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GENCLlK YE TEKNiK 
l'eknik · oları ınsanların yaşayışını 

t h aştıran en büyük gücdür. fa-
er .. . . . 

lltın. guc gıbı teknık gücünü de 

'ide tk 1~e onu en faydalı bir şe
ll he u anmak oldukça zordur. 
aiti r bşeyden evel bir bilgi işi ol
in da eraber, karakter ve enerji
ereke .oradaki rolünü unutmamak 
L ltr Tekn'v• b' h • ~tak ·.. ıgı ır ayal şeklı 
Yat go~den geçirirsek, onda da 

i ,. ın bütün önemli gerekenleri
.. rast 
~ .. Bi;rı_nak durumunda bulunu-

'1ı.ler gıden başlayan hu gere
ha k Yavaş yavaş karaktere ve 

8 
adar çıkar .. 

İt a~ ba~ımdan teknik gücü olan 
• 'lld rn ıle olmayan adam ara-

llc a ayrılık vardır. Ayrılık ilk 
e Yal b'I . tp nız ı gı alan•nda göze 

~e~et~rsa da bunun insanların ha-
ıne .. , 

tı~r· ılı.cmeden başka güder 
Lir ~n~~ de izleri görülür. Büyük 
tıtd a ıneyi işleten, bir otomobili 
l· ırırn b ki v • 
lllt \l .. ça u ugu ıle koşturan, 
•orıg Çagı kuş gibi gök yuzunun 
ada. U:z derinliklerinde dolaştıran 
~e.,·tllın duyguları yaptığı işin dü-
"'tıd d' atıl e ır · Demek ki yüksek ve 
aandır s·· ''k . l .. k . 'arı • uyu ış er gorme m-
ırı k d' 'rr., I en ıne olan güvenini artı-

>a.l>t rısanlar kendi değerlerini, 
, ıklar . 1 . d v • ·ı "l ~e al ı ış erın egen ı e o çme-
lll'a '§rtırşlardır. İşin değerini ar
hıı:ın en büyük güc de teknik oldu-

a D'" ~ore, onun ulus h<'yatı için-
"-., <Sonu J üncü savıfada) 

Sümer Bank~ın 
Genel l(urulu 

Genel Kurul Raporunu 
onadı 

Sümer Bank Genel Kurulu dün 
saat onda Kamutayda büdce ko
misyonunda toplanmıştır. Toplan
tıyı büdce encümeni başkanı Bay 
Mustafa Şeref Özkan (Burdur) 

açmış, ve 1934 yılı çevrim kurulu 
ve mürakipler raporu okunmuş -

tur. 
Bankanın bir yıllık çalışmasını 

anlatan rapor okunduktan sonra 
kurul üyelerinden bazıları düşün
düklerini söylemişlerdir. Banka
nın çalışması üzerinde Ekonomi 
bakanı Bay Celal Bayar, teknik 
sorumlar üzerinde genel direktör 

bay Sümer ve bankanın Maliye ba
kanlığı ile ilgili sorumlarında da 
Maliye Bakanı Bay Fuad Ağralı 
kurulu aydınlatmışlardır . 

Açık oya konan raporla bilan

ço onanmış ve çevrim kurulu be· 
riletilmiştir. Başkanın ileri sürme
si üzerine bankanın bir yıllık ve
rimli çalışması ve üstün durumun
dan ötürü Ekonomi ve Maliye Ba
kanlariyle, bankanın genel direk
törlüğüne ve çevrim kuruluna te

şekküre karar verilerek toplant 

bitirilmiştir. 

'Adımız, an(bmızdır. 

22, 'ISAN 1935 PAZARTESİ 

Tokyo, 21 ( A.A.) - Formoz adasm
(lcı bir deprem olmuş 712 kişi iilmiiş, 2979 
ldşi yaralu1111u~llr. 2295 ev vı!t:ılnus. ve 
?9 . ~ 

-
0148 f'U ll(• z.tll"ttr<l llCr<lnıl§llr. 

Her yerde 5 kuru -
Toşef yeni bulgar 

kabinesini kurdu 
Çirl{in bir hadise 

Dün gelen fstanbul gazetelerl 
bize çok çirkin ve çok yüz kızartı· 
cı bir haber getirdiler. lstanbula 
üç oyun oynamak üzere gelmiş 0 • 

lan Viyananm Libertas takımı Fe
nerbahçe ile oynadığı son oyunda 
yargıç (hakem) bir türk olduğu 

Çankoftan yana olaıı lar Sof yada llir g·ös
teriş yapma){ istediler, ı>oli · hıral{madı 

Sofya, 21 (A.A.) - Yeni Baş
bakan B. T oşef krumuş olduğu hü
kfunetin bundan 19 yıl önce açıl
mış olan prensiplere uyarak gerek 

Bulgar kıralı Boris 

dış ve gerek iç sıyas-.da aynı yolu 
güdeceğini söylemiş ve demiştir 
ki: 

"- Geriye dönmek yoktur.,, 
Garnizon komutanı general 

Czaneff ulsual ekonomi bakanlı
ğına gelmiştir. 

Sofya, 21 (A.A.) - Demok
rat birliği partisi, başkanı olup, 
yakalanması şimdiki kabine buh
ranına doğrudan doğruya sebeb o-

(Sonu 6 ıncı saydada) 

-~------·· .... ------~-
Selıiı· I\:uruluııda ., 

Bayrndrrlrk Bakanına 
teşekkür edildi 

OTOHU IŞLEUI ICIN BASK\-... '1. 
~·A SAlAHIYET VERfLlll. 

Şehir kurulu dünkü toplantısında 

1935 büdce projesini görütmüş ve ko. 

misyon adına verilen izahattan ve kua 

münakaşalardan sonra proje kabul edil· 
miştir. Yeni büdce ile bir ikinci belediye 

başkan oruntağr ihdas edilmektedir. 

Bundan başka belediyenin yeni büdcc 
kararnamesine konan bir madde ile be
lediyede çalışan ücretli işyarlarm maaş
lı olarak kullanılmalal".ını istiyenler hak· 

(Sonu J üncü sayı/ada) 

halde alanda yenilen Fener oyun· 
cularının hücumlarına uğramış bu 
arada konuklarımızdan bir ikisine 
ve yargıça yumruklar ve tekmeler 

vurulmuş; işe seyirciler de karışa
rak hadise büyümüş, öyle ki dost-

ça bir maç yapmağa geldikleri 
yerden avusturyalı futbolcular o
tellerinde dinlenmek için vakit bi. 
le bulamıyarak diyem (ifade) ver
mek üzere karakola gitmeğe mec,.. 

bur ),almışlardır . 

Spor ahlakı ve sporcu soğuk 
kanlılığı üzerinde çok şeyler ya
zılmıştır. Ne yazık ki bunca yazı
ların sporcularımız ve seyircileri. 
miz üzerinde hiç bir iz bırakma• 
mış olduğunu görüyoruz. 

Y argıça, usullere, spor kuralla. 
rına kulak asmıyacak olan vey<\ 
bir oyunun coşkunluğu araıınd• 
bunları unutacak kadar sinirlerine 
emredemiyen bir sporcunun bir 
spor alanında hiçbir iti yoktur. Biı 
stadyum ne bir forumdur, ne da 
bir boğa döğüf meydanı •• 

Nasıl olursa olsun düzeltilmesi 
gereken bu büyük eksiğimiz üze. 
rinde şimdiye kadar çok hoşaörüt 

- Lütfen ssyıfayı ft:Virinlz -

O.'iınanlıcadan 7ürkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. 29 
ı - IJz tiirk<:e kiiklerden gelen siizlerin J;arşısma (T. Kii.) beldeği (cıltimeti) lwnmu*tur. Bunların lıer biri hal.· kında sırası ile uzmanlarımızın ( mütelıaııı•) 

)'azılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karsıİıldarın iyi ayı ret edilme.<ci için, gerePine giire, framıızcalnrı tlll )'llzılnıış. ayrıca ifrnelder de 1.-onulmuş tur. 
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- K ii"·ii ıiirlu,,:e olun kelimelerin bu günkü işlenmiş ve kullanılan ~ekilleri alw mışlır: A:clı ak olun hak, aslı iigünı 11lan 

len şekil gibi. 
1 ::::: • 

tıf kesilme, gevşeklik, kesel. 
. ttırı 
E ek <Bak: icad) Açmlamalc 

:::::ı . 
Örıı - Açın, 2 - (Bak: İğcad) 

ek. IC 
~e ... · ımya en büyük keşiflerini Lavvazye'-

"1ed 
t~ı.oı.o Ylltıdur - Kimya en büyük açrnlarınr 

a~ye• 
• ~ Ye borçludur. 

:::::: A 
"'Çan 

~i~ 
~ etmek == Çekmdr 

t.._ ttırı '-
.• , '" ::::: Giılcmek 
~ ::::::: A-
ttnl'tı. g:zı pek, ağzı sıla, gizer 

l}'et - c· - ızerlik 
-..;: 1( 

ey, Yakma, dağlama 
ttrı-ıc1t ::::: ~ 
~ ,,.... Daglamak, köymek 

l(eyif (T K ") f• • o. 
ı <aak· . • 

,,.,. · ındı) = Keyfiğ, kendiz 

k_ ....., 8ö> le bö 1 
~!ile • Y ece, bunun gibi, da, dahi, yine 

~'d ::::: Bunun 'b' . .. l 'd " ~ı· gı ı, yme, oy ece, ı em 

~fıs 
1 

l'Ü?başı Önyüzba"J 
::::: 1( .. 

~d afatası 
r. ' ...... n '\Jl~~ """ 0 Yunl •'< 
... ,, ...... 
'\ıt~ '"' Dedikodu 

(Fr.) Critfrium 

ı,. t::::: Ok 
'\ı~t Utna, lektür 
~ etltıek -
t~ - Okumak, laktırmak laksıymak 
~ t lcita.bı 
~ ..__ Okuv = (Fr.) Livre de lecture 
~ ICısını 

~t ,,.._ 
'•~ .... kısmet 

~il- ::::: Ölçclc 

t· .,,.... ICa.buk -..., "'n:ı ı - llöı ... e le v u- "k1··1. 
'I( <nak. .. • ıtga (T. Kö.), 2 • uyu ua. 

· ces:.met) 

urnek: ı - Yeryuzıi beş buyuk Krt'aya ıetrık 

olunur Yeryüzü beş biiyük bölgeye (krtğaya) 

ayrı/u. 

2 _Duvara ıalik edilebilecek k1t'ada (cesamet

te) bir harita D'.Jvara asılabilecek büyükliik-

te bir harta. 

Kıtal = Öl<lJr ür.ı 

Mukate!e = Öldürüşme 
Kıvam - Tav 

örnek: Bu işin tanı kıvamrna geldiği bir sıra

da = Bu işin tam tavınr bulduıJu bir sırada. 

Kıyafet = Kıyafet (T. Kö.) 

Kıyam -: Ayaklanma 

Kıyam etmek = Ayağa kalkmak, ay:ıklanmak, knl· 

kışmak 

Kıymet Değer, kıymet (T. Kb.) 

Kıbar Kibar 

Kibr Kibir 

Kifiıfı nefs - Doyumll'k 

KiJı. = Kireç, kireç tatı 

Kılye = Böbrek 

Kin == Kin (T. Ki>.) 

Kisve - Geysi 

örnek: Din rüesasının hususi kisve giymeleri 

menedilmiştir = Din uluca/aTJnrn özel geysi 

giymeleri yasak edılmiştır. 

Kişver = Ülke 

Kit:lb - Kitap 

Kitabe Yazıt 

örnek: Orhon kitabeleri = Orhon yazıtları 

K.ivaset = Usuğ 
Örnek: Bu meseleyi sizin kiyasetinİ?.c tevdi 

ediyorum. = Bu sorumu sizin usuğunuza bua
kıyorum. 

Kolordu kumandanı (ferik) = Korgeneral 

Kolordu kumandanı Korkomutan 

Kolordu eı kanıharbiyesi = Korkurmay 

Kongre Kurultay 

Kontör, muaddid = Sayaç 

Köhne Eski, eski püskü 

Örnek: Üstünde bir köhne libas ile karşıma 

çıktı Üstünde bir eski püskü gey~i ile karşı-

nıa çıktı. 

Kı o!:i - Taslak 

Kubbe Kubbe, kümbet 

Kudsi - Kutsal 

Örnek: Milletin büyük in1·ı/ablarrnda pi§Va ol· 

malc ağır oldugu kadar da kudsi biı iştir Ulu

sun biıyiik devrimlerinde önayak olmak agır 

olduğu kadar ela kut.\al bir iştir. 

Kumandan = Komutan 

Kumanda Komut, komuta 

Örnek: l - Askere verilen (hazrrol) kumanda-

sı iizeri11e = Askere verilen (hazırol) komutu 

üzerine. 

ı - KumaJJdası altında bulunan livayı şarka 

doğru ilerletti = Komut ı /tında bulunaıı tu-
ğayı doğuya doğru ilerletti. 

Kur'a Kurğa 

Kurb Yakın, yan 

Kuıban = Sunam 

Kurrelülayn = Göz h:!beği 

lıiikiim, tiirkre Hçek., kökünden ge--

..._un= r..urs ~ı. Kö.) 

Kusur = Kusur (T. Kö.) 

Kuvvet Kuvet (T. Kö.) 

Kuvvei inbatiye = Bitelge 

Örnek: Kuvvei inbatiyesj pek feyizdar 
garb vilayetleı·i - Bitelgesi pek gür olan 
illeri. 

olan 
batı 

Kuvvei muharrike (Bak: Hareket) = lıletı• 
Küçük zabit - Erbaı 

Küfretmek = Sövmek 

Küfürbaz Söv gen 

Küfüv Dendeş 

Külfet = Yük, ağırlık 

Kül 

Külli 

Tüm, bütün, hepsi, kül = (Fr.) Le tout 

Tümel, külliğ 

Külliyet Tümlük, külliyet = (Fr.) Totalite 

~~üııh Öz, kök, künüğ 

Künye - Soyadı, künye 

Küre - Küre (T. Kö.) 

Küreyve Kürcc:k, yuvarcık, küreyce, küreyve 

Kiırsi - Kürsü (T. Kö.) 

Küspe 

Küstah 

Poıın, tortu, küspe 

Küstah 

Örnek: l - Dwrnşa = Gönulaçan 

2 - Kişverküşa = Ülkea~an. 

Küşad = Açım, köşat 
Küşayiş -= Aç klık, ferahlık 

KütaJa = Kısa 



SAYIFA ı 

davrandık. Spor kurumlarımız 
böyle suçlar işliyen sporcularımı
za çok hafif cezalar verdi ve hu 
cezaların çoğu süresinden (müd
·detinden) önce bağıtlandı. Bu fC· 
kilde bir spor anlayışının memle
ket için pek zararlı olduğunda ve 
bu düşünüşün vakit kaybedilme· 
den denişmesi için her çareye baş 
vurmak gereğinde artık şüphe et· 
memeliyiz. 

Spor bir terbiye işidir, bunun 
dışında yaşama hakkı yoktur.Yen
meyi istiyen sporcu yenilmeyi de, 
ancak çok çalışmak için bir hız 
alma vasıtası saymalıdır. Haksız
lık, apaçık meydanda olsa bile, 
bir sporcu hakkını almak için 
yumruğunu kullanmaz. Bu yaşa
ma törenine (adabı muaşeret) uy
mıyan bir yabaniliktir. 

Dayak yemiş olarak memleke
tine gönderdiğimiz bir yabancı 

sporcunun ülkemiz ıçın ne kötü 
bir propagandacı olacağını düşü
nerek ulaularına kartı itledikleri 
suçtan dolayı dayak atanlar üzü. 

lüyorlar mı, bilmeyiz.. Bildiğimiz 
hir şey varsa, bu çirkin hadisenin 
örtbas edilmemesi ve suçluların, 

ortaya çıkarılarak örnek olacak 
tekilde cezalandırılmaları lüzu
mudur. Hoş görürlük çoğun, su
çun tekrarlanmasına yol açar ve 
biz artık topraklarımızda böyle 
şeyler görmek istemiyoruz. 

1111111llllllntl1111111Hl1111111111111111111111111ilili111 

Otuzuııcu kılavuz-

da aylıli ahoııeleı·i

miz doluyor. Gazete 
gönderilebilmesi • 

l· 

çin şimdiden yeni
lenmesi. 

Kiıtle = Yığın, kütle 

il ç 
Dı§işler Bakanımız 

İstanbul'da bekleniyor 
lstanbu1, 21 (Telefon) - Dış ı,ıe:

Bakanımız B. Tevfik Rüştü Aras'ın gel
mesi bekleniyor. 

Sağlık Bakanlığının 
bir buyruğu l 

lstanbul, 21 (Telefon) - Sıhhat Ba· 
f{anhğından verilen bir buyrukla okula· 
larda yapılan difteri a§ısına ıon veril· 
mi§tir. Bundan sonra çocuklar okulaya 
yazılırken Hğlık raporiyle birlikte bir 
de difteri aşısı raporu götüreceklerdir. 

Bay Murad geliyor 
İstanbul, 21 (Telefon) - Şehrimiz. 

de bulunan Uluslar Sosyetesi mesai bü. 
tosu şefi B. Murad bu hafta Ankara'ya 
gidecektir. 

Yürükfili plajı 
lstanbul, 21 (Telefon) - Belediye 

Büyükada'da Yürük Ali plajını satın al
tnağa karar vermiştir. Plajın sahibleı i

ne sahnalma işi bildirilmiştir. Bu•·a:;ı a
daları güzelleştirme kurumu tarafından 
plaj yapılacak~ll". · 

Çimento fiatlan 
İstanbul, 21 (Telefon) - Çimento 

fiatlannın indirilmesi hakkındaki Ekon-:>· 
mi bak,.nlığının bifdiriği bugün vilayete 
bildirildi. 

B. Fuad Köprülü 
döndü 

lstanbul, 21 (Telefon) - Paris'te 
türk diline ve türk kültürüne aid araş

tırmalar kurumunun tertib ettiği konfe
ranslardan birini veren B. Fuad Köprü. 
lü Pariıten ~ehrimize gelmiştir. 

Layuhti Yanılmaz 

y u K L A R 
Turizm l{omisyonu 
öhürgün toplanıyor 

Türkofis'in teşebbüsiyle kurulan ba-
, kanlıkla turizm komisyonu ilk toplantı
sını çarşamba günü Ekonomi Bakanlı

ğında yapacakbr. Toplantıyı Ekononıi 

Bakanı adına Asbakan Faik Kurdoğlu 
açacaktır. 

