. 

ilanı harbetmek ~ Sava~ ~mak (Bak: Harb) 

ilave - Ulama 

Örnek: Tarama dergisine bir ilave yaparak 
bütün tashih ve ilhakları toplryacağız -= Tara
ma dergisine bir ulama yaparak bütün dürelt· 
me ve katmaları toplryacağız. 

ilave etmek - Ulamak 

Örnek: Şunu da ilave etmek İ$tC/İm Jıi = Şunu 
da ulamak isterim ki. 

ilelebet = Hiç bir zaman (Bak: Ebediyen) 

llga (lağv) etmek = Kaldırmak 
Örnek: Ilga edilmiş olan bir kanunun artık hük

mü olamaz =ı Kaldırr/mı~ olan bir kanunun ar
tık hükmü olamaz. 

Jlhab = (Bak: ibram, ısrar) 

İlhak etmek = Katmak 

Örnek: Bu müdüriyeti de biriDCİ mDdl1r/yeti u
mumi yeye ilhak etmek. muvafık olur ::: Bu di
rektorlrığu da birinci genel direktorluğa ısı. 

mak uygun olur. 

Mülhakat = Bağlanb 
Örnek: Bu emiraamenın oatua miJJbabta İ.(•· 
rım rica ederim = Bu buyrultuaun bütün bağ
lantı/ara bildiri/mesini dilerim. ... 

ilham= Esin 

Örnek: llbam, in.san robunua ulviyat ile bir 
ittisalidir = Esin, insan rulıuaun 7üJ:sdliklerle 
bir bağlanmasıdır. 

ilham etmek ıı:::a Eaimek 

Örnek: Bu yazdığmu eser bam birçok fikirler 
ilham etti = Bu yazdığınız eser bana birçok fi
kirler esidi. 

Mülhem olmak = Eainmek 

Örnek: Bu mütaleadan mOlhem olarak şu tek· 
lifi dermeyan ettim =Bu oydaa esiaere/c ıu ö
nergeyi ileri sürdüm. 

llim = ilim (T. Kö.) 

Alim == lıimen 

Malumat - Bilgi 

Malümatlı c::: Bilgin 

Ukala = Bilgiç 

Marifet = Bilim 

Mütebahhir c:: Bilge 

lika etmek = Bırakmak, atmak 
Örnek: Hıristiyanlar senenin bir gününde salibi 
suya iJka ederler - Hıristlyanlar yılın bir gU
niinde haçı suya bırakırlar (atarlar). 

Örnek: l - Bu ilci varakayı biribirine ilsalc edl 
niz = Bu iki keadı biribirine bitiştiriniz. 

Z - lki demir yolunu ilsak etmekle büyük 61' 
kar elde edilmi~tir = lki demir yolunu kavuf 

turmakla büyük bir kazanç elde edilmiştir. 

llsak etmek = Yapıftırmak (pul gibj şeyler) 
Örnek: Elden gönderilen mektuplara da posrıl 
pulu ilsak etmek lazımdır ==- Elden gönderilıd 
mektuplara da posta pulu yapışurmak gerektirı 

lltiıak etmek c:: Bitişmek, kavuşmak 

Örnek: 1 - Biribirine iltisak etmiş bir baliM 
doğan iki hempıe - Biribirine bit~mi~ bir W 
de doğan iki kız kardeş. • 
2 - iltisak etmi~ oluı demiryol/uı = ICutlf 
muş olan demiryolları. 

iltisak etmek = Kayftafmak (kemikler için) 

iltisak hatları - Kavşıt kolları 
Örnek: Bu ilci büyük demiryolu bir~ok nol't" 
laundaa iltisak batlariyle biribiriıM rabtedn. 
miştir = Bu iki büyük. demiryolu bir~ok no.6 
ta/arından kavşıt JcoJJariyle biribiriae bağUJll 
mıştır. 

ÖNERGELER 

Kılauuz. aözleri üzerine, her li.tenin 
(ULUS) ta çıktığınclan b~lamah ÜUl'd 

bir ay içinde, iateyenlet yeni bfr öner• 
ge ileri aürebilirler. Bunlar T. D. T. C. Ge
nel Katibliğine ıu ıekil altında gönJeri
lecektir: 

d - ~ 
Osmanlıca ••.•.•• kelimesine Kıla
vuzda • • • • • • karşılığını uygun (ya
hut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) • • • • • • ••••• . . . . . . . . . . . .. . .. 
(1) 

İJ11%a 

(1) Burada bir önerge göstcrilmiyca yazılar 
üzeria~ bir ~Y yapıla_1my:ıcaktır. 

- --L-..... -. 
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-~------------------------------------~--------~~---=-;..:,;__ Stresa-d~a,,__n __ s_o_n_r_a __ ~~---B.-F-oı-1d-er_P_or~~ı~~·-Toprak •• sa nayıı 
1.~eş Y'.llık öko ıomi pr;,_, ,. 11 ,11 .1 lıcl 
~· !lt bır kolu da, toprak sanayiidır 

•zde top k ·· " ·· · h t ra sanayıı sozu, ınsanın a -
ırına heınen Kütahyayı getirir. Kü • 

tahya • . .. k k . • geçmışte çok ınce ve yu ııı 
•zerle · ·ı . rı ı e türk gÜ7el sanatının en yu· 
cesin· · 1 Yaratmış ve ya,atmıştıl'. Reıım 
\'e heykel yapmrk yasak olan bir sos· 
Yeten:n · · d d d t • • K" t h t ıçın e e e erımı:.ı:, u il ya 

oprağrnın Özelliğine, ulusnl 7.C\'k ve 
'&.natı kat k b .. ··k k ~ ı · · I ara uyu urag arını çını -
erkle süslemişler, türk &oysallııının vü" 
•e ti· · · b gını ununla da tanıtmışlardı. 

b
l<ütahya çiniciliği, imparator1uklıı 

•t a• .. k • 
1 

yl Yu selmi,, onunla beraber ge • 
., ettıj.. d"" • "'' unyanın ılerleyiş hızına ayak 
ll~ruramıyan bu sanattan, bugün, eıkı-
llın eş· . • .. .. . •na yapmaga ozenen, henuz ılerle · 
Yeıtıeıniş bir iki tezgahtan başka bir 
ley k 1 ,. . a rnamışhr. Bunlar da herkese el-
k~rışli şeyler yapamıyodar, sürüm im -
anları bulamryo1'lar ve pek güçlük!~ 

Yaşavabiliyorlaı . 

'L Birkaç yıl önce bu ulusal sanab fab -
rı.,a hali k k · • · · · 1 1 ne oym"" ıçın ıyı nıyet er e 
Yapıla d l>o n enemelet' ve atılan adımlar hep 

1 
~il cıkmıştır. Bunun başlıca ıebeb -,.... . . 
' •ıın tam tüccarca tutulmamıı ol 

lrlaıı • k tek : •ıe onan paranın yetmemesi ve 
rı k zavıfh~ıdır. 

D~vt t, .. ._ .k . 
1_ e OKonomı programını çızer· 
ıı:en b" .. • utün bu denemelerin ıonuçJarı. 
~ tÖ7 önünde tutmut ve Okonomi Ba· 

"' f•brikanın kurulacağı veri karar • 
1 •ştrrnıak için, gitmeden önce, anıulu -
~·. Ün aahibi bir jeoloğu, Haydelbeı·g 
llnıvera "t • • d. f .. ı esının or ınaryusu pro esor 
Salaınon Kalvi ve yüksek bir kiramik 
lltrnanı olan Dr. Krayze'yi, türk uz • 
lllılnlarla birlikte Kütahyaya göndere .. 
':" bu yolda yapılan araştırmaları de· 
~letnıiştir. Kütahyada bu uzmanlar 
• birlikte yapılan toplantıdaki gÖrÜf 
"e dü1ünü,ler, devletin bu ıanayİi bu • 
~da .. kurmasının isabetini bir kere da -

ıtoııtenniştir. 

.. "Bu görüşlerin hulasasını yazmadan 
°'1ce içine, Boğuiçinde başlanmıt olan 
~il\ ve tite aanayiini de alan kiramik 
'•na •· • ld d" Ynnın toprak kısmrnm ayn ığı :rt katagorinin neler olduğunu anla -

Y'ıtn: 

d· Birinci katagori kaba toprak iıleri-
ır: Tuğla, her türlü kiremid (Manil • 

h "e BiberfUvanç kiremidleri) toprak· 
~n karolar, topraktan kab ve kacak • 
le~· testiler, kurutma künkleri, suyolu 

1~nk1eri, içinden telefon ve telırraE tel· 
geçen kablo taşlan ve ateş tuğlası. 

l<.ütabya toprağınm özelliği tuğla :e k~remid yapıcılıiında kendisini ırös
I et'rnış ve yurdumuzda yapılan lôremid· 
~ arasında Kütahya kiremidine,• yapı· 

cı de: kir 1 • d b. • • d d eç enn e ınncı erece e ara-
nan bir vaıd olan ıu emme vergisinin 
~lığ, b,.lcnnından değer lcazandırmrt • 
~. 

. ikinci katagori ( Ştaynçoyk )de 
~~ ı 1- Yapma kaldımn ta,ları ( 1-

ltı nbulda Galata köprüsünün bir 
-1 •ınoıa bu taılar dötelidir. ) , ıu 
da tında kalan vapılarda kullanılan 
)' >'anıklı klinker tuğlası ve kanalizas -
~11\1arda ku1hmılan örnrü uzun ve ek • 

fı eri k\i h J"ap.acajı zararlara dayanan 
nklerdir 
o .. . . ._ d0 

~ Çuncu aataırori kaba pors1en ır, 

l ~a alman dilinde ,taynrut denmek • 
edır k. h k l b'. >iilr · 1 er eıe f'1veri,U ve u usun u. 

)' cokluğunun lcull11ndığr topraktan 
•Pılan 'eylerdir. 

•e Runlar. her türlü tabak, çanak. lı:a
trı "e mutfak takrmlan, çim sobalar, 
utfıtklarda, b~nyolarda kullanılan be· 

~~ ' 'e renkli karoların çeşidleri, lava. 
fc·ı taşlan, telgraf fincanlarr, elektrik 

reçı . _ 
"'-d erının topr11kt11n yapılan parçala • 
•• tt. . 

Dö d'· .. . .. di uncu kat Agora, hakıkı porılen -
r. Bu lrıak .. porıleni, kaba pors1enden ayır-

söylemiştir. ihtiyar uzman, ln<:ik kao 
linini o kadar beğenrni~ur ki, Kütahya 
adının tarihsel ününü dÜ\Üruniyerck, 
bu toprakla yapılacak şeylerin pek az 
bir zamanda :lüny:mın her Ylt.\ında 
(İncigit) adiyle tanınabileceğini an•t. 
mış, götürdüğü topraklıı1rdan Avrupı. 
fabrikalarında yııptırdı~ örnekler bu 

kaolinin yük~"k vuıflarını orta~·a koy-

muştur. ı-

Blotefiere'in bu gorüşleri ile diğc .. 
uzmanların tetkıkleri Kütahyanın k .r .• 

lin bakımından yüksek zcnginlif ni te 
yid etmiştir. Kütahya istas)'onundn ya
pılacak olan fabrika, altı yedi kilcmet e 
uzaktaki Acemdağı ve kırk k'lomctre 
uzaklıktah:i incikten ko a; hkla ve ge • 
ni' ölçüde kaolin ve gene bu civarlar • 
dan ÇP.kmak taşı alabilecek, Kütahya 
düzlüğündeki yeraltı sulan ve kaynak
tan toplatılarak "kıtJlacak kesilmez su. 
lar, fabrikanın istediği k:ıdar suyu ve-

recektir. 
Aynca Tav~anlı ve Oeğirmiıaz ta -

raflarındaki yüksek kalörili kömür ve -
t"en linit ocakları da fobrik1'nın yakaca· 

ğını yetiştireceklerdir. 
Kütahya fabrikası, timdilik toprak 

ıanayiinin dört katagoriıinden üçüncü· 
ıü olan kaba por1leni (,tayngut) yap•
caktır. Bunun ıebebi tudur: 

Hakiki ponlen dediğimiz ıey, dört· 
te iki kaolin, dörtte bir çakmak tat• 
(kuvarç) ve dörtte bir feldspat'tan ya· 
pılır. Kütahyada kaolin ve çakmak ta,ı 
vardll' fakat feldspat henüz balunaın:ı. 
mıtbr: Bunun da en çok umud edildi· 
ii yer, gene Kütahyadll'. Bunun Kütah 
yadan başka Sıvaı, Konya, Ordu ve İz · 
nik taraflarında da bulunacai• uzman .• 
farca umuluyor. Devlet feldspatı bır 
yandan aramaya devam edecektir. 

Kaba ponlen dediğimi7 ştayngut 

(Başı J. ınci ~yrfada) 

yol~nda tam bir fikir birliği sa
yesınde olgun bir ıonuca vara
bildik. Bununla beraber hayalle
re kapılmamalıyız. ileride buna 
benzer daha birçok zorluklarla 
karşılaşacağız. Bu konuşmalarda 

~:~erdiğimiz sıkı birlik ve ger-

k~ -turumdan mülhem fikirleri 
orur~~ 

1 
~ ~· < o zorlukları da yenebi· 
\,;- ınıh. 
· k f umuyorum. B. Musoli

nı on eral. 
k d k. "l çalışmaları hak-
ın a ı sevıı. . .. l . .. 

d l 
. 

