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ON AL TlNCI YIL. No: 4931 
ha 

Gündelik 

ANKARANIN YERLEŞİM 
DAVASI 

On yıl içinde Ankara 86,000 
k. ·ı ışı ik bir şehir olmuştur. Ankara 
Yerlilerinin sayısı 36,000 i geçmez. 
Denıek ki yeniden buraya gelip 
Yl erleşenler 50,000 olarak hesab o· 
unabilir. 

.Ankarada doğrudan doğruya 
de\'let hizmetinde çalışan işyarla
~n sayısı 1931 de 5522 idi. Bura· 
l aında, ordu, belediye ve banka· 
arla, özel kurumlarda çalışanlar 

Yoktur. 
Ankarada 1926 dan beri İ· 

zin alınarak ev ve apartı • 
tnan olarak, ancak bin sekiz 
!Üz otna yapılmıştır. Kredi darlı· 
gı yüzünden yeni yapıların sayısı 
da gittikçe azalmakta olduğunu 
söylemeliyiz: 1931 de 275, 1932 
de 151, 1933 de 55, 1934 de 150! 
Bu yıl İçt.i yapı izni alanların sayı
sı şimdiye kadar ancak 22 ye va· 
rabilmiştir. 

Biraz dolgunca aylık alanlar· 
la, parası olanların şehre yerleş· 
rniş olduklarım kabul edebiliriz. 
Büyük kısım ise kerpiç kovukla
rında barınmaktadırlar. Gelecek 
Yıl temyiz ve harb akademisi de 
Ankaraya geliyor. Bu yüzden sı
kışıklık bir kat daha artacak, kira· 
lar kabarmasa bile eksilmiyecek
lir. 

Ankarada en aşağ1 3000 yeni 
0 truya ihtiyaç var. Yeni kurulan 
bahçeli evler kooperatifinin kre
disizlik sebebi ile kağıd üstünde 

(Sonu J üncü savcfada) 

l(adınlar l(urultayı 
lstanbul, 20 (Telefon) - Arsıulusal 

feminizm kurultayı bu sabah yugoslav 

delegesinin başkanhğmda toplandı. Ruz. 

namede birliğe girmek istiyen değişik 
ulusal kadınlık kurumlarının kabuUeri, 

Uluslar sosyetesi ile birliğin temasmı 

muhafaza eden Cenevre'deki delegeleri 

için izahatiyle, birliğe bağlı kurumların 
istekleri hakkında hazırlanmış raporun 

söyleşmeleri vardı. Kurultay, birliğe gir

mek istiyen değişik ulusal kadınhk ku

rumlarının kabulleri için hazırlanmış ö

nergeyi biı·l"kle onamıştır. 
Kurultay üyeleri yarın bir mi

ting yapacaklardır. Mitingin ko

nusu, kadının bir yurddaş sJati1le hak

ları, ödevlcridir. Delegeler yarın vapur· 
ia bir gezinti yapacak1ardır. ----·---

Ballian Elionomi 
lionseyi 

Balkan antantı ekonomik kon· 

seyinin münakalat komisyonu dün 
toplanmış ve önce Belgrad' da ko
nuşma konusu olan sorumlar üze· 
rinde görüşmüştür. Bu komisyon 
işlerini hemen hemen bitirmiştir· 

Ticariğ sıyasa komisyonu, dün
kü toplantıda genel bir fikir tea-

tisi yapmıştır. 
Balkan bankası komisyonu da 

dün ilk Loplantısmı yapmıştır. 
Balkan antantı istişari konseyi 

çalışmasına paazrtesi devam ede· 

cektir. 

Adımız, andımızdır. 

Almanya lionseyin 
liararını protesto 

• 
ettı 

Berfin, 20 (A.A.) - Uluslar 
sosyetesi konseyinde temsil edil
miş olan bütün devletlerin hüku
met merkezlerine verilen alman 
notası şudur: 

"Alman hükumeti, uluslar ku-
rumu konseyinin 17 nisan müza
keresine iştirak etmiş olan hüku
metlerin kendilerinde Almnaya 
hakkında hüküm vermek hakkını 
bulmalarına itiraz eder, bunda 
Almanyaya karşı yeni bir muame
le teşebbüsü görür ve bunu şiddet· 
le reddeder. Almanya hükumeti, 
konseyde görüşülen sorumlar kar· 
şısındaki durumunu yakında bil· 
direcektir .,, __ .... ~ 

Buğday tahkikatr 
İstanbul, 20 (Telefon) - İstanbul Zi

raat Bankası tarafından buğday ahm sa· 
tımına aid müfettişlerce yapılan tahlci-

kat fezlekeleri Tarım Bakanlığından lı
tanbul vilayetine gönderilmiş ve tetki
kata başlanmıştır. f dare heyeti lüzum 
görürse ilgilileri de çağıracak ve ifade-

lerini alacaktır. 
ıııııınııııınıı ıııııı ı ııııııımııııımıııııımmııııınıııııııııınıııııııuıııııııuıııııııınııııımıuırııı 
§ 1 
~ Sümer Bankın genel kuru· ! 
~ lu bugün toplanac&ktır. Al- i 
! tıncı sayıf amızdaki yazıyı o-
i kuyunuz! 1 
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21, NiSAN PAZAR 1935 

Hurbanc, -Kalifornia- 20 ( A.A . .J 

1 ayyareci 1..adm Mis Amelia Erhart, bııgiin 
Mek.~ilm')·a doğru u~muşıur. Mis Erluırt, 
12 saatlik arauermez bir uçuşla bu şe!ıre 
varmak isteğindedir. 

Bulgar k~ahinesi 
henüz kurulamadı 

TOŞEF'lN KABİNEYİ KURA
~UY ACACINI KiRALA BlL

D1Ri\1ESİ IKTli\1AL1 VARDIR. 
Sofya, 20 (A. 

A.) - Kıral, B. 
T oıef' e çok genİf 

slaahiyet vermiıse 
de yeni başbakan 

kabineyi kurmak 
yolunda bir takım 
güçlüklerle karşı-

Iaımıştır. Eski tü. 
ze bakanı B. Dik of, 
kendisinin kabine
ye girmesine şart 

olarak, eıki başba

kan Cankof'un ı e. 

men serbest bıra· 

kılmasını istemcı:ı:. 

tcdir. General Radef 

General Zlatef, yeni kabineye girmi

yecektir. Sü Bakanlığını general Radef 
üzerine alacaktır. Yeni kabine kıralın 

tamamiy)e onamasından geçecektir. Kı
ral, batbakanı serbestçe seçtiğinden bu 

seferki hükumetin meşruti bir biçimi o
lacağı ileri sürülmektedir. 

Bazılarına göre yeni hükumetin hu 
biçimde kurulması parlamanter bir reji
me doğru bir adamdır ve bunu, süet kay
naklar eyi karşılıyacaklardR'. 

Kabineye kimler girecekti 
Sofya, 20 (A.A.) - B. Totef'in ka· 

binesinin şu biçimde kurulmalı iktimali 

vardır: 
(Sonu 5. inci sayıfilda) 

Her yerde 5 kuruş 

Çocuk. haf tası · 
öbürgün başlıyor 

çocı;K ESiRGEME KURUMU 
PROGRAMI HAZIRLADI. 

23 nisan salı günü saat 9.30 da 
Ankaradaki ilk okulaların 4. ve 5. 
inci sınıf talebeleriyle diğer bü. 
tün talebeler ve izciler, Türkiye 
idman cemiyetleri genel merkezi 
yanındaki spor alanında toplana· 
caklardır. 

Toplantıya geliş ile toplantmın 
tertibatı ve daha sonraki geçid 
resmini Ankara Maarif Müdürü 
B. Rahminin başkanlığındaki ko
mite idare edecektir. 

Toplantıda talebe tarafından 
önce istiklal, sonra çocuk mar§l&
rı söylenecek; bunun arkasından, 
çocuk esirgeme kurumu adına 
ba;~.:an Kırklareli ıaylavı B. Dr. 
Fuad Umay ve Maarif Müdürü B. 
Rahmi tarafından birer IÖylev ve
rilecek, sonra iki talebe birer ıöy• 
levle haftayı açacak ve türk çocu
ğunun andı bütün okulalar tara
fından tekrarlanacaktır. 

Söylevlerden sonra toplan~ 
bitecek ve okulalılar, gene maarif 
müdürü taraf mdan tertib edilen 
programla bir geçid resmi yapa
caklardır. 

Geçid resmi, toplantı yerlndes:ı 
çocuk ıarayına kadar olan cadd&1 
de yapılacak ve talebe geçerken 
Kamutayın, Atatürk heykelinin, 
belediyenin ve çocuk aarayımn ~ 

(Sonu 5. inci sayı/ada} 

N.28 7 ürkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
Osmanlıcadan ile uzmanlarımızın ( mütehalıu) 

.. . k (T K .. ) beldeği (alameti) ktJnmu§tur. Bunların lıer biri hakkında sıra ıı 
l - i>:, ıürkçe köklerden gelen sozlerın arşısma • 

0
• 

ynzılarını Razt>tPlere vere(·eğiz. . . . · · -·ne göre fran"ızcaUırı yazılnı~, ayrıca ornekler de kon ulmu§tur. 
2 - Y nıi konan k,1Jrşıhklarm iyi ayırd edilmesı ıçın, geregı • · .. .. . · l · kulltınılan şekilleri alııı. mıştır: Aslı ak olan hak, ash ugum olan. 

3 - Kökü tiirkçe olan kelinıelerirı bugünkü ış enmıJ ve 

lPn şekil gibi. 
l<it "Yet = Yeterlik 

Örnek: K , dolayısıyle ond bU Vdtıteyı ver-

di/er = Yeterliği dolayısıyle ond bıı ödevi ver
diler. 

A.tle · ki nu fayet = yetmezlik 
Örnek: Ademi kifayeri görüldüğü için işten çı
karıldı = Yetmediği görüldüğü için ışcen p
ltarı/dı. 

~İfay ti" e ı, ehliyetli = Yetki! 
Ö.rnek: Çok kifayetli bir adamdı = Çok yetki/ 
bır adamd ı. 

~·ı ~ e = Katar, takım 
~nek: Muh acirler kafile kafile gidiyorlardı -

Goçmenler katar katar (takım cakım) gidiyor· 
lardı. 

l(· h a il - Kı 1 - rçı 

lçalıın - B k - a sı, ırkı), baknı, falcı, balo•" 

l(lhkari - A d d . . . t>- - r ın ar ın, gensın ge·.-ı 

•"'tht - K • 
Ö - agır (Kırgızca) 

rnek: Kimin kahnna uğradı? :::: Kimin kağı
rı11a ~ 

ugradıi' 

\(alıı·~ Alp "Ian = Kağırman (Yakutça ilah anlamuıa), 

Örnek· K d · ahraman ordumuz == Kağırman or u-
llluz. 

l<atı. 
t :::::: Kıtlık 

~ •aır :::::: Dip 

Örne' . . . . . 
;c • Kaır1 derya = Denızın dfbt. 

l(aide - K Ö - uı·aı = (Fr.) Regle · 
k rne!;;: Her kaidenin müstesnası olabilir = Her 

r.ı r •lı l( . 11 ayramı olabilir. 
-•de t..,· .::::: Taban -- (Fr.) Base 

•de - D 1 •~ - uraç (Heyke1 için = (Fr.) Piedesta, , 
'""'Cle 

Kail olmak = (Bak: razr olmak) 

Kaim -:: Dik = (Fr.) Perpendicu1aire, vertical 

Kaim == Ayakta """ (Fr.) Debout 

Kaimen = Dik;,1e = (Fr.) Perpendiculaircment, 

verticalcment 
Kaimen - l\y<ıkta 2 (Fr.) Debout. etant, leve 

Kaimen (Bak: Amudi) = Dikel= (Fr.) Perpendi

culaire, vertical 

Kain = Bulunan, olan 
örnek: A ksaraycla kain bir bab hane = Aksa-

r ayda bulunan bir ev. 

Kainat = Evren ( Bak: Alem), kainat (T. Kö.) 

lGkül = Perçem 

Kalb = K.ılb (T. Kö.) 

Kalbetm k = Çevirmek (Bak : T ahvil, tebdil) 
Örnek: Bıı kırı altına kalbetmek = Bakırı altı-
na revirmek. 

Kale = Ka!e 

Kalem = Kalem (T. Kö.) 

Kalıp = Kahp 
örnek: Madenleri izabe ettikten sonra kalrba 
döl-erler == Madenleri erittikten sonra kalıba 
dökerler. 

Kamer = Ay 

Kameriye = Çardak 

Sf:nei kameriye = Ayyd 

S1:;nei şemsiye = Günyıl 

K::met = Boy 

Kameti mevzun sahibi = Taylan 

Kamil == Olgun, erişkin . 
örnek: O, kamil bir insandır== O, olgun (erış· 
kin) bir insandır. 

Kamilen = Büsbütün, hep birden 
örnek: Borcunu kamilen ödemişti -= Borcunu 

büsbütün ödemişti. 

Kamus = Kamus 

Kin = Kaynak, ocak 

Kanaat = Kanağat 
Örnek: Kanaatim bu yoldadır = Kanağatım bu 

yoldadır. 

Kanal = Aık (Bak: Cetvel) 

Kani = Kanığ 
Örnek: Kaniim ki siz bu i~in üstesinden gele
ceksiniz = K::mığrnı ki siz bu işin üstesinden 

geleceksinh 

Kanun = Kanun 

Kar = İş, kazanç 

Karazma, karazmude, -= işanlar, işbilen, 

Karaşir.a, kardan, karagah, kardide, kargüzer = lş
becerir 

Karabet = Hısımlık 

Örnek: Aramızda karabet vardır = Aramızda 
hısımlık vardrr. 

Karal· - Karar (T. Kö.) 
Örnek: Çok konu~trı k, bir karara varamadık =
Çok konuşt rık, bir karara varamadık. 

Karha = Yara 

Kari = Okur 

Karib = Y altın 
Örnek: Yüze karib hatası vardı = Yüze yakın 

yanlışı vardı 

Kariben = Yakında 
Örnek: K ariben avdeti memul dür = Yakında 
dönmesi umulur. 

büküm, türkçe "çek,, kökünden. ge-

Karibi hakikat = Hakikatli (Bak: hakikat) 

Karin == 1 - -daş, -deş, 2 - Yakrn 

Karine = lmkanıt 
Örnek : Onun ne demek istediğini ancalr karine 

ile anladık == Onun ne demek istediğini ancak 

imkanrtla anladık. 

Karn Kurun, çağ = (Fr.) Epoque 
Kasaba -= 1 - Kent, 2 - (Teı1rih mlniaı terim 

koluna bırakılmıştır. ) 

Karye =- Köy 

Kasavet == Tasa (Bak: gussa) 
örnek: Kasavetten kendizıi kurtaramadı= Tasa· 

dan kendini kurtaramadı. 

Kasem = Ant 
Örnek: S ize k asemle söylüyorum == Size antla 

söylüyorum. 

Kasretmek == Kısmak, kısaltma\. 
örnek : Sözü bu k adar kasretmek anlaşılmasına 
mani olıır = Sözü bu kadar kısaltmak anlaşıl-
masına engel olur. 

Kasrı basar = 1 - Kısa görü, 2 - (Tıb manası 

terim koluna b ırakdmı§tır.) 

Kaııir == Bodur, kısa 
Örnek : Kasirülkame == Kısa boylu 

Kasıt, sai Ulak 

Kassam - Bölücü 

Kasd - Kunna 
Örnek: Ka sd ile yap1lm1~ 'bir i!i = Kurma t/6 

yapılmı!j bir iş. 

Kasdetmck - Kuı·mak 

Suikast Kıyınç 

Kaşane = Kösk 
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Kamutay' da 
Kamuta71D din B. Filrret Sılay'ın 

'-tkanhğında ,apbğı toplı....a KGe,a 
ovuı sulama idaresi ile yüksek müben
.. olmJumm 1931 71h IOD hetatnna ait 
matıfaıbt ~hakkındaki di
-.am me•h11•t immia,_ -=·1Ln 

•abul edilmit, bir takım pb11ların ölüm 
eeu.ıea ça~anna llİd mazbatalar 
üııerinde görüıü1müıtür. 

BuDllrdua T"uW.olu'- Araserit kö
yünden Mehmecl oğuU...dan Halil oğ
lu Asım ve Kavga oğullanndan Emin 
otlu Hüseyİllİn ölüm cezasına çarpılmR
lan hakkmdalD mazbatanm görüşülm.._ 
sinde, Tüze komisyonu Üyelerinden \:; 
a:rlaYID br.a ... ı.alif bhmt ohnaları-

- -- etıa6ada .onala ~a 
b111 komispa l.q.kanr Salihaddin Yar-
p, Kurultaym w komİa70D'ln bu si'.>i 
IOl'Ulnlarda teflölab erasiye kanueuna 
nuaran olan cllll'9mlarım anl•tmıı ve 
komisyon çokluğunun c:ezamn deiittiril· 

i cerektincelı bir eebeb aönnedi
tini söylemittir. 

Otüm cezamam 20 yıl hapıe çevril
mesinden yana bulunmuı olan Tüze ko. 
misyonu üyelerinden Osman Dinçer de 
hu İş üzerindeki görüşünü :anlatt-lrtan 
NM'a ftZMUft 20 "' hapM tahvili İçb 
,,..- tabir okww4 " redde4h'lnriş 
tir. Mazbata oldafa gibi bfaal oı ... ma,. 
H.w.'in Anıç ..ı.alAaiMlea Abidin oi
.. Hiiaeyia N.-inin öliın cezasma ça:-
p!lmam halclcı..dMi mulııat.a da oMB-

~-
Kamutay pazartesi aünü toplanacak. 

tır. 

Denizyollannn1 tenzilatlı 
tarifesi 

i ç D 
Topraksız köylüye 

toprak veriliyor 
lstanbul, 20 (Telefon) - Bakırköy 

km11 içillde Azaplı ve Y ulıbursaz ça
y...wdarnun topnıldan olıım7an eylüle
... daiıtılmlın baklunıia M.liye Babnla
lmdaa ._,walta ..... iftR'. Bana göre 
pürüzsüz olan yerler dilevli veya evka
/ın olan yerlerden hemen ayn)arak köy
lülere verilecektir. 

Maliye Bakanlığının ba it için sor .. 
duiu sorguya da ıni1li emlak müdürlü
ğü cevab hazırlamıım. 