Komisyona düşüncelerinden damşrrıa 
suretiyle arrğlanmak üzere İstanbul be. 

lediyesinden ve Turing kulübden bi~er 
delege de çağrılmıştır. Komisyon Üyt!si 
on beş kişiye varmaktadır. 

Komisyonun görÜJeceği işler ara~;;:ı. 

da turizmin gelişmesini temin edecek 

sorumlar vardır. Türkofis dış ülke~ r 

için hazırladığı turizm kurumlanma pro
jesini de komisyona verecek komisyon 
turizme aid bütün sorumları görüşecek 
tir. 

Türkofis komisyon için eh"aflıca let-

1..iklerden sonra birer rapor hazırlamış. 

tır. Raporda turizmin tarihçesi, türlü ba· 

kımlardan Önemi ve asığlan tebarüz et

tirilmekte, turizm kurum ve propagan
dasma aid özlü istatistikler ve haberle.
verilmekte, turizmin genel kriz içindeki 
durum ve buna karşı turistik ülkelerin 
aldıkları tedbirler ve turizmin yeni yö
nelten ülkemizin geni,t bir surette asığ. 
)anması düşünülecektir. 

Rapor, ülkemizin turizm durumunu 

etraflı bir şekilde anlatmakta ve ulu~·1l 
bir turizm politikasu~ın gerck!ni göste· 

reı·ek bu yolda alınact-k bütün ckonom k 
teclbiı·lerin bütün devlet kurumları, be· 

lediyeleı·, ve ilgili olanhı·ın elbirliğiy[c 

çalışacakfan ana programın çizgileriııi 

veı·ecektir. 

Komi~yon toplantısını devletin tu
rizm işlerine ilk ve ltöklü bir ilgisinı 
gÖsteı·m€k bakımından başlıbaşına biı· 

değer ve anlamı ta-şımak~adll". Bu iti
barla alınacak kararlardan turizm için 
asığlı kararlar bel<lenmcktcdir. 

l{adınlar Birliğinin 

dünlcü ınitingi 
İstanbul, 21 (A.A.) - Türk kadın

lar birliği tarafından. on ikinci arsıulu 
sal kadın birlikleri kongresinin şchrimi7. 
de toplanması dolayısile tertib edilen 
miting, büyük bir kaJabalığın iştirak: .• 
le Tepebaşı şehir tiyab-osunda ya;nlmı'i 
tır. 

Mitingin saat 17.30 da yapılacagı 

ilan edilmiş olmasına rağmen saat 16.3•1 
da tiyatrn yapısı ağzına kadaı· dolmu-ı 

bulunuyordu. Kalabalık arasında kad•n 
saylavlaı-ımız, arsıulusal kongreye İşti
rak eden safkurlar türk, ve yabancı m;ıh. 
fillere mensub bayanlar jfi:İze çarpıyor

du. 

Saat on yedi buçukta türk kadınlar 

birliği başkanı Latife Bekir, kadının ge

nel hakları konusu etrafında sözler soy

leneceğ!na bildirdi ve ilk sözü ars. · , -

sal kurumlann onuı-sal genel katibi v~ 
uluslar sosyetesinde çocukları koruma 
kurulu üyesi Bayan Gour aldı. 

Hatibin konusu ·'kadının bir yurdda~ 

sıfatile ödev ve hakları., idi. Bayan Gour, 
kadının sosyete içindeki ödev ve duru. 
ınunu tahlil etti ve çok alkışlandı. 

Latife Bekir, " bu toplnatıd::ı söz söy
lemek için sekiz günlük yoldan gele11 
bir kon~'<., diye İngiliz saylavlarınd,.n 

ve tanınmış feministlerden Ledi Astor'u 
taldim etti. Ledi Astor, uzun alkı~larla 

la kesilen söylevinde, lndının bugünk;i 
sosyete tclak!cisind ı: ki yerini anlattı ve 

Atatiirk'ün, kadının hayattaki yel·İııi 

takdir edişinden büyük bir hayranlı!< 
duyduğunu söyledi. 

Üçüncü hatib Antalya sayla'\.-ı Bayan 
Türkan Başl:ıuğ·du, Bayan Tlıı-kan ko
nuldan sclamlac:,ktan sonra, tüı k k'ldı

mnın bugünkü durumunu daha eyi kav
ramak için dünle bugün arasında biı· 

mukayese yapmak lüzumundan bahset. 
ti. Ekonomi, ahlak, bediiyat, sıyasa 'c 

l • 

İstanbula geleu ro 
turistleri 

lst:ınbul, 21 (Te!efon) -

Sena ve paı·laınentosu Üyeleı in' 

~ilik bir kafile aile!crı! le b"riikt 

vapurla fstanb ~ıf'a geldi!eı·. lıı 

Yıldız ve Dolmabahçe sarayforını g 

!er. Buradan Mısır \'C Kudus·e gıl 
leı-dir. 

Turing Kulübün yıll 
toplantısı 

htanbul, 21 (Telefon) - 'fıı 

Tuı-İng ve otomobil kulübü yrllrfr 
gresini bugün yaptı ve yeni çe,•rıı1' 

ı-ulunu seçti. 

Sümer Bankın bir ktı 
lstanbul, 21 (Telefon) - S 

Bank Hereke ve Feshane fabrika! 

çevrim işlerini birleştirmeğe karat' 

miştir. Bu birleştirme yüzünde11 

maddelerin satın alınmasından 

Yet fiatlannda mühim artırıma elde 
leccktir. 

İnhisarlar genel müdil 
lstanbul, 21 (Telefon) - Viy,,ıı> 

gözlerini tedavi ettiren inhisarlar 

müdürü bugün lıtanbuı'a geldi. 

lıukuk bakımından dünle bugün ,rı 
daki büyi.ik farkları anlattı. 

&undan sonra Romen salkuru il' 
nr Prenses Kantakuzen, Fransa ' 
başkanı Bayan Brunşuvdyg söz ııld 
Miting saat 8.30 a kadar devam et~ 
dağıldılar'. 

*** 
lstanbul, 21 (Telefon) - ArsJ\11 

feminizm kurultayı üyeleri bugiiıı 

suı;İ bir Yapuı·la Boğaziçinde bir 1' 
yaptrtar. Beylerbeyi sarayını geı 

Orada güzel bir büfe hazırlanınr~fl·J:· 
legeler öğleden !!onra Tepeba~r f,eft"'" 

tiyatrosunda bir miting yaparnk ııÖ 
]er verdiler. 

Latife Şaka Levn = Renk 

Kütübhane = Kitabsaray = (Fr.) Bibliotheque 

Örnek: Beyazid kiiriibhanei umumisi = Beyazit 

genel kitabsarayı 

Örnek: Kendini Jayııhti addetmekten daha bü
yiik hata olamaz = Kendini yanılmaz .sayıııaktaıı 
daha büyük yanrlma olmaz. 

Örnek: lliç latife kaldırmaz = Hiç pka kalclır-

maz. 

Laubali Saygısız, senlibenli 

\ 
Levs = Pi~lik 
Leyli Yatılı 

Kütübhane = Kitablık (Ev eşyası) 

Örnek: Evdeki kıitiibhanemde bulunan -= Ev

deki kitablığımda bulunan. 

Kütübhane = Kitabev - (Fr.) Librairie 

Örnek: Yeni basılan bu eseri her kütübhaneie 

bulabilirsiniz = Yeni basılan hıı eseri her kitab
evinde bulabilirsiniz. 

Kütübhane (evde ayrılan kısım) Kitap odası, ki-
tap salonu 

Hastahane = Hastayurdu 

Eczahane = Emget 

La = 1 - Sız (Sonek), 2 - Jış (önPI·) 

Laalettayin =- Gelişi güzel, kim olursa, ne olursa 

Örnek: Laalettayin bir yere koyunuz Gelişi 
güzel bir yere ko_yunuz. 

Laalettayin birini ~önderiniz = Kim olıırsa bi
rini gönderiniz. 

Laakal = En az, en azdan, hiç olmazsa 

Örnek: Laakal uç kişi olmalı ki hu işi yapabile

yim = En az ııç kişi olmalr ki bıı ışi yapa

bileyim. 

Laccı·em (Bak: Şübhcsiz) Besbelli 

l..imekan = Orunsuz, yersiz. 

La.ahlaki = Dı~ahlaksal 

Örnek: Lfı.3Jılaki bir hareket - Dışahljksal bir 

hareket. 

Ladini = Dışdinsel 

Layemut - K.ılız, ölmez 

Örnek : Layemut bir i!ser = Kalrz (ölmez) bir 

eser. 

Layüfna - Y okolmaz 

Örnek: MuhJbbet l{Jyiifna bir hazinedir 

gi yokolmaz bir haznedir. 
Sev· 

Layenkatı = Ara vermeksizin, aı·alıksız, ardı aı·a -

ıı kesilmeden, bidüziye, boyunca, aramsız 

Layetecezza = Bölünmez 

Uyuacl = Sayılmaz, sayısız 
Örnek: Bir ciimle içinde Layuad hatası var 

Bir cümle içinde sayısrz yanltşı var. 

Layutak Ç':lkilmez, dayanılmaz 

Layüsel = Sorgusuz, sorulmaz 
Örnek: lliç kimse layü.~el oldıığıınıı ileri süre-

mez Hiç kimse sorulmaz (~orgıı~uz) oldıığıı-

nıı ileri süremez. 

Labis Giyen, giymiı: 

Laf Laf (Yakutça) 

Lafa = Lafız (T. Kö.) 

Lagar Cılız 

t..ağv Kaldır~a, kaldrrrlm:ı 

Lafrvetmek - Kal.:lırmak 

Örnek: Bıı işi çoktan lağvettiler ::: Bu işi çok
tan kaldrrdılar. 

Lahik . ı - ş:mdilik (Sabık kar:rlığı) 2 - U
laşık 

Örnek: Trabzon valii lahiki 
diki ilbayr 

Lahika Ek 

Lahikai mütckaddime = Uneı.-

Lahikai mü.eehnirc Sonek 

Lah ik ulınak - Ulanm<ık, yetm~k 

Lahimc - - Etçil 

Lahn 

Lahd 

Lemh:ı 

Ağız (Miizik terimi), !ahin 

Kovtak, la11it 

Kıpma, lah.:a ı 

Lakayd -"" Aldıı-r~sız, k lyıtsrz 

Trabzonıın :şim-

Örne 1<: Lakayd bır .-ulam - Aldırışsu bir :ıdam 

Lftk :.ı Aı k, yalnız, fak;ıt 

Öı n. k: Dediğini/.e peki, lakin benim söy

Jcıliklerimi de yabana atnıarna/r~ınız. - Dediği

ııixe peki, ancak (yalnız) benim söylcuikleıimi 
de yabana atmamalısınız. 

UH (Epkcm) - Ebseın 

Lal Al 

Lamiııe Doku nam 

Lane Yuva 

Lan at - llerıç 

Örn~k: Kötülere lanet olsun 
of<;ıın. 

Kötülere ilenç 

Layık Yara:pk, yaraşır, değimli, layık (T. Kö.) 

Liyakat (Bak: Ehliyet) Yararlık, değim. 

Örenk : Çok liyakat gösterdi = Çok yaraılık. 
gösterdi. 

Leb Dudak 

Lebeo.leb Ağızağıza, silme 

Örnek: Baı·dak, Jebaleb dolu =--= Bardak, .ıgız -

a.ı;;ıza dolu. 

Ledettahkik Gerçinlendikte 

Leffetmek Dürmek. sarmak 

Leh - Yana 

Örnek: Ben onun lelıindeyinı = Ben ondan ya-
nayım. 

Leh dar Yanat 

Örnek: Onıın bir tek lehd.uı yoktu = Onııtı biI 
tek yaııatr yoktu. 

Lehinde söylemek = İyiliğine söylemek 

Lehte olmak --= Yana olmak 

Lehçe 

Lehib 

Diyekk, lehçe ( T. Kö.) 

Alev 

Leim = Alçak 

Lem'a Şevle, panltı 

Lemean elnıek - Panldamak 

Örnek: Nasiyesinde zeka Jen1c ·111 ctn1el:.tedir = 
Alnrnda zeka parıldamaktadır. 

Lemsetmek - Dokunmak, ellemek 

Lenk Aksak, topal 

Luze, Leı·ziş - Tıtreme, titreyiş 

Levazım - Geı·eç, yarat 

Örnek: Levaumr ııatanıam bir ordu - Gerec:;i 
<'ksik hir ordıı. 

Levend = Boy•an, levent 

Örnek: Levend bir delik anır -= Boysan bir de
Jikanlr. 

Levha - 1- Yazı, 2- Yaprak, 3- Tabela 

Levmetmek Kınamak 

Örnek: Öldükten sonra dii!jmaıılarc onu 

nıetmcdiler = Öldükten sonra düşmanları 
k111amad rlaı. 

lcv-

onu 

Lcyyin = Y umu,ak 

Lezzet - Tad 

Örnek: Leueti11i almadan bitti = Tadını 1 

dan bitti. 

Lider . Önder 

Örnek: A~atiirk, Türk milletinin siyasi ~·e; 
ıinıai biitiin işlerinde lideridir -- Atatüık, p 
ıılıısunıın ~ıyasal ve sosyal biitün işlelfsıde 
deridir. 

Lifafe = Sargı 

Li•te - Çizelae 

Örnek: Son çıkan Ihterle ismi voktuı = 50P 
kan çizelgede adr yoktur. 

Li\'a - Bayrnk, sancak 

Liva (Süel terim) ~ Tuğay 

Liva kuın;ındam = Tuğkomulan 

liva kumandam {mirliva) = Tuğıeneral 

Liva kumandanı (miralay) = Tuğbay 

Lihye - Sakal 

Lisan (zeban) = Dil, lisan (T. Kö.) 

Lugaz - Bilmece, )ugaz 

Llıtf Kayra 

Lutf Kayrı 

Örnek: Onun çok lıitfıınu gordü = Onurı 
kayrasınr gördii. 

Liitfetmek Kayramak 

Luub = Oyun, eğlence 

Lüb - Ö.:, lüp (T. Kö.) = (Fr.) Polpe 

Örnek: Liibbü dimagi = Beyin özü - PıılP' 
rebralr. 

Lücce - Engin deniz 

Lüknet - Kekeleme 

Lüzucet = Yapışıklık, yapr~kanl:k 

Lüzucetli = Yapışkan, ağdalı 
(1~ 

Örnek: Liizııcetli bir madcle - Yapışkan 

Jr) bir madde. 

' Lüzum -= Lüzum (T. Kö.) 



Oıı heş yılda Sovyet sinemasının 
vardığı olgunluk 

Sinema Votkanın yerine Sovyet sahneye koyucularının 
eaerleri daha sessiz sinema devrin· 

Fe t' LENİN de dünya ekranları üzerinde ün 

• ıval' h itte e ma sus çıkan bir ıa- almıth· Mesela Ayzenıtayn'ın -bütle Yazdığı makalesinde adeta Potemkin zırhlısı -, Pudovkin'io 

geçecektir. 

da
11 

nkgarp sinemacılığına mey • • Anne• - ıi, - Asya üzerinde fırtı· 
l'l ko ~r gibi bir vaizyet alan ic- na - sı, Turin'in - Turksibi • i, Erm-

onut · "-Yii ~11 azasından sinema sa- ler'in • imparatorluğun döküntü • 
"'"'• refı Şumyatski Yolda, fU leri • gibi filimleri bütün Avrupa 

.. e erle sözüne baılıyor: münakkitlerinin takdirini kazan • 
""'1a b Moskova bugün kendi si- mıttı. Lakin gerek bu devreden 
..._ ayramını açıyor. Bu, sine- evvel ve gerek bu devreden sonra 
~ ulu~l~rarası bir imtihanı o- Sovyet sinemasının uzun emekle -
lltedi ~1~· ~ı~ı~. festivalde yapmak me, taklit, arattırma, buhran dev • 
tı lcüJl~ız ıkı ış var: biri; ulusla· releri vardır. (Asya üzerinde fır-
hlc :ur bakımından biri birine tına) adındaki filmin müellifi Pu-
Iİ d~n •tlırmağ~ çahtmak, ikinci- dovkin emekleme, taklit, ~e buh • 
Sfit11ı ~a~ancı sınemalarla boy öl- ran d-evreler'-j ~öyle anlatıyor: 
•e e lır. Fakat bu boy ölçü9me Yarı• ·d' l · 

1 
"- Rejisörlerimizin ve aktör-

'lce.'-t'I' 1 e.o _ogı~ 8: anında olmı -.. a ır. Brzım ıdeologie'mi• bi- lerimi2in ilk eserlerini hatırlıyo • 
ı. lllahsuıtur. Biz ecnebi sinema· rum. Filimler ekseriya Amerikan 
"Cl'Jnın .. ı ld o··rneklerı' nı'n soluk bir kopyası o -
~. . en guç Ü o ukları sahalar· • ıın lan maceralara ait bön bir mevzu 
~e k ema sanayiinin teknijinde "ı fe le hi.kimiyette onlarla ya • üzerinde kurulurdu. Filmin ıa· 
~ek iıtiyoruz. brslarından olan hainlerle kahra· 

""""ut~ncı ulusların .. hneye ko- manlar ancak elbiselerinin biçimi 
~İpt arıyle montaj sanatında, ter- ve bıyıklarının tekillerile biribir • 

e se 1 lerinden ayrıd edilirlerdi. Ne be· 
ti İf ~aryo arın açık, sarih, ka-t•:k adesınde, eserlerin dramatik, rikilerinde ne ötekilerinde canlı 
" &ek t 'b bir karakter izi vardı. O azmanki 

Y 
ertı inde yarıt edeceğiz. 'İl abancı ulusların operatörle • tabirle "filimler topallıyordu"; fi. 

e us U d timler topallıyordu; çünkü he • 
•e u er e, sanatlarının liyakat nıah · · d nüz rejisörler ayakları üzerinde 
l'lnd _ ıyetın e, seslerin iktıda . ykı temizlikte yarıt edeceğiz. duramıyorlardı. 
oy 1abancı ulusların aktörlerile O azmanlar yaptığımız filimler 
•in~n arına hi.kim olmak derece • bize ne f aidesiz ne de budala gö • 