1 
'll soy emış uç 

ev etın an a.yışh 
0 

• • ... ' • 

lii!inin Avrupa bar.1ş gorur bır-
cek değerde olduğunh e~~e e~e· 
eklemiştir. ·ozlerıne 

B. Makdonald'ın rady, 
bir söylevi :ı 

Stresa, 15 (A.A.) - Konfe
ranrın sonunda B. Mak Donald 
radyo ile verilen bir söylevde de

miştir ki: Konf eransm bu kaclar 
başarımlış sonuclarından son de. 
rece sevinçliyim. Yalnız sıyasal a· 
landa değil, istek ve amaçlan· 
mızda da dikkate değer bir bir· 

lik gösterdik.,, 

Bildiriğin Londradaki 
yankulan 

Stresa, 15 (A.A.) - Stresa 
konusmaları hakkında çıkarı!an 
bildi;iğ konferansın amacına ek
siksiz ermiı olduğunu göstermek
tedir. Güdülen aınac almanların 
yeniden silahsızlanması, doğu 
Avrupasınm güvenliği, andlaf-

Giimlelik 

da beyaz hamurdandır. Q41unla tabak, 
çanak ve her türlü mutfak takımları ve 
yukarda saydığrmız ıeyler yapılr. Buıı 
lar, aııl ulusun istediği ve en çok ~ar· cadığı teylerdir. Kütahya ~.opr~gnın MAÇ UEVld 
bu çc,id işlere aynca bir ıruzeJlık ve (B~ı ı. inci saydada) 
özel bir renk vereceğini, şimdiden uz - rek metodunda ve gerek erekın-
manlar söylemektedir. de düzeltilmesi gereken ıeyler 

Bununla beraber Kütahyada kuru • olduğunu düşünmekten vaz geçe. 

lan fabrika gerekirse hakiki pors~e~i meyiz. 
de her uman yapabilir. Bunun ıçın Sporun ıoysal değeri ancak 
kendi ülkelerinde feldspat çıkınıyan ~1•• ıu iki özgülükde görülür: Bun· 
oıan ve franırz sanayiinin yaptığı gıbı lardan biri bencil duygular yeri• 

do•·rtte bir ölçüde rereken bu hammad- k k ne başkalarını sevme ve sayma 
deyı• t sv..,.ten getirtmek lRzım gelecek- . d. k. l -"' ahşkanhğının geçmest ır ı e 
tir. ve iş birliğini kolaylaştırmak ba· 

Kütahyada çinicilikte eli bu ite ya- kamından gerçekten çok önemli-
hk sanki bu sanatı dedelerinden mi - dir. öteki de birlikte çahtma ve 

• 1 ak ıtlmrş yiizlerce İşçi bulmak 1 ak 1 ras o ar düşünmenin izeri o ar soysa 
kabildir. yaşayışı yükseltecek erdemleri 

Sümer Bankın fabrikası Kütahyayı d k. b d l k pekiıtirmesi ir ı unun a u u-
ökonomik balamdan canlandıraca ter. ıal bakımdan değeri kendiliğin· 
Her yönden onanlınak ve baymdırlaı . d tınlmak istiyen Kütahya, bu kuruluı· den anlatılır. Spor be en gücü 
tan geni, ölçüde bir kalkınma gücü a· kadar, ve belki de daha çok ah-

ı lak ve karakter üzerinde işlemek-
lacaktır. Yalnız fabrikanın çatm a tın- l le çağın en önem i kurumların· 
da çalşacak üç yüz kadar iıçiden başka, dan olmuştur. Sporun zorlatarak 

hammaddalerin .,,kanlmasr, ta~ınması ' ld ~ bu doğru yo an ıaşmamasma 

ambalaj sandklarınn yapılması,~ arta~ak dikkat etmek gerektir. 
kömür yoğaltnnı yiizlerce ocagm yu • Maç puyonu yazık ki, ıpora 
zünii güMürecektir. yüksek ereklerine varmak yolun-

Olke ökonomiıi baknundan bu 18 • da zorluklar çıkaracak bir tekil 
nayİ, ticaret muvazenemizde önemli bir almağa başlamıştır. Bu puyon 
yer tutmaktadır. 1927-1932 rakamla- her şeyden önce kendinin ve ken-
nna göre ortalama olarak yılda, 1476 di taraftaımın yenmeıini iıtiyen 
ton toprak ıanayü ürünü için dışarıya ve bunun dışında her türlü duy-

730.ooo lira kadar bir para veriyoruz. guya kapıyı kapa~a~ ~ar ve ~ınç-
Kütahya fabrikası yılda 7SO ton mal h bir görü§ ve duf UDUf şeklı ya-

çıkaracak kadar hesablanma,tır, demek ratmaktadır. Yenmek, yenilmek 
ki bir yıl sonra ulusal ihtiyacımızın, yarışı sporun tek yasası olursa ve 
bugünkü hacmine göre, yarısını yurd bütün gençlik duyguları bu paro. 
içinde yapmıt olacağız. la çenesinde toplanrrsa ulusal 

Bir yandan ulusun alım kabiliyeti - hayat bundan fayda yerine zarar 
• devletin diğer tedbirleriyle artman. örür. Binlerce kit inin alkıtlarını 

~;;er yandan bu 1eyleri bugünkü ed~r· ~azanmak ve şampiyonluk ünü· 
1~rine nisbetle daha ucuz olarak alabıl - ne erişmek için arkadaşının ba-
mek imkanının hazırlanması; yıllık ih- cağını, kafasını.. k1ırarak yenen 
tivacımızı bu 1500 tondan fa.zlalaıtır~- sporcu halk yıgm arına pasyon 
cak, 

0 
zaman bugünkü fabnkayı hı; veren ve bununla geçinen bir maç 

b d 
ona eklemek suretiyle ge - kahramanından başka bir ıey de-

ozma an, . 8 l l 
. l tme'- kabil olacaktır. Okonomı a- gw•ıldir. Kötü duygu arı kamçı ı-

ru§ e • .. d.. .. d 
...,. 5 ·· er Bank Umum mu uru, yan kıskançlık kur unu • ki ıoy· 
J Onr k d.. k t kant ve wn ·ı •d b t "ı' . ... a ıanayiinin bu ort a ago- arlarken ı erı e u k ·ren en bu

0

'yu··k b1°r 

l'\t •çın en kolay yol; onu ışığa doi -
ba t~tup arkasına konan bir teyin ka· 
b k Çı<:gilerini gösterib göstermemesine 
lea ~ahdrr. Eğer gösteriyorsa, ~. pors. 

tıdır. 

' 1•ne f brika için yer ar sal yaşayıtı emı 

malara bağJdık, Avsuturya s 
mu· A t oru-

, ~ıu urya - Macariatan ve 
Bulgar~~tanın ıüel rejimleri hak
kında uç devletin ilerideki hare
ketlerini idare edecek l · .. . o an pren-
aıp uzermde fikir birligv• • ld 

t kt
. mı e e 

eme ı. 

Buradaki görüşe göre, Stresa 
konferansı, arsıulusal k 
ı d onuşma-
~r a yalnız bir kerte. fak t . . , a ıe. 
vınç verıcı bir kertedir R i 
mahfiller bildirigv de y .1 esm 
· l . azı an pren-

~' P. erın tatbiki aorumunda çok 
ı~tıya~lı davranmakta ve bu tat • 
bıklerm: 

. 1 - Uluslar derneği konseyi
nın kararına· , 

2 - Doğu andlaşması aoru
munda Almanya ve öbür devlet· 
lerle yapılacak konufmalara; 

ı. 3 - Gelecek Roma konf eran
koı.T una ı.oruınu hakkındaki 
tahm1tt.l~rma bağlı bulunduğu 
11z, ve 1\!nektedir. lngiliz, fran

likten ba,k'l fikirlerindeki bir
Stresada lngirJiz bakanlarının 
1a.yı korumaları~W yana sıya. 
maktadır. Bu uyası.vinç duy-
A vrupada bulunan ytemeli: 
pekiştirilmesi ve bu bağılerin 
yerine getirmek yolunda in .. .. .. .. .. . t.• 
goruşunun ycıuden tebarü t .

1 
. • z e \.t 

lr_ı mesı ve1aynı Zbmanda güven. 
ık kurum arına ya ..1, ..... d . 

d h. b ~ 1 . · ·• a yem· 
en ıç ag anlıya gırmemcl.. 1.,. • 

çiminde özeltilebilir. ı-

İngiliz kurulu alınan so
nuçları eyi görüyor 
Streaa. 15 (A.A) - İngiliz kurulu 

alınan sonuçlardan dolayı ıevınıyor. 

İngiliz kunı1unca eıki Lokarno, Roma 

ve Londra andlatmalarırun ilk defa o. 
larak toplu bir halde tetkik edilebil • 

. ·. Ökonomi Bakanlığı Bqmüşa
vırı B. fender Porten, bakanlık 
ça memur edildiği Zonguldak k .. 
mür havzasındaki tetkiklerini b: 
tirmiı ve dün §ehrimize dö ·· 
t
.. DmUf-
ur. 

Yunan anasal kurumuri
da değişiklikler 

latanbul, 15 (Telefon) _ A
td~n bildiriliyor ı Hüktlme
... -~aaJ yaaada Japacağı 
reama... .d b 

..... 81 uyurultu bugün 
Yunaniıta'•• ,..ı ..... 1 Bun .. 

~uu • a 8'0N 

laca~, ayan ~· parlamento o
mahıyette bır kı. . i . 
t C . . d"rıne stıf&lf 
ır. umur re ısı ot, I __ 1_ 

1 .. •. • I 'PI a'"6&
y a e gunun oyıy e •t.:11 ğru. 

kendiıino parlamentoyu 
0 

L 

hakkı verilecektir. •• 

mesi ve bunların dojnıluğu hakkında 

,imdiden bir fikir edinilmiş olma11 Stre-
111nın başlraı fRyda11 olmuştut'. 

Y uoanistanda }"enlden 
hükiim giyenler 

lıtanbul, 15 (Telefon) - A
tinadan bildiriliyorı Bu,.Un efe 
bir kaymakam, iki binbqı, öç 

B. Flanden ve Makdonald 
Stresadan uğurlandılar 

Streıa, 15 (A.A) 
Musolini tarafından 

Flanden dün akşam 

- istasyonda B. 
uğurlanan B. 

Pariıe gibnittir. 

Aıker muz.ikası franu.r. ve İtalyan ulu· 
sal rnarılannı çalmıt •e bir mili. bö 
lüğü ft-anıız başbakanını ıelamlamı,hr. 

Ayni merasimle B. Makdonald öğleden 
sonra Stresadan aynlmı, bulunuyordu. 

( Duyuklarcn sonu 6. cı sayı/ada) --------·-... ----~-
la)an (f<'eğara) 

lstanbulun en yüksek kadın 
terzisi Bayan (Geğara) bu defa 

Paristen getirdiği 1935 modaıı 
kadın elbiıelerini önümüzdeki cu
martesi günü öğleden ıonra An· 
karapalaıtaki hususi dairesinde 
ve pazar günü otelin büyük ıalo· 
nunda teşhir edecektir. 

yüzbaıı, iki doktor, bir avukat 
15 yıla kadar cezalarla cezalan
dırılmışlardır. 

·---··----
Bir suvarc 

Dıı itler Bakanlığı Tekili B. 
Şükrü Kaya ve Bayanı, 18 nisan. 
da Ankarapalaata Balkan itilafı 
iktııad konseyinin toplanbıı mil
naıebetiyle bir ıuvare •erecek· 
terdir. 

Ankara Hukuk fakültesi Çayı 
lkl değerli profesörünün ecıldı &

tümünden ötUrU gerl bırakılan Ankara 

hukuk fakültesi talebe cemlyetlnln 

yıldönllmU mlinasebctile verlleuk dana 
tıçay 23 nisan gUnU saat 17 de aergfevl 
salonun<ia verilecektir. 

ltitt Yarar hammaddeler Kütahya mu •eni leıneye yetecek ölçüde bir topr. k beladır _ besleyen maç ıekli ıpo-
1\u~~: rcniı ölçüde vardır. 19~6 da !ıın!.ıunı da göz önünde tutrnutlardır n asilliğini ve asil ereklerini yı· 
()),. a topraklarını gözden geçınmş Temmu"da temeli atılacak olan fab ru d k. R :jehrimizde yapılmakta olan ıtadyom bir hayli ilerlemiıtir. Yakarıya 