Edime yolcularından da 
gümrük beyannamesi 

aranacak 
lata ...... 20 (Telefon) - Edirneden 

sele. tn.ia ~aan topraklamu1an ıeç
melİ " .... iatas,.onlan hlumnası 
dolayısiyle ......._..,... Edinseden ıre· 
lea yolc:ulann qyalarmdan da giimrük 
beyannamesi istenecektir. 

Bir şantajcının 
mahkfuniyeti 

lauanbul, 20 (Telefon) - "Doğru 
yol,, adı1le çıkan elin kitahr11111 a.zı yer_ 
leri dini duygulan tahrik ederek halkı 
bükiımete karşı kqkırbCI mabiyette gö
rülmüı ve ağır ceza mahkemesi k'tabı 
yazaa Ali Ulvi ile kitabı buan matlaaa
cı Bürhanettin'i birer yıl ağır hapse 
mahküm etmiıtir. 

Salkurumuz Almanyadan 
döndü 

İstanbul, 20 (A.A.) -Alman
larla bir ticaret anlatmasının te
meUerini görüımek üezre, dq İJ· 
leri Babnbğı ıeael katibi Numan 

Jstanbul. 20 (Telelon) - Bir mayııtan 

itibaren tatbik olunacak olan deniz yol. 
ı .... ın n tenzilatlı aylık bileti ökonoıni ha
kaalıjınca taıdik edilmit ve buraya bil
dirilmittir. Tenzilatlı seferler üç mınta· 
kaya ayrılmıfbr. Birincisi Marmara in. 
yılan. ikmci.ai Marmara c1a 4.MI olmak 
üzere Samsan ve Akdenizc1en lzmiT'e 
kadar, üçüncü nnntaka ela triitün Türki
:ı: kıyılandır. 1 

Menemencioiha~nan bafkanlıp 
altında Berlin'e giden salkunımuz 
dönmüttür. 

ULUS 

u y u 
İstandardizasyon müte

hassıslan İzmirde 
lzmir, 20 - Ekonomi bakan

hiı İltandardizuyon kolu uzman
ları şehrimize gelmiş ve üzüm ve 
incir ürünlerimizin iıtandarizas
yonu ve bunların ederlerini dütür
meye hizmet edecek rasyonalizas
yon tedbirleri hakkında araştırma 
ya başlamqlardır. Bu zen ta Prus
ya istandardizuyon ıubesi müdü
rü olup Almaayada değiıik taron 
ürünlerinin istanclardizuyonunu 
gerçeklettiren ve timdi Ekonomi 
Bakanlığı emrinde çahıınakta o
lan dotkor Bade Ye Veygart da 
refakat etmektedir. 

Lutfi Fikri'nin bir vasi
yetnamesi daha çıktı 
lstanlıııal. 2G (Telefon) - Paris'te ö

len B. Lutfi F~ ltir vasiyetaameıi 
claAa ç.ılmııştır. Lutfi Fikri 928 yd·.ad'il 
Beyoilu Noterliiinden musaddak vacı-

. yetnamede parasmı kız kardefine ~ır..:ık
mıştır. Fakat kız kardeıi daha önce öl
mü,tür. Bunun üzerine B. Lutfi Fik:-i 
Pa~ste b·r vasiyetname daha hazırlıya. 
rak parasmın bir kısmım iniffl'site ile 
bazı bayır itlerine ayırmJJtır. Aradan 
zamma aeçmit ft Beyollu üçüncü Notc· 
ri Beyoğlu dördüncii hukuk hakyerine 
'-fvurarak 928 de bazalanaa vasiyetaa 
meyi göatermiıtir. Hakyeri iki tarafın· 
iddiasını bckliyecektir. 

B. Fazlı'nın evkaf genel 
müdürlüğüne tayini 

doğru değil 
Bursa valisi Bay F azlmın Ev

kaf aene1 müdürlüğüne tayin edi
leceği haberini salahiyetli ma
kamlar tekzib etmektedir. 

K L A R 
B. Muhiddin Üstündağ 

şehrimizde 
latanbul vali ve belediye reisi 

B. Ostündai dün sabah ıebrimize 
gelmittir. Bir hafta kadar burada 
kalacaktır. 

Sıhhiye müsteşarı 

Cenevre'ye gitti 
htanbul, 20 (Telefon) - Sıhhiye 

miiıteşan B. Hüsameddin geldi. Uluıla" 
So.7etesi salhk komitesi toplantdann
da bala.ınak üzere bu aktmn Cenene
ye gitti. 

Almanyaya giden 
gazeteciler 

lıtanbul, 20 (Telefon) - Alman 

basın kurumunun çaiarısı üzerine türk 

gazetea1erlnden bir erup hu aktam ek

presle Almanyaya gitti. 

Sağırlar ve dilsizler 
için okula 

lstaabal, 20 (Telefoa) - Saio'lar ve 
dilıizler kurumu taralından bu yıl bir 
okula açılacaktır. Bu İ! için Kültür Ba
kanlığiyle görüşmek üzere kurum baş
kanı Anlnıraya gidecektir. 

Sahte piyango bileti 
tahkikatı 

Çocuk Esirgeme sosyetesinin 
İktısad ve Tasarruf sosyetesiyle 
birl:k olarak yapmış olduğu eşya 
p:;angosunun büyük ikramiyesi o
bn beş bin lirayı almak için sah
te bilet ileri sürdüğünden dolayı 
yakalanan avukat katibi Süreyya 
ha!...:.ında sorman ( mii.tanlilı) in 
tahkikab bitmiftir. Sorman birkaç 
güne kadar kararını verecektir. 

~i N!iAN 1935 PAz.AI. 
-~ 

Dışbakanhğında 

tayinler ve terfiler 
Rados konsolosa Hasan Refet '1:: .. 

tum k,.nçıları orhan dereceleriyle nıtt
keze nak1edi1mişlerdir. Atina - Pire bat' 
konıolo.&uğuada konaalo. Dlı9RYÜa • C.. 
•id Ulvi dolmz:ıncu derece a R,bl 
konso1osluğuna terfan tayin e:tilmi~ d 
Moskova elçiliii dçilill katibliğin .. ti' 
yin k 1ınan Necdet Tahir derec.ıi1" 
Roma elçiliği l<atil>liğİtte naldecliı:n· tİllt 

lktmııd dairesinde orta elçilik müıltt 
ı•n Numan Tahir altmcı dereceye ıı-ı 
k:ık m:i"avirliğinde orta elçilik rtiiıW 

teıarı Mehmed Ali Tevfik 7 i.a _._.. 
ye, dokuzuncu derece memurlardan• 
mum evr1ktan Said. Mo kova k~ 
luk şubeıini tedvire memur leonıololt 
Ragrb Rauf, Beleracl elçiliği başkatilf 
Saffet Örfi, Cömülcene konsolosu Selidf 
Rauf, hususi kalemde etçilik 'haşkitilıl 
Si7ret, iiçüncii derecede elçilik ikiad 
kihl»i Faik Hüseyin, ae1cizinei dence1' 
01Nncu c1ereee memurlardan t&vrnoiolt 
luk ıubeıinde muavin konıo&o. .,,..._,. 
fer Kamil. Prac e17iliii ikinc:i ütibi ,,. 
laıı Sabit, V.ati.-ton e)91iji lsitiWerill' 
den Seyfi ile, BiiJu.eı elııj;1iji ikillCİ kit 
tibi llhami, Bükrq dçiliii ~ 
iılerini gören Pertev Şe'~ ikİllcİ dait' 
de Rifat Rüıtü, katibi umumililııtc Rı• 
nn Halid, Paris elçiliii kitiblerindeııl 
Kemal Lutfi, Kahire elçiliği kit&Werilll 
den Cemal, N "york kançıları C~ 
Tayyar, muhtelit hukuk iılerinde Aludll 
Ragılt, Atina elçrliği katiblerinden R .. 
ceb, Bern elçiliği kitiblerinden Abmeel 
Celalcttin dokuzuna dereceye ~fi et• 
mqlerdir. 

DlllllUllHff lllHffMllllNHHtffftllllllll-
Otuzuncu kılavtd' 

da aylık abonelerlt 
miz doluyor. Gazetd 
gönderilebilmesi İl 
çin şimdiden yenil 
lenmesi. 

Katki Nolayck Kavim (millet anlamına) = Ulus Kefalet akçası = Tutak Kesif - Sık, koyu 
Örnek: 1 - Kesil bfr orman c::s Sık bir oıuoA 
2 - Kesil gölgelerle mestur bir yol = Kati 
gölgelerle örtülü bir yol. 

Örnek: 1Caşki oraya gitmeseydi ,. Nolaydı ora-
ya ~itmeseydi. ... 

Kat'etmek Keamek c (Fr.) Couper, trancher 
Örnek: Mücadeleyi kat' etmek için = Kavgayı 
kesmek için. 

Kat'ı a1aka etmek = Elçelmıek, elyumak, il~şik 

keam k = (Fr.) Cesser acı relations, rompre 
Örnek: Sizinle kat'ı alaka ettim c:: Sizinle ili
§iğimi kestim. 
Bu isten kat'ı alaka ettim = Bu işten elçektim. 

Kat'ı mesafe - Yol alma - (Fr.) Parcourir lcs 
distances 

Kat'ı merahil - ilerleme, yoldürme 
Ornek: Yavq ynaı kat'ı ~Hfe ed~bildı = Ya
Y&J yavaş ilerliyriildi. 

Kuttaı tarak -= Y olkeıen 

Kat'i Kesin 

Ornek: Kat'i olaralc size söyli7orum 
olarak size söyliyorum. 

ltat'iyyen = Aıla, üzkes, cuda 

Kesin 

Örnek: Kat'iyyen irin Yenmem - Vzkes (ula) 
uin vere~m. 

Kat'ileıtirmek = Kesinlettirmek (Bak: hakikat) 
Örnek: Ye\•mi hareketini henüz ht'ileştireme
di = Harket giinüaü Mniıı lcesinle.ftİremedi. 

ltatl = Ölüt 

Örnek: Onun htli ltrrhsia yüretinde deria 
bil acı bTraku = Onan ilütü Mrbsin yüretin
de derin bir acı brralctı. 

Katletmek - Öldürmek 

Örnek: Kat/cdıldıt:i vakit yanında kim~e yolc 

ıu = Ôldüriı/düğü vakit yanında kıınse yoktu 

g.tiı - Ölülçü, öldüren, kanlı 
Örnek: 1 - Katilini bulamadılar Ôlüt,çusür 
bulamadılar. 

? - Onun katili ..... dil' = Onan öldüreni ..... 
lır. 

Kınm 

ltltre = Damla 

Örnek: Su musluktan katre katre aluyord• -
Su musluktan damla damla akıyordu. 

~ = Kunetli, zorlu 
Örnek: Katti bır irade 'tuvvetli bir irde 

Örnek: Cemiy«i ıtlcvaın = Uluslar sosyetesi 

Kava Kavis (Kavus = Kemer.; Radloff il) 

Kay=- Kus11 

Kayh = irin 

Kaymak.ata (askerlikte) = Yarl>ay 

Kayd = Bai (Fr.) Lien, rescrve, entravc 
Kayd (Bak: İhtimam) = Kayıd (Fr.) Soın, 
soucı, assııluıte 

Örnek: Kaydsız bir adam = Kaydsız bir adım. 

Ka1d = Yazma, geçirme = (Fr.) Inscription, enre
gistrement 
Örnek: Bu ısimlerin deftere kaydı bitmedi = 
Bu ısım/erin deftere geçirmesi bitm~i 

Kaza = Kaza (aslı: kada) 

Örnek: Biıyük bır kaza 5eçirdi =-Büyüle 6A 
kaza geçirdi. 

Kaza = ilçe 

Örnek: Karacabey kausı = Kırac•bey il~si. 

Vilayet = 11 
Örnek: Jxmır Vilayetı' = lzmir ili. 

Nabiye = Kanııua 

Örnek: Bu kazada üç nahiye vardır = Bu ilçede 
üç kamırn vardrr. 

Vali = ilbay 

Örnek: Adana valisi = Adana ilbayı. 

Kaymakam ilçebay 

Örn1,;k: JJ<ıym.wa kaymakamı = Hayma11a ilçe
bayı. 

Nahıye müdü•ü = Kamunbay 

Mwettiı - j ı1pdıter

Mufeui1lik -:.. lıpekterlik 

Miif<·ttiıi Umumil:k G~nel lıpelrter1ik 

ı eftit - Teftiı (T. Kö.) 

t~azib Yalan, yalana, aldaç 

~ızb = Yalan 

Ka•aciğer 

ı<rbir = Biiyül 

Keder = K .1 r (T. Kö.) 

f(..unr.e • S"nki, &anlasın ki 

KefaLt -:- Kefillik 

Örnek: Bu i~i deruhte etmelc istiyenler % 10 

detteesiade kefalet akçası yatırmalıdrr ..:. Bıı İJİ 
üstüne almak isteyenler % 10 derecesinde tutak 
yat1rmılıdır. 

Kefil -= Kefil (T. Kö.) 

Kefaret = Annma 

Keffiyed etmek Elçekmek, çekilmek 

Örnek: Birkaç defa pey vurduktan sonra keffi
yed ederek rakibine bıraktı = Birkaç kere pey 

vurduktan sonra elçekerek (çekilerek) isi ha&
mma brraktı. 

Kehf = Kovuk, mağara 

Kehketan ::;;;: Gökdere, yola 

K.eJil (Bak: Hüzün) = Usa~ 
Kelime--= Kelime (T. Kö.' 

K~m = Kötü, az 

Omek: Kem söz, kem akça sahıbınımttr = Kö
tü söz, kötü akça ıssınındır, 

Kemakin = Eskisi aihi. .Wuğa cibi 
Örnek: Kemakan makallJJnda iblcası = EsJcisi 
gibi orununda bırakılması. 

Kemend - Boğuluk 

Kemin = Puıu 
Kemiyet = Nicelik, kemiyet (T. KCS..) 

Ke,fi,-et = Nitelik, lr;eyfiyet (T. Kö.) 

Kenar = Kenar (T. Kö.) 

Kerem = Kayra 

Keren;kir = Selek 

Kerhen = lstemiyerek, aöaii)aüz, tibi.erek 

T-.· .. = lstiyerek, pniilden 

Tav'an ve kerhen ister istemez, iıtiyerek is-
temiyerek 

Örnek: Tav' an ve kerhen bu ip ~beruehal ifa 

etmelisiniz diye verilen emre Dauran = lw
yerek istemiyerek bu işi ne olursa olsun yap-
malısınrz diye verilen emre göre. 

Kerih = İğrenç, tiksindirici 

Kerime = IC ız 

Kerre = Kere 

Kuafet = Sıklık, koyulu• 

Tcküüf etmek = S.lda!mak, tıoplaMnak 

Teksif etmek = Sıklaıtırmak, koyulaıtırmak, ~ 
lamalı 

Keaad = Sürümsüzlük, darıunluk 

Kesbetmck - Edinmek, kazanmak 

Kesbi nezaket etmek = Nazikletmek 

Kesbi siluiaet etmek = Süüaletmek 

Keıbi ıuubet etmek = Zorlaımak, pçleımek 

K11b = Edinç 

Kiı büür - Jı saç. a-aç 

Kislft = Edinsel 

Örnek: insanların bazısında lltri olan mevabJll, 
tabiat bazılarında da ancak 1ris61 olenlr ~d"I( 
eder = /asan/arın kimisinde doğuma/ olan t• 
rem vergileri, kimisinde de edinsef ofarai 
görünür. 

Kesir = Keair (kesmekten) 

Ke.etmıek = ~...-
Örnek: Kimsenin hatırını kesretmek iaedtf 

= Kimsenin hatırını kırmak istemem. 

Küsurat = Kesirler 

ÖNERGELER 
KJauuz sözleri üzerine. her lİ.ltenİll 

(ULUS) ta çıldıiından ""'1am-k U.. 
bir ay irinde, İ•leyenler yeni 6ir öaM
ge ileri sürebilirler. Bcınlar T. D. T. C. G .. 
nel Kcifibliiine f11 yefıil altında gömleri
lecektir: 

/!~~~~~~!'!!!!!!!!!!!1!!1!!!!!!!!!11!~~ 

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

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

Önergem jUdaır: • • .... • • ( l ) 
İmza 

1 

rı) Burada bir ön~rgtt gostnilmiyen yazı/ar 

üzttifw bir py yapda..~ar;Mt.lt',. ~ 
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Tiirk Maarif 5osyctesi Kurultayı / Sovyet artistleri dün. g

0

ecc ordu 

ULUS 

Kurultay Dün Yeni Çevrim Kurulunu Seçti, 
Yasada Değişkeler Yapıldı 

I'ürk Maarlf Sosyet~:ıiala dünkü kurultayınaa oulunanlar 
Foto Hilal 

1 ürk Maarif sosyetesinin üs
uornal kurultayı dün Halkevinde 
toplanmıştır. Kurultay Başkanlı· 
ğ~~a Kamutay Baıkanı Bay Ab
d~lhalik Renda, Başkan oruntak· 
l~gına Bursa sayla vı Esad, katip
lıklere Faik Retid ve Haaib Ah· 
tned seçilmişlerdir. 

Kurultayda ilk olarak ıo•· 
Yete yasasının bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve ulamalar yapıl
.tnası sorumu görüşülmüş, ve bu
nun için beş kişilik bir komisyon 
ayrılmıştır. Bu komisyonun hazır· 
ladığı değişiklik ve ulamalar ge
nel kurula sunulmuş ve onanmış
tır. 

Bundan sonra yeniden genel 
.merkez kurulu üyeleriyle yedekle
rinin seçimine başlanmış ve seçim 
sonunda aşağıda adları yazılı o
lanlar ayrılmıştır. 

Bay Nafi Atuf Kansu (Erzu
rum saylavı), Refet Ülgen (Urfa 
saylavı), Halit Bayrak (Bayazıt 
say lavı), Kemal Başbakanlık yö· 
nf" "~si, Ali Haydar Talim terbiye 

Adana, rfarsus ve 
Mersinin planları 

Pı·of. Y ANSEN'İN SÖZLERİ 
Tarsus, 18 (Özel bi!dirmenimizderı) 

- Şehir uzmanı profesör Yansen dün 

1'arsus'a geldi. Profesör, Adana ve Mer 
sin'in az bir zamanda gelişecek kabili 
Yette olduklarını, fakat Tarsus'u bu iki 
Ş~hir yanyana konunca daha karakteris. 