Q boy ölçüteceğiz. rünnıüyordu. Ancak timdi on yıl 
.,. ununla beraber bu sözleri • içinde partinin say .. inde ne de • 

1 
1
lden k d' · rin değitiklikler geçirdiğimizi ve 

ll\lt en ı sınemamızı ve ya • hl Yabancı ulusların ıinernaıını ne büyük bir kültür yolu attığımı· 
eıı· ~~z sekil bakımından takdir zı anlıyabiliyoruz.,, 
h 'K•rniz zannedilm .. in. Elbette Pudovkin'in iptidailiğini bu ka· 
le a."ır. Bizim kıymet ölçümüz ''muh dar canlı bir surette anlattığı rus 
ı. ';; iç,, üzerinedir ve gene öy- sinema11 yükıelmeğe batladıktan 
•i h~lacaktrr. "muhteva= iç,, ya· 90nra 1929 ile 1932 yılları arasın-
ni •r eserin kuvvetini ve kıymeti· da ıene sendelemeğe bafladı. Sov· 
lik~•P•_n tey ! ... Her filmi burada yet filmlerinin kalitesi birden bi-
t, rlerınin yönü ile anlamaia sa- re düttü. O zamanlar filim yapar-
., !ocağız. Eserin tamamlrğını, ken akla gelen biricik "tem,, siya· 
'•~•~un ve phsiyetlerinin doi • ıi terbiye filmi idi. Bunlar muay -
ley~gun~ tetkik edeceğiz. Hor yen bir mevzudan mahrum, şe • 
ıı. en once eseri bütünlettiren birde ve köyde komüniıt partinin 
1. rlçaların arasında yaratıcı uzvi yapıcılığını kaba vasıtalarla, kay-
oır i'.. , gı arıyacağız. naımalarla göstenneğe çalıtan fi · 
tir· Bu yarışa büyük bir sevinçle limlerdi. Lakin bu filimler daima 
tid~·Oruz. festival' den iıtediğimiz menfi bir neticeye varıyordu: So-
ltıi .1 şeyler var. Kendi filimleri • yirciler bu filmleri beğenmiyor-
da lın seçiminde çok güç beğenir lar, yahut can sıkıcı, zevksiz bu -
tig~'":.ndık. Göıtermekten vazgeç- luyorlardı. Dolayısiyle metnleke-
"":;•z ~aha birçok filimlerimiz tin sahneleri bombot kalıyor, ya-
'' •r kı müelliflerine ve onlan hut ecnebi filimlerinin istilasına 

Pan t·...:. 1 kaf' d. s ~.._ro ara teref vermeğe uğruyordu. ı ırler. Nihayet 23 nisan 1932 de fır-
ta.f Festival sert, ciddi fakat ta . ka Sovyet Rus yanın bütün sanat-
lf i 11k2• olacaktır. Hükümlerimiz karlarını topladı. Ve sanatkarla-

ç ırn · h d h d · tik . semn, atta Avrupa, Ame· rı daha genif, a a erın araştır-
k · ~I sı~ema aleminin en tanınmıt malar yapmağa ve daha cüretkar 

sı erı . h'l d . 1· . eı,.. d' n n ı e eğerinden tüphe yollar seçmeğe, komünrıt rea ıteyı 
~ •kleri: ~ovyet ıinemaanua daha kudretle ifadeye davet etti. 
~lirij .~ otorıtesı, salahiyeti, ve kül- O zamandan itibaren sosyalist re-

uzerine dayanacaktır.,, alizmi bütün Sovyet sanatlarının 

k 
Naki tt·~· · ld S k. l h ıst e ıgımız bu sözler ilk ba- parolası o u. anat ar ar er şey 

b\l. ~ Pek saf, pek bön görünür. den önce filmin muayyen, sağ · 
cıns "~.. l 1 let ogunme ere garplı bir dev- lam ve metin bir mevzuu o ması 

ULUS 

Gündelik 

GENCLIK \"E TEK IK 
( Bası l inci sayıfada) 

de oynadığı yüksek rolü hiç bir 
vakit ıözden uzak tutamayız. 

Hele ıenclijin daha ilk yıllar· 
da teknıkle- batıöz olması verr.k. 
tir. Gençlik kendi batının özgülü
ğü dolayısiyle bunu severek ister, 
çünkü onda ya,ına göre büyük ve 
fiiç itler yapmak arzusu çoktur. 
Genç bir daia tırmanmaktan, bir 
ayak topunu istediği yere gönder 
mekt~n na11I gurur duyarak hazla
nına, biı makineyi itletmeklen, 
bir paraıutle atılmaktan belki da
ha çok haz ve gurur duyar .. Birin· 
ci çetid ba,arımlar doğrudan doğ· 
ruya büyük bir ıoysal değer yarat
mazsa da ikinciler, ulusal hayalın 
yükselmesinde daha büyük rol oy
narlar. Gençlikteki spor hevesi
nin teknik alanına çevrilmesi bu 
bakımdan çok faydalı bir ıeydir. 

''TürkkUfu,, kurumunun bunu 
dütünerek bir takım çareler ara· 
ması ıerçekten sevinçle kartılana· 
cak bir harekettir. Gençliği uçma 
tekniğine alııtırmak için Rusya· 
dan getirilen uzmanların bu yolda 
çok fay dalı itler göreceği • 
ne inanmaktayız. Ruıyada genç
lik ve teknik sorumu Rus devrimi
nin büyük itlerinden biri olarak 
göz önünde tutulmakta ve ona gö
re düzenler kurulmaktadır. Dev
rimizin büyük itÇilerinden biri de 
tekniıiyendir. Bir sosyete içinde 
onların ıayısı ne kadar çoğalırsa, 
sosyetenin devam ve yükselme gü
cü de o kadar artar.. Arsıulusal 
hayatın giditi de hergün biraz da
ha bu hakikatin değerini artır
maktadır. Bundan sonra teknik 
kahramanları hayata hükmede-

ceklerdir. 
Zeki Mesud ALSAN 

Sehir Kurulunda 
' (Başı ı ıncı sayıfada) 

kında büdcede aynlan, ücreti ıeçmemek 
ve Bakanlar kurulundan karar abnmak 
f&rliyle bu ücretlerin maaş yapılması 
için belediye ba•kanlığına i:zin verilmiı. 

tir. 
Gene bu kararnamenin baıka bir 

maddesine ıöre de otobüsiıleri için ) .,. 
pdacak mülhak büdcenin tasdikine ka· 
dar otobüs itlerinin ve iıletmesinin icab 
ettirdiii bütün intaat mübayaatı için 
mevzuat içinde rna1raf yapılması ve lü
zum görülecek kadronun tanzim ve tat
b!ki için baıkanhk orununa salahiyet ve. 

rilmi,tir. 
Toplantı dağılmadan önce üyelerden 

B. lsmet'in bir takriri okunmuı ve k11-
bul edilmiıtir. Bay ismet bu takririnde 

Bayındırlık Bakanı B. Çetinkaya'nın 
ötedenberİ her fıraatta Ankara vilayet 
ve belediyesine yüksek ilgi ve yardımı· 
nı esirgemediği, bu kere de, elektrik ki
lovat tarifesinin indirilmesi ve beled:ye 
ye bir pay aynlması iti üzerinde göst~r
diği yük5ek yardımdan dolayı belediye 
kurulunun dünkü toplantısında kendi
lerine meclisçe teşekkür edilmesi isten· 

mekte idi. 
ileri sürülen bu dilek kabul edilmiş 

ve kendilerine bu kararın ba"kan tllr:ı
fından bildirilmesi onanmııtrr. 

Şehir kurulu önümüzdeki cumartesi 
günü toplanacaktır. ı .... ~~:>mının ne dilinde, ne dek için uğratmaya başladılar. Artık 

~.. ın ucunda raıtlamak • bil . tam bir idrakin, hadiselerin iç baii 
'de aa.t ~abancı delegelere kartı lannın kuvvetli bir heyecanını a ımk • d d d d t d kua ne içinde bütün resmi ve gayri res-
kı· ansız ır Lakin burada· uyma an ve uyur ma an vu " · k b'l l d .. 1 m\ kuvvetler sesli sinemanın çok 
'bele zıyet bambaşkadır. Bu ög~ün gelmesinin a ı oma ıgını ana· r 1 ı d f.lh k'k Pu karıtık olan tekniğini inkişaf et • 

tile . Yarışın başlanğıcında seyir· mı! bu unuyor ar ı. ı a ı a • 
1. rı t · 

1 

d k ,. d d·~· 'b'" be tirmeg"e, renkli fi ım _tecrübeleri 
l>aD esır a tında bırakacak pro. ov in ın e ıgı gı ı )atıyan • ~and b ı b' k k · · 1 ara yapmağa, sinema makıne ve ıerit· 
'ad a i e değildir. Bu sözler ,eri ır ara terı, ınsaıt ar • :ı.. ec,, on b · · d srndaki canlı münasebetleri, onla· lerini Ruıya'da Sovyet amelesine, 

"'t k"I eş ••"-• ıçın • muaz " rı hakikatte olduğu gibi tetkik el· mühendiolerine yaptrrmağa, yük· 
li b'J eş 

1 
at, sonsuz para tecrübe- sek ku''ltüre tercüman olacak se • 

t~h.' gili adamlar, her ci~ıten mü- ıneden, onları bütün kuvvetile • ' ... aaısla · t' meden ve yahut onlara kin besle- Mryoları meydana getirmek için tı ıır" r ıs ıyen yarı sanayi, ya l 1 k · b" ·· b' 'k l 

Sovyct artistlerinin ı 
dünkü konseri 

. Şehrimizde bulunan sovyet artistl~
rınden piyanist Oborin ve kom •t-

ş . . pozı or 
ostakovıç, vıyolonist Oystrab ve me-

zo•oprano Makaakova dün saat 16 u 
Musi~i Muallim mektebinde bir kon ... 
vernuılerdir. 

1 lk önce ıenc fakat olcun kompo . . Ş Zl-
tor o•takoviç piyanoda izerleri d 
"f . nen 
antastık danılar dan b1r· •1 .. . " parça ı ıc 
ad.acıyo,, aunu, "eenaze martı ve füg"

unu çalmıtlır. Kompozitörün sanat h 
dk' sa a. 

ıun " ı .•ra,tınnalarını ve orijinal bulut-
larını ıoıteren bu ..erler kendi tarafın

dan çok süzel pbndı ve alkıflandı. 

Viyolonist Davld Oystrab 

Ankara'da halkın önüne ikinci defa o. 
larak çıkan viyolonist Oystrab T t' . , , ar ını-
nın •·,eytan trili sonatı,, , Şuman'ın "A.
vcr: ithaf,,, Bethoven'in "Aver: dervit 
korosu,. ' Şopen'in Noktüm'i ve Viyovs
ki'nin "Polonez: re majör'ünü çaldı. 
Virtüozun yayına hükmedişindeki kuv. 
vet ve çok teknik olmakla beraber hisli 
ve duyuılu ?lı•ı dinleyicileri coıturdu . 
hlkıtların ardıara11 kesilmek bilmiyor
du. Öyle ki Oyıtrah sahneye daha ijç 

defa gelerek program dıtı çalmaya mec· 
bur kaldı. 'Jütün dinleyiciler Oystrah'r 
çok yüksek bir luıbi6yet olarü kabulde 
birletmiılerdi. 

Sanattaki ustalığından daha önce ele 
birçok kereler bahsetmek fırsatına bul
duğumuz piyanist Oborin clün kartımı. 
za daha uzun ve doyurucu bir repertu
varla çıkmııtı. Skarlati'nin ''re minör vt 

re majör,. sonatları, Şubert-Lizt'in ''Se
renat., ve "Barkarol" u, "Şopen'in "Ba. 
lat,, ı, "La Bemol Majör,, Ü Lizt'in Ta
ranteli'si yüksek piyanistin parmakları a). 

tında ıaıırbcı bir mükemmeliyeti~ cH
landılar. Salon bravo ve alkıt sesleriyle 
çınladı. Oborin de Oystrah gibi proıram 
dııı iki parça çalmaya mecbur kaldı. 

Soprano Maksakova olgun aktiris ka
biliyetine eklediği çok iılenınit ve tatlı 
sesiyle bize Rimski • Korsakorun "Su 
Perisi,. ni, Şubert'in "Nereye?,. ıini Rim
ski · Korsakof'un "Çoban,, ını söyledi. 
Tekrar tekrar sahneye çağrıldı ve pro
gram dııı olarak Rimski - Koraakof'un 
"Kar kızı,, operasından Lel aryasını 

(ki repertuvarının en beğenilen parçası. 
dır) söyledi. 

Dünkü konser battan sonuna kadar 
çok güzel olmuı. artistler dinleyiciler 
üzerinde ayn ayn çok eyi duyırular bı 
rakmıılardır. 

Dün gece Dıı Bakanhiı tarafından 
Marmara köıkünde artistler ıerefine bir 
ıuvare verilmittir. Bu akıam u Halk
evinde kordiplomatik için bir konser ve-
rilecektir. 

Ankara radyosu 
Bu akşamki radyo programı şudur: 

19.30 Çocuk bayramı saati 

19.40 - Mu~iki: 

Tchaikowsky Baloda 
Rachmanınoff Şark şarkısı 

S\YJr\l 

IJil i~wri. 