.. n a ... kar ve onu ıonun a es ı oma ı.ıarı rsıulusal yüksek bir keı-emik uz· rikarun (Kütahya) damga11ru tatıya - yıg";nlarına sunulan büyük. ve kan- koyduğumuz reıimde, yapılan in§aat görülmektedir. Aldığımız ha· 
iiw.' olan M. Blotefiere burnlarda en cnk olan ürünlerini, bugünden esenle - lı sı'rk oyunlarına benzetır. beri ere göre önümüzde eyliil ayı so nlarıncla. •tadyom tamamlanmıt 
le t' .<leğerde kaolin bulunduğunu, he- Kütahya saylavı Zeki Mesud ALSAN olacaktır. 
~~k~rind~b~ini~ e~~~ ~ N~loUW~ --~••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••• 
~~~~k~=~~=~ry~~;=·~=~~~~:~, -,-0-0~-~~-~~i-R-balt a sı aıa b gıcıdır 
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Doktorunııızun köşeıdı 

an g Sağlıl~ terbiyesi 
z 1 iZ 

ı• •• ? 
Aile doktorunun bundaki 

rolü nedir? ~orç 
• ı· nasıl ,to uyor. e. m u 

• . . .. \ ... 1 dir. Fakat Birleşik Devletler Medeni memleketler halkı iç.inde 
aağ!ığın hayat 6avasında ne kadar mü- JJe Mois mecmuasının ;:.on sayısında 
him bir yer tuttuğunu bilmiyen kalma· Loyd Corc, "Asyanın uyanışı ve baır 
mıstır. Muasır medeni ilerlemeleri a • acunu,. başlıklı şu makaleyi neşreımiş-
d~ adım takib eden türk ulusu da sağ- tir: 
lığın, yaşamak istiyen bir milletin ~er Japonya'nnı, yıllardanberi, komşusu 
§e} den cvel başta gelen en kıymetlı ve Çin\n üzerinde tam bir hakimiyet tesı-
hayati bir ihtiyacı olduğuna i~a~mı~- si yolunda çalıştığmın farkına varma • 
tır. Bu sebeble, 53glıksız hiç bu ulku· ınak için ortanın altında bir ı:e1"3ya sa · 

ye erişilemiyeceğini burada uzun uza • hib olmak lazımdır. 
dıya tekrar anlatmak artık saygısız ve 1915 de, dünyamn büyük bir kısmı-
dil!;ünccsiz bir hareket olmui olur. nın dikkati bür ük harb iizcrine çcvri-

Türk cümhuı-iyeti Sağlık bakanlı - li oldu(,u bır sırada, Japonyanın Çine 
ğının yıllaıdanbcri titiz ve kısk;;nç bir zoıla kabul ettiı Jiği "yirmi lıeş i::tck,. 
alaka ile tür ulusunun sağlık ihtiyaç · daha 0 .ıaınan Japon niyetieri luı.k n 
larına koştuğu bu devirde halkımızın da sarılı bıı d .. lildi. Bir mudJet, Birle-
bu sağlık haıekctlerini kolaylaştırması ~ık Dvelctlerlc İngilterenin enerji' 

bir borç haline girer. Hayat terbiyesi - ış~irlıklcri 1.ı.poıı emellerine l.ıir..ısı, 
nin, ilk nüvesi aile kucağında nasıl baş· koyclu; ve 1922 Vaşington anc.Ubiki, 
lıyorsa sağlık ve dirimlik terbiyesi de Çin'de · a§iık kapı,, pıensipiltesi ve 
gene aileden ve yuvadan başlar. Bu ba· Çin'ın Mançuri üzerindrde bu işbir-
kıaıdan tıbbın ortaycl koyduğu bilgiler, japon bahrıyesinin t~' 
beran sağlığı tehlikeye koyabilen bula- liğinden doğdu. eket japon politi-
ııcı ve bulaşıcı olmıyan birçok hasta· Fakat bu 5 ,tttirebildi: Büsbütün 
lıklara karşı ailenin ferdlerini korumak kasını ancıı\il de, Avrupayla Ameri-
ve hasta düşenlerine gene aynı yoldan yokedex;-<ıni kendine çeken bir mali 
giderek iycab eden sağlık yardımları· kanı,-tl faydalanarak, Japonya Man-
nı yapmağa mecbur kılar. Sağlığını is- , •• n fethine başladı; ertesi yıl Şan
tiyen ve seven bir ana ve baba, kendi J linıanma asker çıkarıyordu, ancak 
lerinin olduğu kadar yavrularının da fazla mevsimsiz olan bu hare1<et iyi bir 
sağlığını duşünmek ve bu ugurda V7 sonuca gotürülemedi. 

lıklarından büyük fedakarlıklar "e Japonya, ozamrndanberi, Mançuride 
rak saadet ve sevgilerinin mc;.,• .. olan duru~unu sağlamlaştırmaktan geri dur-

ya bizzat keneli saadetleri,.-1'1 teh • madı ve Jehol vilayetini de fethetti 

ı;;ıhhatlerini, maruz bvdtaımak is · ği yerlere ekledi. Son zamanlarda da 
. . 

1 
d k ,.., ilmi ve ahlaki Moğolistana doğru istilasına devam 

.ı •. e er tn orum,. 

1 1 t b .. deri aile doktorları etti. 

lrit~rf er • . ş e . ..nda kendilerine en ya- Fakat, eski Çin imparatorluğunun 
ayesınc sınırlarını bile içine alacak kadar iler-

b 
~ •. candan bir arkadaş kuvvet-

u sav lemiyen bu askeri istila, amaçları için 
'dımcı olurlar. Aile doktoru 

kır umud verici bir başlangıç olmnsma 
.:kinin ve bilgisınin verdıği saUihi- rağmen, Japonya yalnız bir askeri ha-

,, ~tle vazife duygusiyle baglandığı bu 

ailenın hastcl. du~en efradına büyük bir 

gefkat ve samimiyetle sağlık yardımı -

nı yaparken o ailerun tehlikeye düşen 

saadet ve neşesini tehlikeden kurtar . 

ınağa canla başla çalışır. Başka zaman -

larda da hır dost bir arkadaş ve bir ba

ba gibi sık sık yaptığı ziyaretleriyle o 

ane efradının sağlık bakımından her 

birinin canlarından ve yaşayışlanndan 

göze çarpan mühim ve kıymetli roller 

oynar: onlardan her birinin bünyeleri

ni bilen bir hekim sıfıitiyle mıihtelif 

hastalıklara karşı olan istidadlarını göz 

önüne alarak yaşayışlarında ve çalışış

larmda faydalı ve çok yerinde olan ted

birlerin almmaı;ında müessir olur. 

Feyizli hamlelerle içtimai seviyesi 

dUne nazaran çok yükselmiş olan halkı

mızın bugünkü tıbbın kudretine ve in

sanlığa yaptığ.ı büyük hizmetlerine iy

man etmiş bir halde canlarını doktorun 

ilmi kontrolüne seve seve bırakmaktan 

çekinmcdigu.i görmek yuksck tıb il . 

minin mensublarını sevindiren ve bu 

yolda faaliyetini teşvik eden içtimai 
erğinleşmesınin canlı bir misalidir. Bu
na mukabil ticari mantaliteden uzak 
bir aile doktoru kendisine düşen vazife 
yi büyük bir feragatle yaparken aile 
nin kendisine gösterdigi itimada Ulyık 
bir yardımcı olduğunu iSbat eder. İşte, 
bu suretle, karşılıklı olan ihtiyacların 

tatmin edilmesi balkın sağlık terbiyesi
ni kuvvetlendiren en mühim amilleri -
n1 yaratmış olur. Başlangıçta mevzii 

olan bu sağlık terbiyesi gitgide cemi -
yetimizin her köşesine yayılır. Bu mes
ud netice içtimai bünyemizde büyük 
bir ehemmiyeti olan genel sağlık sava
Jmı kolaylaştırmış ve kökleştirmiş olur. 

Dr. BAHA ERKAN 

ZAYi Al.TIN SAAT 
VE KORDON 

Perşembe günü akıamı Tathan 
ile Y eniıehir arasında kordonu 
ile birlikte altın saatmıı kaybet· 
tim. Bulup adresime getirene yİr· 
mi beş lira vereceğim. 

Devlet ŞU..ası muavinlerinden 
Seyfettin Karni 

reketle Çin'in muazzam toprakları üze
rinde hakimiyetini tesis etmeyi düşü

nemezdi. Bunun için daha ilmi , daha 

inandıncı bir sevkulceyş lazımdı ve iş

te şimdi Japonya bu neviden bir aev
kulceyşe başvurmaktadır. Hadiseler Çi
ne göstermiştir ki dost uluslardan Ja
ponyaya kadar hi~ bir dayanak elde 
edemez. JapCJnya emindir ki, uluslar 
derneği kararlar verse bile, bunları tat· 
bile edemiyecektir. Gene emindir ki 
birleşik Devletlerle İngiltere kavgaya 

karışmıyncak ve taarıu.zu uzaktan seyr
etmekle kalacaktır. 

Şu halde başlıca Çin devlet adamla
rından birçoğunun japon nüfuzuna iyi
likle ve en müsaid şartlarla boyun eğ
menin en bayırlı i§ olac.;ığına inanma
luında hayret edilecek bir taraf yok • 
tur. 

Esasen, ilci memleket arasında ya
pılan son görüşmeler ve Japonya'nın 

Çin'e borç vermesi ihtimali gözönilne 

getirilirse, bundan bir ittifakın yapıl -

mak üzere olduğunu çıkarmak kabildir. 

İhtimal ki Çin ejderi daha mücadele 
edecek ve Sammuray kargısmın altın· 
da bir kaç defa daha baş kaldırmaya 

çalışacaktır. Japonya ise yavaş yavas, 
ve nedamet duymadan, muazzam fakat 

silahsız ve yardımsız avı kendini tama
miyle teslim edinceye kadar kargısını 
saplamakta devam edecektir. Çin'in, 
Japonya tarafından tam bir mali, siya
si ve idari kontrol altına alınmasına 

boyun eğmesi beklenebilir. Bütün batı 
nüfuzu da Japonya tarafından aynı u • 
sulle ayıklanacak, t5 Mançuri macerası

n~n, Çin'in göbeğinde daha geniş ölçü

de yenilenişine kadar bu böyle devam 
edecektir. 

Belki de bu dünyanın geri kalan 
kısıı:unm menfaatine uygun değildir. 

Fakat, beklenmedik hadiseler engel ol
madığı takdirde, son · netice güneşin 
doğması kadar ~şikardır. Ve bu saraha
ti anlamamak bizim için çocukluktur. 

Uzun zaman geçmeden Japonya'nm 
500 milyon nüfuslu, yani dünya nüfu
sunun dörtte birinden fazlasına sahib 

muazzam bir Asya imparatorluğu, dün

yanın şimdiye kadar gördüklerinin 
hepsinden büyük ve hesabsız derecede 

daha kuvvetli, Uzerinde zeki1 enerjik, 
hrralr, kesif surette ulusçu ve ulusu -

nun menfaatlerıni korumak ıçın butun 1 ·ı h . . . 
• 1 ve ngı terç er ıkısı de okan 

fedakarlıkları yapmaya h:ızır bir halk- d • . .. • d ] 
~ı enızı otesın e aponya ile kar-

yasıyan bir imparatorluk kurmar k . 
• . . . şı arşıya olan ve Çın pazarına kar-

ue'\d ıyebılırız. 1 f ı · k ·· · . . ~ .. ru uşu şı men aat en pe onemlı ulan bu en 
Bu genış ımparatorlugun b .... k d . k . 

.ıcet olma- uyu enız uvvetıne &ahib iki devlet 
dünya için bir bayır veya f. . 1 . w • • • ' 

.gılız, fakat bu va um dogu sorumu uzerınde müş • 
sı üzerinde konuşacak b . k b. 1. "k k" . .uu ahsolan bır tere ır po ıtı a ta ıb etmenın hayati 
Şunu bilmeliyiz i:i rr. k · · ı·· ·· ı·d· ı ..>Jr atıyettır; ve uzumunu gorme ı ır er. 
ıhtimal degil tav 1 • . • b"" - k J . f. l 

ı ge ecegı ıçın uyu aponya yr ıren emek ve önUne ge-
bundan ınsan1 

- d .. ·· b·ı· · ·ı · k' f d ~acagını uşune ı ırız. çı mez ın ışa mı urdurmak artık im. 
neticeler c· · k~ 1 J"k · H 1 k~ 1 d W•ıd· B 1 . ..ııı: ım .ın ara ma ı tır. a - an 1 egı ır. u u us yaşamak ve bü-

G11!an ve zekidir. Kendisinde ek- yümek hakkına sahihtir. Çin'i zabtet • 
k~ %n yalnız birlik, daha iyi bir teş- :r.eye hakkı var mıdır? Bu ayrı bir 50• 

1at ve teşebbiis imkanlarıdır . rumdur. Fakat bö->' le bir sorunun orta-
ŞJrlci Asya'nın Japonya tarafından ya konulması pel gecikmiş olacak bir 

ist ilasının ticari tesirleri kolayca tah- durumun saatı yaklaşmaktadır. 

min edilebilir. Uzun yıllardanberi Ja. Bu işte hepimiz enerjisizlik ettik. 
ponya. batı sanayi devletlerinin ürün • Uluslar dcıneği Mançulı:o'ya karşı ge • 

!eri için büyük bir pazar haline gel - reken tedbirleri almasını bilmedi. İn-
miştir. Gerçekten 500 milyon nüfusun giltere ve Amerika gerektiği zaman 
satınalma kabiliyetinde kiiçük bir yük- birlik hareket edemediler. Ne biri, ne 
seliş her nevi sanayi ürünleri için zen- de öteki Çin'in imdadına koşmadı, ve 
gin bir pazarın keşfine muadildir. Bu
nun içirıdir ki bize her bakımdan mü

savi haklar veren ''açık kapı., sryasası
ni idame ettirmek için elimizden gele
ni yarıtık. Japonya Çin'deki "açrk ka . 
pı,, yı muhafaza edecektir, diyorlar. 
Prensip ıtibariyJe evet, hakikatte ha -
yır. Japonya bu kadar santimantal ol
mıyacaktır. Durmadan biiyüyen sanayii 
için bu kocam ıı pazarı yalnız kendi
ne maletmcye çalışacaktır. 

Dahası var :Kara kuvveti, geniş bir 
arazi üzerinde dağılmış sanayiinin ke· 
ı.afetli ımalatı say .. sinde, Japonya lıü -
tün öteki pazarları ve bilhassa Orta 
Asya, Afrika, Orta ve cenubi Amerika, 
Avusturalya, ve cenub denizleri pazar
iarmı istila edebilecektir. ş.mdiden Ja
ponya'nın ticari nüfuzu, bu mıntakalar
da, gitgide daha fazla hissedilmektedir. 
Çi:ı'in kaynakları ve imkanları kendi

ninkilere katıldığı zaman Japonya soz 
götürmez bir üstünlük kazanacaktır. 

Arsıulusal sıyasaya gelince, istik -
bal bu bakımdan da daha az karanlık 

değildir. Daha önce söylediğim gibi. 
japonlar bilhassa asker olan bir ırka 

ınensubturlaı. Orduları ve donanmala
n devlete itaat eder bir halde olmayıp 
hükumetin en önemli ve en nüfuzlu 
partisini teşkil eder, sivil adamlar, on
lara bakarak, daha aşağı ve ikinci de • 
recede rollere sahibtirler ve bu hal yal

nız hakiki:te değih kamusa~düşün'e de 
uygundur. 

Süel otoriteler Asya istilaı;ının ida
resini ellerine almışlardır. Donanma 

hükCımeti Vaşington deniz paktını yırt
maya ve deniz silahlarında tam bir mü-

savilik istcmiye ınecbur etmiş, n pasi

fik okanının Asyasal yansında kendisi

ni yenilmez bir hale getirecek bir üs -

tünlük almaya azmetmiştir. 

General Smuts bırçok defalar, bu 

projeye karşı bizi iykaz etmiştir; hal

buki, o hakikatleri, telaşa düşmeden ol

duğu gibi görmeye alışmış sakin ve 

doğru gorüşlü bir müşahiddir. Aradan 

çok zaman geçmeden. doğusal Asya'da 

hududsuz hırslara sahih, sarsılmaz de

necek derecede kuvvetle silahlanmış, 

ve öte yandan toprak ve ticari idcliala

nru korumak için çok tehlikeli bir sa -

lım kabiliyetinde cenkçi bir ırkın ko· 

ruduğu muazzam bir Moğol imparator

luğunun kuruluşunu bekliyebiliriz. 

Daha çok bizim uyuşukluğumuz, 
kararsızlığımız ve görüşsüdüğümüz 

yüzündendir ki durum bu kadar va -
himleşmi!itİr. Bütün dünyanın ve bil • 

hassa üs devıetin istikbali mevzuu ba • 
histir: Japonya ile sınırdaş olan Rus

ya, pasifiğin öte tarafında Japonya ile 
kaqıı karşıya bulunan Birleşik Devlet

ler, ve Avusturalya'daki toprakları teh
likeli mıntakanm cenubunda bulw1an 
İngiltere. 

Rusya sorumları bi%i ilgilendirmez 
ve Rusya komünist olmıyan devletle· 
re kar§ı bir inziva ııyasası benim.semi§ 
oldı:ğu için onunla ifbirliği kolay de • 

uluslar derneği Cenevrede Japonya'ya 
serzenişlerde bulunurken, beriki rahat· 
ca ve tedrici bir surette gayelerini ger
çe kleştırme yolunda çalıştı • 

İleride Çin ve Japonya'nın karşı -
hkh münasebetleri ne olursa olsun, pa
sı f ık okanmda kıyıları olan öteki bü -
yiık devletlerin, !ngiltere ve Birleşik 

Amerika'nın müşterek bir politika ta • 

kib etmeleri ve ileride çok enerjik bir 
tavır almaları gerektir. 

"Açık kapı,. sıyasasını muhafaza et
memiz, Çin'e barışçı bir inkişaf temin 
etmemiz ve müstakbel kavga ve tehli
keleri ayıklamamız gerektir. 

Böyle neticeler kendi başlarına or
taya çıkmazlar, Enerjik gayretler ical> 
ettirirler, ve ne Amerika, ne de İngil • 
tere, bunları, ayrı ayrı elde etmeyi um

mazlar. 
Ağır mesuliyetlerimizin farkına 

varmazsak, istikbal, doğuda, sarsılmaz 

saldırılmaz bir cephenin teşekkülünü 

bize haber veriyor. Bu cephe dünyayı 

iki düşman kısma ayırabilir ve böyle 
bir durumdan insanlık iç.in hesabsı:ı: 

felaketler ve ıstırablar doğacaktır. 

Kapı kapalı 

)•~ransız Sii Bakanı fransız • a]

man sınırı için böyle söylüyor •• 
Paristen 9 nisan tarihile Deyli H.e-

rald gazetesine bildiriliyor: 

"Yurd, emin olabilir ki ıınırlarımz

zı korumak için gereken bütün tedbir

ler alınmıştır.,, 

Fransız Sü bakanı General Mo.-en, 

Jurnal gazetesine bu sözleri aöyleaıit

tir. 

Ulusun kapılar açık diye teli§ etti

ğini söyliyen ~nerat, "onu kapattım,, 

cümlesini de ilave etmiştir. 

General sözlerine devamla demiştir 

ki: 

" - Birçok yerlerden parası bele

diyelerden verilmek üzere birçok kim· 

scler yurdun korunması lfinde bize 

yardıma hazır olduklarını söylediler. 

Onlara cevab olarak bizim içeride böy

le yardımlara ihtiyacımız olmadığını. 

asıl işin &mlrlarda olduğunu bildirdim. 

Sınırları saglamlaştmnak için bü