Sabdan: Mersin beıediye reısı Mitat 
T or, ortada profesör Yansen, solda 

Taro;us be/e,"fiye reisi Muvaffak Uğur 

tik buldu~ .. ı d' P f .. .. d'' .. gunu soy e ı. ro esorun u-
Ş?ncesine göre, Tarsus daha kolaylıkla 
Pıtoresk bir şehir haline gelebilecek gil
ZeWkleri çevresinde toplamıştır. 
. Profesör, genel bakrmdan belediyele

rı.~ büdcelerini fazla sarsmamak için hü
Yu k istimlaklere yol açmamağı, lüzu·n · 
s~ı sokakların kapatılmasını, fazla ge. 
~ış caddelerin yaya kaldırrmlannr geniş
] et~rek düzgünletilmesini ve araba yol-
arıyJe k .. .. • ırma kenarında yayaların yu-

ltuyeceği yeşil yolların yapılmasrna sağrk: ve · · rmıştır. Abide, meydanlar, parklar, 
8tadyom .. h 'b" l·' 
1 

. • yuzme avuzu gı ı en u;; J:n· 

1 
u ışleri ve yeni yapdacak binaların bu. 
unacağı kısımlan ayırarak ikinci d:!re-

C:ede pl~ l i le . . an arını yapmağı ve ağaçların b · 
ıstı kamet ve çeşidlerini iklime göı e 

seçrneği öne sürmektedir. 

1 

üyelerinden, Nevzat Tandoğan 
Ubayı, Ihsan Talim terbiye ba,ka
nı, Rahıni Köken İzmir saylavı, 
Şefik ŞU.rayı devlet üyelerinden, 
General İhsan Sökmen (Giresun 
saylavı), Hüseyin Avni Hususi 
Bizim okula direktörü, Bayan 
Hilmiye riyaziye okutmanı, Bay 
F:1san Ali Yücel (İzmir saylavı), 
Kaznn Nami Duru (Manisa sayla
vı), Muhiddin Baha (Ordu sayla-

vı) 

Yedeklere de: 
Bay Faik Reşid Kültür bakan· 

lığı neşriyat direktörü, Bayan Fa
kihe Öymen (İstanbul saylavı), 
izzet Ulvi (Afyon saylavı), Bayan 
Nimet okutman, Bay Dr. Ragıp 
İlk okullar sıhhat müfettişi. 

Bundan sonra kurulun sevgi 
ve saygılarmm sosyetenin yüksek 
koruyucusu Atatürke, Kamtuay 
başkanı B. Abdülhalik Rendaya, 
sosyetenin genel başkanı General 
ismet lnönüye, ve genel kurmay 
başkanı Mareşal Fevziye, C.H. 
Partisine bildirmesi birlikle onan-

mıştır. 

Gündelik 

ANKA RANIN YERLEŞ11\1 
DAfASI 

( Başı 1 inci sayıfada) 

bir hayal olarak kalmasından kor· 

kuyoruz. 
Bu ihtiyacı karşılamak için 

devlet elinde şunlar var: Y enişe· 
birde kendi malı olan geniş arı:a
lar, ve büdceden işyarlara kira 
yardımı olarak ödemeli:te olduğu 
yarım milyonu çok aşan bir kapi-

tal! 
Ankarada 3000 otru birden ya-

pılarak, yerleşme davasının top· 
tan kotarılmasım istemiyenler, ev 
ve apartımanlarından yüksek kira 
almakta olanlar, kayılsız olanlar 
da evlerini yaptırmış oldukları İ· 
çin kira yardımı kendilerine kal
makta olanlardır. 

Halbuki asıl sıkıntı içindeki· 
ler

1 
adam ba~ına az, toplu olarak 

büdce yardımının en büyük par
çasını almakta olanlardır. . 

Biz devletin uzun boylu kredı 
ve ödüne yükleri altına girmesini 
de istemiyoruz. Devlet yılda kira 
yardımı olarak ne ödüyorsa, her 
yıl için o kadar ev, ya a~ar~~~n 
) .:abilir, ve her yerleştırdıgı ış· 
yarlardan yardımı keserek, yedi 
sekiz yılda bütün davayı batara• 

bilir. 
Ankarada ucuz oturulduğu, 

ucuza ısınıldığı, ucuz ışıklamldı
ğı vakit, şimdi birçokları lstanbul
da surada burada bırakılmış olan 
ail~İer de buraya gelecek, şehir 
kalabalıklaşacak, aylıkların yarı
sını yiyip kemirmekte olan şimdi
ki kiraların artan kısmı çarfıya, 
pazara dökülerek, aht veriş haya· 
tını canlandıracaktır. 

ATAY 
Kimsenin gözünü çekmiyen bazı ':>inaıarı görerek bunların türk sanatını ta- =---------"""'!"'~~~~-!!"""'"~- ~~ 

§tdığı için yıktırtlınıyarak saklanmasını dirde hepsinin planlarını yapabileceğini 
;e .hele Mersin'de Merkez Bankasrnrn fakat ayn ayrı bunlarla uğraşamıyacağr-
;rıne yeni bir bina yaptırmak içi:ı sa· nı söylemiştir. Adana 20-25 bin, Mersin 

b n aldığr bir evin yıkılmasmı hiç doğru 15 bin, Tarsus da 12 bin lira verdiği 
tılnıadıin,.,. .. 

1 
. . takdt"rde her üç şehrin de planlarını ya-

p .. ~~ soy emıştır. 
rofe ör beledi e birleştiği ta1'. pabileceğini bildirmiştir. 

1 ıçın konser verdiler 
ni bugün saat 12 de Musiki Muallim Şehrimizde bulunan Sovyet artist

leri beşinci konserlerini dün gece An
kara Halkevi salonunda yalnız ordu 
mensupları için vermiştir. İstiklal ve 
enternasyonal marşları ayakta dinlen· 

:ni!tir. 
Konuklar grupunun başkanı ve Mosko. 

va akademik tiyatrosu direktör oruntagı 
B. Arkanov sahneye gelerek kızıl ordu 
için birçok konserler vermiş olmakla 
<>ğünen govyet artistlerinin dost ülke 

viyolonist Oystralı 

nin büyük ve kardeş ordusu mensup
ları karşısında bir konser vermek fır

satını buldukları için çok sevinç ve ö
vünç duyduklarını söylemiş ve bu çok 
nazikçe sözler sürekli alkışlarla karşı
lanmıştır. Halkevi namına-bir genç ar
tistleri dinleyicilere birer birer takdim 
etmiş ve kısaca hayatlarını ve· çalışma

larını anlatmıştır. 

Konsere filarmonik orkestramızın 

Maystro Ştenberg idaresinde çaldıkları 

Liztin Prelüdü ile Almast operası 

marşı ile başlamıştır. Son iki konser

de de büyük bir canlılık göstermiş o
lan orkestramız dün akşam da kusur
suz bir şekilde ve aksamayan bir be· 

raberlikle çaldılar. 

Bariton Nortsof Rimski - Korsa
kof'un Venedik aryası ile Çaykofski'. 
nin Yolanta operasından Rober aryası

nı söyledi. Mezosoprano Maksakova, 
Sen Sans'ın Dalila operasından Dalila 

aryasını ve Çaykofskinin "Kar kızı o· • ,, 
perasnıdan Lel aryasını her zamanki .za
rifliği ve teknik kabiliyetiyle söyliye

rek çok alkışlandı. 
Tenor Jadan çok lirik ve tatlı sesi 

ile bize bu defa da Kafkas esiri opera

sından bir arya İpolitov l vonod ün Ro
manserosunu dinletti. Bu kadar yumu· 

şak ve tatlı bir sesin böyle en yüksek 
perdelere kolaylıkla çıkabilmesi ve u· 
zun müddet tutunabilmesi seyrek bir 

istidad ve teknik kabiliyete kanıttır. 
Şehrimizde en çok sevilen artistler

den biri olan bas Pirogov, Meyerberin 
"Ü gno,, operasından savaşçı aryasmı ve 
Rossininin Sevil Berlieri operasından 
"İftira,, aryasını gür, enerjik sesi ve 
kuvvetli aktör ınimiklerile söyledi. Mu· 
vaffakiyet çok büyük oldu, ve seyirci

lerin israrr kendisine program dışı bir 

parça daha söyletti. 
Soprano Barsova, göğüs sesi oyunla· 

rına çok müsait olan istidadına uygun bir 
repertuar seçmişti. Glinkanın "Tarla 
kuşu,, nu Gunonun Romes ve J uliget 
operasından valsi, bir bülbül gibi öterek 
dinleyicilerini yüksek sanatına hayran 

etti. Ve program harici söylediği ku§ 
şarkısı da çok beğenilerek alkışlandı. 

Piyanoda Oborin bu defa bize Glu
kun Melodisini ve Litzin 12. ci rapso

disini dinletti. Arnda hakiki bir usta 
olan bu genç piyanist muhakkak ki 
ilerisi için dünyanın en yüksek şöhret
lerinden birini vadediyor. 

Dün şehriınize gelen ve dün akşam 
ilk defa sanatinl dinlediğimiz viyolo

nist Oystrah ise, 27 yaşından umulmı
yacak bir teknik mükemmelliği ile çok 
bakim bir yay sahibi olduğunu bize ta

nıttı. Ayrıca bir solo konser vereceği· 
ni işittiğimiz bu yüksek virtüozu daha 
uzun boylu dinlemek, Ankara için şüp
hesiz ki büyük bi · "ıtazanç olacıı.ktır. 

Bale artsitleri Dudinskaya \'e Mes

serer ikisi birlikte olarak evelce de 

seyretmiş olduğumu:ı Donkiş.ot opera· 
sınrn "pas de deux,, ile bu defa yeni 

gördüğümüz Piyero ve Piyeret dansla-

rını oynadılar. 
Aynca Dudinskayanın "Yılanlı rak-

s 
1 

ve Messererin Futbolcu dansı bu ,, 
iki vücud virtilozunutı klisik ve mo· 
dern rakslardaki yüksek kabiliyetlerini 

bi kere daha alkı§lattı. 
Sovyet artistleri altıncı konserleri-

mektebinde vereceklerdir. 

V1YOLO İST OYSTRAH 
KİMDİR? 

_Dün şehrimize gelerek daha önce gel 
mış olan arkadaşlarına katılmış ve dün 
aksam Halkevinde Sovyet artistlerinin 
verdiği konserde çaldığr parçalarla din
leyicilere sanatın yüksekliğini göster. 
mi:;; ve çok beğenilmiş olan Oystrah 
gene sovyet virtüozlarının en ünlülerin 
dı:n biridir. 

IIcnüz 27 yaşında olan Oystrah yol
daş eltin kendiı;iyle göı uşen bir arkada
~ımıza hayatınr ve karycrini kısaca söy
le :ınlatırpştır: 

- 1908 de Odesa'da doğdum. Beş 

yaşında iken profesör Stalerski'den ke
man dersi almaya başladım. KUçüklerl 
yetiştirmek işinde en eyi pedagoglardan 
sayılan bu profesör istidadımın ilerleme. 
sinde çok iz bırakmıştır. İlk defa yedi 
yaşındayken okuduğum mektebin Men 
dağıtma tören 'inde sahneye çıktım. l "! 
yaşında Odesa konservatuvarlanm bitir
dim ve 1927 den sonra bütün Sovyetler 
birliğinde dolaşarak konserler vermek 
işiyle meşgul olmaya basladım. 1930 da 

Ukranya'da yapılan bir keman müsaba
kasında birinciliği aldım. 1929 danberi 
Moskova'da bulunuyorum ve 1933 de 
Moskova konservatuvarına keman dersi 
doçenti olarak kabul edildim. Bu yılın 

ş~b~tında yapılan Sovyetler Birliği mU· 
zık ıcracılar konkorunda birinci ve mart
ta Var§ovada yapılan arsıulusal konkur
da da ikinci oldum. 

y - En çok sevdiğiniıı vt! izerlerini çal. 
dıgrnız kompozitörler hangileridir. 

- Her eyi izeri sever, beğenir ve ça
larım. Bir ekola bağlı kalmamakla bera
b_e~. Şu~ert, Şopen, Şuman gibi kompo· 
zıtorlerın romantik sanatına karşı zafım 
vardır. 

- Geniş halk tabakalarına müzik 
kültürünün yayılması için memleketi· 

&ovyet opera ve bale sergisi 

nizdeki çalışmalar üzerinde bize bira?. 
malumat vcrirınisiniz, 

- Her şeyden önce bizde elit için 
müzik prensipi biisbütün kaldırılınıştrr. 
Konserler konservatuvar muhitleri için· 
de çevrili kalmaz. Ordu, fabrika, talebe 
kulüblerinde en geni§ halk yığınlarına 
her vakit konserler verilir, ve halkta 
müzik sevgisinin ve ilgisinin genişleme.. 
ıl işine çok önem verilir. Bu çalışmala
rın lasa zamanda verdiği sonuclar göı: 

önündedir . 
Genel müzilC seviyesinin gitgide 

yükseldiği duyulmaktadır. Halk gitgide 
daha derin ve yi.iksek eserlerden zevk 
almakta ve programlara böyle eserlerin 
konulmasını istemektedirler. 

Halkta bu istek ve ilgi uyandıktan 

sonra ona en ağır izerler bile dinletile· 
bilir. Okumuş ancak filozofiyle yakı ı · 

dan uğraşmamış bir adamın, pek eyi an
lamasa bile filozofi konularına karşı gö-;
terdiği iJgi ve dik kat neyse, halk da i~. 
te böyle belki, eyice anlamadığı fakat 
büyüklüğünil sezdiği şeylere karşı sev
g YP. bağlılık duymaktadır. 

Sovyet opera ve bale Mergiı.i 
Şehrimizde bulunan Moskova akade

mik devlet tiyatrosu artistlerinin bera
berlerinde getirdikleri ve tiyatrolarının 
çalışmalarından s:ıfhalar gösteren 300 

Eotoğrafiden mürekkeb bulunan sergi 
Halkevi salonunda gösterilmrktedir 

_._ iJ.rkkuşu uzmanJa
rı calısmao·a -> ., ~ 

hasladılar 
' Türkkuşu kurumu için Tay

yare Cemiyetine Sovyet Rusyadan 
gelen uzmanlar işlerine başlamış
lardır. Uzmanlar derslere ve u
çuşlara başlamazdan önce Anka
ra ve civarının uçu§lara en el.-e
riıli bir yerini bulup orada hemen 
küçük bir meydan kurulmasını 
doğru bulmuılardır. Bunun için 
öteygün C.H.P. idare Kurulu ü
yeleri?den T~kirdağ aaylavı Bay 
~ahmı Apak la Tayyare Cemiye
tı Baıkan Muavini Bay Feridun 
Dirimtekin, uzmanlarla Dikmen 
sırtlan. ile Orman çiftliği, Çimeo
to f abrikaıı, tayyare meydanı •e 
~i~arım gezmitlerdir. Uçutlar 
ıçın rüzgarların etkisi önemlidir. 
Bunun için Ziraat Bakanlığı Me
teoroloji Enstitüsü direktörü Bay 
Ahmed Tevfik, kendilerine Anka
ra ve Türkiye iklimini ye rüzgir· 
ların esitini anlatmıttır. Ankara. 
da ilkyaz ve sonyaz aylarında riiz.. 
garlar çok değifik, fakat yazın 
motörsüz uçufa çok yarar bir te
kil de esmektedir. Uzmanlar An
kara aırtlarrnın bir köıeainde ses
siz ıadaaız çalıfan, fakat her gün 
kulağım yurdumuzun her tarafına 
veren ve gözlerini bqomzın üs
tünden geçip giden rüzgar ve ba.. 
)utlara kadar diken bu kurumun 
çalıtmaamdan çok faydalana. 
caklannı Bay Tevfik' e aevin9-
le aöylemitlerdir. Meteoroloji 
enatitilmilzde en 1<>n bir bilgi olu 
bulutlann hızı bile heaplanandı 
&lçülmektedir. 

latanbul gazetelerinin hemen 
çoiunda gelen uzmanların Anb
rada açdan ıivil uçku okulaama 
getirildikleri yazılmıttır· Bu yan
hıtır. Ankarada bir ıivil uçku o
kulaaı değil, Tayyare Cemiyetine 
bağlı bir Türkkuıu kurumu aç.d
mıttır. Bu kurumun timdiden yüz. 
den fazla Uyeıl vardır. Cemiyet 
merkezine hergün 18 yaııru biti
ren erkek ve kadın her yurddat 
giderek uçucu üye yazılmaktadır. 

~------...-·------~ 
Tayinler 

Ceyhan malmüdürü Hulusi Eğ
irdir malmüdürlüğüne, Urfa mu
hasebe katibi Kizun Gümüt Haa
köy malmüdürlüğüne tayin ediJ.. 
miflerdir. ------
ANKARA RADYOSU 
Pazar, 21 nisan 1935 radyo prognma 

ıudur: 
19.30 - Ziraat vekaleti saati 
19.40 - Muıiki: 

Liızt Sonate 
Piyano: Ferhuoda Ulvi 
20.10 - Çocuk bayramı saati 
20.30 - Danı muıikisi 

20.50 - Haberler 

Tiftikçilerin toplanlı!-41 
Tiftikçiler birliği bugün saat 

14 de genci yapısmda toplantısını 
yapacaktır. 

Akademik tiyatronun en ünlü artist
lerini en beğenilen rollerinde göstere~, 
ayrıca muvaffak olmuş opera sahne ve 

mizansenlerini ve yıldönümlerinde ya· 
pılan festivalleri gösteren bu fotoğrafi. 
ler artistlerinden küçük bir kısmını teh· 
rimizde alkışlamak fırsatını bulduğum\U 
büyük tiyatro baklanda küçük bir fikir 
vermek bakımından görülmeye değer. 
Rsesimlerimi.ı bu sergiden bir iki &örü· 

nüştür. 
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l~oprak {3DUDU 

ve köylülerimiz 
Okuyup yazan köylü çocukla

nnın hemen birçoğu köyünü bıra
karak §ehirlere gidiyor ve orada 
oturuyor, bir daha da dönmüyor -
lar. 

Şu basit görünen hareket kö
yün göğsünde o kadar ağır bir ya
ra açıyor ki yükselmeğe, gönen • 
meye, atılması gerekli olan adım
lara daima engel oluyor, ökono -
mik soysal varlıkları olduğu yerde 
saydırıyor. 