'fenkidler 
JSu aütunlarda, her gün, kendı 

~~~e ~eya baıka gazetelerde gör 
dugu~uz dil yanlıtlarını tenkid 
e~ec~gız. Arabça, farsça bir lo
!•~eyı !.erinde ve doğru kullanmak 
ıçın . ~ir.et_menJer elinden neler 
ç~ktıfimızı biliriz. yeni kelimele
rı.n, hele yarım • terim olanl&n111 
hır okunuıta, bir duyufta bellemelr 
kolay deiildir. 

T enkidlerimize kendimizden 
b.atl!yoruz: Dünkü sayımızın bi
rıncı sayıfaıında ''kadınlar kurul
tayı,, telsrafından bir cümle par-

~··: ···:· birliie bağlı lmrumlanıt 
••telıl~ haltlnntla haRrlan 
po•l ... .1 --' mlf N· 

··""" .oreı,,...eri rHat/ı •-- • --'-- b' ,, -....--ze ...at ır çeYirmecilik .. neli 1 
·~.tan~ bi!~irmenimiz ~r ıü-J 
ıoyle dıyebılırdi: '' ••• ltaırla,_, 
rapor üzerine lıomı,.,lllt!Cllrtr .,.,. 
•öylqilecelıti.,, 

Gene hu telsraftan: "fftuc"'-
mıf önerreyi birlilıle onamlfhr: 
Hal~~ ~ılavuzda "kabul,, ııei 
me~,ınm türkçe o~dujunu görmiq, 
ve onamak,, kehmesinin "tuftlt,_ 
karııhiı olarak alındıiım okumaf. 
tuk. Bundan batka ıene kıla...., 
da ''ittifakla, ittifakı ira ile _. 
zü de "oy birliği ile,, kartılan=.... 

Aynı telgrafta, "muhtelif,, ym. 
ne kull~lan "değiıik,, .özü, ''lllllİo 
tehavnl,, demektir. "Muhtelif ia 
kartıll~ "t" I" d" " &• uru,, ur. 

Gene sayıf anın çocuk haftası Iİİ
tu~un_da eaki "Himayei Etf al C. 
mıyetı,, kliteıi "Çocuk Esirgeme 
~~ı:-umu,, olarak türkçeye çenil
~ıgı tı:lde, gazetenin bqka yerle
rınde kurum,, yerine "sosyete,. 
kullanılmıttır. Kılavuzda "cmm. 
yet,, teriminin türlü tekilleri içia 
ayrı ayn kartılddar konmUf " 
fra?ıızc:al~rı yazılmıtbr. Sosyete 
kelımeeı bır kalıb gibi her yere ,.. 
pıftırılamaz. Üçüncü sayıfanın ._. 
tında ''sosyete,, kelimesi "Türl 
M aaril Cemiyeti,, için kullamlımt
tır. 

Aynı sayıf ada "Doiu Afrikaa
na ıiden İtalyan pcleri,, batlıir 
yan~rtı!· Kıla.uzda "süc,, ..... 
meıı tikat,, karfıhiı olarak alm
mııtır. "Kuvvet,, türkçedir. 
Aynı aayıf ada bu telgrafın al

tında "ekalliyet,, kartılıiı "azhk,. 
kelimesi de kılavuza bakılmıyaralı 
yazılmıttır. Çünkü kılavuzda 
bu kelime "azınlık,, diye kartılaa-
mıttır. 

Gene o sayıfada bulıar kabU. 
buhranı bilgetleri araımda ea1d 
"çarei hal,, yerine kullanılmıt olan 
"kotanlma çaresi,, de bir çeftr.. 
medir. Çünkü kılavuz "çarei hal,, 
r,erine "çözge,, "tarzı hal,, yerine 
anlaııt,, kartılıklarını koymuftL 

Y anlıt bir çevirmecilik örneği 
de 5 inci sayıf adaki boğazlar tel
graf ında olmuttur. "Türk hüküme
tinin önerge edeceği ... ,, sözü, doi
rudan doğruya "teklif edeceği,, -
nin çevirmesidir. Bunun yerine 
pek güzel türkçe "ileri sürmek, • 
ne sürmek,, denilebilirdi. Kılana
da "t,, harfi çıkmadığı için oı.....,. 
irca söz olduğu gibi bırakılarak, 
karşıhiı beklenebilirdi. Aynı tel
graftaki "layık olacak,, yerine kul
lanılan "değer olacak,, sözü de 
böyledir. "Değmek,, kelimesinin 
ne kusuru var? 

*"' 
Yeni kelimeleri İstanbul gazete

lerinin nasıl kullanmakta oldukla
rını anlatmak imkanını bulama
dık. Arkadaşlarımız koyu osman-
1ıcanın yumutak sediri üsti.lnde 
dinlenmeği daha rahat bulmakta
dırlar. Buradan çekilen teforaflar
daki kelimelerin en güzellerinin 
bile, bazı gazetelerde, en kötü m
manlıcalarına çevrilmekte olduğu
nu kendi bildirmenlerinden öğre
niyoruz. •••el sa 

1 

T 
1 

• meden ekran üzerinde temsi e im· mem e etrn utun uyu yazıcı a· 
.. nar • na ve ı ım o an sınem• rırıa senaryo yasdrrmağa, sinema 

ha.-ıeındı yoktan .. v .. ar e.d. en v.e bir kan yoktur.,, l k ·•• e b B l' • t · ı"le b·ırçok re iu-ı'lerini, sanatkar arı ontrola ve 
'-tüea onu ulun dunya sınt...aa u rea ızmın esır • u ha.le aeı~leri ile boy ölçütecek bir jioörler, senariıtler, fabrikalara, aralarında tasfiye yapmağa matuf 

0

et d kl 't ld y b suretle geni• halk yı Borodin Prince İgor'dan arya Dünkü sayımızdakı kelime! rden iki-

~•e•~ ıren, genç, aletli bir mües- te•rlhlara, rna en oca arına gı • 0 u. e u • • oinin kanı.ılığı şo· yle du'z ltı"lecektı'r.· 
••tn ae · · k d . .

1 

k'. 1··1 l l gvınlarına kültiirlü bir dinleme o • Tchaikowsky Maça kızı operasından ·:r 
•en; • •ıncıne ve en iırne gü· tr er; oyu ere ame e ara91na . Kahır - (Kagwır), Kahır 
d 

t•ne t · Jd 1 k ti · lan ve halk seviyesin• yülueltmek- prkı İt S ercUman olan bir ifade. yayı ı ar ve yaratıcı uvve erıne , T M Kah<aman - (Kağ•rman), Kah,.._. 

Stolipin İki dev 

leJc~ ~,'!.el sinemasının 15 yıllık lizım olan zaruri haınleyi bulma· le beraber yavaf yavat 'Votkanın eganni: · K. Çekatiwsky , 
C) "'rtıulu t "h' b" k b l d 1 D' v t aftan yerine geçen,, ve festival' de ecne- Piano: Ulvi Cemal nla. arı ıne rr göz atma ğa ça a a ı ar. ıger ar Dilnldi ba•yazımızda üçüncü pa--
k· ·ın bu · h k ı b 1933 t 'hl' bilerin imrenmelerini toplıyan Sov- 20. - Bayındırlık Rakanlıiı saati :r ·s-•1.irı,_ l sevıncini haklı ve ö • ü funel le 1 tU at arı 1 sındaki "1926 danberi.~ dca ,..,.. -fı'd .... e erin' · d k k l f 

1
. t' U R S S • yet filmi meydana geldi. Sovyet 20.10 - Dans musikisi 

1 
, ·-

1 ir. Fı"lh 
1 

!erın e görmeğe i. anun a aa ıyete geç•· • • · • en 'izüı alarak... kelimeleri ı&z..-. 
"'•i· akıka Sovyetlerin ecne- m halk komi,.rleri koneıyİ nez • ıinema İKİieri bu muvaffakiyet • 
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- Musiki: 1 dur. t' ·•em • ı f ·· ten ne kadar o"diinaeler azdır. Rus musikisi (plakla) 
•: -~ &aıy e yarıtı Venedik fes- dinde sinema ve fotoğra sanoyu .- Aym yaz•d• "Hub Abdcmiol .. ,.... 

lin aıla ı••rr. idareaini tetkil etti. Ve üç dört ıe· Burhan 0 91it TOPRAK zo.so - Haberler lıtbkla"Harb Ollular. yerine yuılmışbr. -~~-----~~~~~ 
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Filarmonik 
ork:e~lraınız 

M ıystro Halk Artisti Ştenberg'irı 

idıırı i altında ongun kadar sıkı bir ça
lışın 1 levre-;i geçirdikten sonra, butzin 
kıf 11iultfrtfoce pek çok kereler <iinlc

mi§ ?lduı;ırmuz Cumur Başkaıılı~ı fi . 
Jarıı.<Jrıık orke.stramızı, birdenbire çok 

degışI11İ.Ş ı·c degcrcc iki kat yukselımş 
bufouk. lJımclan, bizim için, bıiyük bir 
ders çıkabilir: ınemlekeıimfade eksik 
olaıı eleman ve artı.st dcgildir. Anca~ 
onl;ırı ıoplryacak, ıeşkıliltlandıracak, c
nerj Jerım boiia h;ın anmcııuan koruya • 

rak elemJnları do"'ru yolda yürütecek 

§etler ~ e ıdare adamlarının yoksullugu
dur kı sanat sahasında bizi daha bıiyıik 

baş.ırımlar ve ı crımler c , e etmekten 
alrkoymal.radır. 

En tok aksıyan s Tld /arımız olan 

tiyatro, sinema ve mu k eki nisbi geri
liğimizin sebebiIJi de bence burada ara
mak gerektir. 811giin11n genç ve çok şey 
vadeden miızik ve tiyatro artistleri i~·in
den, ılerde, yabancı yardımlara ıhtiyaç 
gostermiyecek kuvvette sinema ve ti -
yatro reji orlerinin, nıuzik teşkilatçıla

rmın, opera canlandırıctlarının ve iclare 
adamlarının yetişeceğinden şüphemiz 

yoktur. Ancak, bugün için, bu sahalar

da uzun denemelere sahib yüksek de • 
ğerde yabancı uzmanlarına olan ihtiya
cımıu inkar etmek de, sanırım, hiç bi

rimizin aklından geçmez. Hem bugün
kü gençler arasındaki istidadları yarın 

için yetiştirmek bakımından da böyle 

ustaların ı;etirilmesi11r. lüzum vardır. 
Şimdiye kadar çok gev.şek davra -

nılmak, fazla başı boş brralrılmak ve 

dddiğ ve sürekli bfr surttte çalrJtırıl • 
mamak yüzünden son yıllar içinde lı • 
larmonik orkestramız bir durma ve 

batta diyebiliriz ki bir gerileme devre

si geçiriyordu. Bu halden pek çok ~ika
yet edenler oldu ve orkestramn çslaca
iı iurleri iyi hazırlamaması ve gitgide 
artan bir kayıdsızlık göstermesi lron • 
arleri dinliyenlerin sayısını da gitgi -
öe azaltmaktan geri Jıalmıyordu.Sovyet 

erkestra ~f inin idartsi s/twda, ~l/ci 

bazılarınca üsnomal sayılan bu ~·alışma 
§ekli ne zaman nomal bir hal alır, ve 
jsıidadlarla iktifa edilmiyerek teknik 

1'ir mükemmellik ve beraberlik aranırsa 

işte o zaman, senfonik orkestramız, bir 
.taç yıl içinde hiç bir vakit yüzümüzü 
.lızartmıyacak hakikiğ bir varlık haline 
gelecektir. 

Maystro Yoldaş Ştenberg Halkevin

de son verdiği konserden sonra "bu -
günku verimiyle bu orkestrayı her han

gi bir Avrupa şehrinde dinletebilirim,. 

demiştir. Bu soz, kabıliyetle beraber yo~ 
rulmak bilmiyen çalışmanın değerini 

bize öğretir 

Filarmonık orkestramızın kadrosun

daki en bellibaşlı eksiklerin de tamam • 
/anması ve bilhassa lstanbul arcısıle • 
rinden birkaç kuvvetli elemanrnın or -
}esrraya alınması da, aynca dilenec~k 

bir noktadır: 

Kuvvctlendinlmış bir kadro ile ve 

iyi bir şet İn idaresi altrnda, filarmonik 
11rkesuamuın yeni müzik devrımimizde 

•ynıyac.ıgı rol bıiyuk olacakttr. 

Bır nokta daha: Filarmonik orkest

rası. çalışmalarında ''halk için., prensi. 

pini de bıısbıiıun gdzden JTak cutmama

Jıdır. Son yılların çalrşmalarında bu hu

sus çok ıhma/ edilmişti. Ne armonize 

Mı/mi halk müziğimız, ne de ulusal 

loınpozıtörlerimizin izerlerini orkes • 
tramızdan dinlemek ımk6nrnr bulamı • 
yorduk Bunlara ayrıca onem verilme

si ve rus ve balkan memleket/eri gibi 

bize yakrn olan J:omşu ulusların izerle

:rinin çalınması da "halk için,, çahşma

Jarda buyuk bir rol oynayabilir. Rad -
yonun bu kadar bol/andığı ı·e en yük • 
sek Avrupa orkestralarını evimizde ko

Jayca dinlemek imkam varken 
~u sıralarda herhangi bir A ı•rupa or • 

lesıra ının çalışma programını takib 
~tme1: bizce, bir hata olur. 

Orl e~tr ınuzrn radvonıuza bağlan • 
m:ısı ve yalnız Ankar,/nın değil bütün 

:memleketin ondan faydalandırılması, 

ancak yukarda anlattığımız dileklerin 

~erçekleşmesinden sonra hakikiğ bir Jü-ı 
.aum ol. · 

.. ·''i NAYIR 

ULUS l2 NİSAN l9Jj PA7. ·. 

Y ahancı gazetelerde okuduklarımız 
_..). 

tezahiirler, son elli ) ıl için le 'un' 

kaydettiği ve ondan öncelerındttl 

daha lıiiyük olan ekonomik ilen 

tabii ve nomal bir verımi dem.:kti. 

İşte bu ilerilik dolayısiyicdir 

haklı olarak barışın güven altına 

dığı sanılabiliyordu: bu da, muspet 

lamda, bu barı~ın korunması için l 
anlaşma dlişüncesi ve: devlet kudret 

yeni vasıtaları olardk, mc.nfi an 
da, insanlara ılmin verdigi muc 

vasıtalarının kudretini k racak bılg 

- . 
Izvestı anın 

hir yazısı 
• · Bu1:: ii tı ulu ... larrn ';oiJu 

:}llTl(l l:umttır J..; Alnw11~·r1 lm
l'l~ı lf•lulitl 4•/mekıe,/ir •.. , 
20 nisan 935 tarihli lzvcstiya gaz"· 

lesi ''bir hatrrlntına., bl\şlığı altında yaz. 
mış olduğu bir yazıda Sovyet Rusyanın 
ötcdenberi Versay andlaşmasına karşı 

tnkındıgı menfiğ durumu beliraiktr.n 
sonra diyoı· ki: 

''Versay andlaşmasının ınaliğ, ekono· 
mik ve süel hükümlerinin ortadan kalk. 
ınış olduğu bu sırada bu andlaşmalarm 
tnrihs~I so.avrnı Üzerlerinde t ş m. kta 
olan d vlctler bu .ındlaşmayı bütün b ı
tün yok olmak an kı.ırlarmnk için zo. lu 
tedbirler almak er •kliğ:ni göze almak
tadırlar ki bu, d.:rum üzerinde realist 
çc dü~ü lildüğünii gösterir. 

Uluslar Sosyetesi konseyinin bu ka. 
rarı, tek taraflı davranışlarla ve insanlık 
acununu y.k.cı yeni bir savaşa siirükle
mck gibi işlere giri~mekten ilerde saknı. 
ıncısı için Almnnya'ya yapılmış bir hatır
latmadır. 

Versay andlaşmasının şimdiye kadar 
el sürülmemiş olan topraklar hükmünü 
bozmağn ve böylece alman genişlemek 
programını gerçekleştin.,e~e k3lkışmak 

banşı sarsmnk ve ürkütmcl: ~rr:ı. k olur. 
Danimarka da içinde o\::nak üz~··e 

Uluslar Sosyetesi konseyinde üye olan 
devletler, işin doğrusunu böyle görmek. 
te ve Almanya tarafından barışın bozul
maması için gereken bütün tedbirleri al. 
mağa hazır bulunduk1arını söylemekte
dirler. 

Bu karar, Önemi küç~ltülemiyecek 

11yasal bir hadiıedir. Biz biliyoruz ki 
Almanyanın elinde kcnı'!u!arını koı·ku. 
tacak vasıtalar vardır. 

Ancak göze göıüı-miy~cek elemanla
rı da hiç ıaymamak, hor görmemek ge. 
rektiğini bundan çok önce Bismarlı IÖy

lemiı ve hatırlatmııtı. Bugün uluılann 

çoğu ıuna kanığdır ki Almanya barıtı 

tehdid etmektedir ve buna kartı şimdi. 
den tedbirler aJmak bir ödevimizdir. 

Bu dü~iinüt ve göriiş bugün o kadar 
ıenelleımit ve yayılmıştır ki konseyde 
Lehistan bile Almanyaya bir hatırlatma
da bulunmak için oylar verilirken bu ka. 
rann dııında kalmamak yükümünü duy
muttur. 

Sovyet Rusya, konseyin kararını Al. 
manyaya düşman olduğu için değil, de
ğiımiyen barış sıyasasının böyle gerek. 
tirdiği için onamış ve bu kararın bata· 
rılmasrna yardım etmek dileğini göı;. 

termiştir. 

Eğer Almanya, bu hatırlatmadan &al
dırıı yolunda atacağı her adımın öteki 
devletlerin birleşik ko1·unına vasıtaları 

kurmak dileklerini ı>ckiştireceği anlamı
nı ve bunJan da gereken sonuçları çıkn· 
rabilirse, bu sonuçları Sovyet Rusya 
olduğu gibi oMyacaktır. 

Bu sonuçlaa· kollektif güvenlik siste. 
min~ katılmaktan başka biı· şey değildir. 

Uluslal'' Sosyetesi 
ve Versay 
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gazetesi ''Cenevre sorumu., başlığı al -
tında yazdığı başyazıda diyor ki: 

Stresa'dal j dc.•let adamlarının am:ıc

larına ulaşıp ulasmadıklarında şüpheli

yiz. 

Bunların bir muahedeyi bozan dev -
Jete verilecek cezayı uluslar sosyete • 

si konseyinden istemek yolundaki di

lekleri açık ve basittir. 

Onlar Almanya'yı ve öteki barış 

muahedelerini dü ünüyorlar. Onlar, ye

nen devletın rızası olmaksızın, muahe

deJerin bozulması yolunda fena bir çı

gır açılmasının önüne geçmek istiyor • 

far. 
Buniar, kollektif bir güvenlik sis -

temine bir de kollektif muhafazakar -

lık sistemi katmak dileğindedirler. 

Halbuki uluslar sosyetesi, muahede· 
leri korumak için değil, barışı kurmak 

için kurulmuştur. 

Konsey de ancak bir suça ceza ve • 

rebilir: Konseyin anayasasını bozarak 

savap kalkışma suçuna. 

Uluslar sosyetesinin böyle bir suç 

işlt-ıniven bir devlete karşı ceza kesme-

.;e i.cıi..kı ı-vr.,t.ır. Bir devletin. yahu 1 
bir tak ır devletler ~rupunun da böyle 

biı ... ~ ~· mabu h;ıkları olamaz. 
E;,.!r i\ devleti B ve C devletleriyle 

ya..ı :ı ~ ,.du.,u mu '.edc'eri bozar, ~ ı 

mm t. eı i• .c B ve C de onu cezalandır • 

m .. g.ı .:a';:aılarsa b~nda saldırış yapan
lar oı.'.-ıt ı:ayılmalıdır. Eğer bunlar. bu 
yu ıdcn av,\!>3 girisecek olurlar a o ın

man uıu!"l:t sosyetesinin onlara ceza 

ve mesı gerekecektir. Şimdi bir tc1kım 

devletler, Almanyayı bundan onra ya

pac:ığı meydan okumalardan, ın ıahede 

tan•n.ayışlardan eri tutaı.iımek için 

uluc.l:ır sosyetesinin anapsa ına yeni 

yeni maddeler konıılmas•nı diliyorlar. 

E~er bu s?rum, Cenevr 'de konu -

ş .ımıı a b <ılanırsa artık özel bir sorum 

o1m 1 tan çıkar: genel bir sorum halini 
alır. 

Uluslar sosyetesine yalnız Alman • 

ya için, yalnız Veısay muahedesi için 

hüküm veremez: Bütün muahedelerin 

çignenmesi ve bütün devletler onun ve

receği bir kararın kavramı içinde bu -
lunmahdır. 

Bunu yapmak, bütün muahede zor

hyanları cezalan lmnak için uluslar 