tün tedbirler alınmış ve toplanan asker· 

ler oralara yerleştirilmiştir. 

Oralara asker gönderiyorum; bun -

lardan bir kısmı istihkfunlara yerleşti

rilecek, bir kısmı öteki yerleri i§gal 
edeceklerdir. 

Bu sakerlerden bir kısmı da tallın 

kamplarına gidecektir. Bunlardan .bir 
kısmı §iadırlarda yatıp kalkacak, bir 
kısmı da kışlalara yerleştiriliceklerdir. 

Bütün bunlar sınır boyunca alın • 
ması gereken korunma tedbirlerini ta
mamlamak içindir. Biltün bu mıntaka • 

larda hızlı hızlı kışlalar yapılmakta ve 
eskimiı yapılar da bugUnün ihtiyaçla
rına 28re tamiT olunmaktadır. 

16 NlS.ı·u~ ı~:,.; ..; · ·1 -
Fransada son akadcnıi 

. . 
seçınıı 

Fransız aka<lt.mıbl, geçen haft,ı, be§ 

bulunan üç koltuğu i§iİn yeni uy del 
seçti. Bu ı>eçimde en ta..:la ilgi U} atı • 
dıran, ve sonucu merakla beklenen se
çim Klot Farer'le Pol Klodel'in ını.ı~tc
rek olarak namzedliklerini koyd.ı \lafl 
Bartu'dan boş kalan üyelikti. 

Memleketimiz hak.Kında da bir :iJ.I 
roman yazmış olan Klot Farer fraD' 

ıız muharrirleri arasında iyi bir mef · 
kiin sahibi ise: de yaşıyan ediblcrin eıı 
büyüklerinden ve birincı sınıf roınan· 
cılardan sayılmamaktadır. Kendisini.il 
harbtaki hizmetleri, koyu milliyet~ili) 
duygulan, şimdi eski savaşanlar kuf1l' 
munun başkanı olması , bütün bu özelli~ 
ler edebi hüviyetinin yanıbaşında onı,1ll 
için birer ayrı müdafaa silahı oluyor· 
du. Ve işte yaşıyan fransız şair ve W 

maşa yazarlarının en büyüklerinden bİ' 
ri sayılan Pol Klodel\e k::rşı raki"li • 
ğinde Klodel taraftarlarını en ~k kor 

kutan da onun bu, edebiyat dışı, aıc· 

ziyetleriydi. Bununla beraber, Farcr'İJl 

kazanması ihtimalinin uyandırdığı kaf• 

gular büyük değildi, ve bütün gerçek 

edebiyat ve şiir severler, şiir ve edebi

yata karşı bir ödev saydıkları Klodel' ' 

in seçilmesini muhakkak sayıyorlardı. 

Yalnız akad~minin kararı bu tab • 

minleri boşa çıkardı ve Farer Klodel'İ 
magHib ederek Akademi üyesi oldll· 

Seçime akademinin 40 üyesinden ° 
gun hazır bulunan 23 ü katılmıştı. ço • 

ğunluk için 14 oy almak gerekiyordıı. 

İlk oy toplamada Klodel 9 ve Farer 13 

oy aldılar. Öteki oylar başka yazarla! 

arasında dağılmıştı. Farer'in çoğunlıJ· 

ğu temin etmesi için bir oy daha alınasJ 

gerektiğinden seçim tekrar edildi 11e 

ikinci oy toplamada Klodel'in 10 oyu· 

na karşılık Farer 15 oy alıırak katı ola· 

rak akademiye seçilmiş oldu. 

Bu haberin ilanı, seçim salonu dışıtl 

da bekliyen gazetecileri bile hayal kl• 

rılışma düşürmüştü. Akadcmicilerc 

açıkça hoşnudsw:luklarını söylüyorlat" 

dJ. Ye berikiler adeta kendilerini ına· 

zur göstermek için ıebebler arıyorlardJ. 

Fransa'da, akademilerinin §imdiye 

kadar yaptığı büyük hatalarla alay et• 

mek adeta bir anane haline gelmiştir• 

Bu beklnemedik aeçim akademi dil§ • 

mantarını yeniden harekete getinnlJ 

ve gazetelerde akademiye karşı şidd.eılJ 
te.nk.1<1ıer çıkmaya başlmıııtır. 

Farcr kendisi bile, fikrini aoran bil 
gazeteciye demiştir ki: "Klodel gibi 
muazzam bir muharrire tercih edihllif 

olmaktan utanç duyuyorum.., 

Fakat birçok muharrirler, Paıer'J.ı) 

bu iytizarla kendini aklıyabilcceği.oO 

inanmıyorlar, Klodel'in karıısında si• 

linme..k, namzedliğini geri almak qd 

başka bir koltuğun boşalmasını bekle• 

mek onun için en basit bir nezaket gO" 

rekliği ve vazifeydi, diyeiıler oluyor, 

Moria Marten du Gar kendi gazeto. 

ıi olan Nuvel Literer'de diyor.ki: "AkfJ 

demi günün en büyük dramatik şairi< 

ne karşı ne kadar az alaka ve teveccüb 

duyduğunu göstermek fırsatını eliııC 

geçirm.i§ti ve bu fırsatı kaçumadı. :81 

Pol Klodel aeç.ilmedi. Akademi için p6 

yazı:k 1 Klodel ona büyük bir eserin §C" 

rcf ve parlaklığını getirecekti.,. 
Muharrir şiddetli hücumlarla de • 

vam ettikten sonra yazısını şöyle bit.it" 

ınektedir: 

" - Akademi, bizim Dante'miz olaJ> • 
Pol Klodel'i reddetmekle hatalar \'C 

adaletsizlikler yükünü çok daha ağır • 

la§tırmıştır. Fransu: propagandasındaıl 
çok bahsediliyor. Görüyorsunuz ~ 
akademi bunu nasıl anlıyor., 

Pol Klodel'in şöhreti, yalnız Fratl" 
aada değil, yabancı kültür muhitlerin• 

de de, Farer'in ikinci derecede sanaU " 
na karşı ezici bir bUyüklükte sayılına1'• 
tadır. Onun için bu se§iim yalnız Fratl" 
aada değil bütün dünyada hoşnudsus ' 
lukla karşılanmıf ve edebiyat nanııtı1l 
bUyiik bir haksızlık olaraık göriilmıiŞ • 

tür. 
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Sovyetler birliğinde 
musiki hayatı 

İllcteşrin inkılabı ruı mustlciıinde 
:k ~üyük değişiklikler vücude getir • 

Itır. En fazla göze s;arpan musiki 

~tebliklerinin (yani musiki dinle • 
7itilerinin) değişmesidir. Eski Rusya • 

~ ceniı halk kütleleri bütün kültür 

ki Y•tınd~~ mahrum olduğu gibi muıi • 
ktUtUrunden de uzaktı. inkılabın ilk 

"zife • • le ıı, ııte bu uzakta kalan halk küt· 
tini de dinleyiciler arasına çekmek 

''-11ttur. (:ıı:) Musiki jılerinin teıkilit 
lekıi de değiıpnittir. İnkıliptan e\ e1ki 

alaka ve aaygı gorülüyordu. İşte yeni 
dinleyicilerin bu alika ve isteklerin • 
den doğan bir mecburiyetle konaer 
programlarında ealciıine nazaran büyük 
değişiklikler vücude getirilmiıtir. E • 
velce az bi "wnreye hitab eden aalon 

musikisi yerine, inkılab, heyecanlı ve 
kahramanca bir musiki koymuıtur. Rua 
klasik musikisinin, ymi Glinka, Boro
din, lluaoraki. Rimski • Konakov vı 
Ça,ttovski'lerin Hcrleri, ancak iakılAb. 
tan eonradır ki tamemiylc balkm malı 

• olabilmi,tir. Birçok un11tulmut veya 

r 
u tannvını klasik wrler de ,..&den 
canlancbnlmıftır. Bundan dolayı artıiat
lerin yalnı• Ayı., değil aynı aam•""• 
kuvvetleri de artmıftır. Sık ıık ubııe • 
ye çıkmak zarureti onlardaki unat ki· 
biliyctini artırdığı ıibi sahnede kendi 
kuvvetlerinden daha iyi istifade etmek 
fmkjnını da vermiıtir. itte Sovyet il'• 

tiltlerinin temsil kabiliyetlerinin art " 

... 1 bundan ileri gelmektedir. ttJ ıtJadeDhrl ,ebılmlm• balumııalı ta olu ,.. daa a.tpm Suvyet BOyil ~1,DlllDtl• gol TMfenll.a bir mtWı 
l•stival verea Sovyet artJftleri 

ŞelJrimtze gelen Sovy•t •rttstleri ltu-

rumunun bqkanı B. Arkanof 

de\'let bir iki opera tiyatrosu idare et -
inekten başka birşey yapmamıştı. K.on· 
Scrvatuvarlar bile hükftmet tarafından 
değil, hususi cemiyetlerle rus musiki 
ceıniyetinin emek ve parası ile vücude 
&ctirilmiş ve idare dilmişti. İnkılabın 

daha ilk senelerinde işin bu kadar ge • 
niı bir alanı kaplaması, hemen devle • 
tin bu işi üzerine almasını ve planlı bir 
ıurette çalışmasını istilzam etmiştir. 

IConser ve Opera işleri: 

Birçok konser birhkleri tefek.kül 
etti. Çarlık zamanında biç musiki din· 

Jeınemiı olan yerlerde konserler verme· 
ie başladı. Hatti fabr~kaları, kulüple
ri 'Ve taşranın ücra ve küçük kasaba ve 
köylerini bile dolaştı. Bu konserlerde, 
her şeyden evel tenvir gayesi güdüldü· 
fiinden, programlar muayyen bir musi· 
ki, edebiyat veya tarih mevzuu etrafın· 
da toplanırdı. Konserlerden evci küçük 
konferanslar verilir, programın ô.zu an· 
latılırdı. Bu suretle sahne ile dinleyi • 
tiler arasındaki bağ dw sıkı ve uaha 
faydalı bir şekil alırdr. Diger taraftan 
dinleyicilerde musikiye karşı derin bir ---..._, __ _ 

~•pera: 

Ruaya muPIU hayatında opeıa da • 
ima bikim bir vuiyette buluınduğu gi· 

bi muailrinin halk arasında yayıJmuı • 
na da baglıca ıebeb olmuıtur. Şimdi ar· 
tık musiki kültürüne epey alıştırılmıt 
olan halk için de opera sanatı fevkala • 
de cazibdir ... Bu da, göze hitab eden 
tiyatro ile duyguya hitab eden muıiki
nin operada birleşmesinden ileri gel • 

mektedir. İşte bu birleşmedir ki mu~". 
kiye az işina olan dinleyicilerin musıki 
dilini anlayıılarını kolaylaştırmıştır. 

Sovyet opera hayatı çok dolğun ve fa
aldir. Bu da dört opera tiyatroau olan 
Moskova ile Leningrad'a aid değildir, 
belki bütün Sovyet Birliği içi:ıdir de 

denilebilir .. - Tiyatrolar hem çoğalma~ 
hem de kıymet itibariyle kazanmıştır. 

Gerek sahne ve musiki hayatının yeni 

ıekiller kazanması. gerekse ~ilh~ssa 
klasik repertuarınm genişlemeıı, daımi 
opera tiyatroları fimdi Odesa, Kiyef, 
Harkof, Tiflis, Sverdlovaki. Perim. 
Sarafov, Rostof, Dnepropetrovak, Ba • 

k.. Minsk Novorossivski ve Sori'de u, 
mevcudtur. 

Bazı diğer şehirlerde de bilhassa 

dudaki 1matör muaiki tefldllttyle 11*1 
tıemaetadrr. Opera tılyatroları, lrıonter· 

vatuvarlar, muai.lı:i muallim melı:teblerf, 
filarmonik orkestralar, radyostudyolan 
kütle itini konserler, kıonferanslar, 

.konsültasyonlar şeklinde yapmaktadır • 
lar. Amatör musiki derneklerine de 
yardım etmektedirler. Bu işin büyük • 
lüğünü göstermek için ıu rakamları 

töylemok kafidir: Rusya Cümhuriyeti 
l~inde 52 bin, Ukrayna'da iııe 29 bin 
musiki amatör dernep vardır. Bu der
neklerin birçoğu kendi üyelerine mu • 
tiki öğretmektedir. Korolar, halk mu· 
liki Aletlerinden mürelckeb orkestra • 
Jara maliktirler. Bazılarında ıise ıen • 
fonik. filirmonik orkestralar bile var· 
dır. Bu amatörlük teşkilatı başlıca 

meslek birlikleri tarafından idare edil
mektedir. Bu meslek birlikleri olempi· 
yad ve diğer musiki müsabakalarını ve 
halk "müzik üniversitelerini,, organize 
etmektedir. 

İşte bu "müzik üniversitelerinde" 

verilen dersler için en büyük musiki 
Ustadlarından istifack edilmektedir. 

lhtısas için ınusiki tahsili: 

opeı a binaları yapılmaktadır. Musikinin halk araaında yayılmaaı 
Bütün birlik ülekelerini dolaşan .L.·ı· 1 d bi profesyonel müzik t .... ı ı a aın • r 
ar opera kumpanyaları da zikre de · 

seyy . takım de~itikliğlere sebebiyet vennit· 
ğer faydalı kurallardır. Bunlar da bır • tir. f nkılbtan evelki musiki mektebleri 
çok halk kütler.ine operayı tanıtmaKta . 
d M sela Don kölllÜr havzasında da· yeni musiki ıhtiyaçlarmı tatmin ede • 

ır. c d l y mezdi. Çar Rusyasında bir iki konser • 
imı operalarda ,ı l111 ka üç tane e ıo : 
le seyyar opera kumpanyası. vardır. kı vatuvar ile Rus musiki cemi~in,, 
bunlar da dev1et müesseselerındendır . şulıeleri yanında açılan yirmi tane. mu

siki mektebi vardı. Şimdiki durum yaJ. 
Kütle musiki işleri ve amatörlük: nız dar ihtısas çerçeveıi içinde yetişen 

· J"k musikicileri değil, belki yüksek kültür-
Kütle musiki iııeriyle amator u 

"k' t k' lil, geniş malumatlı artistleri yeti§tir · 
•·ııeri prÖfesyonel devlet muu ı eş I· 

dı H mek mecburiyetindedir ti ki bunlar da-
•.ı:.tı itlerile aıkı surette bağlı r. . er 

( x) Ve bu yem dialeyiciler bıiyük .. fab ka ha talebUr olan ve killtilrleri yükse • 

blrltklerinde ıaki lrıouervatunrludan 
lıqb Sverdlonk, Saratof, Kf:1ıef. Har-
8ııof, Ode-. TifU.. lliıaak'de de ,_n1 
komcı vatuwarlar açılmıftır. tık •• orta 

muırikJ mektebleri tetkilltı 87 muıiki 

teknikumu ile 179 ilk musiki mektcble

rini ihtiva etmektedir. Yalnız Rusya 
Cümhuriyeti içinde konservatuvarlar
da 2500, teknikumlarda 13000 ve mek • 

teblerde 30000 talebe vardır. Progra& 
larm seviyesi daha yükselmiıtir. Mu • 
eiki tarihi muallimlerinJ rnusikJ naza • 
riyecilerini, muliki terbiye milteU.... 
larıru, Koro mütebusıılarmı ve kütle 
musiki itçilerini buırlıyan yenJ fa.kili· 
teler ve ,ubcler açılmıştır. Konservatu• 
varların yanında yüksek musiki mek· 

teblerinin profesörlerini hazırlıyan 

"Aspiront., enstitüleri, ilmi tetebbü 

kabineleri ve laboratuvarları çahftDak· 
tadır. 

Son tenelcrde musiki tahsilinin art· 
tığı, kllylerde de görillmfit ve lrope • 
ratif köylerde (kolhozlarda) birçok 

musiki mektebleri açılmıftır. 

Çocukların musiki terbiyesi: 

tıte buna çok ehemmiyet verilmek· 
tedir. tik ve orta mekteblerde blltiiıa 

on sene devam eden tahail milddtince 
musiki dersi her sınıfta mecburidir. 

Bundan bafkaı mekteblerden cvelki mil· 
eıoseselerde de musiki terbiyesi mecbu
ridir. Konservatuvarlar çocuk musiki 

rflımektıt YI .... kültürlü bir muaildf 1· 
nu olpnlujuna ftrrncrya bdu iııD • 
runmaktadrrlar. 

Musiki yaratma i~leri: 

İnkılibtan Hel rua mueikiai Batı 
Avrupa muıiki yollarından ayrı ve özel 
yolları aramakta ve bulmakta idi. lnkı

lib ıavqı musiki yaratıcılığından anit· 

sal ve emoayoneJ yapıları taleb etmek

te idi. HübWs:i Avrupeda fula moder. 

nimı, ı .. ıa inceletme ve fuJa ,ekle tap 

ma denm etmekte idi. Onun için Sov. 

yet idare&i kendi yaratıcı kuvvetlerinin 

eaki cayesini, dcbdanlıta. miatisbma

ya kaqı savaı açarak sağlam, apaydın 

bir sanatı Batı Avrupadan ayrı ve özel 
yoJlarda aramaktadır. 

Sovyet Kompozitörleri: 

Sov:Jet mmi.ld 7amtıcdrfmm ._.. 
bir mUme .. m olan Dmltl"I '°9ta1rovit 
fnlrılibm yetiftirdifi unatUrJardan 

biridir. ŞostakoYiç'in kendi•ine ıöre biı 

atili, tekırik UalBbu. beliğ bir muaild di· 

il vardır. Onun bu ifadesi •Grotesk,. 

nevilerde keekin bir busuaiyetf hah ol

duf u gibi lirik teylerde derin heyecan

ları yaşatmaktadır. "Mittenlk kaza&1 • 

nın Ledi Makbeti,. operuı böyle bir ol· 

gunlutun ve llıtadhtın eseridir w Sov
yet opera unatmın inldpfında da ~r 
munffalrl}'fttir. Şostokoviç'in piyano 

_,naeri birinci tenfoniai, "Somun,, ve 
"Altın devir,, adındalai iki balet mUllild
ai yeni enıtromental ltiUn nipaeleri· 
dir. Şoltolr<>Yiç itte böyle yarabcıhk 
derin ve gerçelı bir heyecan dolu bir 

COfkunlukla kompozitCSrlOte doiru rtt· 
mektedir. 

b · yerde devlet musiki kfki!itı, rı • 
•r alaka ıle konserlere hücum eımet• d len halkı tatmin edebilsinler... Sovyet 

:::::'a:m:ı:ı:tı:r·~!"'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!""!!!'!"!!!'!!!~--!!!!!~~Jar::d~~~me!!!!!kte!!!!!'!b~le~r~d•e,~k~u•l~ü~p~le~r~e~v~e~o~r:·!!!l!!!~~~~~:::::''!'!l!!!B'e!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!"!~ .. -.!!l!!!!l!!'!!!!!!!!!!l!!!m!l!!!!l!!!!l!ım!!!!!'!-"!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!"!!""~_.-ıı!!!!!!!l!!~lll!!!l!!!B!!!!!!!l!'l!.-ı.~9!!!1 ..... ._. ... 

terbiyeıi üzerinde çalıpaktadırlar. Ör· 
nek musiki programlan telbit edilmif 
ve kompozitCSrJer birliğinin çocuk tube· 
ıi çocuklar için yazıJmıt eeerlerden ye
ni repertuvarlar yaratmııtır. Konser • 

vatuvarlann yanında, musiki iıtidadı 

olanlar için ayrıca şubeJer açılmııtır. 

Bu fubelerde, istidadı fazla görülen ço· 
cuklar devlet tarafından tahsil etti • 

l 1 ! 1 ıı... • Tefrika: 49 
~ ,, un ronıaıu 

Önümüzdeki Sen Jülyen şişesinin tepe- lar senin yanlışın yüzünden olmuştur.,, yavq yavaş parçalanıp dökülmektedir. Ha 
sinden yüzüme hüzünlü hüzünlü b~karaK - " Sen, sanki vücudumuzda başka hiç talarm doğruyu ne kadar az bilirlerse 0 q, 

San MicheJe>nin kitabı 
Yazan: Akse/ MUNT 
Tar.t~ye çevıren: Nasubı BAYDAR 