Kooperatifler yapıyoruz bırak
tTğımız gibi kalıyor, ne köylerin 
manzaralarında bir değişiklik, ne 
de ürünlerinde bir fark oluyor. 
İr,te derd ve can alacak nokta bu
r~dadır. Biz ne kadar çalışırsak 
calı~alım ve toprak kanununa ne 
hükümler korsak koyalım bu der
din carcsini bulmadıhca, köyleri 
çeki;i ve münevverleri~ koynunda 
toplayıcı bir hale getirmedikçe is
tediğimiz yenilikleri ve beklediği
miz yükselmeği bulmak mümkün 
olmıyacaktır. 

Bugünkü insanların ihtiyacı 
sadece yemek, içmek giyinmekten 
ibaret değildir, bununla birlikte 
okumak acunda olup biten teyleri 
de bilmek ister. Bunlar da zaruri 
ihtiyaçlar arasına girmiştir. 

Yolu, postası, telefonu, dokto
ru, sineması radyo gibi basit alet
leri bulunnııyan bir yerde bir mü
nevver insanı durdurmak akla sı
ğar mı, mümkün olduğu tasavvur 
edilir mi? Köylülerimizin bugün
kü bütün bilgisi şehirleer geldikçe 
şundan bundan yalan yanlış top
ladığı şeylerdir. Halbuki köylü -
nün işi olmazsa yani alacağı, sala
cağı olmazsa şehire de gitmez bu 
temas ise ayda ve en yakın hafta 
da bir defa olur ki işten gozunu 
açıp ta ba§ka şeylerle meşgul ola
cak vakti de yoktur. Hele kış ha· 
aıp da yolların çamur, karla ka • 
pandığı ve kışın da uzun sürdüğü 
senelerde bu temasın aylarca da 
kaybolduğu vakidir. Bu geçim ve 
yaşayışın bir münevver ıçm ne 
büyük bir elem olduğunu gözönü
ne getirirsek köylerden şehirlere 

göç ettiklerinde çok haklı olduk -
farını kabul eder ve kınamayız. 

Eğer bqyüz milyon dönüm 
toprağımızdan ancak elli milyon 
dönümü üzerinde çalışılıyor ve 
geride dörtyüz elli milyon dönü
mü boş kalıyorsa bunun birinci 
sebebleri şu saydığım halden ile
ri gelmiştir. 

Bu \•aziyeti, bu acıklı manza . 
rayı yakından gören Cumuriyet 
halk hükumeti buna bir son ver
mek için derin bir ilgi ile işe sa -
~ıldığını ve başlangıç olarak da 
toprak kanununu çıkarmak iste -
diğini görüyoruz, çok doğru olan 
bu yürüyüşünü alkı§larız. Hiç şüp
he yok ki diğer kanunlar da bu -
nun arkasını takib edecektir. Gön
lüm öyle istiyor ki İç Bakanımız 
Şükrü Kaya bu yıl içinde bu ka • 
nunla kısmen olsun köylünün me
deni ihtiyaçlarını temin edici ka
nunları da birlikte çıkarsın, 

Hiç olmazsa büyük köylerde 
seyyar posta te~kilatı yapsın köy
lünün anlıyacağı ve kendi dilin -
den yazılan kitab ve gazeteleri gü
nü gunune vermegı temin et
sin, radyo gibi basit aletleri temin 
ve kullanmağı öğretsin radyo 
merkezlerimizden haftada ve ya -
hud onbeş günde bir köylüye sağ
lık, soysal, sıyasal, ekonomik ulu
sal ürünler konuları üzerinde kon
feranslar tertip etsin • 

Atılan bu ilk adım mitdiden 
bu şekilde başlanırsa eminim ki 
az zaman içinde köylerimizi çe -
k!ci, sevimli ve münevverlerimizi 
koynunda toplıyan bir hale geti • 
ririz. Bu yerler gün geçtikçe o ka
dar çekici olur ki yorgun devlet 
adamlarımız bile burada dinlen· 
meyi tehirlere tercih ederler. Hele 
az maaşla tekaüd olanların bura
ıı mesud bir yuvası olur. Şu say • 
dığmı insanların köylerde toplan
ması ve köylülerin araaına girmesi 
ne büyük bir kazanç olurdu. 

Seyhan Saylavı 
DAMAR ARIKOGLU 

ULUS 

a ancı gazeteler eo 
İngiliz kamusal düşünü 
ve silahlanma srya~ası 

Yazan: Britany:mm eski iç b:ıJ.a. 
m Sir EJcrbert S:ımuel 

Daha başlang:çta kaydedilmelidir ki, 
bütün ingilız ulusu tlünya barışı.1.n 
korunulması hususunda t:n içten ge1eıı 
bir istek taşımaktadır. Bu istek en çok 
sollarda gorülmektedir; ortada ise can

lıdır; Bu alanda pek büyük bir faaiiyet 
göstermemekle beraber saglarda da bu 

istek vardır. Britanya ka'!lusal düşü -
nünün büyük bir kısmı. h:ıtta ilk h.endi
sinden zamanlar büyük şeyler ummuş 

oİduğu silahsızlanma ko.ıferansını çok 
yakın bir ilgi ile takib ctmi.,tir. Bütün 
umudlar adım adım devrildi gitti. Bu

nun sonucları acı bir aldanış oldu. Son 
haftalar içinde ise bu aldanış kayguya 
çevrildi. İngiliz ulusu her yanda yeni 
bır silahlanma yarışının belgelerini :.ez
mektedir. Böyle silahlanma yarışların· 
dan daima harblar çıkmıştır; ancak bu
gün bir harb insanlığın görebileceği en 
büyük bir feliiket diye telakki edilmeli
dir. Bundan dolayıdır ki, gerginliğin 

ortadan kaldırılması ve Avrupa'da doğ

ru görüsün yer tutması \'e bununla bir
likte de Almımya'nın uluslar sosyete • 

sine girmesinin imkanlı kılınması için 
lngilterede bütün anlamiyle bir hasret 
duygusu hüküm sürmektedir. Bütün 

İngiliz kamusal duşünü Sir Con Say -
men'in Berlin seyahatini onamı ve yüz
başı Eden'in dr ırkasından Stresa'daki 
mühim görüşmelerin yapıldığı, Mosko
va, Varşova ve Prag ziyaretlerini he • 
men hemen aynı sıcaklıkta alkışlamış
tır. 

İngiltere hükumeti tarafından ha -
zırlanmış ve ay sonlarına doğru nesr

edilmiş olan Ak kitab, her yanda, si -
lahsu:lanma konferansının resmi bir 
muvaffakiyetsizlik bildirimi diye te -
lakıki edildi. Birçok kimseler bu muvaf
fakiyetsizlikte bütün dünya devlet a • 
damlarının da bulunduğu duygusunu 
taşıyorlardı. 

İngiliz ulusu, arsıulusal sorumları 

yalnız kendi ulusal görüşleri bakımın

dan değil, öteki ulusların görüşlerine 

göre de gözden geçirmeye alışmıştır. 
Bundan dolayı silahlanma sorumunda 

alınanların bir takım belgelerini akla 
yakın görmekte ve hakikate uygun ol
dııkları müddetçe, bunları kabul etme -
ğe hazır bulunmaktadır. İşçi partisinin 
mümessilleri ve 1 iberallerin adına da 
ben, parlamentoda ve Britanya silah -
lanma masraflarının çoğaltılması mü -
nasebetiyle açılan görüşmede İytiliif 

devletlerinin Versay'da, kendi ülkele -

rinde de geniş ölçüde bir silahsrzlan • 
ma yapmaya sözvermiş olduklarını, an. 
cak vermiş oldııklıırı sözü tutm:ıdıkla -
rını, hele dört yandan silahlanmış dev
letlerle çevrılmiş büyük bir Avrupa 

devletinin silahsız kalamıyacağı haki
katini hatırlattık. Bundan başl:a, çok 
zor ve hayati sorumların göriisülcceği 

Berlin konferansından azönce Ak kita
bın çıkarılmış olması ve bunun görü • 
şecek devleti darıltacak bir şekilde ya
pıldığı da tenkid edildi. Ancak. gerek 
i§çi partisinin söz alanları, herkese li -
beraller aynı zamanda, Almanyadaki 
bugünkü rejimin birçok temel noktala

rına karşı da4ihıuarız olduklarını ve Ak 
kitabtaki hakikatleri hiç bir veçhile red 
etmediklerini de apaçrk söylediler. 

Bir9ok sosyal işlerin parasızlı:k yü. 

zünden geriye atıldığı ve vergilerin 

çok ağır olduğu, bunların hafifletilme
si beklendiği bir zamanda, ingiliz silah

lanması için masraf fazlasının ileri sü

rülmüş olmasından dolayı, halk, tabia -
tiyle şikayet etmektedir. Bu münase -

betle burada şu da ortaya kor.malı~ır 

ki, eğer genel bir silihsızlanma yap.1 -
mıyac.:ı.k olursa, 1.ıgiltere gen:·~ :..ara 
gere~se deniz ve hava korum kuvvetle

rini asla ihmal etmek niyetinde değil • 

dir. İngiliz hükumetinin sık sık söyle

diği gibi, İngiltere bugünkü siliihlan • 

ma yarışına katılmış değildir. Büyük 

harb bittikten sonra İngiltere, askerlik 

mecburiyetini hemen kaldırdı; ingiliz 
ordusu eski mütevazi ölçüsüne indiril • 

dl; donanma da son derece azaltıidı. İn
giliz hükumeti, deniz ıili.hlanma ya • 

nşını biı.,,~utün imkansız bırakmamış 

bile olsa, temelleri kuvvetli tahdidlere ve 

t :r.iı. niyetlere d.:ıyanan arsıulusal and
Iaşmalar yapılması yanını tuttu. Büyük 
h .. ı b bittigi zaıı1an dtin:yanın en gi..ç~ii 

.nava donanması İngiltcrcnin idi. Bu
gün ise beşinci dereceye düşmüştür. 

lngiitere'de, işçi partisinin önderi 

Lansburi ve bir'.3ç tane küçük grup -
t.::n b:::şka ne bir clevlet a:.lamı ve ne ılc 

bir par ti veya ingiliz kamusal düşunıi • 

nün en ufak bir tölümü bile, bu<>ün!:ü 
durum içinde ort:unun eiıcmmiycti k .. 1-

mıyacak bir dereceye indirilmesini do~
ru bulmamaktadır. B:rçok hul:umet~er

de Ct.bre ve harbın ön~ne ~eçilmez ol
duğuna inanan asker unsurları bulun . 
du!:ç·>, cebre in .. nmıyan \•e harbları bir 

ba. · "'rl !;: ve zor· alık diye tel:ı!.ki e.:en 

büy:.ik demol:rasıler sil:ihlarını ellerin -
den bmı~mıyacal.lardır. EJer bu silah· 

l:!rı eJlerindcn bıral:~cak olurlarsa, 
düny;ı hadh:elerinin kontrol ve idare -
sini de militarist1ere tesl:m ettr.iş ola
caklardır. 

14 nisan 1935 tarih 1i 

NOYE FRA YE PRESE'd~n 

ft·P.ıııan tehlikesi? 
}'a.:ı'm: .~ir Narmun On•rel 

İngiltere, bundan yirmi yıl önce, 

medeniyetimizb bütün ekonomi ve 

sosyal temellerini sarsmış ve bunun 

sonucunda ülkemize biiyiik ve çok mü

him fedakarlıl:lara rı::al olan bir barba 

girmişti. Bu barba girmekle, İngiliz u

lusu ibtila derece ... ine varmış gayeler 

güdüyordu. Hunlardan birisi, nizamlı 

bir sosyetenin hiç bir zaman feda edi

lemiyeceğine ve bunları bozanların ce

zasız kalamıyaoaklarına delalet eden 

andlaşmaların kutsallığı idi. Bundan 

sonra gelmekle bel'aber ondan çok da

ha deri:llere kök salan ve A vrupada her 

hangi bir alman üstünlüğü ile karşı

laşmak ihtimaline bağlı olan hayati 

menfa::tlerimiz, istiklalimiz, ülkemizin 

korum imkanı, etrafındaki duygular 

geliyordu. Çünkü hiç şüphe bırak.'Tlı

yan bir alman fütünlüğünün anlamı, 

öteki devletlerin bütün menfaat ve 

haklarının, ülkesinin diişünce ve ahlak 

önderleri, acayib bir soy üstünlüğü il

mi ve dolayısile Avrupada hükümran 

o!mak ;istiinlüğü için tabii bir hak or

taya atan bir tek devletin merhamet 

ve şefaatine baglanması demekti. Bu 

ilimlerin gerçekıe,emiyeceği de besbel

li bir ~eydi; ancak ulu orta bir alm?n 

iistünlüğü temellenince, biitiin güven 

ve hürriyetimizin kendi korum vasıta.

larımıza değil, alınanların arzu ve atı

fetlerine bağlı olması lazım gelecektir. 

Biz de diyoruz ki, biir bir ulus böy

le korumsuz bir durum içine düşmek

tense ölmesi daha eyidir. Cumurreisi 
Vilson da genel ola:l dünya savaşına 

aynı sebebler dolayıı::ile itilaf devletle

rine yirminci devlet olarak katılmış ve 

barba girmiş olduğunu söylemiştir. 

Almanların 16 mart bildiriği yirmi 

tane müttefikin, cerek dünya harbı ge
rekse itilaf devletlerinin zaferile güt

tükleri gaye:lin boşa gittiğini göster

di. Çiinkü Almanya bu suretle, bundan 

ııeksen yıl önce Belçika korum andlaş

masını imzalıyan devletlerden d:ıha 

çok devletin imzalauığı ve zaferin bir 

verimi olan bir a:ldlaşnıanın biiyük 

bir billümünü, herkese meydan okuya

rak rcd ve buna hiç bir vecihle b2~lı 
olmadığını ilan etmektedir. Bugün Al

manya, itilaf devletlerine dönerek di
yor ki: 

•• Andlaşmanızı buyurun, ah:ıız; ba

ka1rm ne yapacaksınız?!., 

Bunu söylerken de, bir vakitler 

birleşik olan devletlerin hiç bir şey 

yapmayı düşünmediklerini ve bir deste 

kağıdın kutsallığını korumak için ye

ni bir harb yapılmıyacağını biliyor. 20 

devletin bir anıya ge1erek kurdukları 

bUvük anla$01a da'nnada!ın oldu. Al-

21 NİSAN ı ~ .• -. ı 

oklarımız 1 rÜ§~;::ıet tiyatro ·u 

manyayı ezen ve Almanyanın ezilmesi 

için zaruri olan anla§llla artık ortada 

yoktur. Halbuki bu anlaşmanın darma

dağın olmuş bulunması dolayısile, Bri

tanya imparatorluğunun emniyeti ba

kımından, alman tehlikesi bugün belki 
de 1914 ten daha büyüktür. 

Almanya'nın mağlUbiyeti İngilte

rcnin konununu güven altına sokma

mıştır: İngiltercnin korumu bugün de 

her ~ki gibi güvenE.zlik içinde

dh·. Alman beyannamesi ve bütün al

man sıyasa ı, itilaf devletlerinin, Al

manyanın askerlikteki üstünlüğü ile 

tehlikeye girmiş bulunan kendi korum 

meselelerini kendileri için uygun bul

madıkları bir durum içine Almanya'yı 

yuvarlamak suretHe halletmeğe kalkış

maları hakikatinde:l doğmuştur. Biz

ler de Almanyanın şefaatine bağlı kal

mak istemediğimizden Almanya'nın bi

zim §efaatimize bağlı olması için on 

beş yıl hiç durmadan :inad ve ısrar et
tik. En son işi harb olan anıulusal a

narşi, olduğu gibi kalmıştır; her ülke

nin korumu kendi ordusunun ilstünHl

ğüne dayanınca, otomatik olarclt, her 

ülke öteld tilkenin korumunu hiçe bdl

r:yor: Birinin güveni öbürünün gU
vrn izliği demektir. 

Alma:lyadan çok daha güçlü olarak 

silahlanmı~ olması yüzünden Fransaya 
sitem etmek bir deliliktir; Fransadan 

iki defa daha fazla nüfusu olan bir ül

kenin denk bir silahlanma istemesinin 
cöz önüne getirilmesi bunun r.e derece 

doğru oldu 1unu gö terir. 

Eğer bugün alman teblikeai 1914 den 

daha büyük :ise, bunun da sebebini kıs· 

ır l Japonyanın dilnya için bir tehlikt 

olmağa başlamasında aramak llzımdır. 

Alman ve japon ıorumlarr bir tek so

rum halindedir. Ne kadar yazık k:i, her 

gün çoğalmakta olan güçlüklerin ilıtUn. 

körü araştırılmasında ve hele alman be

yannamesi dolayısiyle gazetelerde yapt

lan çeki~meterin en ateşli bir devres=n

de bile Almanyanın bugün takındığı ta

vurla, iki yıl önceki Japonyamn yapmış 

olduğu teşebbüs arasında bir münasebet 

olduğunun gösterilmemiş olması kayda 

değer bir sorum~ur. Britanya diploma
sisi japonların o teşebbıislerini bağışla. 
mış, hatta süslemiş, korumuş ve haklı 
göstermıştir. 

Bu hareketin tepkisi kendini yakın 

bir atide gösterecektir. İngilterenin Ja. 
ponyaya karşı takındığı tavrı bir haym
lık diye telakki eden ve bugtin de Japon
yaya karşı göğüs germesinde batının 

herhangi bir yardımına inanmayan Çin 

çok gecmiyecektir ki, japonlarla anlaş
mak mecburiyetinde kalacaktır. Japon
ya belki de Çin'i Uluslar Sosyetesinden 
çıkartacak veya çıkmağa mecbur edecek
tir. Çin'e japon vasiliğini lüzumlu gös. 
tcrecek ve bunun ıonunda da Japonya 
ko::a bir kıtanın yardımcr vasıtalarını ve 
400 milyonluk bir halkın insan gücünü 
de belli başlı ölçüde kendi maksadlanna 
kullanacaktır. 