kurumunun gücünü, kuvvetıni yepyeni 

bir alana götürmek gerekliği vardır. 

Bunu başarabilmek, uluslar sosye -

te"ini yeniden kurmak kadar önemli ve 
giıç bir iş olur. 

Bu takdirde arsıulu::ıal bir ceza ya -

saııı yapmak gerekecektir. O zaman su

ça yaraşlf ceza vermek de İcab edecek
tir. 

. ... Bir devletin tekbaşına yapaca

ğı veto ile işlemesine imkan bulunmı • 

yan sıyasal makineye yeni bir 
vermek lazımdır. 

düzen 

••.. Sozün kısası, uluslar r.osyete

sini Versay muahedeı;inin saklanması, 
ayakta tutulması için bir araç olarak 

kullanmak günün birinde o sosyetenin 
yıkılmasına yol açabilir. 

Stresanın önemi 
15 Nisan tarihli Deyli Telegrai ga

zetesi "Stresa'nı11 önemi,, başlığı altrn

da yazmış oldugu bir baş yazıda dıyoı· 
ki: 

Stresa konuşmaları hakkında çıka • 

rılan resmiğ bir bildiride konuşulan bü

tün sorumlar iizerinde tüm bir anlaş -
maya varıldığı bildiriliyor. Bu sözlerin 

üzerine fazla yapışıp kalmıyalım .. Bu, 

Fransa, İngiltere ve İtalya devlet adam

larının yürüyecekleri yolu ta uzaklar -
dan görmeğe başladıkları anlamına gel-
ınez. 

Yalnız bugün varılan sonuçların on

ları tatmin etmiş olduğu ruılaşılıyor. 

Bay Musolini, Bay Makdonald ve 
Bay Flanden, buluştukları zamandan 

daha ı;evinçli ve gönülleri ferah olarak 

ayrıldılar; burası gerçektir. 

Stresa'nın anlamı şudur ki orada Ro

ma protokolunun temelleri pekiştiril -

miş ve Londra anlaşmalarında onanan 
esaslara bir kat daha kuvvet verilmiş
tir. 

Her üç devletin de araştırdıgı, özle
diği şey uluslar sosyetesi çerçevesi 

içinde kollektif bir güvenlik sistemi 
kurmaktır. 

Stresa'nın Lokarno'nun bir kuyru -

ğu olarak pekiştirdiği hava paktını, be-

reket versin, Almanya'da esasta 

mak düşüncesindedir .. 
ona -

Stresadaıı sonra 
15 Nisan 935 tarihli Mançester Gar

diyen gazetesi ''Stresa,. başlığı altında 

yazmış olduğu bir baş yazıda diyor ki: 

Fransa, Versay muahedesinin al -
manlar tarafından zorlanması işini bu

gün uluslar sosyetesi konseyine sunar

ken ingilizlerle italyanlar onunla bir -

Jik davranacaklar. Bundan başka türlü 

de davranamazlar. Çünkü muahedeleri 

bir taraftan ı\ıozmağa tanımamağa kal • 

kışmak öyle bulaşık: bir hastalıktır ki • 

eğer önüne geçilmiyecek olursa o za. 
man muahede yapmak adetini zayıfla

tacak, hirki.ımsiız bırakmağa yol açacak
tır .. 

Fakat silahsızlaıvna işinin tarihi 

gözönüne getirilecek ve Strt-sa'da dev-

Jetlerin gelecek için verdigi karar dü • 
şunulecek olursa Almanya'nın böyle 

tersine davranmasına ragmen Cenevre

dc unu alargada bırakacak bir sıvasa 

kararı verilmesi uz.ak gcirünür. 

Stresa'da kararlaştırılan gelecek sı

yasa programı, bir taraftan Avusturya 

erkinliğine, bir taraftan dogu, öte ta -
raftan batı gii.,cnlik paktlarına alddir. 

Pek } .ıkında, eger katışmak isteyecek 

olursa, Almanyanın da beraber bulunaca

gı bir konferanstd Avusturya'nın duru

nıll ile ilgili olan devletler bulusup 
Avusturya işine burun okulmaması isi

ne bir formiıl bulmaga uğraşacaklardır. 

olarak anla.,ılıyordu. 

İlmin meydana getırdıgi kuçultıl 
dünya sayesinde, arsıulusal ticarc:t 

nasebctınin daha canlı ve daha gc 
bir çalısmaya kavuşmuş olmasını k 

etmek gerekti. Benim gençligirndt 

gibi se-ksen günde degil, ııekiz gu 

çinde dünyayı dolaşacak kadar rn 
feler kiiçülmüştur. Daha öncelerı bO 

bir dola m.ı ıçin aylara hatta yıl 

ihtiyaç vardı. Ayni sorum, daha bU\ 

olciıde olmak iızere tasımak ve anl 

mak vasıtalarındd da yer tutmakta 

Her hangi bir yerinden çıkan bır ses 

Bu işte Bay Bitler, büyük zorluklar 

görmektedir. Alman öndeıi. Avustur
ya'nın kendi alnının yazısını yazmak 

hakkı kendisine bırakılsın taraflısıdır. 

Böyle olmakla beraber, almanlar geçen 

yıl çıkardıkları patırdıya kadar Avus • 

turya isine burunlarını sokmak yolunda 
her seyi denemisler, yalnız bu iılkeyi 

askerle bünimeleri kalmıştır. 

Eger Avusturya'nın komşuları Avus
turya işlerine karşımayı onayacak olur

larsa o zaman böyle bır pakt imzalana • 

bilir. 

Dogu paktına gelince Stresa'da ve

rilen karar açık değildir: konuşmalara 
devam edilecektir. 

Bay Ilitleı, Almanya'nın genel bir 

salJırış paktına girmege ha .. ır bulun -
duğunu, fakat bunun dışında bir "kar

sı lıkh yardım,. andlasması yapılması • 

nın tehlikeler doğuracağını, bu yüzden 

istenemiyeceğini ttöylemiştir. 

Bu görüş hala devam etmekle bera -

her, öyle görülüyor ki Almanya birin

ci paktı imzalamaktan çekinmiyecektir. 

Çünkü ötekiler ikinci pakta imza koy

muşlardır. Bu demektir ki: biz, Alman

yanın da içinde bulunduğu bir kollelC

tif saldırmayış paktı yapabileceğini: bun 

dan başka imza edenlerin yerinde du

rarnıyacağmı sandıkları bir bafka pakt 
da yapılacak. Bunun karşısında alınan

lar sor~orlar, bir paktı bozmak imkan 

içinde olduktan sonra öteki pakt için de 

aynı imkan neden olmasın? 

Kellog paktında bütün savaşlara 

karşı durmak için andiçen devletler. bir 

başka pakt ile özel olarak savaşa karşı 

davranmak andını tekrarlamaya neden 
yüküm duyuyorlar.? ..... 

1\.rsıulusal tit·aret 
bulıranı 

} llztm: Oue11 ı ... >1ımg 
Hüki'ımetlerinin sıyasalarında da 

görüldügiı gibi, neden bugün uluslar, 

el birliği ile arsıulusal çalı~aktan zi

yade tek başına ulusal çalışma prcnsi

pine temayül ediyorlar? Bugüne kadar 

hiç bir zaman görülmemiş derecede cid

di bir görünüşte olan bir dünya bu so

rumu göüznün önüne getirmeli ve bu

na karşılık bulmağa çalışmalıdır. Tec

rübe bakımından çok zengin bir devre 

olan son yirmi yıl içinde ulusal sınır-

lar hakkında birçok şeıy ler öğrendik. 

u: .... al sınır ~·eyir ce, cografi bir tabir

den çok, - bu bakımdan da bir çok şey

ler değişmiştir. bu ı;özün psikolojik ve 

ekonomik ehemmiyetini düşünüyorum. 

Yüzyılımızın son yi,rmi yılı içinde, 

dünyanın her alanda artık arsıulusal 

birlikte çalışma devresine girdiği ka

nağatını edinmiştim. Uluslar sosyete

si, Lokarno, deniz konferansı, silahsız

lanma iconfcransı, Briyan • Kellog mi

sakı, hasılı blitiin bunlar, buna bütün 

ulusların rl birliği ile mey

dana getirdikleri barış vasıtaları tesi

rini veriyorlardı. Arsıulusal ticaret o

dası kuruldu ve serbest ticarete yol aç

mak için, birçok nesillerin dünya eko

nomisinin önüne dikmis oldukları 

gumriık sınırlarını ve daha 

gelleri ortadan kaldırmak 

derhal çalışmağa koyuldu. 

birçok en

maksadiyle 

Arsıulusal 

bir banka kuruldu ve bu bank arsıulu

sal maliye işlerinde baglantıları olan ül

keler büyük banka] mnın direktörleri

ni konferanslarında bir araya toplu

yordu. 

Ben öyle sanıyorum ki. biitün bu 

ha o anda bugiin dünyaya yaymak 

kan icine girmekle kalmamıs, bu işi 

gün yapan makineler de kunılmıt!il 

Diınyamızda insan münasebetini kO 

mak ve yaşatmak bakımından bu ne d 
mektir ! Bu küçültülmüş diınyanırı 

}uslar arasındfl anlaşmayı ve dostlllg 

kolaylaştırmıs oldugu doğru değil ııı 

dir? Bu sorgular hoş olmamakla btr• 

ber, bugiınku durum bunları bize sor 

duruyor. Öyle anlaşılıyo ki, çok gef 
meden bu sorgulara bir karşılık ııla'' 
gız. Ancak, bu kaışıı.~ın n.ı~ıl olaca# 
nı kımse kestiremediği gibi, be:l d• 

peygamberlik taslamak istemiyorufll' 

Buna rağmen, neden arsıulusal birlik1' 

çalışma ilerliyecek yerde geriliJ or, 'fC 

neden gene arsıulusal ticaret bUyiı)c· 

cek yerde gittikçe küçülilyor; na11I D" 

luyor da gümrük sınırları azalacak ytt' 

de çoğalıyor ve uluılırın birlikte çalıf 

malan ıiıçle~tikçe güçlojiyor, ı;oqpıll' 
rını kendi kendimize sormamız, so~ 
ilgi veren bir sorumdur. 

Bana öyle geliyor ki, barıt ve doet' 
luk dütünceıini taeıyan dünyaya gid" 

yol o kadar düz ve sade değildfr. Ar••· 
ulusal ticarete genel olarak umutıuzl~ 
ve şafkınlrk gözüyle bakılmaktadır. Tt' 
rid adı verilen durum etrafındaki §illl· 

yetler dinlenmiş olsa, mal ve ham ınad· 
de !erin asla sınırJardan geçmi(>'eceğin' 

ve yük yüklenmiş vapurların bir dab' 

yedi denizi aşmıyacağına insanın bulı· 

metmesi gerekirdi. Ben bu düşünced• 
değilim. Ancak, vapurların eskiden tıı• 

şıdıklarını düşündüğiım "5'ükleri yeni· 

den aynı ölçüde taşımıyacaklarını k•· 
bul ediyorum. Serbest ticaret yanıt11 

tutmuş olanlar, günün bırinde hiç bir 

engel olmadan mal ve eşya,nın sınırlar· 

dan geçeceği ve her ülkenin yavaş ya· 

vaş kendi ekonomik durumunun en el· 

veri§li alanında en ucuza mal çıkarma· 

sı özelliğini alacağı hulyasiyle tam yiı' 

yıl ya adılar. Belli başlı bazı alanlarııı 

tanrı verimiyle üretim yerleri olacalı 

ve bazıları da fabrika işleri için ayrıla· 

caktır, ve her zaman Binningamda de· 

mir, Mançesterde dokuma, Brazilyad' 

kahve, Kiıbada tütün, uzakdoğuda ça'/1 

Kanadada buğday üretimi yapılacaktır• 

asnılıyordu. 

Bana kalırsa, bu faıbrika yapım rncr· 
kezleri hakkındaki düşüncelerimizi ye• 
niden gözden geçinneliyiz. İstikJSli it' 

ten anlayan işçilerle genişliyen ilim il•" 
riJiğinin, hemen hemen her yere yer• 

leştirilerek çalıştırılabilen yeni ma1Jf• 
neleri ,otomatik ve yarı otomatikJerl 

bu tanrı vergisinin kurallarını bozdıl· 

Çindeki dokuma tezgahlarının İngiltt' 

redekilerle yarış cdehileceklaini sorı 
aylar içindeki Şanghay dokumaları 
gösterdi. Rusya<la. sanayi sınaması ol• 

madan, fiat ve yapılıır bakımından, kerı· 

di ülkesin ka ülkelerden mal sol<" 

maı;a lüzun ırakmıyacak ölçüde kendi 

ihtiyaçlarını kapıyacak üretim yapınatc 
ır.ümkün olduğunu meydana koydıı· 
Fabrikacılık tekiti kalkmış olduğundaıt 
işlenmiş hazır naallarla yıpılan arsıulU" 
sal ticaret de tabiatiyle bir düşukJU1' 
gösterecek tir. 

14 nisan 1935 taribli 
NOYE FRA YE PRESE'c'eıı 



tocuk terbiyesinde kadın 
Çocukluk devri, hayatın en gamsız, 

en parlak göriındügiio devirdir. Çocuk

luk devamlı bir bayramdır. Hatta bu 

bayramdan hiç bir şey kaybetmemek 

İçin, çocuk, geceleri zorla yatar ve sa

bahleyin erkenden, neşe içinde, haıyat 
dolu uyanır. 

Gözlerinin uykudan uyanışı, yıldız

ların dogması gibidir .. Bulutsuz gözle

rinde yaşamak, ögrenmek zevki okunur. 

11te bu nihayetsiz neşenin, bu hu-

41udauz saadetin müthit bir düşmanı 
-.ardır.. Çocuğun etrafındakiler .. 

Evet, çocugun etrafındakilerin, bil· 

hassa annenin usluluk telakkisi, çocu

iun bagırmaması, oynamaması, gülme· 

inesi olursa, çocugun zengin hissiyatı, 

hl sum nesesi kırılır, ölür .. 

Bu tehlikenin hemen hemen aynı, 

fakat bir başka turliısü de. çocuk biraz 

buyiıyiınce, annenin, çocugun hayatına 
karısmaması, yabancı kalmasıdır. 

Çunkıi çocugun, neşeli arkadatla

rından başka, biıtün kalbindekileri söy· 

liyebılecek samımi bir dosta ihtiyacı 
vardır .. 

lşte anne, çocugunun bu çok samimi 

dostu olabilmelidir .. 

Anne ne kadar bedbaht, ne kadar 

ne esiz olursa olsun, evladına gülme • 

si ı i meli ve istikbaldeki hayat müca

delulerıne gogiıs gerebilmesi için, ço • 

cugun neşeli sabahına ,bol bol gönef dö

kebilmelidir. 

Çocuk, gençliginden iyi bir hatıra 

sakhyabilmek için, çocukluğunu çok 
neşeli ve eglenceli geçirmesi lhımdır. 

Çünkü, hayattan alınan iJık intıbalar· 

dLr ki, insanın, günlerinin aonuna ka· 

dar beraber gider .• insanı bütün bayatı 

Jniiddetince, nikbin veya bedbin yapar. 

Bir kerre dütünelim- Dünyada, ba· 

yata ve saadete inanmak kadar insana 

ehem ne vardu?. 

Annenin güler yüzü ve yahut me • 

yus tavrı, çocufun, bayat hakkında 

edinecegi iyi veya kötü kanaatleri clo

iurur .. 

Anne, çocuğu ile olan münaeebetini, 

hiç sarsılmabmn devam ettirebilme • 

lidir ki, on sem yirmi yapna geldiği 

vakit de, çocuğunun en iyi dostu olabil

Iİn.. 

Böyle olmaz da anne çocuğunun ha

yatiyle alakadar olmazsa, bir gün gelir

iti çocuğu ile kendi arasındaki rabıta· 

ların inceldiğini çocuğun, kendisinden 

lakladığı bir çok 11rları bulundugunu 
J\ireği sızhyarak görür. 

İzmir Saylavı 

Beual N. İŞT AR 
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Yurd F octası 
Boluda sosyal hayat geli~iyor 

Bolu'd• Abat g61iJ v~ ılıcalar 

JSOJU OYAll :ııümrütlepne&e agaçlar 

yapraklanmay., Seben ~ı~ın etekle~
ne dizilen kırmı:ııı Jriremıtb beyaz iri • 
reçli rlröy evleri Bolu'ya karp yetil ör
tülerini tıüriimlleP beflMrlar. Bolu'ya 
muntaHm bir yol ile ballı biri öbBrü
ne onar ülUka ıuları biribirinden daha 

pfah pbrin 4 kilometre lrenannda her 
pn Bolu'ya bakan bblıcaların lrlfJD 

1eyrelrlepn :ııiyaretçileri ber sün art • 

makta ardalar cuma günleri araba, oto
mobil yaya, ılıca yollarını ve ılıcanın 
çaryırlarına kır yemekleri yemekle ten· 
lendirilılDNtıedir· Yetil Bolu',a bu yıl 
bir de Abat pili p.elMii ekleniyor. Et-

rafı çamlarla çevrillDİf küçük koylar 
apmıf berrak ıuyu, nefiı balıklariyle 

~ünyanın en pzelyeri olan Abat ei • 
}encelerine pmdiden can atıyoruz. Bo· 
lu'ya 20 kilometre olan bu göle Vali 
Salih Cemal otomobii ile g"decek bir 

yol yapmak için çe11.eınndekı köyleri 
köy kanununun geregince bu yola gon 
dermek ve az za nda yolun açılması • 

na çalışmaktadır. Bolu ve baglı kaza 
larında bu yıl toprak utunu çok fazla 
lacaktır. Kışın bol kar yagdıgı gibi 

aralıklı yagan yagmurlar topragı çok 
üzel ekim ve bitime elverişli yönde -

g k' ·1 . 
me koydu. Düzcede köylü ve e ıcı erın 

.. .. ,,,a1me1rtedir Toprağında afyon • yuzu e- • 

dan bafka fCY yetipıeyen Göynük -Mu 
damu köylüleri kolDf'I ka:ııa olan Nallı
han• oldufu cibi Jııendileriııin afyon ek
melerine izin verilmelicıi Donomi ve 
ıiraat balwılıldarmdan bekliyorlar. Bo
lu köylüleri de ()nnanduı iıtifede için 
yeni orman lranuaauaun çıkmMını daıt 
pJale bekliyorlar " kanun çıkıncıya 

adar keıiciler oJIMl'lardan eski ,.. 
mucibince orman weri1me9ini ekim ba. 
kanlıtından rica ediyorlar. 

Havalar Bolu'da bir haftadır çok gü

zel 1idi7or. H&Yanm eyilijıine pvent· 
rek Dil:ııce kuuı belediye ,.. ballııeW -
nin çatırtııı berine .,._ Vali 8üMa 
Canal Gülen olduiu halde YU.,.t fu
kuı, halkevi ve belediye bafkanlarlylıe 
bakyeri bıpanr daire direktiirlerinlıı 

bepıi ballııevi 10yul yardım, temlil ft 
köycülük kollarının id9ıre kurulları Ye 

p.el sanatlar orkestra ve cu taknm 
GO kiplik bir ziyaretçi 4 otomobille 4 
nisan cuma gecesi Düzce'de verilen ye
mek ve çocuk esirgeme kurumu balotu

na gidildi. 

Düzceliler misafirlerini fırka salo

nunda 80 kiplik zengin bir IOfrada 
akşam yemeği yedirdiler. Yemekte Düz
ce belediye batkanı ve-vilayet halk par
tisi bapanı söylevler •öyledilcr. Bele
diye bapanı konuklarını ertesi gün 

ıçin Duzceye 15 kılometre Bolu ıle 

Duzce osası u?.erındeki Darıyeri kö
yüne çagırdı. Soz birligiyle onaylandı. 
Y mekten sonra birlikte sınema bina· 
sında duz len Çocuk Eıir&eme kurumu 
ba osuna gidıldi. Çok amimi bir ha· 
va içınde çok ince bir duyıu co kun 