Stokholm'daki yeğenine, gelip amu.: 
tasını, yurdunda ölmesi için, alıp go-
ttirrnesini yazdım. Yaşlı adamı da z~rlukl~ 
Cancbrdun, Benden bir türlü ayrılmak ıstemı· 
~du. Ona göre halinden anlayan t~k ~e
d bendim, İki ay sonra, baronun yegenın-
en aldığım mektubta, amucasınm bana, 

~cıı~isi için yapmış olduğum eyili.klere .. k~r
~ ~ır ~tıra olarak, vasiyetname ıle, buyu!' 
b~g~rlı, altın bir çalar kronometre bıraktıgı 
~ldıriliyordu. Bir hekimin Ü!1ün~ neden 
arcı olduğunu hatırlamak ıst-edıkçe onun 

Çarı düğmesine dokunarak çaldmnm. 
d'· Birkaç vakittenberi Norstrom'la aramı~ 
b~zeJmişti. Onun hastalarınca sık sık hatta 
~~az çokça muayeneye çağrılıyordum. ? 

tün, hunlardan birinin beklenmiyecek bır 
•urette "l" d' ~ · · ~. .. •fü.-a Bu ölüm it • o uver ıgını gormuş1...u.u• .. . 
h orstrom için hakiki bir bahtsızlıktı; .ç':11!k!i 
- asta, koloninin en gözdelerinden hırı ıdi. 
d 0~strom, bundan dolayı pek pşkm bir hal-

e •di. Maneviyatım yiikseltmek üzere onu 
'1rp Rejans kahvesine götitrdtim. 

"benim muvaffakiyetsizliğimin ve ~enın ?1U· bir şey yokmuş gibi hep maneviyattan ve dar iyi olur. Vücudumuzdaki uzuvların ça. 
vaffakiyetinin sırrım. bana anlatabılmem ne sinirden bahsedersin. Göğüs hünnakmın ıe- bşışmm beynimizin murakabesi altında bu, 

d d bebi göğüs damarlarmm katdqmasıdD'.,. lunacağı hiç bir vakit düşünülmemiştit, 
kadaı isterdim,, e ı. . ... . 

_ "Bu, her şeyden önce bır talı ı~ıdır,, - °'Geçen hafta, kliniğinde bize bir vak· Hastalarına hastalıklarını düşündürmek ta• 
dedim. ''Bir de mizaç meselesi vardır kı bu ayı anlatırken, olanı profesör Hii§ar'a sor. biat kanunlarına karşı gelmektir. Onlara l'4 
bana Baht tanrısını saçlarından yakalama- Hasta kadın, birden bire, öyle bir buhrana veya bunu yapmalarını, iyileşmeleri için llJ 

g
-a v~ sana da, ellerin ceble~de, r~t ra

0 
.. z- tutuldu ki profesör bile bunun ölümle neti· veya bu ilacı almalarını ve dediklerine h8f 

tmesıne g celeneceğini sandı. Bu buhranın önüne, di - eğmiyecek olurlarsa başkalarına gitmekte 
hat otururken, onun uçup ~ı E · im ki mag-i tedavi yoluyla geçmeg-e ralışmamı pro- serbest olduklarını söyle. 
ummağa imkin vermektedır. mın - :ı 

Y . vücudunun sıhhat ve hasıalıgı fesöre teklif ettim; O, bunun faydasız oldu- Sana mutlaka muhtaç oldukları .zan1an. 
:~benden ç<>!' bilgilisin. ~una karşı, ğunu söylemekle beraber razı oldu. Elimi lar müstesna, onlan görmeğe gitme, onları. 
sen benden bir mislı yaşlı oldugun halde, hastanın alnına koyarak buhranın biraz son- la çok konuşma, yoksa aenin hakiki değerini 
iıısanlann zihniyetini, her nedense, ben da· ra geçeceğini temin ettim; bir dakika sonra ve bilgimizin azlığını keşfediverirler. Heıt 
ha iyi biliyorum. Sana gönderdiğim nıs p~o- gözlerindeki korku kaybolmuştu; deria de- kimler de, başlan taçlılar gibi, kabil old~ .. 
fesöre, göğüs hünnakı old~ğun~ ?.ed~ soy: rin soluyarak kendini daha iyi bulmakta ol- kadar kenarda durmalıdırlar; böyle yap 
ledin? Bu şeametli hastahgm butun alamet duğunu söyledi. Elbet sen bunun bir yalan- mazlarsa prestijleri zarar görür. Bizlerin d 
Jerini neden öğrettin? cı hünnak olduğunu söylersin. Ben de bu - onlar gibi fazla parlak olmıyan ışıklar al 

- "Doğnıyu öğrenmekte ısrar edi~rd~; nun tersini sana isbat ederim. Netekim has- da, daha müsaid bir görünüşümüz vardır. 
söylemek zorunda kaldım, yoksa dedikten· ta kadm, dört gün sonra, tıpkı ötekinin eşi Bak, bir hekim ailesi bile, her vakit 

. dini d. bir buhrana tutularak beş dakikadan az bir cıilenin başkam olan hekıın' d•.. "'""1ea.ıNU1• 
mı emez ı.,, . ._. d 'ld S . d' 1 '-M 11.189-

- " Ben ona böyle şeyler söyl~e?ıgmı zaman a o ü. en, kendı ken ınc an ata - başvurur. Bu sırada ben, Paris'in en ünlü 
halde sözümü dinliyordu. Her ıeyı ~ek madıklanm hastalanna anlatmağa kalkışıp kimlerinden birinin kanama, gizlice bala 

rkua ımadıgIIlJ duruyorsun. Unutuyorsun ki bu Fen mesele-
istediğini ve ölümden ko u 0 l si, değil bir İnan meselesidir, Tanrı'ya inan· yorum. Daha bugün, kadmcağız, bana koc:lfi 
derken yalan söylüyordu. Ne kadar h~~~. 0 

• sının yazdığı bir reçeteyi göstererek, veri 

d ğunu ..:-.. e bilmek ı"stemez, herkes olum- , mak gibi ... Katolik kilisesi hiç bir şeyi izah 1 ·ıı:. • il' v. dokun 
u A&UMt ed.ğ. bald d" b" ··k k en r cacın kendiaiDe bir ıy ıgı up den korkar ve korkmakta da haklıdır. Bu etm ı ı e unyanm en uyu uvvet -

adam timdi eskisinden daha ~t kor: !erinden biri olarak durmaktadır; protestan kunmıyacağım .archı.,, 
laltill' hayati selıirl1Dmittif ve bii* bun kiliaeai ile her ~yi ~h etmek istemekte ve (Sonu var) 



ULUS 

DIŞ ARDAN GELEN SON O UYUKLA. 
f~luslur derneği 

konseyi toplandı 
(Baır 1. inci sıyrfada) 

slhniyeti ıöıtermit ve İtalyan • 
habet hakem andlqmaamı harfi 
harf ine ve bütün ruhuyla tatbik 
etmek arzsuunu ıöstermit olduk
larını bildirmittir. 

Mumaileyh, aynca demittir 
ki: 

"Bu prtlar altında bu sorumu 
fimdiki üınomal toplantının ruz
nameıine koymağa lüzum yok
tur.,, 

Konaeyin bugün ea önemli so
rumunun yani Franaanın müra
caati sorumunun gözden ıeçirme
ie giriımemit olmaama bu alan
daki ihzari göriifmelerin ilerile
mit olması seheb gi>sterilmekte
dir. 

Yarınki ıizli toplantmm sa
bahleyin 11 de yapdacaiı söylea. 
melrtedir. 

Fransız andıcına 

alınan cevabı 
Berlia, 15 (A.A) - Franıaz andı -

ana c:eftb ._... D.N.8. ajanmun res
mi bildirili, Almaayamn, keneli ii~e • 
rlne bult •• SÜYeD ..,_yi üıtüne a
lan Ulaılar !>emeli nlzamnameainin 
ilk madcleainin kencliıine ele tatbik e • 
ditmesi ip. neticesiz çahpnıt olduiunu 
yazmaktadır. 8ildirit eli,_ ki: 

« Uluslar llerneji, ailahıızlaıunak • 
tan kaçan yahut hl2la silahlanan öteki 
cle.letlere hiç bir ihtarda bulunmadı. 
Franıanm ailahazlanmak vadi, samimi 
değildi. Bununla beraber Alman,. si
lahsızlanma konferamnun batanmına 
karp kopcak bütün aüçlülderi orta • 
dan kalclmnaya çabpnııbr ve çalııa -
caktır.:. ..................... ,. .... ---
ki rejimi Wtalamals deiil. Vwsay and 
lapnaaım bozmak ve smırlara saldır • 
mak demektir. • 

Fipro pzeteai diyor ki: « B. Flan-
4ea ile B. La.ali ebffrsiz çabımalarm
clan dola,. kutlaıuk gerektir. Strua • 
da Üf cl..let arumdaki anlatma açıkça 
görülmiftür. » 

Eko clö Pari pzeteai ...man yazı • 

.,or: Bazı amudlar tameDMlll bota çı • 
bnlmamak iıtenmiıae ele imlrinı~ ıe.,
lerin İstenmesi baa amudlann lan) • 

........ meacib olmaftur. 
Jarnal pzetesi .,... konu iizwincle 

cli.,or ld: c A .ustal'J'• erkinliji baklan
da teminat, iki taraftı ua.,ma1ar tek • 
iade olacaktır. Ba anlapnalarda Fraa
-. ltaJ,., kiçük anlapna gibi ilsili 
... ..._. Awıturp erkinlitinin bozul
man laalinde aiiel hareketlerini düaeai
ae koJIDQI lıtı.iae alacaklardır. 

A,... guete ...._ •ikametinin M• 
mel rejimim baik kahmıı11 için fqil • 
t.e, Fransa ye ltalpnm Almanya:v-a 
Wr ihtar röndermeyi Streaa ko:tteanıan 
da kararlatbrdıklanm yazmaktadır. 

llrnanya silahlaqımamın 
normal görülmesini 

istiyor 
Berlia, 16 (A.A) - Fransız andlÇI 

kartıamda Almanpnm alchjı durumu 
Wr notada anlatan D. N. 8. resmi a • 
jıum, bu ancbçm Wr suçlu aöıtenne 
teklinde Jnılrmı olmuma rafmen u•
taca lumrlanaut Wr müdafaaname te -
~ verdiiini aöyl~. 

Nota di,.or kiı Fraa•, Almanyama 
zorluk içinde olan durumuau ıö• önün 
de bulundunnuıtur. Almaayanm almıt 
oldu· u kararlar, öbür deYletlerin gidi
p.. bir c:eftb tetkil etmektedir. Fran
aanm uaa ,.Uarclanberi, silahsızlanmak 
yükümünü Jerİne getirmek istemediji 
açık olarak görülüyordu. Ote 1-daa, 
her zaman deiiıen tatırbcı önerıelw 
:Almanyayı yapmacık bir danım içinde 
ltalundurayor " bu ülke, topraklanmn 
lrorunmuı için en ibtidai tedbirleri bi
le alamıyordu. Obür devletlerin V ersay 
andl .. ~muı hükümlerini yerine cetir • 
mele umudlan kaybolduğu bir zaman • 
tlıa. Almanyamn birHa bir karar ile ıi
lah!anmaya 9,,. lanı~m not'm'!ll bir hadi-
.. r k «İir .. ı-~ı=d=r. 

B. Laval Dışarıişler Ba
kannnızla görüştü 

Cene'lre, 15 (A.A.) - B. Laval Stre
sadan buraya gelmiş, Benes ve Titülcs
ko tarafından selamlanmıştır. Yolculu
ğu sırasında Turkiye dış bakanı ve u
luslar derneği konseyi başkanı bay Tev
fik Rüştü Aras B. Lavalle birletmiştir. 
Bu konutma B. Lavale, alman silihlan
masına ka11ı fransız dileği hakkında 
bugün başlryacak olan konuımalar etra
fın~a ilk teması yapmak fırsatını ver
miştir. 

Küçük aııJaşnıa bakanları 
Laval'i karşıladılar. 

Cenevre, ıs (A.A.) - Havas ajansı 
bildirmeninden: Kuçük anlaf01a ba

kanları B. Lavali karşılamışlar ve Stre
aa'dan alınan sonuçlardan dolayı ken
disini hararetle kutlanıtlardır. Bakan
lar, Avrupa barışı ile sıkı bir ilgisi o

lan küçük anlapa menfaatlerini koru
yan franaız hüktimetine teşekkürlerini 
bildirmişlerdir. 

B. Laval, Var,ova ve Moskovaya 
yapacağı yolculutu hazırlamak üzere 
Parisc döneceğinden, konseyin çarfam· 

ba aktamına kadar çalıpasmı bitir
mesi kuvvetle umulmaktadır. 

Konseyin ilk toplantısı 
Cenevre, ıs (A.A.) - Uluslar der

neği konseyinin ilk toplantısı bugün 
öğleden sonra yapılacak ve konufllla 
ıiıtcminin tayini ile uğrqılacaktır. 

Konsey, Habeşistan hükfiınetinin İ
talya ile olan anlaşmazlığı hakkında 

verdiği notanın, hemen konuşulması 

veya mayıs toplantısına bırakılması hu· 
ıusunda karar verecektir. 

B. Laval'in konuşmaları 
Paris, ıs (A.A.) - Dtfişler bakanı 

B. Laval Sovyet Dııitler komiseri B. 
Litvinof'la küçUk antaıma mümesaille· 
ri ve Fransanm uluslar derneğine yap· 
mıt olduğu müracaat aorumunda maz· 
bata yazarlığını yapacağı söylenilen 
iıpanyol murahhası B. Madariaga ile 
görlifmüştür. Haber alındığına göre il
gili devletler; bu sorumda Alman yanın 
hassaten söylenmesi mi laznn geleceği 
yoksa sorumun halline genel bir tekil 
mJ verilmesi gerektiği huıuılarını ko· 
nutacaklardır. 

Konsey fransız andıcını 
bugün konuşacak 

Cenevre, 15 (A.A) - Uluslar Der· 
neğinde hanm andıçı hakkındaki ko • 
nutma B. Lanlin vereceği izahat iae 
yarın bqlıyacaktır. 

Öfleden sonra konsey çalıımasmı 
tanzim ec:tecek ve Habeıiıtan tarafın -
dan vaki milracaati tetkik eyliyeeelrtir. 
Bu sorumun bu toplantı devresinin gUn 
lemecine konulmasını reddetmesi muh
temeldir. 

Bundan bqb konsey Fransanın mü
racaati sorumun da mazbata yuarlrf ını 
yapacak üyeyi seçecektir. Bu üyenin R. 
Ma<i"rlaga olmau mahtemeldir. 

B. Vaudenec Cenevreye .ıitti 
Viyana, 15 (A.A.) - Dışarı itleri 

bakanı B. Valdeneg bugün Cenevreye 
gitmittir. Cenenede toplanmıı olan 
devlet adamlarında Avusturya hakkm· 
da Streaada yapılan konuımalara dair 
malfunat alacaktır. 

Danzig seçiminin 
sonuçlan 

Danzig, 15 (A.A.) - Diyet için ya
pılmıı olan seçimin resmi sonucu bu 
sabah seçim komitesinin genel toplan • 
tısında resmen ilan edilmittir. Seçime 
girmek üzere ialmleri tescil edilmİf o • 
lanlann sayıar 237.1565 ve oy verenle· 
rin sayısı 236.832 ve bu oylarm muka
bil olanlannm sayısı 235.062 dir. Seç!nı 
sonucu şöyledir: 
Naayonal aosyalist frka11 43 Uyellk 
Sosyal demokrat lZ c 
Komünist 2 c 
Merkez 10 c 
Veiae listeli 
Pietıch c 
Leh c 

3 
o 
2 

c 
c 
c 

Stresadan sonra 
Fransız gazetelerinin 

yazdı klan 
Pariı, ıs (A.A) - ihtiyatlı hareket 

eden Eko dö Pariden başka bütün ıa
zeteler, Stresa konferanımın ıonuçları 
hakkında büyük bir adım abldığını ya
zıyorlar. Pöti Pariziyen gazetesi eliyor 
ki: « Alınan kararlar, AlmanJanın bu · 
ıün ve gelecekte her türlü tehdid ha -
reketlerini durduracak bir erktedir. » 

Ekıelıiyor cazeteıi diyor ki: « Ar -
tık tarihe kavuımut olan bu konferan
sa, Franıız - ineiliz - İtalyan birli -
ğinin bundan böyle seyirci kalmıyacak, 
fakat bunda it görür bir rol oynıya -
cakbr; konferans, bu bakımdan öneın 
kazanmaktadır. > 

İngiliz gazetelerine 
göre durum 

Londra, ıs (A.A) - Deyli Telgraf 
ıazetesi yazıyor: Stresa konferan11 ça
lı_masmı bitirince çıkanlan bildirii, btı 
konferansın batanmlı olduğunu ıöater 
mektedir. Streaanm ıerçek anlamı, 

Roma protokolu ile Londra anlatma • 
sıncla çözelenmit olan birletik ıörütle
rin bir defa daha açıkça anlaıdmıt ve 
bir olan cörütün peki,tirilmit olduiu 
merkezindedir. 

Birleıik pvenin Uluslar Derneği 

yoliyle elde edilmesi Fransa, ltalya ve 
lngilterenin birletmit amacı olarak kal 
maktadır. 

Moming Post cazetesi, İtalya Yf! 

lngilterenin hiç ohnazaa genel amaçlaı 
alanında birletmit olduklarını yazarak 
diyor ki: ( Ba devletleri müıterek bi" 
politikada olmasa bi!e müıterek bir 
kaygu üzerinde birleıtiren ıebeb, Al 
manyanın yeniden ıilahlanmasıdır.) 

Deyli Meyi karamsar 
Londra, ıs (A.A) - Ward Price, 

Streaadan Deyli Meyle ıöndwcliii bir 
yazıda konferanı sonucunu çok karam
sarca gösterenle diyor ki: Bildiriideld 
masum aözlw, Anupamn (Almanpya 
kartı ötekiler) eauıu clofru ıitmekte 
olduğu baldunclaki tehlikeli vakıayı 

cizlemekteclir. 8. Makdonaldm iqiliz.. 
fransız • İtalyan görüı birliiini konf• 
ransm batlıca sonuçlannclan biri ola • 
rak göstermesi. A vnapanın ikiye bö -
lünme.ini ortaya atmak elemektir. De
leri olan biricik sonuç Almanyanın ela 
ıireceii Roma konferan11 baldllnclaki 
anlatmadır . 

Bir Amerika gazetesinin 
kaygusu 

Nevyork, ıs (A.A) - Nn,.oe-k 
Taymiı ıazetesi Streaa konferanımın 
sonuçlarım bant için bir dinlenme o • 
larak adlancbrmaktadır. Bununla ben • 
ber bu gazete Alman1anın yenidea sİ· 
lahlanmasına kartı kunetli biç bir ted
bir abnmıı olmama11111, bu dnleti ön
ce almak soma anlatmak yolunclalü 11-

,. ... ,. pcleadirmesiadea kaJgulan • 
maktadır. 

İtalyan gazeteleri 
Stresa'yı övüyor 

Milino, ıs (A.A.) - Corriere Del
la Sera gazetesi Streaa konferansında 
elde edilmiı olan aonuclar hakkında 
yazmıt olduğu bir yazıda bu aonucla
rı pek üstün bulmakta ve konferanam 
Avrupaya bir barıı devresi elde etmif 
oldutunu yazmaktadu. 

Bu gazete diyor ki: "Veraay kon
!eransındanberi hiç bir konferan11n 
Sl:~ııa konferanıı bdar Avrupanın 
geleceği üzerinde tesir icra etmemit 
olduğunu ıöylemek yanlıt olmaz. Ba
rıı, hele İtalyanın ilgili olduğu Tuna 
çevresindeki ülkelerde temin edilmi•
tlr. Şimdi her alanda btlküm ıllrmek 
haklarını kunetlendirerek devletle
rin bu ilgisini takdir etmek Avuatur

yaya düter. Ancak bant fikrine che
nerek istirahate dalmak doğru delil
dir. Zirat bantı daima kendiıinl kova
layan tehlikelere kart• korumak ce
rektlr. 

Almanyayı !Anıyan ılıtem 
·Nevyork, ıs (A.A.) - Gazete1CT 

DACINIK DUYl 'KLAR 

Leh - Alman sınırında 
karışıklıklar 

Dançiğ, 15 (A.A) - Alman ajanaı 
bildiriyor: Almanya - Lehistan sınır 
yöresinde Ncustadt ve Neukatz'da al • 