•** 
Bütün bu olan biten şeylerden, her 

şeyden önce bir ders almalıyız. Bir teh· 

like ile karşıkar§lyayız. Mücerred bir 

hareketle koruma imkanı yoktur. Eğer 

biz, barışı bozanın, insanlığın müşterek 

bir düşmanı olduğunu gösteren yasa il· 

zerinde anlaşa.naz isek, mahvolduk de· 

mektir. Yukardaki düşüncede ancak, bir 

yasaya kar:iı yürümekten ise bir devlete 

karşı yür;!mek sonsuz ölçüde daha ko

laydır; hele bu sorumlardan birinin ye. 

rine öbürünu geçirmek bundan da ko

laydır. Askerlik bakımından, Frans<', 
Sovyet Birliği, Belçika ve İtalya ile, eko· 
nomi bakımından da daha başka devlet. 
lerle birlikte çalışmak mecburiyetinde 
olduğumuz gibi bütün çatışma ve anla
şamamazlıkların b-rışla düzeltilmesi iç:n 
Uluslar Sosyetesinin sistemine öz olabi. 
lecek arsıulusal tüze divanının temelle
rini de kurmalıyız. Böyle birlikte çalış
madan yeniden eski örnekte bir askerlik 
birleşmesinin çıkması önüne geçmek ba · 
k•mmdan zorluklar çıkarabilir.Ancak, ile. 
ri sürdüğümüzyasarun Almanya ve Le
hıstanı da' korumakta olduğw1u ve lm 
iki devletin devletler birliğindeki çalış. 

soruıııu 

.t5u yıl, işitiyoruz l.:i, devlet tiyatro ' 
ıunun kıunılmaıı için, Kültür Bakanlıi1 

büdce tasarına, yetmişbin lira konufrruf· 
tur. Bu duyuk bizi, her şeyden ö. ~ 
Devlet Tiyatrosunun kurulmasına d ;. 
nı atılmıı kesin bir adım olmak it;bar·, it 
sevindiriyor. Çünkü, artık, özel girişirı1" 
lerle bizde, gerçek ve ileri bir tiyatro 
haynbrun doğması ve gelişmcaindetı 

umudumuzu kesmiı ve bütün dikkatirrıİ· 
zi devletin bu iti kendi üzerine alması • 
na çevirmiı bulunuyorduk. Sinemanııı 

rakibliii kartıımda, tiyatro en ileri kul· 

tür memlelı:etlerinde bile bir duruma "' 
gerileme devresine ginniı bulunur ve bil 
çıkmazdan kurtulmak için devlet girişi· 
mini beklerken, bizde, olmıyaıı bir tiyııt· 
ro hayatının ortnya ç.kmasını özel & İ · 

şimlcrden beklemek, ıüphesiz ki, de~ • 
ru olamazdı. 

Y alnı:ı bu İ§e devletin el koymasını 
en gerekli bir iş olarak knbul ettik • .:n 
ıonra, çok önemli olan ikinci bir sor~ı1l 
daha kalmaktadır: Devlet tiyatrosu na· 
sıl kurulmalıdır? Buna cevab olarak, 
düıünmeden, çağda§ tiyatro düzeyinİll 

gerektirdiği en ileri teknik ve vasıtnlıu' 
la diyeceğiz. 

Bu, en ileri teknik ve vasıtalnrınsa, 

büyük masraflara lüı:um göstereceği or
tadadır. Y etrniş bin lira, henüz bir l<u • 
rağı bile bulunmıyan ve her ıeyi yeni • 
den yapılacak oJan bir devlet tiyatrosu-

nun kurulmasına değil, ancak kurulmuı 

ileri bir tiyatronun yıllık açığını kapa • 

maya yetebilir. Kurulma işi ise, büıbii • 
tün ayn ve çok .fazla kredi istiyen bit 

iıtir, eaaıen tiyatronun kunılmaaı içid 

verilmiı olan uzman raporlarının da bı! 

iı için 300 binle 600 bin lira arasın~ 
kredi tasarladıklan söylenmektedir. sa 
kredilerde, tabiidir lô, tiyatro kuraif 
h .. ah. kahlmamııtır. Çünkü bir devıJ 
merkezinde yapılabilecek oı-ta halli bit 

tiyatro kuraiına yüzbinlcr ıider. Hal 4 

buki bence, devlet tiyatroıu i~ne ciddS 

olarak ıiriıebilmek için her 9eyden ön -

ce bu nriles.....Un kurafmı yapmak ge • 

rekir. 
Şu halde, eğer bu yılki büdceye, tf• 

yatromuzun kurulmaıı için aöylen:ıen 

mikdardan daha çok kredi koymak im " 

kanı bulunamazsa, bence, bu para ile ya• 
pılacak en doina if, Ankara'da moderıı 
bir tiyatro kurağını yapmak iç.in bir art 
ıa ıatm almak ve kurağın temellerini 
atmaktır. 

Büdceye konulacak tiyatro Juedi&İdf 
den aıığlanmak için ıimdiden birço~ 

özel ar kurullarının batwrduklanm i.ı. 
tiyoruz, aııl tehlike bw-adadır, büdcey• 

devlet tiyatrosu için konulacak kredinid 

özel kurumlara dajtblmuı, tiyatromu3 
zun ortaya çıkmaıı lfini daha uzını mil 

det seriye atabilir. Devlet tiyatroıu il 
mevcud tiyatro tnıplarmm konımna 

ayn ayn iılerdiT 't'e biribirine kanth ' 
nlmamaaı ıereldr. 

Y...,- Nabi NAYIR 

-23 Nisan 
Çocuk Haf tasımıı 

başlangıcıdıır 

- • 1 
maya katılmalan fçın kapının açık bı.ıt~ 

tunduğunu apaçık söylemeliyiz. 

Eğer gücler, bir grupun menfaatlerfa 

ni öbür grupun menfaatlerine karşı kO!\' 

ruyacak biçimde kurumlandırılacak olu• 

sa, hak eşikliği meydana gelemez; bU 

güclerin kurumlandmlmaıı en çok bil 
yasanın korunmasında, mesela, arsıul~ 

sal tüze divant prensipi ve genel menfa. 

atleri koruyan yas:t için kullanılmalıdııt. 

Bu yasa herkese gerçekten bir sipef 

olacak ise, güc de bunun arkasında ya~ 
nız durmakla kahnamalıdır; muhtemJ 
bir düşman verdiği sözU tutmıyacak oJ 
lursa onun hemen harekete geçeceğir4 
daha önceden bilmelidir. Güc de anca~ 
böylelikle saldıranın gözünü korkuta' 
bilir ve ~eri kalan devletlere bir sipef 

olur. 
14 ms:ın 1935 tarihlı 

Noye ~ iri.er Sayt • t1 
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Cocuk haftası 
...> 

öh·ür!!iİn haşlıyor 
'~ ~ . 

(B14r 1 inci .J<1vrl•dı) 

illinde te2ahürat yap~caklardır. 
Aletürk heykeline, çocuk esir

leıne kurumu •enel merkezince 
hazırla.nan çelenk konacaktır. A
~~ın •n önünde talebe murahhaı
~ bulunacaktır. 

Geçid reımine ayrıca Çocuk 
~~e~e kunımu, talebeler ve 
-.umıarla, taaarnıf cemiyeti ta-
1'frndan hazırlanan kamyonlar 
llreceklerdir. Bunların alayda a
~ları yerler ıöyle olacaktır: 

A) Talebeler, B) Çocuk Esir· 
8enıe kurmuu kamyonu, C) Oku-
1-lardan birinin kamyonu ile oku
lalar, D) Bundan sonra gene bir 
~nıyon ve kamyonu hazırlayan 
0kulalar, E) Okulalar ve kamyon
lar bittikten sonra T uarruf cemi
}'etinin ve bankaların kamyonları. 
.. Geçid resmi, Çocuk sarayının 
0nünde bitecek ve çocuklar bura
dan kendi sıralarile yerlerine dö
neceklerdir. Sonra ,talebe murah
hasları çocuk sarayında toplana· 
caklar ve saygı ve minnetlerini 

·ak üzere buradan ülke ve şe
hir büyiiklerinin ziyaretlerine gi
dp,..,,,1,ıQrdir. 

24 nisandan 29 nisana (dahil) 
kadar Yeni sinema ile Kulüp si
llerıı;ı..sında cocuk!ara her gün bir 
seans bedav~ film gösterilecektir. 
Filmlerin hepsi ders ve terbiye Ü· 

Zeri-e olduğundan gösterilen gün
l~rde !a!ebenin bundan mutlaka 
faydalanmalan için maarif mii· 
diirü B. Rahmi bir program hazır
lıyarak ayrıca lise ve orta okulalar 
talebelerinin de filmlerden fayda
lanmalarını temin edecektir. 

25 nisanda çocuk esirgeme ku
:t'\unu talebe murahhaslan için bir 
otonıobil gezintisi yapacak ve k ... en
dilerine şehrin görül~eğe deg~r 
Yerlerile Keçöyrendekı anakucagı 
kurunıunu gösterecektir. 

26 nisan cuma günü, çocuk e
sirgeme kurumu bahçesinde ÇO· 

Ctlklarla aileleri için spor yarışları 
Yaptırılacaktır. 

27 nisan cumartesi saat on 
dörtten on yediye kadar Hal
ke · · :le okulalıla: taraf ıı dan 
hir temsil verilecektir. Buna işti
rak tartlannı Maarif Müdürlüğü 
teshit edecektir. 

Çocuk esirgeme bahçesine ınü
zik de konularak bahçe haf tanın 
her gününde gece gündüz çocuk
ların eğlencelerine hasredilecek, 
kanıtuay bahçesinde de haftanın 
hir iki gününde çocuklar eğlene
bileceklerdir. 
. Hafta içinde okulaları, maarif 
•daresinin nezareti altında talebe
den muallim ve müdürler idare 
edecek ve okulalılar arasında kar
tılıklı kutlamalar yapılacaktır· Ço
cuk esirgeme kurumu da kutlama 
İçin okulalara bir heyet göndere
cektir. 

Haftanın her gününde okulalı
lar tarafından ders programına 
göre eğlenceler tertib edilecek ve 
Çocukların ana ve babaları da bu 
eğlencelere çağırılacaktır. 

Hafta içinde Ankara ve latan
btıl r.r·1~ clarile halka "Çocuk,, ko
nusu üzerinde konferanslar ve
rilecektir. 

28 nisan pazar günü öğleden 
sonra Çocuk esirgeme kurumu ge
ne) merkezinde "Gürbüz Türk ço-
c .. . k Ugu., müsabakası yapılaca tır. 

29 nisan pazartesi günü sergi· 
e\'İ veya Ankarapalasla çocuk ba
losu verilecektir. Hafta, o günün 
a.1qamı okulahların yapacağı fe
ller alayı ile bitecektir. 

NOT: 
23 nuan günü hava yağmurlu 

olrı,.sa haf tanın a"ılma günü ikinci 
1('' ~ 
....!!ne b,r,., l:zılacaktır. ... _........;~:.:;;.;~.;.;..------~"!!!!!!~ 

MADAM FEGAILı\ 
d Madam F egara bugün lstanhul
h an şehrimize geldi. Modellerini 
) Ugün öğleden sonra Ankara Pa-
~~taki hususi dairesinde ve pazar 

RUn'" "~I p J uf)~ eden sonra Ankara a as , ... ' , 
' ··r:ı.ı-la le~hir edecektir. 

ULUS 

fOışAR~A~N GELEN DUYUkLAR 
FRANSA'DA 

Bay Litvinof Paris'e 
gitmiyor 

Paris, 20 (A.A.) - "Havas,, 1n Ce · 

nevre bildirmeninden: 
Doğruca Moskovaya gitmek gerekin· 

de kalan 8. Litvinof Paris'e gelmiyecek· 
tir. Karşılıklı yardım andlaşma11na dair 
olan konuşmalara devam olunmaktadır. 
Konuşmaların sonucunda kararlaşacak 
olan metin, Paris'te B. Laval ile 8. Pot
mekin araımda parafe ve B. Lavalin 
mayıs başında korrarla§mıf bulunan yol
culuğu sırasında Moskova' da imzalana· 

caktır. 
lşin aslında anla§ma olmuşsa da, bu-

günkü konuşmaların konusu, Fransa ile 
Sovyetler tarafından kabul edilecek ve 
her türlü anlaşmazlığı ortadan kaldıra· 
cak bir formül araştırmaktır. 

Sovyet . Fransız 
Anlaşmasında çıkan 

zorluklar 
Bertin, 20 (A.A.) - Alman haberal· 

ma bürosuna Pari.:>ten bildiriliyor: 
B. Litvinofun Cenevreden doğruca 

Moskovaya gidi~i sıyasal kaynaklarda 

fransı.ı • sovyet konuşmalarının son 
dakikada kötü zorluklarla karşılaşdığı 
na bir kanrt sayılmaktadır. 

Resmi ve yarı resmi mahfiller and

lasmanm yazılışı üzerinde anlaşmazlık· 
la; çıktığını söylüyorlar. Andl~şmanr~ 
yakında B. Laval ile Sovyetlerın Parıs 
elçisi B. Potmekin tarafınd.an ~r~fe 
ve sonra Moskovada imza edilecegı soy

leniyor. B. Lavalin Moskova ve Varşo· 
va yolculuğuna ancak 5 mayısta yapı

lacak belediye seçiminden sonra çıka
cağı bildirilmektedir. Fransız - Sovyet 

konuc;malarında çıkan zorluklar, Fran

sanı~ sıyasası için çok önemli sorum

larla ilgilidir. Sovyetler Fransanın, bi~ 
savaş olduğunda otomatik surett,e yanı 
Cenevrenin kararını beklemeksizin ka-

rl!jlDasını istiyorlar. 
Övr ile Eko dö Pari, Fransanın 

Sovyetlerin sovyet isteklerini onadığı· 
nı fakat birkaç defa sözünü geri aldığı
nı itiraf eylemektedir. 

Kabinenin toplantısından sonra, 

Fransamn otomatik yardımlaşma pren
sibini kabul edeı:niyeceği, zira bu suret

le Lokarno andlaşmalariyle tezad ola

ca ü-ı ileri sürülmekte idi. 
b .... ~ ına 

Pöti Pariziven B. Eryo nun cu 
.. ü akşamı Sovyet elçisi B. Potmekin 

gun . . .. k t 
.. .. t··g-ünü fakat kendısını anı · ile goruıı u • . . .. 

d 
- Bay ı aval'in elçı ı1e go· ma ıgını , • 

.. . . sonucsuz kaldıgını yazmak-
ruşmesının 

tadır. . 
Övr gazetesi B. Litvinofun, Pa~ı~e 

uğramadan Moskovaya dönmek ıçın 
buyrultu aldığını yazıyor. Bu gaze~e-

·n diplomatik yazarı, Moslrovanın ıs-
nı . . b .. 1 
teklerinden vaz gcçmiyeceğını ve oy e 
olduğundan ya kabul etmek, yahut ye
ni bir formül aramak gereğinde kala· 

cağını sanl)'or. Çıkan zorluklar, B. ~~
valin her halde Cenevre konseyının 

b kl~-ek gerekeceği yolunda
kararını e ......., 
ki israrından ileri gelmiştir. 

Eko Dö Pari Fransanın kabul etmek 

d kalacag~ ını r.ünkü böyle olına· 
ıorun a ' ~ 
dığında Sovyetlerin Yugoslavya~n Ro· 

Tu .. rkiyenin ve Yunanıstanm 
manyanın, ~'-~ı· 1 . 'kci.uwul o 
kendisinden yüz çevirmesı 1

' -

duğunu; böyle bir iktimal karşısında 
İtalya andlaşınasının t>ağh bu· 

Fransa· . 
ıunduğu İtalya ve Tuna zümreaıyl~ ola-
cak bir uzlaşmanın sonu ne olacagı a<>· 

rulabilir,, demeıktedir. 
Pöti Parizyen, Lokarno andlaşma

.. "nüne almak .zorunda olan 
larını goz o 

Sovyetlere ancak Ren and
Fransanın 

bükümleri gereğince ortada 
laşmasının · 
olan teabhütler çevresinde yardıın ya· 

pacagını yükümleneceğini ya.ıJiYor. 
Air Nouvelle, fransız - sovyet ko

nuşınalarının geri kalmasmda bir teh· 

Jike görmemektedir. . 
öte andan Kaditiyen gazetea~ .de, 

y ı taı dernegıne 
fransız bakanlarının u us 

glınıiş iıki ülke arasında aç~k sur~~te 
·· ten bır metnı ıın

blı: stiel anlaşmayı goze . 
zaI.amaınış olmalarını sevinçle y~-
tadır. 

AL1\1ANY A'DA 

B. Hitleriıı 46 ıncı 

yıldönümü 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman haber

alan bürosu bildiriyor: 
Bütün Almanya bugün Hitlerin 

46 ı!'lcı yıldönümünü kutluyor. Binalar, 

tramvaylar, otokarlac bayraklarla don n. 

mıştır. 

Matbuat, Hitlerin başardığı bütün 

işleri .aymaktadır. Bunlar Almanya· 
nın birleştirilmesi; hukuk müsavatı, 

harekat scrbestisi ... 
Hitler, binlerce tebrik mektubu ve 

telgrafı almıştır. Ecnebi gazct~ muha

birleri birliği, Hitlerin mesaisinin, Al

manya ile komşuları arasında dosta.ne 

münasebetlerin tesisi ile neticelemnesi 

temennisinde buhı.nmu9tur. 
Propaganda nazırı Dr. Göbek, 12 

de radyo ile neşredilen bir nutuk söy· 
lemiş ve Hitlerin meydana getirmiş ol

duğu eserden bahsetmiştir. 
Devlet işyarla.n birliği, alman ulu

sunun beden terbiyesine harcanmak ü

zere B. Hitlere bir milyon mark yolla

mıştır. 

*** 
Berlin, 20 (A.A.) - İngiltere kıra-

lı, B. Hitlere bir telgraf çe«erek d&
ğumunun 46 ıncı yıldönümünü tebrik 

etmiştir. 

Berlin, 20 (A.A.) - Hitlmn yddO

nüınü münasebetile nazi hücum kıtaları 
28 harb tayyaresinden mürekkeb bir ta

kib filosu armağan etmişlerdir. 

Berlin, 20 (A.A..) - Hitlerin 415 m· 
cı yıldönümü münasebetile harb bakır t 
yanmda deniz ve hava kuvvtelerl baş
kanları ile birlikte Fürer'i lruthıınış ve 
ordunun sadakat yeminini tekradam·ş · 

trr. 

Bulgar kabinesi 
henüz kurulamadı 

( Başı 1 inci sayıfada) 
Dq bakam ... B. Kuıeyvanol 
Maliye bakanı ... B. Kanazirsk:i 
Tüze bakam ... B. Dikof 
Sü bakanı ... General ZJatef 
Muvakkat bakanlar listesinde, eski 

Ba,bakan general Zlatef ile ÜÇ yüksek 
derece]i subay bulunmaktadır. Önceki 
kabinede tüze bakanı olan B. Dikof, de
mokrat partisi başkam Tzankofun tev
kifi üzerine çekil'llİfti . 