b. r ne e ile gece saat iıçe kadar eğle • 
nildı. Duzce toprakları ve havasının sı
caklıgı kadar .cana yakın ve sosyete ha
yatına çok once gınnit olan ınsanları 

konuklarına sıcak sevgi ve icten sevinç 
göstermişlerdir 

Vilayet fırka başkanı gosterıler: can
dan ilgiye konuklar adına teşekkurler 

etmiştir. 

5 nısan cuma gunu aaat 12 de Düz
ceden binilerek Bolu'dan gelen miuhr
ler Düzcenın kaymabmı. Fırka, Bele
diye, Halkevi bafkanları Ye gençlenle 
otobüslerle Duzceden Darıyerı koyil -
ne gelindi. Yanından şarıld&yarak ge -
çen derenin etrafında yetcrmıye bat
lıyan agaçların dıblerinde zumrutle -
ten çarıyrlar ıizerıne serılen kırmızı 

battanıye ve halılar uzerinde ayranlar 
Jçildikten sonra Darıyeri koyunun de

likanlıları bayanları misafirlerine köy 
havaları çalarak neşeler yaratırken obiir 

tarafta konukların getırdiklcri caz ta • 

kıını başlıyarak kôylüsıi tehirlisi bir 
arada köy, şehir ulusal havaları. oyun
ları, danslar yapılarak ilkbaharın dk 
kır eglenceai unutulmaz hatıralarla 

ya141ndı. Yer sofrasında kır yemekleri 
güzel ve tatlı bir istekle gule çagrışa 

yendi. Yemekte ve yemekten :sonra fo· 
toğraflar alındı. Bir tanesinı gonderı . 
yorum. Yemekten sonra köy mektebı -
nin iki yavrusu Gazi ve tilrkliik hak • 

lunda tiirler okudu. Çok alkıflandı. Vi. 
liyet parti bqkanr köylü ile cumuriyet 
valisinin ve direktörlerinin birlqmesi-

ni halk partisinin halkçılık ve devrim 
rejiminin yeyılmuı, ıenitlemesinin 

ıerçekletaıeai demek olan bu pael 
kaynqmadan tımaac:ını Ye bu ıüDJeri 

blse y8fMm m btiyUtümtiri "Atatür
Jdl,, uyıı Ue andı. 

Bay Vail diboelilere " lllyltllere 

tetelrkOr ıtti. Otomoblllule aynı in • 

·~ içinde &kflll'& Bolu'ya d&nllldü. 
Yalanda Oende'ye a,m ıuretle pdi • 
1Helt .e,,leelyor. 

Bola eoqete )'el97lfllll ... •estiJr· 
.. 9unetlendlrmeıite " lflea .. , ... 
bü lettlt l'lttellDMtıNlir. 

Aa.bıw Hl .. 
diyedııln Ruq• 
.,. lllllRU /adılı °" 
toblJ.I.rin Sta-

lla lıbrlhııDllı 

61f1P ballılll• .. 
hn11Uf nılml~ri 

Ekonomi Konseyi dele
gelerine dün verilen 

yemek 
Ekonomi Bakanı 8. Celil Ba

yar Ekonomik konıey deleıeleri 
onuruna Anadolu kulübünde diın 
bir öale yemeği vermiftir. Yemek· 
te Dış itleri Bakanlığı Vekili B. 
Şükni Kaya, Maliye Bakanı B. 
Fuad Aıralı, konsey batkanı B. 
Hasan Saka, Kamutay Batkan ve
kili 8. Nuri Conker, büclce komis
yonu batkanı 8. Mustafa Şeref Öz. 
kan, ulusal bankalar direktörleri 
iatatiıtik genel direktbru, ekono
mi bakanlıjı ve T ürkofiı ileri ı• 
fenleri hazır bulunmuıtur. 

Yu~o la el~iligindeld 
kabul reMmi 

Dün Balkan antantı ekonomi 
konseyi delegeleri onuruna Yu
goıla vya elçiliğinde bir kabul res
mi yaprlmıttır. 

Sol')t!l arti!4tleri onuruna }t'mek 
iç Bakanı ve Dıt Bakan Yekili 8. 

Şiakni Kaya tarafından tehrimiade bulu
nan Sovyet U"tiıtleri orununa dün Mar
mara kötküncle bir yemek venlmittir. 

Kalkacak ihtısas 
mahkemeleri 

Karı, Lül burıaz. Sinob ihtısu ......_ 
kemelerin · n teblii · tarihinden bqlıya. 
rak, V ve Sürd ibtııaı mahk meleri
nin de 1 haziran tarihinden batbyarak. 
kaldmlmaaı Bakanlar Kurulunca onan
mıttır 

İki defa hare almrnıyacalr °" Lbnlııtı tudilı...,.,. ...... .. 
ala --- ..,.. ............. .. 
............. ac-.. ,. - proje ... . 
mittir. Bu ~ pllaa .... ... 
lııaa ......... _ tamı:lm •eJ• taıdilr o.. 
............. .,.. ........ lmca .... 
clikinde hare ~. 

Jll .. I S'un romam T efrilra: 54 trenine binerek, gene ölüyü .götürecek olan 
vapurla Stokholm'e gitmeğı kar~l~ştırchm. 

ölülerle aynı vagona kapatıldıı-. bilmiyor 
muıunuz? 

İataayon ıefi de, hayretten bıyıkları d 
elik olduiu halde, aözlerini kigıdla 

lan Michele'nin kitabı 
Yıua: Aksel llUNT 
Türlcç•v• ~vıren: Nasuhi BAYDAR 

Şato'nun, ayaklarımın altındaki Nekar 
'Vadisine akan tarasasının parmaklığının ya
Dnıda dururken, genç bir da.ki köpeği, ince 
llZun vücudunu kısa bacaklannın götürebil • 
diği kadar, süratle bana doğru koştu ve yü
&ünıü yalamağa başladı. Kurnaz gözleri ilk 
bakııta sımmı keşfetmişti: ötedenberi böy
le bir köpek edinmek istiyordum. Paramın 
-ı.ğma rağmen onu elli marka satın aldım 
•e ~ibinin benden başka kimse olma~· 
na Jnanmış olan köpek arkamda koıtugu 
halde ikimiz de Avrupa oteline döndük .... 

Haydelberg'de işim bittiği için er.rsı sa· 
bahki trenle Paris'e dönmeği kara• ştır • 
dıın. Fakat geceleyin fikrimi değiştirerek 
lene lsveç'e gitmeğe karar verdim. Paris' • 
ten on beş gunlük bir gaybubet için tedbir 
alınıştım, hastalarımla Noratrom metP 
olacaktı· zaten kardeşime kendisiyle bera • 
~ . , .. 

r eski evımizde iki gün kalacagı• 
1111 telgrafla bildırmiştim.. Biricik ka~
l'Uın Viktorya otelinden çıkmaktı. Berli
~~ gİden yolcu trenine yetişmek mümk!i11 o
lltUllJyacağı için akpm kalkacak ve delıkan
lının ölüsünü da taıpyacak olaa m1J18DdİZ 

Garm büfesinde alqam yemegı yemek 
için otururken, garson l~ta~ köpek ge
tirmenin yasak olduğunu soyledı. Avucuna 
beş mark koyup köpeği de ~ altına 
yerleştirdim. Yemeğe başla~~~ s.'!~~ cı::
lm bir ses kapıdan bağırdı: olu ~~türü • 

U •• ı Herkes komşusuna bakmak ıçm başım 1 
" ' k' kumlda • tabağından kaldırdı, fakat ımse. 

madı ..• Adam kapıyı kapattı v~ bira ~· 
cenaze alayları tertib eden ucarethan~ 
memuru olduğunu gördüğüm b~ıi~le .ıen 

ld. Kaim sesli adam bana dogru ılerbye • 
ge ı. _ ~.. ,. .. 1.• "t~ı.:;cus" ü !'' 
re yüzüme dogru bas.u"": o u go U& .. 

Herkes alika ile bana baktı. Adama ye • 
mek yemek istediğimi, beni rahat bırakm88!
nı söyledim. Hayırı ... İstasyon şefi acele bır 
iş için benimle konupak iıtiyordu. Altın 
gözlüklü, kabarmış kirpi gibi bıyıklı, .. deve 
benziyen bir adama bana bir tomar kiğıd. u
zatarak, kurfunlanacak olan ve bemeo iç~e 
girmem icabeden fu(gon için kulağım• bır 
1eyler bağırdı. Bildiğim ~ü~ al~~ca ~e
liıneleri toplıyarak ona ikmcı mevkı bir .. bilet 
aldığımı söyledim. Bunun yuak oJdugunu, 
hemen tabutla beraber furgona kapanmam 
IAzun geldi.fini söyledi. Dayanamadım: 

_ Ne söylüyorsunuz canım? 
_ Ölüyü götüren aia değil mitriais1 Al· 

1 
'da öltilerin, yanlarmda bir gtitürlcil 

manya edilma.ı:~ft· bu -~--1arm oımadan nald ~ ... ı ve iftUllW 

Lübek'e kadar aldılun ikinci mevki bi -
leti ona göstererek, gezmek için İaveç'e gi
den bir yolcu olduğwnu, ölü ile hiç bir ala • 
kam obnadığını söyledim. 

Kızarak bağırdı: 
- Ölü götürücüsü alız ml•lnk, defll mi

siniz? 
- Ben değilim, kime olursa ollUD hizmet 

etmek isterim ama "ölü götürüciilüğü,, ya -
pamam. Bu isim hoşuma gitmiyor. 

İstasyon şefi tereddüdle elindeki klğıd
lara baktı ve ölü götürücüsü beş dakikaya 
kadar görünmezse Lübek'e gidecek tabutun 
içine konulmuş olduğu furgonun katardan 
aynlıp Haydelberg'de bırakılacağmı söyle -
eli. O konuıurken, kısa boylu, çiçek bozuiu 
ve kambur bir adam, elinde birçok kqıdlar 
olduğu halde istaaycxı ıefinin masaama doğ
ru koprak itiraz götürmez bir vakarla: "ö -
lü götürücüsü benim.,, dedi. 

Onu azdaha kucakbyacaktım. Kambur • 
tara karşı daima gizli bir sempati beslerim. 
Kendisini tanımaktan çok memnun olduğu 
mu, aynı trenle Lübek'e ve gene aynı vapur
la Stokholm'e gideceğimi ona söyledim. Fa
kat Stokholm'a değil, bir rus generalinin ö
lüaiyle beraber Petersburg'a, oradan da Nij
ni-Novgorod'a gideceğini söyleyince, dil§ -
memek için ietaayon oefınin muaama tu -
tunmak mecburiyetinde kaldım. 

kaldırdı: 

"Hay Allah milatahakkmı ver ın, d 
bu trenle Lübek'e pclecek iki öıa varı 
buki furgonda yalnu bir tabut var. Bır 
buta iki ölü koyamazsınız, yasaktır. Öt 
tabut nerede?,, 

Kambur adam, rus generalinin tabutu 
nun arabadan furgona taşınmakta olduğun 
bütün kabahatin, ikinci ambalaj ıandıı 
ıon dakikada bitiren marangoz'da oldut 
söyledi ... 

İstasyon şefi elindeki karmakarışık ki 
ğıd tomarını yeniden tetkike başlayın 

kamburu bir tarafa çekip ıırtını okşadım 
eğer iki tabutu birden götürmege razı ol 
kendisine peşin elti mark ve İsveç k 
aundan ödünç alarak aynca elli mark v 
ceğimi söyledim. Teklifimi hemen 
etti. 

Fakat iıtaayon şefi, bunun fİmdiye 
görülmemiş ve ortaya nazık, hukuki bir 
sele çıkaran bir iı oldutunu, iki ölllniin 
götürücü ile gönderilmesinin yasak 
na kani bulunduilJ\lu, "iınparatorluk 
yollan umum müdlirlüfü,, nden bin 
icabettiğiai, cevabıa bir haftada ıel 
söyledi. 

(Sonu var) 
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DIŞ ARDAN GELEN SON O UYUKLAR 
F'RANSA'DA 

Alman notası 
Almanlar. fransızlara n~ 

lı.ar~rlık verdiler? 
Paris, 21 (A.A.) - Almanyanın di.ın 

öğleden sonra Franı;a hüktımetine ver-
diği notada deniliyor ki: . 

''Almanya hükumeti, ı 7 nisan tarih. 
li Cenevre kararını imza eden devletle
rin, kendi hakkında hüküm vermek sa15. 
hiyetlerini tanımamaktadır. Uluslar sos· 
yeteli konseyinin kararı, Almanya'yr 
yeniden suç altında bırakmak için bir 
bahanedir. Onun içindir ki, Almanya, 
bu kararını kesin olarak reddetmekle 
beraber bunda yazılı bulunan türlü so
rumlar ha~kındaki alman düşüncesini 
yakında bildirmek hakkını saklar.,, 

Nota ne tesir yapmış? 
Bedin, 21 (A.A.) - Diplomatik ~ev

relere göre, Almanya, yürümekte bulu· 
nan konu~malara devam etmek imkan
larını elde tutmaktadır. Sanıldığına gö
re, alman dı§ bakanlığı verilen protesto 
notasının düzeltilmesinde B. Hitler'in 
iı.ı:erinde aran verici bir tesir yapmıştır. 

Gerçekte, bu prokstonun patırdılr 

uir ckılclc olacagı ve diplomasi anane· 
}erinden dışarıya çıkacagı umulmakta 
ıdı. 

Alman notası 'c• fran.,ız 
~azt•lc· lc.·ri 

Paris, 21 (A.A.) - Son günlerde al
man gazetelerinin acı yazılarına baka
rak, daha agır olacagını sanan alman 
notası btiti.ın gazetelerin belli başlı ko· 
nusu olmuştur. 

l'ctit Parisicn diyor ki: B. Hitler'in 
uzerinde eskı yanlı!ilıklarda devamı tav
siye edenlerden çok, yanınrlakilerin dü. 
şiınccleri etgin olmuştur . ., 

Figaro diyor ki: "Notanın oldukça 

lTALYA'DA 

E~ki Fransız savaş

çıları italyada 
Roma, 21 (A.A.) - İtalyada geı.

mekte olan eski fransız ı;avaşçıları için 
bu sabah fransız elçiliğinde tören ( nıe. 
rasim) yapılmış ve bunda İtalyan savaş
çı birleşitlerinin (cı-miyct) ba:?kanları 

da bulunmuştur; bu törende fransız el
çisi Kont dö Şambrun; Kirinal sarayın
da fransız ı.ava~çılarını "asker ve ge· 
neral krala,. tanıttığından kıvanç duy
duğunu ve, Venedik sarayında kendisi 
de bir savaş yaralısı olan Musoliniyi 
dinlemekle de bu kıvancın arttığını 

söylemi tir. 

Fransız elçiı;İ, Musolininin bütün 
Avrupanın hayranlıkla beğendiği açık 

bir dille konuşmuş olduğunu ve bu söz
lerde realist bir uzdillik (belagat) gö· 
ıe çarptığını sözlerine eklemiştir. Fran· 
ıız elçisi bundan ::;onra eski İtalya sa
vaşçılarına, hükumet adına nişanlar da
ğıtmıstır. İtalyan - franı;ız komitesi, 
Romada bulunmakta olan fransız savaş· 
çılan birleşitleri başkanları onuruna bir 
yemek vermiştir. 

m.ıtedil yazıldığını söylemek gerekir. 
Bununla beraber alman notasının hiç bir 
kanuniğ değeri yoktur.,. 

Aynı gazeteye göre cevab, Almanya
nın konuşmalara devam etmek istedi~i
ni de anlatmaktadır. 

Bayan Afet Versay'da 
Paris, 21 (A. A.) - Bayan Afet, ya• 

nında Türkiyenin Paris Büyük elçisi ve 
Londra Biiyük Elçisinin refikası ve kı

zı olduğu halde Versay şatosunu gez. 
miştir. Kendilerini saray muhafızı gel· 
dirmiştir. 

Bulgar kabinesi 
kuruldu 

(Başı J. inci sayıfada) 

)an profesör Çankofun taraftarla
rı, batkanlarmın hapsedilmesini 
protesto için dün akşam Sof ya so
kaklarında bir gösteriş yapmak is
temişlerdir. Polis nümayişçileri 

da~ıtmıştır. Meşruti bir kabine ku
rulması için halkı, Kral Borise yar
dıma çağıran bildiriğler dağıtıl

mıştır. 

Eski tüze bakanı Dikofun ya
kalanmış olan Çankofun bırakıl

masını israrla istemesi ve ordu 
delegelerinm görüşlerinde inatları 
kabinenin bay T oşef tarafından 
kurulr,1asmı güçleştirmektedir. B. 
T otef akşam üzeri kıralla konuş
mut ve saraydan çıkarken kabine
yi kurmak ödevinin üzerinde ol
duğunu söylemiştir. 

Askerler bütün üyeleri kendi
lerinden olan bir kabine kurulma
sı için çalışacaklardır. Bu bakım
dan, durum çok ciddiğdir ve Çan
kof dan yana yapılan gösterişler ve 
eski iç bakanı Albay Kolefe karşı 
dağıtılan bildiriğler dolayısiyle 
durum daha kötüleşmektedir. 

Sofya, 21 (A.A.) - Sabahle
yin süel birlik delegeleri saraya 
çağırılmışlardır. Süel o kuladan 
bir kıta sarayın avlusuna girmit 
ve kıralı alkışlamıştır. 

Bu, nümayiş halk arasında tür
lü düsüncelere yol açmıştır. Her 
iktim~le karşı Subay ve askerlerin 
kışlada kalmaları karar altına a
lınmıstır. Bütün bunlara rağmen 
bütü~ ülkede tam bir baysallık 
vardır. 

lktısat Veka;etinden: 

DAGINIK UUYLIKLAK 

Avusturya mecburi 
askerliğe hazır !anıyor 
Viyana, 21 (A.A.) - Avusturya blŞ· 

bakam B. Şutnig, Avusturya ulusuna hi
taben radyo ile neşredilen bir soylevin
de, mecburi askerlik hizmetini hazırla

mak için, pek yakın bir gelecekte 34 mil
yon Avusturya ~ilini harcanacağını ııöy· 
!emiştir. 

Ulusal koruma ayrılan bu 34 mıJyon

dan 13 milyonu, bayındırlık işlerine gerı 
kalam da orduya harcanacaktır. 

Bu 34 milyon !İlin, Avusturya hükCı.. 
metinin iıısidiğe çare bulmak maksadiy· 
le, müsmir it temini için ayıracağı 400 

milyonluk paranın bir kısmım te~kil et
mektedir. 

Süel hak}erinin kararlarr 
Selanilıt, 21 (A.A.) - Kavala süel 

hakyeri Bulgaristana sığınmış olan azı
yanlar hakkındaki hükmünü vc:rmi:? 1~ 

bunlardan onunu gıyaben yokatıma ve 
altısını müebbed hapis cezasına çarptır. 
mıştır. 

Romen parlaıiu:nto:;unda kralın 
bir ~öylc\' İ 

Bükreş, 21 (A.A.) - Parlamento ve 
Sena, nomal toplantı devrelerini bitir
miştir. Başbakan B. Tataresko kralın 

söylevini okumuştur. Kral, bu söylevin· 
de ülke kurumlarının tamamlanmasını 

gözeterek bu toplantı devresinde ya
pılmış olan işleri önemle kaydetmekte
dir. Kralın söylevinin son cümlesi şu
dur: 

''Şimdiye kadar hükiınıetim tarafrn
dan h<tr alanda elde edilmİ§ olan ~onııc
lar; bir güven havası yarstmı§ttr ki, bu 
hava, girişilmiş olan işin tamamlanması 
ve devlet kuvvetinin pekı§me~i için bir 
zıman saymakta olduğumuz durluğun 

(istikrar) temini için lüzumlu bir ds.

yançtır.,. 

Mevhid 

lSPANYA'DA 

İspanya'da durum 
Madrid, 22 (A.A.) - Sıyasal dun• 

hili k.aranızldt göıtermektedır. 

Lerroux kabine&i, ıu iki tık arasıa. 
da mütereddiddir: Ya Korteı:Jer açıl· 
mazdan once hükumeti çokluğa dayan
dırmak için bir buhran ihsaıı ~ylemeı. 

yahud ki, kabineyi olduğu gibi parla· 
mentonun karşısına çıkarıp, ondan son· 
ı a değişiklik yapmak. 

29.3 tarihindeki buhriln ıırasında 

hükumet yardımcı çoğunluğu teşkil e
den dört ııyaııal parti, durwnu konllf'" 
mak için yakında toplanacaklardır. 

Bu partiledn başları : ,unlardır: 

Radi.kallerden Lerroux, halkçı çift