man azlık1arına karşı taşkınlıklar ya -
pılmıştır. 

Neuıtadt'da bir toplantıda bulun.J.n 
lehliler sokaklarda alaylar tertib et • 
mişler ve alman dükkanlarının camları
nı kırdıkları gibi birkaç almana da kö
tü muamelede bulunmuılardır. 

Neustad'da biri ağrr olmak üzere üç 
alman yaralanmıştır. Neıredilen yan 
resmi bir bildiriğde Lehistan makama
b bu hadiselerden dolayı teessürlerini 
bildirmitlerdir. 

Rus - alman ökonomik 
anlaşması 

Berlin, 15 (A.A.) - Yeni rua - al
man ökonomik anlapasmın imzalan
ması Rusyamn Almanyaya kürk sat• 
ması anlaşmasının yenilenmesi hak
kındaki konuşmaların devamına im
kan vermiştir. 1934 de yapılan ve 31/ 

3 de biten son anlatma on milyon 
marklık rus kürkü alınmasını gözeti
yordu. 

Almanya Jakobu vermiyor 

Berlin, ıs (A.A.) - Royter ajanaı 

özel bild.irmeninden: Almanya Jako· 
b'un tahliyesini red etmektedir. Al· 
manyaya göre Jakob, alman relilU! 
mahfillerinin karı§D1Uı . olmadan alman 
tüusinin eline düşmüştür. Alman hU
kOmcti, Jakob'un muhakemesinin no
mal ıeyrini takib etmesine müsaade 
etmektedir. 

( ULUS: Bertold Jakob adlı gaze· 
teci, BAi tehrinde iken Vezeman adlı 
bir nazi ajanı tarafından hile Ue Al • 
manyaya kaçırılmıttı. lıviçre hüknmed 
de bu hareketi kendi hakimiyetine bir 
tecavib telakki ederek bir nota De Ja • 
kob'un geri verilmeaini alman hükame
tinden istemişti.) 

Fraoıwada &8kerliğin 
uzatılmasına klll'fı 

Parla, 15 (A.A.) - D.N.B. bildf. 
riyor: Marksistler dün, Franaadakl 
Karpantrasda ıüel hizmetlerin uzatıl
masına karşı bir takını göateriıler yap
mıtlardır. Binlerce gilneyin bulundu
ğu bu gösteri ıte birçok kiımeler yara• 
lanmııtır. Polis birkaç kitiyl yakala
mııtır. 

Büdce avam kamarasında 
Londra, 15 (A.A.) - Yeni bUdceyl 

avam kamarasına veren B. Neville 
Cbamberlain şunları ıöylemlttlr: 

"- Geçen yıl ökonomik kalkınma
ya doğru esaslı bir ilerleme ydı ol
muştur. Sınai randımanlar yüzde 12 
nilbetinde artmııtır. imalathaneler iı
tihaalatı yeni bir rekor yapmıftlf. Ha· 
yat pahalrlrğr, duyulur derecede timdi· 
ki hükGmetin iktidar mevkiine gelme· 
ınden önceki pahalrhğın dununda kal· 
mıttır. Perakende ticaret, ilerlemittlr. 

B. Chamberlain, ~ker, tütün, bira .• 
• 

ilh. yoğaltımrnın artmıt olduğunu kay-
detmiş ve bu artıtı her atanda 6kono
mik düzelme bulunduğunun bir kanıtı 
olduğunu ıöylemittir. 

Streu konferansının Avrupa sorumla
rını kotarmadığı dütüncesindedir. Al· 
manyanın kuvvetsizliğine dayanan 
Versay sisteminin yerine fİDldİ Al· 
manyayı ıilihlanmıt ve müsavi hakla
rı olan büyiik bir devlet olarak tanı
yan bir aiıtem geçmektedir. 

B. Flandeq Paris'te 
Parla, 15 ( A.A) - Batbakan Flan· 

den bu sabah Stresadan dönmtltt6r. 

B. Makdonald Londrada 
Londra, 15 (A.A.) - Streu ve Pa· 

ria'ten geleıı Bay Makdonald, tayyare 
ile buraya gelmittir. 

Bugün öğleden ıonra avam kama
rasında bUdce konuemalarmda buluna· 
cakbr. 

1 
İraııda siddP-tli 

' bir deı:wrem 
Tahran, ıs (A.A).) - Geçen 

Mazendera vilayetindeki Sari şehri 
çok şiddetli bir deprem olmuştur. 
Jerden yılgı ile kaçan elgün dışarda 
nnmaktadır. Ziyan çok önemlidir. 
lülerin ve yaralıların sayısı daha 
bit edilmemiştir. 

Tahranda hafif bir deprem du 
muştur. 

Amerika'nm stoklan 
Vatington, 15 (A.A.) - Bir i 

tistiğe göre Birleşik Amerib bil 

metleri bugünkü stok miktarı geçen 
im stokuna göre ancak yilzde 55 

bctindı! bulunan hayvan yemini ço 
almaya devam etmektedir. 

Hayvan-sayıaı geçen yıla göre 
de ü9 nilbetindedir. Bu diltilften 
yı umulan fiat dütüJdüğünıe Arjd 
nhı rekabeti lcar'fı koymaktedK". 

Belçika başbakanının 
bir söylevi 

Brüksel, 1 S ( A.A) - Bqbakan 
Van Zeland, bu aabab saylav meclfai 
de Stresacla elde edilmJt olan IOnU 

haklmda lcna bir ıöylev 13ylemiftir. 
Van Zeland, Lokarno andJ"f"'llpn 

pek eaalı olan önemini bydettilrtetl 
aon.ra İtalya ile Büyük Brftanyanın J,,. 

karno andlaımuı dolayıaiyJe herk -
düten btltün baf lantılan peldttirrr. .. lr 
ve icabmda bu bağlantıları yerine ~,. 
tirmek yolundaki döJenJcrinf bhar er• 
lemit olduldarmı aöylemiıtir. 

Bqbakan, sözüne devamla demlf • 
tir ki: 

« - Belçika, bu söylenenleri aeviıal 
le öfrenmiıtir. Belçika, hiç bir zamaa 
güveninin zammı olan devletlerin sa • 
lıtmdan kutku etmemiftfr. > 

Batbabn, Belçikanın dıpn aıy ... • 
unın önceden oldufu gibi denm et • 
mekte oldufunu tayledJkten IOIU'a ~ 
ttln belç.ibblana bu ııyuaya devam 
yolunda birlik oldukları s8ylenüıtir. 

Belçikada seçime girmiyenler 
BrUbeJ, ıs (A.A.) - 19!2 ydındıl

ld seçimle bu yılki kısmı, tepi! seçimi 

lc&rfda,tmnca bu yılki eeçıime pr
miyenlerden bot oy atanların aay ... • 

nm arttıfı görülmektedir. Bunlarrıl 

aayııı 1932 de yüzde 10 idi. Bu yd yU. 

de otuz dörde çdanııtır. 

Azlıklarm haklan 
Berlin. 15 (A.A.) - Merlcui La!ı .. 

yede bulunan arsıulusal ulıklar hakla· 

rı tetkik kurumu dün ve bueün Ber• 

Jinde bir toplantı yapmıt ve bu tOJ>" 

lantıda en çok Avrupa azlıktan hak• 

kında ve devlet ile azlıkların menfaat· 

leri arasında anlapa yapmayı gözetir 
bir anllfmll projeai sorumu ile uğrat" 
mıttır. 

Profesör B. Faluhcly (Macaristan) 
aahkalrı haklarının ııyaaal alandan çı· 
karılmaaına dair dikkate değer bir aöy 
lev aöylemittir. Sıyasal kuvvet unsu
runu bir tarafa bırakan ve azlıklann 
ki,isel mahiyetini göz önüne alan bir 
durum iatemit ve müstakU hak yerleri 
esaaına dayanan anıulusal kontrol ku· 
namları yapılması gereğini a11latmı,tıı 

General Denain Romava eidivor 
Pariı, ıs (AA.) - Hava itleri ba

kanı Gnecral Denain, Streu koıtferan-

11nda ortaya atılmış olan çeşidli hava 

sorumları hakkında konuşmalarda bu
lunmak üzere mayıs başlangıcında Ro
maya gidecektir. 

E"ki f ransız askerleri Romada. 
Pariı, ıs (A.A.) - Baılarında ma

re~al Peten bulunan 1600 eski savat

çı bir .kurul halinde, bugün Romaya 
eitmlttir. Kurul orada italyan hükumf· 
tinin konuğu olacak ,birço1t ,en!iklere 
merutme ittirak edecektir. 



SOl{.AK ÇtÇEG1 
Franu!lka Gaal - Hans Jaray 
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Devlet Demiryolları ve Limanları 

Umum Müdürlüğü ilanları 
t LAN 

Ya ı. 5· 1935 tarihinden itibaren; ot, saman, ağaç dal ve 
le:rakları, hububat saplan ve saire gibi havaleli madde
rnu~ırnahsus olan tarife değismiştir. Kozalı ve çiğitli pa
ve arla hayvan gıdası olarak taşınan kuru mısrr dalları 
renf:~uk kozası kabuğu yeni tarifeye dahildir. Yeni tari
ton Ü ucr~tleri: en aşağı beş ton hamule olmak veya beş 

cretı verilmek şartile: 

1011-ıoo Km. Jik mesafe kısmının beher Kın. si için 3 
-200 2 

200 d ,, " " ku en fazla ,, ,, ,, 
ruştur. Fazla tafsilat istasyonlardan verilecektir. 

(820) 1~1426 
ıooımııtıN-lll'lllllllllllllllftlftlllllOIUlllillUl .... ııınııııınıııuın ft 

Askeri i abrikalaı Umum Müdürlüğü 

Satrn A ima Komisyonu ilanları 

1,5 

Bt~ÜÇOK YOZGATTA SU ARAMA SONDAJI VE 
AHARE KUYU AÇILMASI 

2S ~eşif bedeli 55915 lira 76 kuruş olan yukarda yazılı iş 
tik n1ısan 935 tarihinde pazar günü saat 15 de Askeri Fab
Caka ar satın alma komisyonunca kapalı zarfla yaptınla -
ril' tır. Ş~rtname 280 kuruş mukabilinde komisyondan ve
te~~: Tahpleri 4045 lira 79 kuruş muvakkat teminatı havi 
na ıf rnektubJarmı mezkur uün saat 14 de kadar komisyo
\le ~ermeleri ve kendilerini~ de 2490 numaralı kanunun 2 
ın· · maddelerindeki vesaikle aynı günde saat 15 de ko -
ısyonda bulunmaları. (809) 1- 1401 

200 METRE Mi KABI ÇAM TAHTA Si 
~ Tah~in edilen bedeli (6400) lira (-)kuruş olan yu
'tJ da mıktan ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar 
ta~~?'1 Müdürlüğü satın alma komisyonunca 2 - mayıs - 935 
Cd~ ınde. perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
l'~~cek!ır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
ın ıplerın muvakkat teminat olan (480) lirayı havi teklif 
\1 ektuplarıru me.zkur günde saat 14 e kadar komisyona 
nıetrneleri ve kendilerinin ete 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
llı~ddelerindeki vesaikJe mezkur gün ve saatte komisyona 

Uracaatlarr. (836) 1-1458 

70,000 METRE FİŞEK TORBALIK BEZİ 
y Tahmin edilen bedeli (21000) lira (-) kuruş olan 
1allkarda miktarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrika -

93
r Um.u~ Müdürlüğü satın alma komisyonunca 4- Mayıs

ı 5 t~nhınde cumartesi günü saat 15 te kapalı zarf ile iha
~.edılecektir. Şartname (1) lira (5) kuruş mukabilinde ko
ı· ısyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1575) 
drayı havi teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 e ka -
lı~ kornisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
sa anunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkOr gün ve 

atte komisyona müracaatları. (837) 1-1457 

TRİMYA MALZEMESİ BİR ADET KOMPÜRÖ • 
c ahmini bedeli 100,000 li- SÖR. 
a olan k' ask • "?Ya malzemesi Tahmini bedeli .J627 lira 

d 
.. en fabrıkalar umum mü- olan yukarda yazılı bir adet 
Ur}ij ~ ·· nun gu sa~alma komisyo- kompürösör 27 nisan 935 ta-

d da 27 Nısan 935 tarihin- rihinde cumartesi günü sa-
d: cumartesi günü saat 14 at 14 de Askeri Fabrikalar 
tır Pazarlıkla satın alınacak
ltab ·~·artname beş lira mu
,.:1. 1 •nde komisyondan ve

satın alma komisyonunca 
satın alınacaktır. Şartname 
bedelsiz olarak komisyon u 

dan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan 123 li
ra ve 2490 numaralı kanu • 
mm 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkftr gün ve sa
atta komisyona müracaat • 

.. , ır T r 1 . vakk a ıp enn 6250 lira mu-
nı at teminat ve 2490 nu-
de~ kanunun 2 ve 3 mad
g·· erındeki vcsaikle mczkftr 
rn~ ve saatta komisyona 

Uracaatlan. (?98) 1-1374 
ları. (810) 1 -1400 

bahiliye V ekclletinden : 
llid Vilayetler evi için alınacak halılara ait şartnamede ye
ıtı en ~azı tadilat yapılarak münakasası 4 - Mayıs - 935 cu-

artes ·· -llıcn b 1 ~nune kadar tekrar temdit edilmiştir. Muham -
lira 

5 
edeh 9994,35 lira olup muvakkat teminat miktan 749 

rak k 8 kuruştur. Gerek yol ve gerek oda hahları 28/32 ola-
abul edilmiştir. 

ba~a:tnamedeki değişikliği görmek istiyenlerin her vakit 
ler· 1;:{.e Vekaleti eksiltme komisyonuna müracaat etme-
93;· unakasaya iştirak etmek istiyen1erin de 4 - mayıs -
be curnartesi günü saat 14,30 a kadar icab eden bitiklerile 
le~a.b~r teklif mektuplarım eksiltme komisyonuna verme-
~n olunur. (827) 1-1453 

J\nkara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

bur~nkar? İnhisarlar Basmüdürlüğü depolarında mevcut 
biyı a halınde tahminen bin kilo sandık parçası kilo hesa
dıkJ e, ve 251 tane kapaksız ve 769 tane kapaklı içki san-
935 arı açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 27 - nisan -
lconı~umartesi günü saat 15 te Başmüdürlükte müteşekkil 
l1ıi<:, ısyonda yapılacaktır. Şeraiti anlamak istiyenlerin ko -

'~.. .. rnuracaatları. (834) 1-1459 

ANKARA İCRA DAİRESİ GA YR1 MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

1 - İzaJei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen taponun 43 

pafta ve 326 ada ve 10 parsel numarasında mukayyed ve Ankaranın 

M~ka~dcm mahallesinde istasyon caddesinde Çanakcrlar sokağında 
1ı:fün bır ahşap ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık nrtırmaya çı'ka • 

rılmıştır. 

2 - Evsaf ve muştemiliitı: Ev kapıdan girilince bır avlu, ıkin • 

ci kapıdan girildiktc bir ahır bir odunluk ustilnde ikı oda ve aralık 

ahırın karşısında bir avlu daha, avludan boliınme ve cadde Uzerine 

iki dükMin ve üstUndt' merdh·eni içerdcn. pastmnalık tabir olunan 

iki odadan ibarettir. Ve heyeti umumiyesinc (1610) lira kıymet tak· 

dir edilmiştir. 
3 - Satış peşin para ile olmak iızerc 26-5·935 tarihine müsadif 

pazar giıniı saat H-16 ya kadar icra da'rt'Sİ gayri menkul satı mc

murhığunda } apılacnktır. 
4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhrunmen kıy

metin yiizde 7.5 ğu nisbetinde pey akçası veya miJlı bır bankanın 
teminat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul cdılcn hazine 

tahvilleri getireceklerdir. 
5 - Satış gumi artırma bedeh takdır cdılcn kıymetin 

yüzde yetmiş beşinı bulduktan ..e üç defa nida ettirildikten 
sonra mezkur günün J 6 ıncı caııtındc en çok artır:ın talibine ihale 

oluncaktır. 
6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edılcn bedel rnuhanuncn kıy· 

metin yiizde 75 ini bulmadığı takdirde 16-6·935 tarihine mUsadif 

pazartesi günü saat 14 • 16 ya kadar yapılacak ikincı arttırmada rn 

çok artıran talibine ihale olunacaktıı. 
7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ıhale} i mütea

kip verilmediği takdirde iızerine ihale edilenin tal<'bi üzerne ihale 
tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyJerneı>i 

için yedi gün kadar mehil vcri(ecektir. İ:ı:bu muddet zarfında iha· 
le bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhiJe almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhıle almağa razı ise ihale 
farkı birinci taJipten tahsil edilmek üzere bu talibe ıhale edilecek· 

tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yenıden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok nrhran talibine iha· 

le edilecektir. 
8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 

tapu harcilc dcJlaHylc resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 

müterakim vergi ve resim ise borçluya aıttir. 
9 - Borçlu ve alacaklılarla diger alakadarların bu gayri men. 

kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve ma rafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gun içinde dairemize bildirme· 
Jeri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillıyle ahit olmadık· 
ça satış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 10.5.1935 tarihinde 935-22 nu· 

mara ile dairemizdeki yerinde herkese as,;ık bulundurulan şartruıme-

mi:zi okuyabilirlcr. 1 - 1460 

Maliye Vekaletinden: 

SA"I it. 7 

iR 
TORKiVE i~ BANK.ASI 

Ankara Valiliğiııden: -
H 1 - Keşif bedeli (24196) lira (98) kunış olan Polatlı • 

aymana yolunun. 23 + 090 ila 43 + 000 kilometreleri a· 
r?smda 18 menfez ınşa ile 33 + 000 43 + 000 kilometrcJe
n ar.~~mda 1~000 metre mikab ham taş ihzarı kapalı zarf 
usulu ılc eksıltmeye konmuştur. 
An~ -E~sil~e 2~ n~san 935 pazartesi günü saat on beşte 

ara vılayetı daımı encümeninde yapılacaktır 
. 3 - lsteklil~rin teklif mektublannı Ticaret Ôdası ve

sı~ası v~ I_8w1·5 hralık muvakkat teminatları ve Nafıa ba • 
~~~endıshgın~en alacakları fenni ehliyet vesikalariyl~ 
ır ık!e aynı gun saat on dörde kadar vilayet encümeni rf. 