Sofya, 20 (A.A.) - Kabine buhranı
na daha bir kotarılma çaresi buJunama. 
mıfbr. Kabineyi kuracak olan eski ba
kan B. T~. mubtdif sıyasa adamları 
ile müzakerelerine devam etmektedir. 
Fakat bu konuşmalar, pmdiye kadar bir 

netice temin edememittir. 
Toşef, çekilen tüze bakanı B. Dikof'a 

yeni kabineye ginn~ini önerge etmiş· 
tir. Dikof, doktor Cankof'un bağışlan
ması şartile bu önergeyi kabul edeceği. 
ni söylemiştir. Söylendiğine göre, eski 
bakanlardan general Radef ve albay Ko
Jef, bu önergeyi reddetmişlerdir. 

Eski bat bakan 8. Zlatef' e sü bakan
lığı önerge edilmit ve fakat kabul etme-

miştir. 
B. Toşef, gazetecilere, durumun daha 

çapraşık olduğunu söylemiştir. 
Bu akşam, kırahn katına çıkacak o

lan Totef'io, kabineyi kuramıyacağmı 
söylemesi iktiınali vardır. 

B. Litvinof Cenevreden ayrıldı. 
Cenevre, 20 (A.A.) ·- B. Litvinof ar

kadatlariyle birli~-te, ctomvbiJle bilinmez 
bir yöne dofru yola çıkmıştır. 

B. Litvionf. B. Musolini ile 
görüşn:ıiyecek. 

Roma, 20 (A.A.) - Sovyet kaynak
ları yakında B. Utvinof ile, B. Musolini 
arasında bir göriifUM olacaiıru telWb 

ebnektedirler. 

yazılarımızın çokluğundan ro
manımuı bugün koyamadık. 0-
kurlarımı,d.an baiıl dileri2, 

DAtiINIK DUYUKLAR 

Yunan sınırlarını 
Koruma planı 

Atina, 20 (A.A.) - Sü bakanı aırur 
lanrl korunmasiyle ilgili pHinlan göz
den geçirmektedir. Atlna ajansr, hUk{l
metin yeniden istihk!m yaptlmaar için 
Uç milyon ıterlin lirası aynlmaıına ka· 
rar verdiği hakkında yaduyru ülkelerde 
çıkan duyuğun aaılaız olduğunu ya.ı

maktadrr. Ajansa göre koruma plinı da
ha kesin olarak kararlaşmq değildir. 

Memel sorumu 
Kasınos, 20 (A.A.) - Klaipeda. Mc

mel - andlaşmasını imza etmit olan dev
letlerin delegeleri, dün Litvanya hlik{l
meti nezdinde Memelin özel durumu et· 
rafında bJr teşebbüste bulunmuşlardır. 

B. Musolini Prens Ştaremherg 
ile görüştü. 

Roma, 20 (A.A.) - B. Muıolini Ro. 
ma'da bulunan preas Ştrambergle w:un 
U'2adıya görli§müıtUr. Bu konuşmanm 
Tuna konferansı huırJrklariyle ilgili ol
duğu aanılmaktadr-;. 

İhtiyarlık ve işsizliğe 
karşı sigorta 

Vagington, 20 (A.A.) - Saylavlar 
kurulu, ihtiyarlık ve işsizliğe karşı ai
gortalar yapan projeyi onayarak Sena'· 
ya gönderilmiştir. 

Doğu Afrikasma giden 
italyan güderi 

Napoti, 20 { A.A.) - Ceıare Batfıtl 

gemili. Meıinaya gitmek Uzere yola çık 
mııtır. Gemi bu limanda doğu Afrlkaıı 
için harb levumu ve lriiçtik ıtiel kuvvet
ler yilldiyecektlr. 

Panama kanahnm işletilmesi 
Vaşington, 20 (A.A.) - Sena ıltel 

komisyonu, Panama kanalının i§lctme 
yönetgesinden bütUn yabancıları u.zak· 
Jaıt.ıran projenin gözden geçirilmesi için 
jJrinci dttecede bir komisyon kurmuttur. 

Amerika AJmanyayı 
protesto etti. 

Vaşington, 20 (A.A.) - Berlln'de-

ki Amerika elçisi Almanya dışbakanı

na yeniden bir protesto vermi~tir. Bu 

protesto 2 milyon dolarlık Daves tah

villeri üreminin amerikalrlara verilme
miş olması içindir. 

Alınanyadaki Litvanyalılar azlığı 
Kannes, 20 (A.A.) - Almanyadaki 

litanya1ı1ar soı.yetesi başkanı B. Macu

tilotis geç.en martta doğu Prusyasında 

Litva!'lyahlara karşı yapılmrş olan taş

kınlıkları içişler bakanhğına protesto 

etmiştir. Gene direktör B. Korner ve 

ulusal azlıklar kolu direktörü içbakıa.n

bğın bu taşkıalıklacı kötülemekte ol
duğunu ve bu alanda ara,ştırmalar ya

pıldığını söylemişler ve hadiseler hak
kında bakanlr~a uzu:ı bir rapor gönde

rilmesini B. Macutilatis'ten istemiş

lerdir. 

Fransa - halya arasında yeni 
bir tünel 

Paris, 20 ( A.A.) - Gazeteler Frım
sa ve İtalya hük()metlerinin Mont 

Blanc dağının altında bir tünel ~ak 

ı,ini başarmak için bi.r uzlaşıma yap
maya karar verdiklerini yazıyorlar. 

Bu ttıneli açmak için 250 milyo!'l 

frank baırcanacağr söylenilmektedir. 
Tilnel 12 kilometre uzunluğunda ola· 
cak ve İtalya ile Fransa arasında yal· 
nızca otomobillerin gidiş ge !işine ayrı

lacaktır. 

Çekoıdovakya se\1nıi 
Prag, 20 (A. A.) - Parlamento a.c

çimlerl 19 mayısta yapılacaktır. 

l\Jançurya petrolları sorumu .. 
Varşova, 20 (A.A.) - Japon bil· 

kfuneti Man.çukov petrol tekiti so
rumuna kapanmış gi..bi bakmaktadır. B. 

Hirota ingiliz ve amerikan büyük el

çilerine Japonyarun bu eorwndaki du· 
rumnn.un ön.CA! verilen cevablarda bu 
işi yeter derocede aydınlattığını eöyJe-

uıl,tı~. 

SAYlFA: 5 

lNGlL TER.E~DE. 

Boğazlar sorumu ve 
Taymisin hir yazısı 

Londra, 20 (A.A.) - Taymis gaze-. 
teei Türkiye Dışbakaru tarafı:ıdan C,o. 

nevredc ortaya atılan Çanakkale som, 

mu için diyor ki: 
İngiliz, fransız ve italyan hükii· 

metlerinin şimdi Çanakkale rejiminde 

herhangi bir değişikliği eyi bir suret

te kıa.rfılamaları için açık ve belli hig 
bi.r scbeb yoktur. Bu rejim, kesin ola· 
r&k kotarrlamıyacak olan arsı ulusa 1 bir 
aarumwı muvakkat bir kotarılma biçi
midir. Ve bu gibi muvakkat kotarııma 
biçimleri birçok .kereler ş~ılacak su
rette dcvamlrdırlaı. 

Bununla beraber türk diışunÜ· 

,u, her defa Cenevrede rcsmiğ olarak 

ortaya konuldukça tabiidir ki hakcıllrk 

çevresi içinde dinlcıııniyc deger ol .. cak 

ve öylece dinlenecektir. Fakat türk hü

kfunctinin önerge edeceği deği~geler 

için hiç bir ciğerli sebeb yok giL:dir 

ve bu değişgelcrc kar~ı da birçok ı.uv
vıetli kanıtlar buluıımaktadır. Öte.:ı an

dan 90rwn; Sov~tler Birliği, Türkiyo 
ve Akdeniz devletlerin.den bll§ka A].. 

manyadan Bulgaristana kadar biiyülc 

Tuna akımından asığla.nmakta olaı:ı 

devletlerin hepsini ilgilendirmektcdil'. 

Bu devletlerden her birinin de soru.o 

mun konuşulmasına katılmaya hakları 

vardır. 

Almanya.nm yeniden silahlanması· 

nın doğurduğu arsıulusal tehlike kay• 

gumnun, batı devletlerini bfr gUn esef 
edeulderl l.>lr değipkliği kabule hanll 

bl.maeı fçln se-bct> yoktur.,. 

Tuna konferarun 
Londra, 20 (A.A.) - Deyli TlegraJ 

guete.I önce Roma'da ZO.S tarihinde 
toplanına.r kararla§mıt olan Tuna konııı 
feranamnı. yapılacak itin 9'6satf ıebebl:V• 
lt daha aonrald bir tarihe bırakılacağnu 
yuıyor. Gazeteye göre özel olarak Ro. 
maya &elmi~ olan Avuaturya ba.şbakaıı 
muavini preruı B. ituemberg Muaolinl 
De a&üşmilştür. 

Bir otomobil kaza~ı. 

Londra, 20 (A.A.) - Tan.uımıt bJ. 
gills tayyareci.ili Bayan Dunny Nell~ 

aon'wı otomobili Bridlington yakının.o 

da bir motosikletle çarpışmış ve moto
ıllklette bulunan iki kişiden biri ölmüt ,. 
öbürü de ağırca yaralanmıştır. 

• 
Ankara ikinci icra me· 

murluğundau: 

Mukaddema hacı Doğan İba
dullah caddesi 5 No. lu e"de 
mukim eJyevm ikametgahı meç• 

bul matbuat umum müdürlüğü 

matbuat muavini Hayri. 
Varisleri Yaşar, Vesile, ve 

Celal taraflarına. 

Murisiniz Hayri'inn alacak .. 

b hariciye vekaleti hariciye mat· 

baat müdürlüğünde koı1solos Mu. 
ammerc 63 lira 95 kuruş faizile 

birlikte 68 lira 14 kuruş borcu -
nun tarafınızdan tahsiline dair 
Ankara Sulh Hukuk mahkeme • 

sinden aldığı 4 - 12 - 934 tarih
li 2720 • 2402 ·Na. lu ilam muci -

bince dairemizden gönderilen 

İcra emri ikametgihınızın meç

hul olmasından dolayı tebliğ e -

dilemediğinden icra iflas kanu

nunun 57 inci maddesi delaleti. 

le hukuku usul muhakemeleri 

Jıanununun 141 inci maddesine 

tevfikan teıbliğatın iHinen yapıl

masına ve ilan müddetinin bir 

ay olarak Ankara'da münte5ir 

Ulus gazetesinin bir nüshasın

da ilan edilmesine karar veril

miştir: 

Tarihi ilandan itibaren 30 
giln içinde borcu ödemez, tetkik 

merciinden veya temyiz veya ia
dei muhakeme yolile ait oldugu 

mahkemeden icranın geri bıra " 
kılmasına dair bir karar getir • 
mezseniz hakkında cebri icra 
yapılacağr ve bu müddet içinde 

ma1 beyanında buJunınazsanı:ı 

hapisle ce7.alandırılacağınız ih

tar ve icra emri yerine geçme1C 

Uzen· ilan olunur. 1-1531 
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Sümer Bankın genel kurulu: Banlla, devletin verdiği be~ yıllıli sa· 
nayile~me programını hızla başarıyor 

SUmer Bankm eliyle devletin ya ptırdılı Kayıeri pamuklu 'dokuma /abrikamı•ın son günüırde çıkardın.'* bir rami 

Sümer Bankın Genel Ku
rulu bugün onda Kamutay
da toplanacaktır. Bankanın 
Genel Kurulunu Kamutay 
Büdce ve Ekonomi Komu
yonlariyle BQ§bakanlık del
geleri te,kil eder. BCJ§bakan
lık adına iki genel direktör 
Bay Haydar ve Celal bulu
nacaktır. 

1934 de bankanın elin
deki fabrikaların verimleri· 
nin arttığını göıteren he
•apları dün bir arkadCJ§ımı

.zın yazı•ında gö•termi§tik. 
Bugün bankanın, bet yıllık 
sanayilefme programının ye
rine getirilmesi uğrundaki 
çalıc:m,.1--ını anlatıyoruz: 

"Devle. ...... .. .... m tatbiki Banka -

mıza verilmi~ olan be:? yıllık sanayi 
programının başarılması işinde, prog
ramın ilk yılı olan 1934 yılında muvaf
fakiyetli sonuclar alınmıştır. Programa 
dahil işlerden 1934 yılında başlanmış 

olanları ~öyle sıralayabiliriz. 

1934 Yılında programın tatbikine ilk 
önce pamuklu sanayiinden başlanmış • 
tır. Mayıs sonunda temeli atılan Kay
seri Bez Fabrikasının, fabrika binası, 

kuvvei muharrike dairesi, ham, mamul 
maddeler ve malzeme depoları, tulum

ba dairesı, tamirhane, su tasfiye bina

sı ,kaptaj tesisatı iltisak hattı, idare 
binaları, kantini tamamen bitmiştir. 

Hesaplarımıza göre Nisan 1935 başla • 

rında fabrikanın bütün in§aat işleri bit. 
miş olacaktır. 1935 de fabrikanın me
mur, müstahdem ve işçi evlerinin inşa

atına başlanacaktır. Fabrikanın ana bi

nası, 33 bin metre murabbaı ve diğer 

binalarla beraber bütün fabrika tesisa

tının kapladığı saha ise 50 bin metre 

murabbamı mütecavizdir. Fabrikanın 

makineleri Rusyadan tamamen gelmiş
tir. Mensucat makinelerinin yüzde 20 

si yerine konulmuştur, Santral tesisa -

tının yüzde 35 ·i monte edilmiş bulun

maktadır. rabrikanm kuvvei muharrike 

kudreti azami 4500 kilovat enstaledir. 
Beheri 1500 kilovatlık üç türbinden iba 

rettir. Fabrika 33000 iği ve 1080 tez -
gahla 1 Temmuzda işlemeğe ba-lamış 

olacaktır. 

1934 eylülünde yapılmağa başlanan 
İzmit Kağıt Fabrikasının inşaatının 
mühim bir kısmı başarılmıştır. Türbin 
dairesinin temellerinde karşılaşılan zor
luklar yüzünden inşaatın ilk tahminle
re nazaran iki aylık bir gecikme ile bi
teceğini ummaktayız. Fabrikanın eylOl 
de işletmeye açılması mukarrerdir. 

TeŞrinisani sonlarında inşaatına baş 

lanmış olan Ereğli Pamuklu Fabrika -

ımrn temeli bitirilmiştir. İplik, doku • 

ma, boya, terbiye dairesi makineleri 

Almanya'ya ısmarlanrnı~tır. Elekte ik 

ve kuvvei muharrike makine, alat ve 
edevat tesisatının siparişi verilmek 

Uzeredir. Fabrikanın 1935 yılı sonları

na doğru 16.200 iğ ve 250 tezgahla ça

lışmağa başlryacağı hesaplanmaktadır. 
Ereğli şehrinin başlıca ürünlerinden 
olan patatesten fabrikamızın ve piyasa
nın ihtiyaçları için nişasta çıkarılması 

düşiinülmektedir. Bu hususta alınacak 
tedlıirleri muhterem heyetinize arzet -
ın '·•e gı:cikmiyeceğimizi uummakta . 
yız 

Nazilli 'de kurulacak olan üçüncü 
pamuklu fabrikasının bir kısım Jnıa -

atına Mayı& ayında baılanması mukar -
rerdir. Sovyet mUteha1111larile anla • 

şarak te&bit olunan faaliyet planına gö

re fabrikanın 1 kanunusani 1937 de 

26,500 iğ ve 700 tezgahla işletmeye açıl

masI kararlaştırılmıştır. 
Kendir sanayii için tetkikatta bu -

lunmak üzere Rusya' dan bir kendir mü

tehassısı davet edilmiştir. Yakında gel

mesi beklenen mütehassısın Kastamonu 

ve İzmir havalisindeki tetkiklerinin so
nunda bu iş de filen ele larnmış ola -
caktır. 

Bursa'da kurulacak olan kamgarn 

fabrikasının yeri tesbit olunmuş, Al • 
manya'dan getirtilen mütehassıs i üze
rinde etütlerini bitirmiştir. Bu mevzu 

Bankamızın halen en aktüel bir işidir. 

Kütahya'da kurulacak Porselen fab
rikası için Almanya'dan getirtilen mü

tehasaıs tetkikat yapmaktadır. Bu fab
rikanın inşaatına da 1935 yılı ortala -
rında başlanmış olacaktır. 

Gemlik'te kurulacak suni ipek faıb

rikasr üzerinde yapılan tetkikler ilerle
miş ve 1935 yılında Bankamızı hara • 
retle ve devamlı surette meşgul ede • 

cek bir teşebbüs mahiyetini almıştır. 
Hükumetimizin telkini ile program 

harici olarak kurulabilmesi imkanla':'I
nı aradığımız yeni bir çimento fabrika
sı için çağırdan mütehassıs Anadoluda 
tetkikat yapmaktadır. Alınacak sonuc

lara göre müsait imkanlar görillürae 

mevcut fabrikalarımızdan farklı olarak 
İç Anadolu'da bir yeni çimento fabrika. 
sının süratle kurulmasına geçilecektir. 
Bu teşebbüs ucuz ve harcıalem çi. 
mento politikasına doğru kuvvetli bir 
adım olmak istidadındadır. 

Milli sanayileşme kuvvetli bir ana 

mesnet olacak demir sanayii mevzuu üze
rinde kararlar alabilmek için Bakanlı
ğın direktifini beklemekteyiz. 

Ulusal sanayide kendisine geniş bir 

pazar bulacak olan kimya sanayii ile de 

filen 1936 • 1937 yıllarında iştigal olun
ması tasarlanmaktadır. 

1934 Temuzunda Türkiye İş ve Zi

raat Bankalarile müştereken kurdu • 

ğumuz Isparta Gül yağcılık şirketinin 

hazırlık çalı§maları memnuniyet verici 
şekilde sonuclanmıştır. İnşaatı biten 

fabrikanın makinaları, mütehassıs bir 
alman firmasına sipariş edilmiştir. s~

ne sonunda gelmiş olan inbikler ve di
ğer tesisatın montajı bitirilmek üzere 
dir. Gülyağı imalatına istihsal mevsimi 
olan mayısta başlanacaktır. Şirket, dün
ya piyasasına toplu miktarda aynı ev
safta ve hilesiz gülyağı arzetm~kle türk 
gülyağcılığının tekrar dünya piyasala
rında tanınmasını ve tutunmasını temb 
etmek gibi ehemmiyetli ve nazik bir 
vazifeyi üstüne almış bulunmaktadır. 