çılerden Robleı, çiftçilerden Martinyu 
Develasko ve liberal demokratlartt:ıın 

Melkiades Alvarez. 

Onanan <'f'zalar 
Madrid, 21 (A.A.) - Yüce mahke. 

me Alava'da ve Valensiya'da idama 
mahkfim edilen anarşist • sendikalist· 
lcrden yedi kişinin cezalarım onamış· 

tır. 

Rus - Fransız görüşme

leri kesildi 
Moskova, 21 (A.A.) - B. Litvinol 

ile B. Laval arasındaki görüşmeler mu· 
vakkaten kesilmiştir. B. Litvinof halk 
komiserliği kuruluna raporunu vermek 
üzere Mosicovaya çağırılmıştır. 

B. Su"içle B. Bek µ;örü~tült·r 
Venedik, 21 (A.A.) - B. Suviç t-: 

Polonya dış bakanı B. Bek görüı;mu r 
terdir. 

Her iki bakan bu görüşme neticesin
de, kendi hükumetlerinin görüşlerinde 

tam bir uygunluk bulunduğunu tesbit 
etmişlerdir. 

Mektepler alım satım 
komisyonu reisliğinden: 

Gazi Terbiye enstitüsüne ait Şevrolet marka bir adet 
kamyonet açık arttırma ile satılacaktır. İstekliler mektep 
idaresine müracaatla her gün kamyoneti görebilirler. Mu • 
hammen bedeli yüz elli liradır. İhalesi 25 - nisan - 1935 
perşembe günü saat ikide mektepte yapılacağı ilan olunur. 
(885) 1-1551 

İktısat Vekaletinin Halen işgal etmekte olduğu muh
telif binalardaki demirbaş eşya, evrak ve defatir ve sairc
nin Yenişehirdeki yeni vekalet binasına (3000) lira tah
min edilen ücret mukabilinde nakli açık eksiltme suretiy
le ihale edilecektir. İhale 9 mayıs perşembe günü saat 11 
de Vekalet Levazım Müdürlüğünde müteşekkil komisyon
da icra edileceğinden taliplerin adı geçen günde yüzde 
yedi buçuk muvakkat teminat akçesiyle birlikte hazır bu
lunmaları eşya ve şartnameyi görmek için de her gün Ve-

Nafıa vekaleti münakalat 
dairesi memurlarından Ari-
fin karısı ve İstanbul kız li

sesi riyaziye muallimi Ali 
Rıza ve İçme Suyu Komis
yonunda sürveyan Hamdi
nin kız kardeşi Şazimendin 

ruhu için Hacı Bayramca· 

misinde 26 Nisan 1935 cu
ma günü öğle namazından 

Oc\·lct Demiryolları ve 
Limanlan Satınalma 
Komisyonu hanları 

İLAN 
İdaremiz münbalatı için 

atideki evsafı haiz 3 memur 
alınacaktır. 

1 - 30 yaşından fazla ol
mamak 

B b d. kal et Levazım Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
unyan ese ıye (866) ı-1498 

başkanlığından: Ankara Defterdariığından: 
Bin beşyüz lira tahsisatlı Bünyan merkez kasabasının Senesi Mükellefin Ticaret mahalli 

30 hektar meskun 15 hektar gayri meskun sahadan ibaret ismi sanati 
olan mahallin rakimli planının yapılması 16 - 4 - 935 tari - 131 Muharrem manav 
hinden itibaren bir ay müddetle münakasaya konmuştur. 
İhale 16 - 5 - 935 tarihinde açık eksiltme suretile yapıla -
cağından talip olanların Bünyan belediye başkanlığma, 

plana aid fenni şartnameyi görmek istiyenler Ankara, İs
tanbul, ve Bünyan belediye başkanlıklarına müracaat et -
meleri ilan olunur: (888) 1-1553 

Banoırma belediye 
başkanhğından: 

Bandırma iskele meydanı için ayağı ile beraber 733 li
ra keşif bedelli bir saat alınacaktır. Buna ait şartname ve 
keşifname Bandırma belediyesinden bedelsiz olarak alına
caktır. 

İşbu saatm ihalesi açık eksiltme suretiyle 4 - mayıs - 935 
cumartesi günü saat 16 da Bandırma belediyesinde yapıla -
caktır. 

İstekli olanlar ihaleye iştirak etmezden evvel 54 elli 
dört lira (98} doksan sekiz kuruş muvakkat teminatı be -
lediyeye yatıracaklardır. Keyfiyet istekli olanlarca bilin-
mek üzere ilan olunur. (887) 1-1552 

Eskişehir belediye riyasetinden: 
Eskişehirde takriben 40 kilometre mesafede kaplanlı da

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

Bu eksiltmeye talip zuhur etmemiş ve şartnamesinin 
taksit bedellerinin tediyesine ait 16 ve 17 inci maddeleri 
hükümleri 936 ve müteakip senelerde yapılacak tediyata se
nevi yüzde yedi faiz verilmesi şartı konmak suretiyle deği
şiklik yapılarak işin tekrar bir mayıs 935 tarihine müsa -
dif çarşamba günü ihalesine karar verilmiş olduğu ilan 
olunur. (840) 1-1463 

Vergınin matrah 
69x33,00 

360 

Vergisi 
L. K. 

6, 33 

HükUınet caddesi 

Yukarıda adı şanı yazılı kazanç vergisi mükellefinin 
adresi bilinmediğinden 8/49 No. lu ihba.rn:arnesi tebliğ e
dilememiştir. 11 n tarihinden itibaren otuz gün zarfında i
tiraza hakkı olduğu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan 
olunur. (891) 1-1559 

1,ürkjye tş Bank:a~ından: 
Milli Bayram dolayısiyle 23 Nisan sah günü BanL<amı

zın kapalı bulunacağmr sayın müşterilerimize bildiririz. 
1-1556 

Satı !ıK ev 
Ankara Belediyes;nden: 
ı - Yenişehirde İzmir caddesinde (1055) M 2 arsa üze

rine yapılmış etrafı dıvarh su, elektirk ve havagazı tesisatı 
mevcut birinci ve ikinci katları muşamba döşeli (bodrum 
kat dahil) üç katlı evin kapalı zarfla artırmaya konulmuş 
ise de istekli çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla satı
lığa çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli nakden ve peşinen verilmek şartile (13000} 
liradır. 

3 - Şartname ve haritasını görmek istiyenler her gün 
muhasebeye gelebilirler. 

4- Muvakkat teminat {975) liradır. 
5 - İstekli olanlar bu müddet zarfında tatil günlerin • 

den maada diğer günlerde komisyon reisliğine müracaat 
edebilirler. (892) 

sonra Eyyüp sultan baş mü
ezzini Hafız Cemal taraf m-

dan mevlfid okunacaktır. Ar
zu edenlerin teşrifleri rica 
olunur. 1-1548 

ZAYİ 
Ankara beled~csinden aldı

ğim 15454 No. ve elli liralık te
minat makbuzunu kaybettim ye
niı>ini alacagımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Yeni halde No. 46 

Balıkçı İbrahim 

1-1555 

Ankara kra daire!ri if

liis memurluğundan: 
• Met'k~z i İstanbul'da Tahta 

kalede Menaşekanza hanında 4. 

5. 6. numarada ve şubesi Anka • 
rada Anafartalarda Kınacıza

de hanında dokuz numara • 

da komisyoncu ve elektrik • 

çi Hayım Albuğrek ve birade -

ri şirketinin İstanbul ikinci ti· 
caret mahkemesince iflasına ka
rar verildiği ılan olunur. 

1-1554 

2 - Orta tahsilini ikmal 
etmiş bulunmak 

3 - Askerliğini ifa etmiş 
olmak 

4 - Şimdiye kadar çalış
tığı yerlerden hüsnü hizmet 
vesikası ibraz etmek 

S - Yazı, hesabdan te
nasüb, faiz meseleleri ile 
coğrafya ve hendeseden ya
pılacak imtihanda muvaffak 
olmak 

6 - Demir yol hizmetle
rinde kullanılmağa salih ol
duğu demir yol tabiblerince 
tasdik edilmek. Ticaret ve 
sanat mektebini ikmal etmiş 
olanlar imtihanda muvaffak 
o1c1ukları takdirde tercih o
lunurlar. 

7 - Talip olanların beş 
gün zarfında idaremiz zat 
işleri müdürlüğüne istida ile 
müracaatları. (884) 

1-1550 
• 
ış arıyor 

İyi aileler yanında mü -
re'" iyelik yapmak üzere bir 
;:ı n bayan iş arıyor. Gaze-
te itbrehanesine (E. G.) ru
muzuna yazmaları. 1-1561 

--------------------------~----
Ankara Valiliğinden: 

Ankara sanat mektebi ihtiyacından olan 2000 kilo ko -
yun eti ve 40 kilo böbrek yağı alınacaktır. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün mektep müdürlüğüne ve bu 
işe gireceklerin de muvakkat teminat olarak yüzde yedi 
bucuk nisbetinde olan 75 lira 90 kuruşla birlikte 2 - 5 - 935 
perşembe günü saat on beşte vilayet encümeninde bulun-
maları. (890) l-1558 



. . . . 

Beykoz kazası dahi
linde kiin çavuşlu 
çifliğinin satış ilinı 

2 sn 5 fi 7 

Ankara belediye reisliği ~ilanları 

SATILIK EV 

1 - Yenişehirde Müdafaa caddesinde ve Emniyet abi
desi karşısında etrafı dıvarla çevrilmiş (1111.11) metre 
murabbaı arsa üzerine yapılan su elektrik ve havagazı te
sisatı mevcut üç katlı ev kapalı zarf usuliyle satılığa çıka
rılmıştır. 

Ankara şehri imarı 
Müdüı·lü~üuden 

~ 

Daireye lüzumu olan 111 model haricen kromlu madeni 
aksam ile teferruatlı Leica marka fotoğraf makinesi pazar· 
hk suretiyle alınacaktır. İhalesi 2f. JV. 935 çarşamba günü 
saat on beşte yapılacaktır. Taliplerinin şartname ve sair 
evrakını görmek üzere müracaat lan ilan olunur. (831) Istanbul ziraat bankasından: 

Hududu 
Gayri menkUlün 

hektar M2 Cinsi Muhammen 
kıymeti 

65077 1241 582 Tarla, orman ve 
yetmit yedi evi 
ve kiremit, kireç 

Tapu senedi 
mucibince 

ve tuğla ocakları-
nı müştcmil çiftlik 

Beykoz kazası dahilinde Çavuşlu çiftliğinde (Cümh~,
riyet köyü) ikamet eden Çokuy Osman oğlu_Mehmed,_ Hu
seyin Hoca oğlu Mustafa, Mehmed molla oglu Feyzı ve 
kefillerinin Bankamıza ı numaralı senetle olan bo~~~arını 
kendilerine gönderilen ihbarname müddeti de geçtıgı ~al-

, de ödemediklerinden bu borçtan dolayı ban~amız l~hıne 
birinci derecede ipotekli yukarda hudut ve cm~ ve muşte • 
milatı yazılı ve eylı11 930 tarihli ve 1 iş ve 24 cılt numaralı 

·f r·· · 22so tapu senedile mutasarrıf oldukları Çavuşlu çı t ı~ını~ 
numaralı kanuna tevfikan icra yeminli vukuf ehıllerı tara· 
fından kıymeti tahmin olunarak mezkur çiftlik 1697 numa
ralı Ziraat Bankası kanunu hükümleri dairesinde 17. 4. 93~ 
tarihinden itibaren açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesı, 
3 · ·· ·· at 15 de banka. 6. 935 tarihine müsadif pazartesı gunu sa 

mız binasında yapılacakt~r. ~ dde • 
2004 numaralı icra ve ıflas kanununun 126 ıncı ~a 

sinin dördüncü fıkrası mucibince bu çiftlik üzerinde ıpotek-
li ahıcaklılarla dig~ er alakadaranın haklarını ve . husu~i~e 

'Jk · ı ~ t "h den ıtı· faiz ve masrafa dair olan iddialarım ı ı an arı ın . . 
haren yirmi gün içinde evrakı müsbitele~ile bildinnelerını 
aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabıt olmadık~a satış 
bedelinin paylasmasmdan hariç kalacaklarından alakada· 

" ı . r· mdır ranın mezkur fıkraya tevfikan hareket etme erı azı · 
Teminat parası yüzde yedi buçuktur. . 

Şartname Bankamız kapısına asılmı.ştı~. ~zm~r: Anka • 
ra merkez ve Adana şubelerimizde dahı gorul.e~ılı_r. Da~a 
fazla malUmat almak istiyenlerin ikrazat servısımLZe mu -
racaat etmeleri ilan olunur. 1-1549 
---------~~----

aar fVekil~tinden 
ı - Orta tedı isat mektebi erinde türkçe, tarih - ~oğ!~fya, 

fcnbilgisi, biyoloji, riyaziye, fransı~ca, alman~a, ~ngılızce 
Inllalim mllavini olmak istiyenler içın bu sene ımtıhan açı-

bcaktır. 1 ı Ü · 
2 - İmtihanlar 1 temmuz pazartesi günü stanbu nı-

versitesinde başlıyacaktır. 
3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Tlirk oJmalan, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta olmamaları, .. 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, Cinayet ve ~u~~a 

nevinden mahkumiyetleri olmadığı hakkınd~ mahallı vıla~ 
Yet veya kaza idare heyetinden bir mazbata ıbraz e_~melerı 
('ıalen memur ve muallim olanlar bu kayıttan mustesna 
olup mensup oldukları daire amirinin vereceği vesika kafi-. 
1ir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve mualimlik etmeye ~a?İ vü 
cut arızalarından salim oldukların ıisbat '!der tasdıklı he • 
kim raporu ibraz etmeleri, . . 

MuaJlim mektebinden mezun olanların en az ıkı ders 
senesi muaJlimJik etmis bulunmaları 13zımdır. . 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukfan tal<~ırde 
1702 numaralı kanunun ı inci maddesinde göst~rilen de~e·
celer dahilinde herhangi bir orta tedrisat mualhm muavın-
liğine tayin edileceklerdir. . . . 

5 - Yukardaki şartlan haiz olan namzetler bır ıs~ıda 
ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesıka-
lar bağlanacaktır. . 

A) Nüfus tezkeresinin asil veya tasdikli suretı, . 
B) Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesıkala

rının asıl ve yahut suretleri, 
C) Hüsnühal mazbatası, . fk 
D) Mahalli Maarif İdaresinden nümunesıne tev 1 an 

tasdikli sıhhat raporu, fi f 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotogr~ 1 fış, 
F) Altı adet 4 x 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotogra • 

lan, A 

·h· kadar Vekale-Bu vesikaların en son 1/6/1935 tarı ıne kil 
te gönderilmiş olması lazımdır. Bu tarihten son!.a :e.

1 
~

te gelmiş olan veya evrakı müsbiteai noksan gon e~ı. mı-: 
bulunan istidalar hakkında muamele yapılmı~~ 
!evfiyet itan olunur. (842) l-l

4 ı 

Ankara yüksek ziraat enstıL~:» .. 
rektörJüğünden: d 

1 .Haziran 935 tarihinden 31 mayıs 936 taErihin.~ .. ~-a ı: 
bir ıene müddetle Ankara Yüksek Zira~t. nstı us~?. 
375 - 425 talebe ile 100 • 120 müstahdemının sabah, ogle 
ve akşam yemekleri kapalı zarf usulü ile ek
•iltmeye konulmuştur. 25 Mayıs 1935 t~
rihine rasthyan cumartesi günü saat 15 de ihalesi icra. e~ı
lecektir. Fazla izahat almak ve şartnamesini gö~ek 1~.ta .: 
Yenlerin Yüksek Enstitü idare müdürlüğüne ve ıhal~ gunu 
~e 5750 liralık teminatlariyle Enstitü veznesine t~slım eden 
ısteklilerin enstitüde idare ve ihale komısyonuna 

tnüracaatları. (889) 1-1557 

2 - Bedeli nakten ve peşinen -verilmek şartile 
(22716.12) liradır. 

3 -Şartnamesini görmek istiyenler her giin muhase
beye gelebilirler. 

4 - Muvakkat teminat (1703.70) liradır. 
5 - İhale 9-5-935 perşembe günü saat on beşde artırma 

ve eksiltme komisyonunda yapılacağından artırma ve ek
siltme kanununda yazılı tarifat dairesindeki teklif mek
tuplannı teminatlariyle birlikte ihale saatinden bi~ _saat 
eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabılınde 
verilmiş olmalıdır. (861) 1-1496 

SATILIK EV 

1 - Yenişehirde İzmir caddesinde etratı cıuvarıa çev
rilmiş (1143.80) metre murabbaı arsa üzerine yapılan su 
elektrik ve havagazı tesisatı mevcut üç katlı ev kapalı 
zarf usuliyle satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli nakten ve peşinen verilmek şartiyle 
(13856,60) liradır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenler 'her gün muhase-
ı beye gelebilirler. . 

4 - Muvakkat teminat (1039,25) lıradır. 
5 _ İhale 9-5-935 perşembe günü saat on beşde artırma 

ve eksiltme komisyonunda yapılac~ğı~dan ~rtırm.a ve ek
siltme kanununda yazılı tarif at ~aıresınde~ı teklıf. mek
tuplarını teminatlariyle birlikte ıhale saatınden bı~· .saat 
evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabılınde 
verilmiş olmalıdır. (860) 1-1495 

Karacabey Merinos Yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğünden; 

Kırk beygir kuvvetinde bir adet agır yağ traktörile bir 
adet dörtlü Disk Pulluğu ve tali kanallar inşası için elli 
santim derinliğinde ve bir metre genişliğinde hendek aça
cak bir pulluk ile bir adet üç beygir kuvvetinde .ga.t motö -
rü ve bir beygirle kabili cer bir adet kuyu ManaJı ve bunla
rın teferruatları kapalı zarf usuliyle mübayaat olunacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin Bursa, 1s.tanbul, ~n~a
ra Baytar Müdürlükleriyle Karacabey Mersnos Yetiştır -
me çiftliği müdürlüğüne ve i~tekli~erin de ıartnamesin~eki 
esasat dairesinde vereceklerı 400 hralrk muvakkat temınat
lariy1e birlikte eksiltme günü olan 24-Nisan-935 tarihine 
tesadüf eden çarşamba günü saat on beşet İst~n~ul Bay.tar 
Müdürlüğü binasında müteşekkil Meri??~ Yetıştınne Çıft
liği Komisyonuna müracaat eylemelerı ılan olunur. (1884-
839) 1--1461 

l-1456 
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Nafıa Bakanlığından 