yasetıne vermeleri. 
4-:- lstiyenler keşif evrakını ve şartnameleri Ankara vi• 

layetı nafıa başmühendisliğinde gözden geçirebilirler. 
(?56) ı- 1307 

n: 
Haranın da?1~lı.k ineklerinden taze huzağlı ve süUU 1 

inek mayısın bırmcı çarşamba günü Eskişehir ha van a• 
%aı;nda pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin Pan.r% eı! 
lerı. (1782-804) 1_ 1391 g ~ 

~~ 
~ 
Ankare Levazım 

~A.~ıı Kiralık 

Muğla vilayeti Köyceğiz kazasını ihata eden ve seneli
ği on iki bin, üç seneliği otuz altı bin Jira muhammen be
del~ bulunan Köyceğiz namı göl ile tevabii olan taşlı çay 
ve ışbu kazaya merbut dalyan namı köyde mevcud dalyan
da balık avlamak hakkı ve% 12 saydiye resmi mültezime 
aid olmak üzere l haziran 935 tarihinden l haziran 938 ta
rihine kadar üç sene müddetle icara verilmek için ve iha
le bedelleri 1 haziran, l ağustos, 1 teşrinievel l kanunu
evel, 1 nisanda altı taksitte ödenmek şartiyle 'ı nisan 935 
tarihinden !tibaren yi1:11~ gün .1?üd?et1e artırmaya çıkarıl
mıştır. 21 nısan 935 tarıhıne musadıf pazar günü saat 17 de 
ihale~i ~cra kıl~nacağ:ndan talih ola~larm ve şeraiti öğren
mek ıstıyenterın Mugla Defterdarlıgma ve Köyceğiz mal
müdürlüğüne_müracaat etmeleri ilan olunur. (823) 1-1428 

~ Satınalma Kom 
~mirliği i 
ısyoou Dilanendc aşa~ı öğeç yata, .. 

ğı mcvkiinde bağ ve ba~f 
kiray verilecektir. Taliplerlıi 

Adliye vekaleti merkez. bUro. 

ıund! Niyaı:iye müracaatları.. 

Eskişehir belediye riyasetinden: 
Eskişehirde takriben 40 kilometre mesafede kaplanlı da

ğındaki membalardan şehirde yapılacak depoya kadar 
suyun isalesine aid eksiltme evelce ilan edilmişti. 