Türkiye İş Bankasiyle ortaklaşa kur 
duğumuz Keçiburlu Kükürtleri Türk 
Anonim Şirketinin fabrika tesisatı bit
miş, makinatarı yerine konulmaktadır. 
Fabrika 1935 yılının martında piyasa
larımıza kükürt vermeğe başlıyacaktır. 
Fabrikanın yıllık kudreti şimdilik c-n 
çok 10.000 ton kükürttür. Dikkatli hc
sablara ve ilk merhalede alınan um:Jci 
verici sonuclara göre şirketin daha ilk 
çalışma yılları arsıulusal piyasalara kü · 
kürt gönderebilmesi imkanlarının göriit· 
mekte olduğunu memnuniyetle bildiririz. 

Türkiye İş Bı.nkasile ortakla::a kurul-

muş olan Süngercilik şirketi, 1935 yılı 
ıiinger mevsiminde filen işe başlamı§ 
bulunacaktır. 

Beş yıllık plana dahil mühim mevzu
lardan olup Türkiye lı BankasI tarafın
dan deruhde edilen ve esas itibariyle iş
tirakimiz tasarlanmış bulunan şişe w. 
cam fc!brikası ile Sömikok fabrikasının 

1935 yılı içinde faaliyete geçmesini gör
mekten memnuniyet duyacağımızı ifade 
ederiz:. 

Eski Taşhan binaı.ının arsası satın 

alınmış Sümer Bank merkezinin burada 
yapılmasına karar verilmiştir. Binanın 

1936 ydı ortalarında biteceğini tahmin 
ediyoruz. 

Kayseri fabrikası için 19 33 eylülün
de Sovyctlere tahsile gönderdiğimiz 70 

talebe (usta ve teknisyen) stajlarını mLı
vaffakıyetle bitirerek Kayseri'ye dön· 
müşlerdir. Bunlar işler başlayınca fenni 
i'lerin idaresinde vazife almak üzere 
~imdilik fabrikanın montajında çalış

maktadırlar. Nazilli kombinası için de 
Rusya'ya yeniden 60 ve ayrıca 10 staji
yer mühendis talebe gönderilecektir. 

Kayseri fabrikasına bağlı olan dokıı
ma ihtisası mektebi de kurulmuştur. Bu 
mekteb, fabrikanın ve diğer kurulacak 

'Bay lf. Sümer 
mensucat fabrikalarınuzın kalifiye işçisi .ı 

yetiştirmeğe ve bu suretle yüzlerce türk 
çocuğuna, ihtısas tahsili vererek, ulusal 
dokuma sanayiimizin teknisyen kadro
sunu hazırlamağa başlamıştır. 

1934 yılında son üç yılda türk lisele. 
rinden iyi derece ile çıkan 90 talebe ara 
sında açılan müsabaka imtihanında mu
vaffak olan 16 türk gencinin 14 ti Al
manyaya, 2 si Belçikaya gönderilmiştir. 
Bunlar, mensucat kimyagerliği, porse
len, mensucat, elektro - mekanik, demir 
izabe, fabrika işletme mühendisliği tah 
sil edeceklerdir. Talebe halen Almanya 
ve Belçikada stajda bulunmaktadır. Staj· 
ları bitince nazari tahsillerine başlıya

caklardrr. Banka. yeni kurulan fabrika 
lar için lazım olan teknik unsurları gön
dermeğe devam edecektir. 

Bankamız kanununun 11 inci madde
sine nazaran banka devralacağı ve ser· 
maycsi tamamen devlete aid fabrikalan 
devir tarihinden itibaren bir yıl içindı 
mütehassıs heyetler marifetite değerle!, 
direrek ır.Jhdud mesuliyetli ve kendisi
ne bağlı ~irketler haline koymağa mt': 
bur ur. 

Bankamız 11 temmuz 1933 tarihin

d e te-;ekküt etmiş l~c de bu gibi f~bri-

kaların devir muamelesi yani devir ve 

talim raporunun tanzimi tarihi 11 ey-
101 1933 tür. Değerlendirme v• tirket
lerln kurulması ancak devir muamele-

•i bittikten sonra kabil olacağına na
zaran bir yıllık müddetin başlangıcı o

larak devir muamelesinin tekcmmill 

tarihini kabul etmek gerektir. 
Gene aynı maddeye nazaran kuru

lacak şirketler mahdut mesuliyetli ola

cak ve hisselerinin yüzde yüzü banka 

eıdma yazılı bulunacaktır. Mahdut me
auliyetli şirketlerden maksad iac ano
nim ve limited şirketlerdir. Halbuki 

ticaret kanununun 77 inci maddesine 

nazaran anonim şirket teşkili içi.n as

gari beş müessisin vücudu şart oldu· 

ğu gibi, 506 ı:ıcı madde mucibince de 

limitedlerde asgari iki ortağın vücudu 

şarttır. Banka kanununun 11 inci mad· 

deıile ticaret kanunumuzun bu ahka
mının telifi sureti hük\lrnetten sorul-

1 LAN 

Gelibolu'da, Alaeddin mahal -

lesinde Yalı sokağı 36 No. da ka

in ve Gelibolu Değirmencilik 

Türk Limted Şirketine aid ve 
sağ tarafı Rıza Beyden Hacı Ya· 
koya geçen mukaddem bahçe el

yevm k.irgir mağaza ve bahçıvan 

~mail veresesi bahçesi, sol tara

fı yol arkası Hüseyin ağa vere
sesi hanesi ve Mustafa Kaptan

ın hamamı ile bahçesi, cepheı.i 

şose yolu hudutlarla mahdud 

Un Fabrikası binasiyle deru • 
nunda mevcud makine alat ve 
edevatr tesisatı tasfiye münase
betiyle acık artırmaya çıkarıl • 

mıştır. 

1222 metrodan ve sağ kumıı 

dört kat ve bir bodrum, sol kıs
mı üç kattan ibaret kargir bina~ 

tar ile müştemilatı 120 beygirlik 

lbir İngiliz buhar makinesi, 

bir buhar kazanı, altısı Al
man, ikisi Fransız sekiz a

det altmış santimlik silin
dir makinesi, takımlariyle be -

raber üç adet fransız taşı, iki 

adet buğday fırçasi, iki evrika, 

2 çop şasör, beş adet fransız tri

yorları, bir lavaj makinesi ta -

kımlarile beraber, üç beygirlik 

ingiliz gaz motörü, A E G mar

kalı bir dinamo, bir Zürich mar
kalı vals tornosu, bir mak'ab 

tezgahı, 2 donki, bir filitre 4 

irmik eleği, Anne Giesecke ma.r

kah üç adet bilanşister, Miag 

markalı 2 adet otomatik baskül 
elevatorlar, adi ve kontrol elek· 

ler, kepek fırçası, kayışların 

ipkeleri, delice eleği yedek ang

renajlar, yedek silindirler, man

geceler, anahtarlar ve fabrikaya 

müteallik bütün alat ve edevatı. 

Talip olanların mezkur binaya 

ve derununda mevcud makine 
alat ve edevata erbabı vukufca 

takdir edilen kıymetin yüzde 

yedi buçuk nisbetinde pey ak • 
çasile beraber müzayede günü 

olarak tayin edilen 5 mayıs 1935 

pazar günü saat 10 dan ız ye 

kadar İstanbul'da Bahçekapısın

fa 4 üncü Vakıf hanı 4 üncü ka-

muttur. Buna mukabil ise 1935 y 
içinde iki büyük mensucat fabrlkao:ı 

un, Herob ile Fesbanenln bir lda 

altında birleştirilmesine karar veri 
mlştir. Bu birletznede her iki fabri 

nın idare masraflarını indirerek ida 
yi rasyonelleştirmek, mübayaatta t 

.ruf etmek ve fabrikaların işletme ser 

mayesi ihtiyaçlarını tayin ve tevdd 

daha isabetli görütler elde edebilmek 

gibi maksadlar gözetilmektedir. 

Ergani bakırının işletme imtiyast

nı haiz olan şirketi 1.000.000 (bir mil

yon) liralık devlet hissesinin idaresi 
kanununun 2 inci maddesi mucibince, 

Maliye Bakanlığı tarafından bankaını-

za devredilmiştir. Memleketin en ehe 
miyetli mevzularındaın olan bakır i.
tihsali işinde ba:ıkamı:z, üstüne aldığı 

bu vazifeyi layık olduğu ehemmiyetle 

takib ve ifa edecektir.,, 

tında 11 • 13 No. lu yazıhanede 

tasfiye memurlarına müracaat 

temeleri ve teklif olunan bedel 

haddi llyıkı oldu&u takdirde 

yevmi ınezkfirda ve bulunmadığı 

takdirde birinci teklif mutca:ıcr 

kalmak prtile 15 gün ı.onra ih&. 

lei katiyyeıi icra kılınacağı v 

fazla malUınat almak istiyenle • 

rin İstanbul'da Tütün Gümrük, 

Yağcılar sokak 30 - 32 No. m.a • 

ğaz~a müracaatları ilan olunur. 

Hali tasfiyede bulunan <rtU

bolu Değirmencilik Tilık L, 

M. D. Şirketi Tasfiye memur. 

]arı: Avukat Yeşua, S-1la • 

mon Seragosi, Nesim A89& 

1 - 1534 

Daima daima 

~ 

İngiliz kanzu;c 

boratuvarlarında hazırlanan ju-

vantin saç boyaları muzur ve ze-
hirli maddelerden tamamen ari 

olup saçlara tabii renklerini 

bahşeder. Juvantin saç boyalan 

kumral ve siyah olarak iki tabii 

renk üzerinde terlib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak 

temin edilen renk yıka~ak ve 
terlemek hatta denize girmek 

suretiyle de çıkmaz. En ciddi ve 

emniyetli markadır. Eczaneler

de ve ıtriyat maj!azalanndan a

raymız. 
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Nafıa Veka:etinden: j 
10 - 4 - 1935 tarihinde münakasaya çıkarWn.ış o.lan Af -

yon - Antalya hattmm Baladız - Burd~ arasındaki 24!5 
kilomet relik 7inci kısmının inşaatına talıp zuhur etmedı • 
ğinden mezkur kısım inşaat ve ray ferşiyatt~ inş~~t ~~dde
ti ve ehliyeti fenniye şartlarından bazıları degıştırilmek 
suretile ve kapalı ıarf usuliyle yeniden eksiltmeye konul-

Ankara Belediyesinden: 

Y ogurtçu ların göz o~une •• •• 

Tayyare Piyangosu 
1 - Yoğurt tenekeleri konulan tablalar boyalı ve üze

ri muntazam açılır kapanır camekan oıacaktır. 
ı - Yoğurt tenekeleri tekrar ikinci bir kapakla kapa

nacaktır. Şi:rdiye kadar binlerce kişiyi zengin etrnişt~ 
Yeni tertib planını görünüz. 

l inci kt>ı-İ•fesi ] 1 maps 1935 tedir. 

muştur. 

Muhammen ihale bedeli (370.000) liradan ve muvakkat 
3 - Yoğurt kepçeleri üzerinden geçme kap3!ı kutular 

içinde olacaktır. 

Büyi;k ) k~amive 20~000Iiradır -~ 
~~:ı:cı..,:ı:.:e::ı:ıxıxı: :ı: a: :ı: :t.:amt"f.L"Fil-Wt.il 

teminatı da (18.550) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve 
a•neliyatın eksiltmesi 6 - 5 - 935 pazartesi günü öğleden 
!ö: ... 11ra saat 15 de Ankarada Bakanlık binasında, demiryol 
~LJ aat reisliö·i eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe 
mş 0 

• • · • 1 ·· k girmek istiyenlerın teklıf mektuplarıy e m~a asa .. ~rtna-

4 - Yoğurtcular arkasından ilikli ve diz kapakların· 
dan aşağı beyaz veya bej renkde görrilek giyineceklerdir. 
Ve daima temiz olmak için iki tane yapılacaktır. 

5 - Yoğurtcularm el ve yüzleri temiz ve tırnakları vo 
saçları kesilmiş olacaktır. 

6 - Yoğurtcu)ar üç ayda bir muayene edilecekle-r. ~esinde yaz!lı diğer evr.ıkı 6 - 5 - 935 tarihınde ogledcn 
sonra saat 14 e kadar inşaat reisliğine makbuz mukabili~de 

t l ·m etmeleri lazrm ueldiö-i ve münakasa şartnamcsınde es ı ı:> 0 
.. .. • h f 

7 - Yoğurt konulan a.skılarm behemehal yerden 75 
santim yüksek olmaları şarttır. 

yazılı olduğu veçhile münakasa gununden en az bır a. ta 
evel Nafıa Bakanhğma istida ile müracaat ederek alacak
ları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliştirme
leri iktiza eylediği ve şartname ve mukavelenin değişen 
maddelerini ihtiva eden varakayı tedarik etmek istiyenler 
(9) lira ve münakasa evrakının heyet.i umwni.yesini (1.8.~0) 
lira bedel mukabilinde bakanlık demıryollar ınşaat reıslı -
ainden alabilecekleri ilan olunur. (864) 1-1527 
h 

8 - Hilaf mda hareket edenler cczafandmlacağı gibi 
kahları müsadere ve imha edilecektir. 

9 - İşbu hususat Belediye tenbihleri arasına a1ınmrş. 
tır. (880} ?-1543 

Ankara Valiliğinden: 

Ankara 
sicilli 

ticaret ve sanayi odası 
uccıret börosundan: 

Ankara sanat mektebinin ihtiyacı için 170 lira mu
hammen fiat üzerinden alınacak olun 10000 yumurta ile 
10 kilo tereyağı ve 5 kilo balın muvaktat teminatı 12 lira 
75 kuruş ~lup .. paz.arlıkla ayrı, gene 2f8 lira 20kuruş mu
hammen f ıat uzerınden 29 kalem sebzerıin de 17 lira 11 
k~şl~k t~minat akçesi üzerinden 22.:ıl.1935 pazartesi gü .. 
n~ eksılt.~ıye konulacağından isteklilerin şartnameyi 
gonnek uzere mekteb müdürlüoürıe gireceklerin de yu· 
karı~a !sAmi geçen gün ve pey akçel;r;ile saat 15 te rnctt• 
menı vılayette bulunmaları. (787) 

TORKiVE iŞ BANKASI 

Ankara Belediyesinden: 
•• •• •• 

Sakaların goz onune 
1 - Sakaların el ve yüzleri temiz ve kahları munta-

zanı kapaklı olacaktır. . .. 
1 

k 
2 - Üstlerine bej mekde ve tulum şeklınde gom e p 

gi vecek ve üç ayda bir muayene olacaklardır. 
1 

v 3 _ Bu şartlara riayet etmiyenlere sakalık yaptırı mı· 

.Yacaktrr. . . al mnıştır 
4 - İşbu husus belediye tenbıhlen arasına lı 1542 • 

(881) -

Sicilli ticaretin 208, 209 numaralarında müseccel bulunan ADka

ra Elektrik ve Havagazı Türk Anonim Şirketlerinin 16. 4. 935 gün
le 1i İdare Meclisi toplantısında Herr Von StritzJ'in ticari mü -

dü:;ekilliğine tayin edildiği ve kendisine müşterek imza salahi -
eti verildiğini ve tatbik imzasiyle işbu tayin keyfiyeti mahfuz ve 

:aike müsteniden 20. 4. 935 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

---- 1-J.S26 

Nafıa Bakanlığından: 
10- 4- 935 tarihinde münakasaya çıkarılmış olan At -

yon -Antalya hattının Bozanönü- I~parta arası 1.3,8 ki
lometrelik mükerrer yedinci kısmının ınşaatma talıp zu -
bur etmediğinden mezkur kısım inşaat ve ray f erşiyatı, 
inşaat müddeti ve ehliyeti fenniye şartl~rmdan.bazıları .de 
ğiştirilmek suretiyle ve kapalı zarf usulıyle yemden eksılt
meye konulmuştur . 

Muhammen iha1e bedeli (300.000) liradan ve muvakkat 
teminatı da (15750) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve 
ameliyatın eksiltmesi 6 - 5 - 935 pazartesi günü öğleden 
sonra saat 16 da Ankarada bakanlık binasında, demiryol 
inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe 
girmek istiyenlerin teklif mektuplariyle rı:ii?akas~. ~artna
mesinde yazılı diğer evrakı 6 - 5 - 935 tarıhınde ogleden 
sonra saat 15 e kadar inşaat reisliğine makbuz mukabilin -
de teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartnamesin
de yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az bir haf-

İ nıar müdürlüğün ' t~n: ta evvel Nafıa bakanlığına istida ile müracaat ederek ala -
N Senelik munaınmen be- cakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliştir-

sokağı 0
• Lira meleri iktiza eylediği ve şartname ve mukavelenin değişen 

deli icar: maddelerini ihtiva eden varakayı tedarik etmek isti yenler 
Cinsi mahalJesi 

.l<akiı: hane Eski yangın Meçhul 
900 9 lira ve münakasa evrakının heyeti umumiyesini 15 lira 

yeri asker 15 
132 

bedel mukabilinde bakanlık demiryollar inşaat reisliğin -
" " ,, ,, ·· '' 1 .. ü den alabilecekleri ilan olunur. (863) 1-1528 
Yukarıda kaydı gösterilen haneler 7.5.l93S saal~ gunl . _ ~--...-M-• -·- -·-

. ·1 ektir T ıp enn • F b • saat on beşde bilmüzayede ıcara verı ec • .. 

1 
t • ı k 

iınar müdürlüğünde müteşekkil koc:~rona m":"~s!an. spar a ıp 1 a rı-

r'""""'~:;;;:~~:,~=~=,·~;;;=s::-ı kası T. A. Ş. den: 
. I Alma Komisyonu ilanları 1 

' l LAN 
1 - !''ırka birliklerinin ihtiyacı için l40 b!° kilo ~ığı~ 

etinin eksiltmesi Selimiye satın alma komısyonun a 
rnayıs 1935 pazartesi günü saat 15 de yapdacaktır. 