Po.ı ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Haydarpa· 

şa'dd teslim şartiyle ceman muhammen bedelleri (67.39) 
lira olan (60) kalen1 malzeme kapalı zarf usulü ile eksilt. 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 1. 5. 1935 tarihine rasthyan çarşamba günü sa
at 15 te Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya -
pılacaktır. 

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

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

1-1455 

Anl{ara belediye başkanlığından: 
1 - İhalesi feshedilen binaların numara levhalarının 

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 malumat almak iı:. 

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

Maliye Bakan lığııul an: 
Beş bin şişesi bir kiloluk, on bin şişesi yarım kiloluk 

seki.z bin şişesi çeyrek kiloluk olarak yerli malı yirmi uç 
bin şişe yazıldıktan sonra siyah olen mürekkeb satın~ 
mak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmU§tur. Şartn~ 
mesi merkezde kırtasiye müdürli:iilinden ve fstanbulda 
Dolmabahçede kırtaaiye deposumfan alınacak:tır. VennC4 
ğe istekli olanların beş yüz otuz yedi lira muvakkat temi 
natlariyle 24 nisan 935 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat on beşte Maliye Bakanhğmde Levazım müdürlüğü 
odasında teşekkül eden satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (729) 1- 1294 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 18 nisan 1935 vazi eti 

Aktif Pasif 

KASA: 
Altın: aau kitoıram 15.836.800 

Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKi MUHABiRLER: 

TUrk lirHı 

HAKIÇT.l!:Kl MUHABİRLER: 
Altm: san kitoaram 3.806,986 
Altına tahvili kabil serbest 

dövizler. 

HAZiNE TAHVlLLERl: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 

karJılığı 
Kanunun 6 '/C 8 inci maddcle

: :ıe tevfikan hazine tarafından 

;ıaki tediyat 

SENEDAT CUZDANI: 
Hazine bonoları 
Ticari leDCdat 

ESHAM VE TAHVii.AT COZ. 
DANI: 

Lira 

22,275.774,-
9,909.455.-

748.438.54 

442.905.60 

5,354.84Z.10 

14.289.492,89 

158.748.563,-

10.230.136-

3.61 o.ooo.-
2.196.497 ,68 

( Deruhte edilen cYralıu nak· 
( diyenin karşılığı eıbam ve 

1 ) J0,393. 6Sa.43 
( tahvilat (itibari kıymet e 

h .1 4,806. 51 fi,5S 
Serbest esham Ye ta vı at ı---,---

"lj.:if.AR: 

, ·e dövi.a üzerine 
ı ~ftvf11t ilzerine 

ti lSSf<:llA MI.AR 

MUHTJ:;L!F 

17.201.37 
796.263,35 

YEKON 1 

Lira 

32.933.667,54 

J42.905,60 

19.644,334,99 

148.518.427,-

S.806.497 ,68 

35.200.196.98 

813.464,92 

4.500,000.-

11.667.718.44 

259.527.213.15 

ı---

SERMAYE 

1HT1YAT AKÇESİ 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOT
LAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele

rine tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiyi 
bakiytsl 
Kal')ılıiı tamamen altın olarak 

iliveten tedavüle 'Yazedilm 

TUR,. LtRASI MEVDUATI: 
Vadeıİ% 

Vadeli 

DôVlZ MEVDUATiı 
Vadesiz 

Vad ·li 

MUHTELlP, 

Lir-

158, 7 4R ~63,--

ı o.~30. t 36,-

ı48.518.427r-

Lira 

15.000.000,-

10 000.000r- 1 158.518.427.-
1 

17.533.989,091 ...,...,, 

11.103.141,621 
843.038.901 

YE KON 259.527.213,1 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto 5 1/2 % - Altın üzerine avanı 4 1/2 % 
iRi ?t F 2 z= 

r· 
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y 8lOVa da Otel İDŞ8SJI .--As-k-er-i F-a·~·r-ika-lar-Um-um-·;~dürlüğü 1 
1 Satın Alma Komisyonu ilanları 1 

t LAN 
Gelibolu'da, Alaeddin mahal • 

lesinde Yalı sokağı 36 No. da ka
in ve Gelibolu Degirmencilik 
Türk Limted Şirketine aid ve 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 
Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş "Yalovada otel inşası,, dır. 
"Elektrik, kalörifer ve sıhhi tesisat ve diğer teferrüatı 

beraberdir. Keşif bedeli (350.816) lira (95) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename lahikası 
C - Fenni şartname 
ç - ,, ,, lahikası 
D - Elektrik tesisatına aid umumi şartname 
E - ,, tesisatı lahikası 
F - Kalörif er tesisatı umumi şartnamesi 
G - ,, ,,, fenni şartnamesi 
H - Mahal listesi. 
İ - Sıcak su tesisau fenni şartnamesi 
J - Asansör tesisatı fenni şartnamesi 
K - İzolasyon vantilasyon şartnamesi 
L - Dere yatağının değiştirilmesine aid şartname 
M - İnşaat keşifnamesi 
N - Projeler 
İsti yenler bu şartnameleri ve evrakı "17 ,5 ,, lira bedel 

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

15 de Galatada köprü başında Akay idaresinde yapıla -
caktır. 

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

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesi
kalan haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - 100 bin liralık otel, banka veya idare binası yap
mış olduğuna dair Nafıa Bakanlığından alınmış bir vesika 

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

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

stanbul: Deniz Levazım 
satın alma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 75,000 lira olan 5,000 ton Rekom
poze kömürü 4 mayıs 935 cumartesi günü saat ı5 de Ka -
ımıpaşada Komisyon binasında kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Şartnamesi 375 kuruş bedel mukabi
linde her gün komisyondan alınabilir. Muvakkat teminatı 
5.000 liradır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya 
mektubunu ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lez:ine göre belgeyi havi teklif mektuplarını belli saattan 

ir saat eveline kadar komisyon reisliğine vermeleri. 
(1918-859) ı-ı494 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Memurlar Kooperatüi Binasının halen Umum Jandar
Kumandanlığınm işgali altında bulunan kısmı ı hazi

nn 935 tarihinden itibaren kiralıktır. 
İstiyenlerin şartlan anlamak ve pazarlığı yapılmak 

ere Merkez Ziraat Bankasına baş vurmaları. (822) 
1-1427 

ahııiye Vekalet. nden: 
Adet 
50 Karyola 
ıoo Battaniye 
ıoo Yasuk 
200 Yastık yüzü 
ıoo Çarşaf 
ıoo Yorgu.UJVP 
50 ~ .• ,uhfı 

.uolap 
J•j; 50 Yatak 
.mistahdemler icin nümune, evsaf ve eşkali şartname -
e yazılı bulunan ve muhammen bedeli 2500 iki hin beş 
lira olan yukarda cinsi ve mikdan yazılı eşya kapalı 
usuJi~·Ie eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29. 4. 935 pazartesi günü saat 1 s,j) da Dahi-
ye Vekaleti binasında toplanacak eksiltme komisyonun

vapılacaktır. 
Muvakkat teminat mikdan 187,5 liradır. 
lstiyenler bu husustaki şartnameleri almak ve nümu

leri görmek i~in her gün eksiltme komisyonuna müra
t edebilirler. 
Taliplerin 29. 4. 935 pazartesi günü saat 14,30 a kadar 
b eden belgelerle birlikte teklif mektublarım Dahiliye 

ekaleti eksiltme komisyonuna vermiş olmaları lazım-
• (786) 1- 1396 

11-4· l 935 tarihinde miinakasasımn icra eıfileceği 
ccliimiş olan Filyos - Ereğli hattı ikinci kısım in

ma aM <·1:"ihme göriilcn lüzum iizerine ve aynı 
"~-'" :i-5-1935 pazar •iinii saat on beşe tehir edil-

'019) 1-14-17 

r 

70,000 METRE FİŞEK TORBALIK BEZİ 

Tahmin edilen bedeli (21000) lira (-) kuruş olan 
yukarda miktarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrika -
lar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 4 - Mayıs-
935 tarihinde cumartesi günü saat ıs te kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname (1) lira (5) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (ı575) 
lirayı havi teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 e ka -
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (837) 1-1457 

200 METRE MİKABI ÇAM TAHTASI 

Tahmin edilen bedeli (6400) lira (--) kuruş olan yu
karda miktarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 2 - mayıs - 935 
tarihinde perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ite ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (480) lirayı havi teklif 
mektuplanm mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (836) 1-1458 

160 METRE MtKAB.I Blfl_.,_._ll<Aı!GIN ___ mz 
ÇAM TAHTASI 

Tahmin edilen bedeli 
(5600) lira (-) kuruş olan 
yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüğü 

satın alma komisyonunca 
4 · may:rs - 935 tarihinde 
cumartesi günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edile -
cektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi • 
nat olan ( 420) lirayı havi 
teklif mektuplannı mezkur 
günde saat 14 e kadar ko -
misyona vemıeleri ve ken -
dilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddele -
rindeki vesaikle mezkW- gün 
ve saatte komisyona müra-
caatları. (854) 1-1484 

UMUM M0D0RL0K BİNASI 
ÖNÜNDE YAPTIRILACAK 

YANGIN HAVUZU: 

\1illi Müdafaa Vekale·ıi 

Satamıhua KornİK}'OllU 

ilanları 

İLAN 
Kullanılmış olarak on bir 

şevrole şasi ile iki şevrole 

motör maktaı memleket da
hilinden satın alınmak üze
re açık eksiltmeye konmuş
tur. Tahmin edilen umum 
bedeli (3580) liradır. Şart -
namesi bedelsiz olarak ko
misyonumuzdan alınacak -
tır. İhalesi 4 - V - 935 cu
martesi günü saat on birde 
komisyonumuzda yapıla -
caktır. Muvakkat teminatı 
268 lira 50 kuruştur. Eksilt
meye girecekler 2490 No. lı 
kanunla şarntamede iste -
nen belgeleri beraber geti
receklerdir. (857) 1-1488 

Dok lor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FİRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tahakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 
Hastalannı her gün g.ı3 

ve 15-20 ve kadar kahul eder. 

sağ tarafı Rıza Beyden Hacı Ya

koya geçen mukaddem bahçe el
ycvm kargir mağaza ve bahçıvan 
İsmail veresesi bahçesi, sol tara· 
fı yol arkası Hüseyin ağa vere-
sesi hanesi ve Mustafa Kaptan· 
ın hamamı ile bahçesi, cephesi 
şose yolu hudutlarla mahdud 
Un Fabrikası bina!!iyle deru -
nunda mevcud makine alat ve 
edevatı tesisatı tasfiye münase· 

betiyle açık artırmaya çıkarıl -

mıştır. 

1222 metrodan ve sağ kısmı 
dört kat ve bir bodrum. sol kıs
mı üç kattan ibaret kargir bina
lar ile müştemilatı 120 beygirlik 
bir ingiliz 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
yorlarr, bir lavaj makinesi ta -
kımlarile beraber, üç beygirliık 
İngiliz gaz motöril, 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 mar

kalı üç adet bildnşıster, Mıag 

markalı 2 adet otomatik baskül 
elevatorlar, adi ve kontrol cJek
Jer, 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 12 ye 

kadar lstanbul'da Bahçekapısın
da 4 üncü Vakıf hanı 4 üncü ka
tında 11 • 13 No. lu yazıhanede 
tasfiye memurlarına müracaat 
temeleri ve teklif olunan bedel 
haddi l&yıkı olduğu takdirde 

yevmi mezkurda ve bulunmadığı 
takdirde birinci teklif muteber 
kalmak ıartile 15 gün sonra iha
Jei katiyyesi icra kılınacağı ve 

Balsamin Kre 

Elli senelik bir maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanmıı güzel· 
lik kremidir. Cildinizin gü
zellik ve tazeliğini daima 
muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin ki • 
bar mehafilinde rağbet gör· 
müş ciddi bir kremdir. Çil· 
leri ve buruıukları izale o
derok tene fevkalade bir ca
zibe bahşeder. Ruhnüvaz ko
kusu ile ayrıca töhret ka • 

· zanmıştır. Balaamin kremi 
katiyen kurumu teninizi1' 
latif tazeliğini, cildinizi'\ 

cazib taravetini ancak krem 
Balsamin ile meydana çıkara
bilirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kullana• 
maz Tanılmııt ıtriyat mağaza
ları ile büyilık eczanelerde bu-
lunur. 

El arabası saçı 
Ulucanlarda 16 numarada kel· 

lecinin Bay Osman'da elaraba11 

beşli saçtan (350) dörtlü saçtan 

(375) kuruıtur. isteklilerin mil· 

racaatları rica olunur. 1-1562 

fazla maliımat almak iıtiyenle -
rin İstanbul'da Tütün Gümrük. 
Yağcılar sokak 30 • 32 No. ma • 

ğazaya müracaatları ilin olunur. 
Hali tasfiyede bulunan Geli• 
bolu Değirmencilik Türk L, 

M. D. Şirketi Tasfiye memur• 
Jarı: Avukat Yetua, Sda • 
mon Seragosi, Nesim Asu 

1 - 1534 

Keşif bedeli (654) lira olan 
yukarıda yazılı inşaat Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü sa
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. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 
komisyonu ilanlan 

3500 TON LAV AMARİN 
Tahmin edilen bedeli 

( 45850) lira (-) kuruş olan 
yukarda mikdan ve cinsi y~ 
zıh malzeme Askrr -: .. 
rikalar fl-·"'0 aA ~-' J:iab -
•sdor~ .. : .J .w.ım Müdürlüğü 

':.:..ttın alma komisyonunca 
5 - mayıs • 1935 tarihinde 
pazar günü saat ı5 te kapa
lı zarf ite ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (30) ku -
ruş mukabilinde komisyon -
dan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (3438) 
lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarım mezkur gün -
de saat 14 e kadar komis -
yona vermeleri ve kendile
ri de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkfir gün ve sa
atte komisyona müracaat -
lan. (853) 1-1483 

1 

--- SEZ-- -~ 

imtiyaz sahibi ve Başmuı 
1 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyata idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Natuhi 
BAYDAR 

Çanlım cıddtsi civat1nda • 
Uluı BısımlVind• basılmış· 

l ,,,., 

L - Jhtiy~catı askeriye. için evsaf ve şartnameleri dahilinde . aşağ~q~ cins ve mik .. 
darları yazılı ıaşe n:ıaddelerı münakasaya k~~u!~~~ıır~- · 
~ - Şartnamelerı Ankara ve İstan~uf ıev azİm amirlikleri Sa. Al. Ko. lannda ve Tekir· 

dagında askeri sat111 :a 1,.... .' - • • P·- "'d h ·· ·· ··1 b'l' 
3 Ek 

.
1 

•• .o&~ua Komısyonun a e rgun goru e ı ır. - '" ... .. . ......... ~ kapalı zarf usuli ile olacak tır. 
... - Eksiltmeye girecekler ticaret odasın da kayıtlı olduklarım ve ehliyeti ticariyele

rini gösterir ihale tarihinden bir hafta evel ticaret odasından aldıklan vesikayı ve vekil 
gönderenler vekiletnamelerini ve şirket na mına girecekler sirgürleri komisyona göster· 
miye mecburdurlar. 

5 - Kanalı zarflar ihale saatinden bir saa t evci komisyon reisliı!'ine verilecektir • 
(894) 

Beh. kilosunun Muvakkat 

Cinsi mıkdarı tahmin bedeli teminatı ihale tarihi gün ve 

kilo Krş. San. Lr. Krş. aaati 

Sığır eti Tekirdağ 150,000 23 50 2643 75 8.5.1935 çarşamba Sa. ı5 
Sade yağı Tekirdağ' 21,000 76 00 1197 00 9.5.1935 perşembe Sa. ı5 
Sade yağı Malkara 12,000 77 00 693 00 9.5.1935 perşembe Sa. ı6 
Ekmeklik 

un Malkara 150,000 11 00 ı237 50 12.5.1935 pazar Sa. ıs 
Odun Tekirdağ 800,000 ı 25 750 00 14.5.1935 sah Sa. ıs 
Odun Malkara 800,000 1 00 600 00 14.5.1935 salı Sa. 16 

1-1563 

1 SİNEMALAR 1 
1 YENi 1 

BUGON BU GECE 
Fernand Gravey Mirielle Balin 

tarafından temsil edilen 

Patron olsaydım 
Franaızca özlü fevkalide komedi 

BUGÜN BU GECE f KULOP) 
En büyük harb filmi, mime . meı oır 

sinema harikası 

Garb cephesinde kanlı 
hücfunlar 

Büyük emeal•i• ve muhteıem bir e~r 

Nl-:Vl pilt n KOPYELERI ÇABUK çıkanlır. Halil Naci KAGIDCIU)( VE MATBAAaLIK TICARETIIANESL 