Bu eksiltmeye taJip zuhur etmemiş ve şartnamesinin 
taksit bedellerinin tediyesine ait 16 ve ı 7 inci madde! · 
hükümleri 936 ve müteakip senelerde yapılacak tediyatae~ _ 
nevi yuzde yedi faiı verilmesi şartı korunak suretiyle değ~ .. 
şiklik yapılarak işin tekrar bir mayıs 935 tarihine müsa • 
dif çarşamba günü ihaleşine karar verilmiş olduğu ilan 
olunur. (840) 1-1463 

Nafıa Bakanlığından 
Poz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Haydarpa

şa'da teslim şartiyle ceman muhammen bedelleri (6789) 
lira olan (60) kalem malzeme kapalı zarf usulü ile eksilt _ 
meye konulmuştur. 

!Eksiltme ı. 5. ı 935 tarihine rasthyan çarşamba günü sa
at 15 te Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya _ 
pılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini, Ticaret odası vesikası ve 509 18 
liralık muvakkat teminatları ile birlikte ı. 5. 935 çarşa~ _ 
ba günü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi et
meleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameyi istekliler Ankarada Bakanlık 
malzeme Müdürlüğünden parasız alabilirler. (828) 

1-1455 

Ankara şehri imar 
l\1üdüı·1üğiinden 

Daireye lüzumu olan 111 model haricen kromlu madeni 
aksam ile teferruatlı Leica marka fotoğraf makinesi pazar· 
lık suretiyle alınacaktır. ihalesi 24. IV. 935 çarşamba günü 
saat on beşte yapılacaktır. T.atiplerinin şartname ve sair 
e~akını görmek üzere müracaatları ilan olunur. (831) 

1-1456 

lJanJarı 

iLAN 

aralı adi 546 Tırnak num 
doru beygir 21-4-9 
pazar günü saat nl 

köprüde at pazannd 
yede ile satılacaktır 
min edilen fiatı 1500 

tur. İsteklilerin m 
vakitte müzayede 
gelmeleri. (768) 

35 tarih 
tıda Ak-
a müza-
. Tah· 
kuruş-

uayyen 
yerine 

1-1325 

Fransızca ders 
edir mu· Franuz bayan mukt 

allim huıusi den veriy 

tlfadeli ve sliratll mcto 

kileme öğretir. Muhak 

Jetme - Lisan öğrenmek 

aanı ilerletmek için b 

or. En is· 
dile mü· 
kak iler-

veya H-

u adrcae 

milracaat ediniz: 

Postane caddesi, Ankara 

Çeşme çıkmaz aokak 10. 
• 

1-1423 

Satılık ar sa 
Kema-

Meıru-

Mardin 

Ycnişehirde Mimar 

lettin mektebi civarında 

tiyet caddesi üzerinde 

saylavı Bay Edip Kema 

ne bitişik koıedclri ana 
lin evi-

utıl~ 

tır. 

Telefon: 8211-2251 

1-1462 

Arsa aranıy or 
da ve-Kocatepe veya civann 

ya Yeni ehirdc satılık 

tanıyor. Telefon: 3666 

arsa a· 

i 

,, 

l-1464 

ZAYİ 
MilJga Darülbilafe me-kt•b~ 

nin ibtıdal bari~ ikinci ıunıfu\~ 

dan aldığım vesikayı yitirdim;, 

Bir yenisini çrkartacağzm; Ch 

ki&inin hilkmii yoktur. 

Dumlupınar mahallesi Dut4 
lu aokak 16 No. evde 

Nihat Ratlt 

KİRALIK EV 
Xe~örende on dönilm üzerlD& 

de lllftrCWıı bag, İ!jinde iki katlı CI 
oda, büyWr bir aalon, banyo, ça. 
maıırlık, mutfak. beli, garaj (o. 
Tin her tarafı muşambalı) Belvtl 
palu otelinde tiJccardan Bay Ne 
cib'e müracaat. 1-1421 

t 

Satılık ve kiralık 

ö 
t 

b 
1 

§cbirc yakın yerde Mamalf 

zil Saimekadın bahçelikltrinde 

apulu hem bağ hem bahçe iki 
:kat evi dağlık arazisiyle be,. 

er satılık ve iralıktır. İstekli. 

er Meclis matıbaasında Bay M, 

Raife baJ vurmatarı. 

1-1452 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
har tiri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neıriyatı fdare eden 
Yazı İşleri MUdürU Naeuhl 
BAYDAR 

Çankm caddtsi cfrawıda 
Ulu! Basım~vind• basılmış· 

L tM. 



SAYIFA 8 

Yalova da otel inşası 
Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

A·kay işletmesi Müdürlüğünden: 
1 _ Eksiltmeye konulan iş "Yalovada o~:_l in'e~ı,, .~ır. 
"Elektrik kalörifer ve sıhhi tesisat ve dıger teferruatı 

beraberdir. Keşif bedeli (350.816) lira (95) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename lahikası 
C - Fenru şartname 
ç _ .. ,, lahikası 

D - Elektrik tesisatına aid umumi: şartname 
E - ,, tesisatı lahikası . 
F - Kalörifer tesisatı umumi şartnamesı 
G - ,, ,,, fenni şartnamesi 
H - Mahal listesi. 
1 - Sıcak su tesisatı fenni şartnamesi 
J - Asansör tesisatı fenni şartnames~ 
K - İzolasyon vantilasyon şartnamesı 
L - Dere yatağının değiştirilmesine aid şartname 
M - İnşaat keşifnamesi 
N - Projeler 
İsti yenler bu şartnameleri ve evrakı "17 ,5 ,, lira bedel 

mukabilinde Akay idaresi veznesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22. 4. 935 tarihinde pazartesi günü saat 

15 de Galatada köprü başında Akay idaresinde yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 17783 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesi laınndrr. 

A - 100 bin liralık otel, banka veya idare binası yap
mış olduğuna dair Nafra Bakanlrğmdan almmrş bir vesika 

B - Münakasa şartnamesinde yazılı vesikalar. 
6 - Teklif mektublarr yukarda 3. üncü maddede yazı

lı saattan bir saat evetine kadar Akay müdürlüğünde ge
tirilecek encümen reisliğine makbuz mukabilinde verile -
cektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 ün
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (1740) 1- 1346 

Karacabey Merinos Yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğünden: 

Kırk beygir kuvvetinde bir adet ağır yağ traktörile bir 
adet dörttü Disk Pulluğu ve tali kanallar inşasr 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 Manajı ve bunla
rın teferruatları kapalı zarf usuliyle mübayaat olunacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin Bursa, İstanbul, Anka
ra Baytar Müdürlükleriyle Karacabey Merinos Yet iştir -
me çiftliği müdürlüğüne ve isteklilerin de şartnamesindeki 
esasat dairesinde verecekleri 400 liralık muvakkat teminat
lariyle birlikte eksiltme günü olan 24-Nisan-935 tarihine 
tesadüf eden çarşamba günü saat on beşet İstanbul Baytar 
Müdürlüğü binasında müteşekkil Merinos Yetiştirme Çift
ligi Komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. (1884-
839) 1-1461 

T~Q.KlY-E 

Z:IRAAT 
BAN~I 

-DAoA· 
BiRiKTiREN 
QA~T bDi;rJ 

ULUS 

Dahiliye Vekaletinden: 
Vilayetler evinin arkasındaki (mesaha ve tarifatı fenni 

ve mali şartnamelerinde yazılı) sahanın şartnameye ilişik 
krokide gösterildiği şekilde tesviyei türabiyesi kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Muhammen keşif bedeli (6680) altr bin altı yüz seksen 
lira olup muvakkat teminat miktarı (516) beş yüz on altı 

liradır. 
İstiyenler bu husustaki kroki ve şartnameleri Dahiliye 

Vekaleti eksiltme komisyonundan alabilirler. 
Eksiltme, 6 • Mayıs - 935 pazartesi günü saat 15,30 da 

Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak komisyonda yapı -
lacaktır. Taliplerin 6 - Mayıs - 935 pazartesi günü saat 
14,30 a kadar icabeden belgeleriyle beraber teklif mek -
tublarmı komisyonuna vermeleri ilan olunur. (826) 

1-1454 

Anl{ara VaHliğinden: 
Sanatlar okulasr için şartnamesi veçhile 500 kilo sade 

ve 500 kilo zeytin yağı ve 250 kilo sabun ve 200 kilo tuz ve 
400 kilo soda ve 200 kilo beyaz peynir ve 100 kilo sirke a
lınmak ve 18 nisan 935 perşembe günü saat 15 de ihale ya
pılmak üzere açık eksiltmeye konulduğundan şartnameyi 
görmek ve almak istiyenlerin her gün sanatlar okulası 
müdürlüğüne ve eksiltmeye girmek için de 69 buçuk lira
lık teminat makbuziyle vilayet encümenine gelmeleri. 

(747) 1- 1295 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Konya Ereğli'sinde yaptırılacak Bez Fabrikasmm 
bakiyei inşaatr 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 kryasi fiat ve ke5iif. 
Bu evrak 30 lira bedel mukabilinde Bankanın Ankara 

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

larının teminat mektubu veya makbuzu ve şirketlerin 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. 
5 -- İsteklilerin aynca 200.000 liradan aşağı olmamak 

üzere en az bir bina inşaatım muvaffakıyetle bitirmiş ol
duğunu gösterir vesaik ibraz etmeleri Iaznndır. 

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

Ankara Belediye Riyasetinden: 
1 - İtfaiye memur ve müstahdemini için 66 takım yaz-

lrk elbise aleni eksiltmeye çıkanlmıştrr. 
2 - Muhammen bedeli (850) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (65) liradır. 
4 - İhale 25-4-935 perşembe günü saat 15 te Belediye 

Levazım müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

S - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenler her gün 
levazım müdür1üğüne müracaat edebilir. (766) 1-1314 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlügünden: 

16 NİSAN 1935 ~ 

Bandırma Belediyesinden• 
Bandı~a şehrinin numarahıı.nası için keşfinde yaıı 

evsafta olmak üzere (3000) tane Emaye Kapı numara 
k3 (1432) tane çinko kapı numarası tW) tane Emaye so il' 

levhası ve (140) tane de Emaye is imli sokak levhası 8 

nacaktır. 

Keşif bedeli (609) lira (60) kuruş olan bu numaralar 
alınması açık eksiltmeye on beş giin müddet le konu l ınllı 
tur. t· 

Bu işe ait keşifname, şartname, ve fenni layiha sure 
leri bedelsiz olarak belediye dairesinden verilecektir. 

Eksiltme ihalesi işbu 935 senesi nisan ayının 20 irı' 
cumartesi günü saat (16) da Bandcrma Belediye dairesıP 
de yapılacaktır. ·rı 

İhaleye girmek istiyenler iştirak etmezden eve) 45 \, 
72 kuruş muvakkat teminat parasını belediyeye yatıracıı 
lardır. 

Keyfiyet istekli olanlarca malllm olmak üzere ilan olıl' 
nur. (781) 1-1341 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

16. nisan. 1935 sah günü saat 10 da Bankamızın idııı1 
merkezinde ikramiyeli yüzde beş faizli 1933 istikrazı ta~· 
villerinin ikramiye ve amorti keşidesi Maliye Vekalet 
ve Bankalar mümessilleri ile noter huzurunda icra edilt 

/ 

cektir. 
Keşidede bulunmak arzu edenlerin bu saatte keşide sa· 

lonuna girmeleri serbesttir. 
1-1434 

----------------------------~~---------....,,,,,,,,,,. 
Maliye Bakanlığından: 
Beş bin şişesı bir kiloluk, on bin şişesi yarnn kilol~~ 

seki.z bin şişesi çeyrek kiloluk olarak yerli malı yinni ııÇ 
bin şişe yazıldıktan sonra siyah olan mürekkeb satın alııl' 
mak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnll' 
mesi merkezde kırtasiye müdürlüğünden ve İstanbutda 
Dolmabahçede kırtasiye deposundan alınacaktır. Verın~ 
ğe istekli olanların beş yüz otuz yedi lira muvakk~t tern~· 
natlariyle 24 nisan 935 tarihine müsadif çarşamba ~~ 
saat on beşte Maliye Bakanhğrnde Levaznn müdürlligU 
odasında teşekkül eden satın alma komisyonuna gelrnelC" 
ri. (729) 1- 1294 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı En eski nasırları bl• 
le pek kısa bir zamııO' 

da tamamen ve "& 
künden çıkarır. 

Umumi deposuı fo' 
giliz Kanzuk ecza01 

si, her eczanede bı1' 
lunur. Ciddi ve JJJa' 

essir bir nasır tlicl 
dır. 

Kanzuk öksürük şurubu: öksürüğü kati şekilde durdtY 
rur. 1~361 

~~~~~----------------------------------~ 
Anlcara Belediye Reisliğinden: 

Satılık arsa 
1 - Anafartalar caddesiyle Kızılbey caddesinin birlet 

tiği mahalde ve Karmen birahanesi önündeki iki yü.ılii 
(298) M2 arsa kapalr zarf usuliyle artırmaya çıkanlmıştıt• 

2 - Metresi Muhammen bedeli Muvakka tteminat 
Lira Lira Lira 
30 8940 671 

1 - Zabıta memurları için 1200-1500 çift fotin kapalı 3 _ Şartnamesini görmek istiyenler her gün muha' 
zarf usuliyle ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuş- sebeye müracaat edebilirler. 
tur. 24 ni~an ı 935 çarşamba günü saat 15 de ihale olunaca- 4 _ İhale 6 myıs 935 pazartesi günü saat on beşde be-
ğmdan isteklilerin şartname ve nümuneyi görmek için u- lediye muhasebesinde yapılacaktır. 
mum müdürlükte mütcşe'ckil komisyona müracaat etme- 5 _ İstekli olanlar artırma ve eksiltme ve ihale kanu• 
leri · nunda yazılı tarifat dairesinde teklif mektublarmı temin~' 

2 - Tekliflerle birlikt e yi.izde 7,5 t eminat akçesi olan makbuzlariyle birlikte ihale saatından tam bir saat evelı· 
565 liranın ihaleden evel komisyona tevdi etmeleri i1an o- ne kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine ver· 
lunur. ( 771) 1-1339 meleri. (813) 2- 1405 f' ~ .. ~·~H;~:~:iJ: .. :~ .. -~;~~:~i40;~::~;;;:;:;:;;i;k: .. :i::;;;;; .. ~·~ .. ~ ....... İ 
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Dokto 

Ali Maruf Ünver 

DERİ, FİRENGl VE ( 
BELSOGUKLUGU _ 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 

Altıntaş sokak No: 5 ı 
Hastalarını her gün 9-13 

ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

SİNEMALA 
YENi] 

BUGÜN BU GECE 

HAYAT KURBANLARI 
Hissi ve müessir bir şaheser 

Talebi umumi üzerine HAYAT KUR
BANLARI imtidadmca yalnız (4,45) &e

anılarında MOSKOVA GECELER( ırös
terilecektir. ' 

1 KULÜP) 
BUGÜN BU GECE 

Bilmediğimiz bir dünya, göremiyeceğimıa 

1 
bir hayat, buzlu iklimler balkmrn ateşli 

aırklarr. Eskimo 
Şimdiye kadar çevrilen en büyük macera 
ve heyecan filmi. 

lı 

l 