2 - İstekliler usulüne göre yazılacak me~uplarr;u 
rnuayyen saatten bir saat evel komisyona vermış olma ı
dırJar. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek şi~.ketlerin. 2490 nu~:~ 
rah kanunun 53. üncü maddesine gore vesıkalarmı 
misyona göstermeleri mecburidir. . M 

4 - İşbu sığır etinin tahmin be<leli 49364 lıra~. u
vakkat teminatı 3563 liradır. Bu teminat ihaleden uç saat 
eveı Selimiyede fırka muhasebeciliği veznesine yatırılmış 
01 . ~ tır c:. olanlar usulen tnalrdır. Dıger mal sandıklarına ya mı:.' . 
teklif mektupları ile birlikte makbuzlarını komısyona ve
r b·ı· e 1 ırler. . ... 1 b'lır' h ·· goru e ı 5 - Şartnameler komisyonda ergun k • 
Şartnamelerin musaddak suretini almak istiyf:nle~. a~u
'1 b · · · ·· h en bedelın yuz bın-un eşıncı maddesıne gore mu amm . 
:le hesi nisbetinde bir bedel mukabilinde komısyonda~ a-
labile~ekleri ilan olunur. (879) ı-ı~ .... ,_ -
Ankara Cümhuriyet 

Müddei Umun1i liğ-inden: 
Keşif bedeli 486 lira 18 kuruştan ibaret olan . k~s-~i~ 

ce.za evinin tamirat? pazarlıkla 22-4-93.5 P~~artesı ~un~ 
keskin c. Müddei u. Jiğinde ihale edılecegınden talı~le 
l'in keşif bedelinin % 7 5 ğu olan 36 liJ:a 60 kuruşu malıye 
'7eznesine yatırdığı:ıa dair makbuzla birlikte 22-4-?35 de 
keskin C. M. U. Jiği dairesinde hazır buJunmaJan ılan o-
lun ur. 1-1514 

Şirketimizin l5. 4. 935 pazartesi günü saat dokuzda ya -
pılacak umumi heyet toplantısı nisa~~ ~.kseriyetin temin 
edilememesinden 5 mayıs 935 P.azar gunu saat dokuzda ya
pılmak üzere yirmi gün müddetle ~ehir .edilmiştir. Hi~s~ -
darlarm mezkUr gün ve saatte aşagıdakı ruzname dahılın
de yapılacak umum! t~plantıya teşri_fleri "'!era bi~ v~il ta : 
yini ile keyfiyetin ıçtımadan evel şırketımıze bıldırılmesı 
rica olunur. 

Ruznamei Müzakerat 
1 _ Meclisi idare ve murakıp raporlarının okunmas. 

2 _ 934 senesi bilanço, kar zarar hesaplannın okunma-

sı ve tasdiki 
3 - İdare meclisİl;'in i~ası . • • 
4 _ Müddetleri bıten ıd~re ~eclısı azalanyle murakı -

bin tekrar intihap veya tebdıllen. 
5 _ İdare meclisi azalarının hakkı huzur ve murakıp 

ücretlerinin tesbiti. 
1-1530 

.. ['ürk Tay ya re Cemiyeti 
Umumi Merkezinden: 

Tane 
85 Sığır derisi . • 

315 Yünlü koyun derısı 
58 Tiftik keçi derisi 
13 Kıl keçi derisi 
97 Çıplak koyun ve keçi derisi . 

Beypazarı §ubemizde bulunan yu~'arda ya.ıılı denler 
açık artırma ile 27-4-9~? cumartesi günü y~rinde satıla
caktır. f stekJiJerin o gıırı Beypazarı şubemrzde bulunma-
ları gerektir. 1- 1515 

1-1545 
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i Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüği. 
iE 
iE 

İ Satın Alma Komisyonu ilanlan 

İK1 ÇİFT FAYTON ARABASI KOŞUM HAYVANI. 

Tahmini bedeli 750 lira olan yukarda yazılı iki çift fay. 
ton ~rabası koşum hayvanı Askeri fabrikalar satın alma 
komısyonunca 4 - Mayıs - 935 tarihinde cumartesi günü sa• 
at 14 te ~azarhkla satın alınacaktır. Şartname bedelsiz olaı 
rak komısyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat ola\ 
56 ~ira 25 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde• 
lenndeki vesaikle satacakları hayvanlarını mezkur gün ve 
saatte Umum Müdürlük nizamiye kapısı önünde hazır buıe 
lunmalarr. (843) 1-1469 

UMUM MODORLOK BİNASI ---------
ÖNÜNDE YAPTIRILACAK 

YANGIN HAVUZU: 

Keşif bedeli (654) lira olm 

yukarıda yazılı inşaat Aakeri 
fabrikalar umum müdürlüğü &a

tın alma komisyonunca 27 nisan 
1935 tarihinde cumartesi günü 

saat 14 de pazarlık ile ihale edi
lecektir. Şartname 4 kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat o
lan 60 lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3. maddelerinde ya
zılı vesaikle muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

Arsa aranıyor 

Kocatepe veya civarında 1 
ya Yenijebirde aatılık ana 
ranıyor. Telefon: 3666 

ZAYİ 

Askeri harita mektebiııdJ 
aldığım 20 numaralı şehadetn 

memi zayi ettim. Yenisini a~ 

ca~ımdan eıskisinin hükmü yo 
~ur. 

Askeri harita mektebi 929 
mezunlarından: Feridun 

ı-ısst 
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L BUYüK OYUN 
Marie Bel 
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Ankara belediye ha~kanl~ndan: 
J - İhalesi feshedilen binalann numara levhalann111 

asılması yeniden pazarlıkla ihale edilecektir. 
2 - Pazarlık 25.4.1935 perşembe günü saat 11 de be

lediye şirketler komiserliği odasında yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 385 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve fazla malfimat almak 11-o . 

tiyenlerin Belediye numaralama komisyonu reisliğine 
müracaatları. (882) 1 1-1541 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Keşif bedeli 28793 lira 29 kuruştan ibaret olao 

Ankara - İstanbul yolunun 35 + 514 - 'Y/ + 000 nıcı ki• 
lometreleri arasında inşa edilecek 33 adet köprü ve m-.. 
fez inşaatiyle ham taş ihzaratı kapab zarf usaliyle eksi1"' 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6 mayıs 1935 pazartesi günü saat 15 ~ 
Ankara vilayeti Daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler teklif mektuplarım 935 senesine aid tlt 
caret odası vesika11 Ankara nafıa başmiihcndisliğin~ 
almmış ehliyeti fenniye vesikası 2159 lira 50 kunlflu 
muvakkat teminat mektubu ile birlikte ayni gün Aat ı 
de kadar vı"liyet encümeni riyasetine vermeleri. 

4 - İşe aid vahidi fiat fenni ve hususi ıartııame Na. 
fıa başmühendisliğinden 144 ktu1tş mukabilinde verilir. 

İşbu evrakı almak ve projeleri görmek istiyenler ~ 
kara Naha başrnühendislifine miiracaatlan. (8816) 

1-1547 



SAYIFA 8 

Nazarı Dikkate 
Ankara şoför ve işçileri cemiyetinden: 
Bir yardım ve biriktirme sandığı kurmak ve bu husus -

ta arkadaşlarla görüşmek üzere 24 nisan 935 çarşamba gü
nü akşamı saat sekizden sonra Belediye salonunda arka
daşların toplanmasını bekleriz. 

1-1536 

U y A N J " Serveti fünun 
~ yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

Kirahk dükkanlar 
Hal Nr: Sabık Muvakkat teminatı 

bedeli 

4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1z 
1: 
1.ı 

15 
16 
17 
18 
ıg 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 

lira 

1185 
640 
640 
640 
560 
560 
560 
560 
560 
560 
480 
480 
480 
480 
480 
480 
400 
400 
400 
400 
400 
702 
480 

1500 

88,85 
48,00 
48,00 
48,00 
42,00 
42.00 
42,00 
42,00 
42,00 
4~.oo 

36,00 
36,00 
36,00 
36,00 
36,00 
36,00 
30,00 
30.00 
30,00 
30,00 
30,00 
52,65 
36.00 

112,.10 
30 
32 

280 
400 

21.00 yalnız ön kısmı 
30,00 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Ha• Nr: 

!)j 

Suµuıgeci 
Çayhane 

400 
400 
480 
480 
480 
480 
600 
480 
560 
560 
560 
560 
710 
640 
640 
640 
644 
640 
640 
640 

Yeni mezbahada paçahane 
Ana tartalar .caddesinde 
(9) Nr) mağaza 
Sanıan.pa~an caddesi ( 12) 
Nr: Dükkan 
Sanıanpazarı caddesi (5) 
Nr: Dtikkan 
Ulucanlar çarşısında (4) 
Nr: Dükkan 
Saraçlarda (40) Nr: 
Dükkan 
A tpazarmda eski polis ka
rakolu hinası 
Atpazarmda (133) Nr: 
diikkan 
Atpazannda 1 Nr: dükkan 
A tnazarın<ia t t 61120 dük
kan 
A tnazarmda 23 r: dük
kan 
Atnazarında 7 Nr: dükkan 
A tpazannda çayhane 
Atpazarm<f::ı Ahır 

Ankara bPledi)t•-ıinden: 

30,00 
30,00 
36,00 
36.00 
36 00 
3600 
45,00 
36 0() 

42,00 
42,00 
42.00 
42,00 
53,25 
48 00 
48,00 
48,00 
48,30 
48,00 
54,00 
48 00 
s, · bedeli Muvakkat 

lira teminat 
640 48,00 
200 15,00 
480 36,00 

1770 132,75 

2400 180,00 

800 60,00 

1600 120,00 

120 9, 

1SO 11,25 

300 22,50 
300 22,50 

165 12,38 

105 7,88 

100 7,50 
64 4,80 

140 10,00 
64 4.80 

ı - Yukarda numaralan yazılı Belediyeye aid emlak 
1.6.1935 tarihinden 31.5.1936 tarihine kadar olmak üzere 
açık artırma ile kiraya verilecektir. 

l. - Şartnamesini görmek istiyenler hergün muhase
beye gelebilirler. 

3 - İhale 25.4.1935 perşembe günü saat on buçukta 
Belediye meclisi salonunda yapılacaktır. (785) 1--1355 

ULUS 21 NİSAN 1935 PAZA 

~ ""' 
:~Milli Müdafaa Vekaleti ~ 
.. ~ Satınalma Komisyonu 
~~ ti anlan 
' 

İLAN 

16 kalem Rasad malzeme 
ve alatı açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin edilen 
bedel ( 4500) liradır. Şartna
mesini görmek ve almak is
tiyenlerin heı gün münaka
sasma iştirak edeceklerin 
2490 numaralı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde yazılı e
saslar dahilinde 337,5 liralık 
teminat mektubu ile 24-4-
935 çarşamba günü saat 11 
de M. M. V. satmalma ko
misyonuna müracaatları. 

(523) 1-885 

JLAN 

(16428) kilo gliserin mü
teahhit nam ve hesabına sa
tın alınmak fö:ere pazarlığa 
konmuştur. Tahmin edilen 
umum bedeli {11499) lira 
60 kuruştur. Şartnamesi be
delsiz olarak komisyonu -
muzdan alınacaktır. İhalesi 
2. 5. 935 perşembe günü sa
<tt on birde komisyonumuz
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 862 lira 50 kuruş
tur. Pazarlığa girmek isti· 
yenler 2490 No. h kanunla 
şartnamede istenen belge -
leri beraber getirecekler.:lir. 

(841) 1--1468 

İLAN 
• 

1 -- 500 adet bahçe ka-
napesi yaptırılacaktır. Ke
şif bedeli (6405,5) liradır. 

2 - Şartname ve keşif. 
namesi görülmek üzere Fen 
kalemine gelinecektir. 

3 - ihale 22.4.1935 tari
hine rastlayan pazartesi gü
nü saat 15 de Fen Müdürlü
ğü odasında kapalı zarfla 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 
481 liradır. (792) 

1-1357 

ANKARA OSMANLI 
BANKASI MÜDÜRLÜ -
GÜNDEN: 

21 - 4 - 935 pazar günü 
paskalya ve 23 - 4 - 935 salı 
günü Hakimiyeti Milliye 
Bayramı münasebetile ban
ka gişeleri kapalı buluna • 
caktır. 1-1535 

ZAYİ 

27 - 8 - 934 tarihinde beledi

ye mezat yerine bıraktığım 42Q 

numaralı muvafakat makbuzunu 
zayı ettim hükmü yoktur. 

Alımet 

lmtıyaz sahibi ve .8a'1-'Tl:.ı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yaıı İşleri MildilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarmda 

Ulu& Ba:sımevind• basılmış· 

Doktor 

Ali Maruf Ünveı 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

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

Kalecik icra memurluğundan: İLAN 

Cinci 

Dükkan 

Dükkan mcığa
zasile kargir 

Dükkan kar-

gir 

Dükkan ahşap 

Kahve hane 
üst katı iki 

odalı. 

Dükkan ahşa 

Mevkii 

Küllük 

Miktarı 

M - S-
15 -54 

M -S 
80 -64 

M -S 
54 

-..... 
58 

M-S. 

17 -85 

M -S. 
350-88 

M -S. 
15- 54 

Tapu kaydı 

26/ 7/ 934 
1 -

Kıymeti 

400 

3000 

1630 

600 

1000 

500 

'tarafları 

Sağı ve solu ve ar 
Yankiç zade Ahrned 

önü yol 

Sağı ve ar.kası Ta 
O. Ahmed solu yol 
pazar meydanlığı 

Sağı Hacı Abdullah 
lu Tankiç Ahmed 
arkası Ahmedin halle 

önü pazar meydall 

Sağı ve solu ve arl.-J 

Ahmed dükkanı ve b 
nesile mahdut yol. 

Sağı Şükrü Ef. sal 
Ahmed ve arkası 

önü yol. 

Sağı ve arkası 
Ağa solu vakfın, ev1'J 

arsası ve önü yol ile 

Mebus Emin Bey Vekili Ziya Beye borçlu Kaleciğin cuma M. aen Tankiç zade Ahmed ağanıD 
On .bir bin lira borcunun temini istifası için berveçhi beyan tapu ıenedile tasarruf ve tescilinde 

lan tahlifli ehli vukuf tarafından yedi bin yüz otuz lira tahmin ve takdir ıkıymetli 6 parça mahcLll 
gayri menkulatının usulen satılması istenildiğinden icra iflas K. satış ahkamı dairesinde açık artıl" 

ma ile satılacağından 20 - 4 - 935 tarihinden cumartesi günü satışın başladığı ve 5 - 6 - g35 
cumartesi günü saat 17 de birinci ve ikinci satış muamelesi kapa nacağı ve ihaleaile emri ferağı tJ 

yin edileceğinden delliliye harcı rüsumu müşteriye aid olmak ve yüzde on pey ak~i peoin veril' 
mek şartiyle iştiraya talihlerin ve hakkı irtifakla atakadarların duyması ve bilmeai ve bildirmeai j 

nıüddet içinde ve muayyen günde icra dairesinde hazır bulunmaları ili nolunur. 1-153S 

Paris Panayırı • 
istatistik Umum Müdürlüğü 

eksiltme komisyonundan: 
18 ~layıs. - 3 Haziran 1935 

Ticaret ve sanayi erbabı.o' 
büyük müjde. Pariı Panayırı. 

otuz seneden beri, dünyenm eti 

mergup ve en işlek ticaret pa .. 

zarı olmuştur. Mayısın 18 in • 

den haziranın 3 tine kadar aç~ 
bulunacak olan bu azim oıef • 
her yüz binlerce tüccarın 'it 

milyonlarca ziyaretçilerin ına • 
halli içtimaıdır. Bu meşherill 
ehenuniyeti yalnız mallarını tet 
bir eden kimielerin ve büy~ 
bir rakama baliğ olan alıcıtarııı 

alıj verişi değil aynı zamand• 

Avrupa'nın, bütün ulusların bil 

panayıra günden güne artan ali· 
kalariyle tezahür eylemektedit· 

Bu panayıra iştirak edecek oıan· 

lar demiryollar ve vapurlarda. 

bazı şeraiti mahsusa daireainde 
%40 tenzilattan edebileceklerdit· 

"Beyoğlu, 41 Meşrutiyet cadde· 

si (Sabık Kabristan), "ŞAMBR 
DÖ KOMMERS FRANSEZ,, e 

Tabının bedeli 950 lira tahmin olunan sayım ve kontrol 
memurlarma ait talimatnameden 205.000 adet vali ve kay
makamlara ait talimatnameden de 5.000 adet ki ceman 
210.000 risale pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu bab
taki şartname komisyon katipliğinden istenebilir.Eksiltme, 
mayısın 4 üncü cumartesi günü dairede toplanacak olan 
komisyonda saat 15,30 da ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin 
yazılı gün ve saatte yüzde yedi buçuk muvakkat teminat 
vesikalariyle hazır bulunmaları. (855) 1-1486 

ı-\!:J R K iY.E 

llRAAT 
8ANKA.=iı 

·DARA 
BiRiKTiOE" 
QAl-IAT bO~R 

müracaat. 1 - 1529 

1 
Toph~uu·de l~tanbul Le • ı 
vazım Amirliği Satan 

Alma Komisyonu 
han lan. 
İLAN 

Yüzbin kutu et .ıconser· 
vesi 7 .5.1935 salı günü saat 
15.30 da kapalı .zarfla alma· 
caktır. Tahmin bedeli be
her kutu 45 kuruştur. Şart· 
namesi 225 kuruş mukabi· 
linde komisyondan alınır. 

Teminatı 3375 liradır. Ek
siltmesine gireceklerin bel
li günde ve saat 14,30 ka· 
dar tekliflerinin şartname
sinde yazıldığı veçhile Top 
hanede satın alma komis
yonuna vermeleri. (1992) 

1-1546 

1 SİNEMALAR 1 
1 YENi J 

BUGÜN BU GECE 
Fernand Gravey Mirielle Balin 

tarafından tt'msil edilen 

Patron olsaydım 
.Fransızca özlü fevkalade komedi 

BUGÜN BU GECE 
(KULÜP) 

En büyük harb filmi, mül:e .• n.1 bır 

sinema harikası 

Garb cephesinde kanlı 
hücfunlar 

Büyük emsalsiz ve muhteşem oır e~er 

Iler nevi pilan kopyeleri çahu.k çıkarılır. Halil Naci kağıdcılık ve matbaacılık ticarethanesi. telefon: 12..,J 


