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Adımız~ andımızdır. Her yerde 5 kuruş 

On milyon liralık vapur 
Satın alacağız 

Atatürk I Cümhuriyet Merkez Banl{ası Gene] 
l(urulu bugün toplanıyor 

Ekonomi Bakanının l(amutayda Saylav
ların Sözlerine l{arşı Diyevi 

ATATÜRK DUN C. H. P. VE 
TAYYARE CEMIY ETLERi 
MERKEZLERİNİ ZİYARET 

ETTi 
Cumur Batkanı Atatürk dün 

akşam Cumuriyet Halk Partiai 
merkezini ziyaret etmif ve kura
ğı gezerek Genel Katib odasın -
da bir saat kadar kaldıktan sonra 
ayrılmıştır. 

S Kamutay dün Tevfik Fikret 
dayın başkanlığında toplanmıf· 
~~ .K.açakçılığın önlenmesi hak
~i kanuna ekli kanun pro -
::;İnin geri verilmesini istiyen 

!hakanlık tezkeresi okunarak 
toj~ geri ~erildi. Ve deniz yol

rı ıtletmesıne 10 yılda on mil
~ liralık yeni vapur alınması
~ dair kanun projesiyle ilgili ko-

layonlar mazbatalarının konu -
tulrnasına başlandı. 
I Söz alan Kitabcı Hüsnü (Muğ-

d
a) Lozan andlaşmasiyle geri al· 
ı" k iUnıZ abotaj hakkından baı • 
~arak, denizciliğimizin kısa ts
tibseıini yaptı ve istenilen on 
lnilyon liranın bir kısmı ile bir 
tersane yapmanın imkanlı olup 
0lnıadığmı sordu. Bay Hüsnü Ki
lt.bci bu mesele üzerindeki dü • 
tÜııcelerini uzun boylu anlattık
tan ıonra söz alan Ahmed İhsan 
l' okgöz ( Ordu ) denizlerimizde 
~ yapılmış bir geminin bayra
•flllızı taşıyarak gezmesi hepimi ~ 
ıtn yüreğinde tatıdığı bir ülkil 
0lduğunu ıöyliyerek vapurlarmıı· 
ıın gerçekten eski olduğunu ve 
e~ki. va~ların masraflı, yenisi -
llın almmaaı gerekli olduğunu, J 
Yalnız Maliye Bakanlığının ıene-

de bir milyon dövize angaje ol -
makta bir sakınca ( mahzur ) gÖ· 
rüp görmediğini sordu. 

Mazhar Müfid Kansu (Deniz. 
li) vapurlarımızın çok eski oldu
ğunu ve bundan evel kurulan şir
ketin çalışma şeklini ve aldığı 
sonuçları anlatarak dedi ki: 

(Sonu S. inci sayı/ada) 

Atatürk Türk Tayyare Cemi· 
yetini de ziyaret etmif, yeni ku • 
rağı gezmİf ve cemiyetin çalıt • 
ması üzerindeki izahları dinliye
rek ayrılmıştır. 

~~~~----!!!!91--~~~!e""!~~~~~~~~~ 

Dış Bakanımız Bay Aras dün sabah Cenevre'den Ankaraya dö7dü. Durakta 
saylav/ar, elçiler ve Dış Bakanltğı ileri gelenleri tarafından karşılandı. 

Hankanrn 1934 hesab yrlında 1.520.865 lira 
safi kazancı var 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
ge~el kurulu bugün 14 de adi ve 
fevkalade iki toplantı yapacak -
tır. Banka üçüncü hesab ydı olan 
1934 senesinde safi kar olarak 
1.520.865 lira göstermekte ve ge
nel ekonomi durumu hakkında 
raporunda tunları söylemektedir: 

Cilıan genel durumu 

1934 yılı cihanın genel tarihin
de nasıl müstakil bir dönüm nok
tası teşkil etmişse 1929 yılının da 
cihan ekonomi tarihinde öylece bir 
fasıl başı yarattığında şüphe yok
tur. 

Amerika'da borsa paniği ile bu 
tarihte deşilen buhranın bundan 
böyle doğurduğu ekonomik akım, 
tutmuş olduğu yolu her gün biraz 
daha açmak ve genişletmek sure
tile 1934 yılında dahi gidişine de
vam eyledi. 

Ekonomik kavrayış ve anlayış
lar bakımından da bir devirden 
başka bir devre intikal ve istihale . 
gösteren bu akım ulusal ve arsıu
lusal alanlarda 1934 yılı içinde bir 
istikrar veremedi. Fiatlarda, bil· 
hassa ham madde fiatlarında dil· 
şüklük, emeği ile geçinir halk ta
bakaları arasında işsizlik, arsıulu· 
sal mübadelede devam edip giden 
darlaşma, aşağı yukan bütün u-

luslarda mali zorluk ye:- yer ve za
man zaman göze ilişen iyilik izleri
ne ve kalkınma umutlarına rağ· 
men genel vasfı itibariyle evelki 
senelerde olduğu gibi 1934 yılım 
da çevreleyen sıkıntıh hadiselerin 
mühimleridir. 

İngiltere ve Amerikanın kendi 
menfaatlerini koruma vadisinde 
milli paralan için aldıkları tedbir· 
Ierden diğer memleketler ekon~ 
nıisi müteessir olarak bu zaviye
den alınacak tedbirler arasında 
para kıymeti meselesi her mem· 
leketin acil ve hayati bir mevzuu 
oldu. Bu noktadan da 1934 yılı ci
han için üzüntülü geçti. Sene için· 

(Sonu 3. üncü •ayılada) 

Almanların 

deniz ve havada 

silahlanması 
İngilizler tedbirler 

alıyorlar 

Londra, 27 (A.A}' - ımnu 
hava kuvvetlerinin arbnhnaıı 
hakkında çıkan bil.etler üzerine 
Deyli Telsraf puteal, han it• 
feri kurumunun dün aabah top • 

(Sonu S inci ayıl•d•) 
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O .. ~manlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. 35 
~-•ihat = Öğüt 
~. • N · T" ı - •t 1 N' b V • 'IJ>e = Alın Nefiri am = Tokuca = (Fr.) Levee en masse f'Vl = uru, çetı ısa = etrı 

Naıa = Norma Nefret etmek ::: İğrenmek, tiksinmek Nevin = Yeni -nisar - Saçan 
ti•ı = Ölü Nefa = Nefiı (T. Kö.) Nevcivan = Delikanlı Örnek: Lem'a tıısar = ııı.t ıa,ı.ıı 
Na§i = Ötürü, dolayı Binnefiı = Kendi, kendinde, nefsi, nefsinde Nevha = Ağıt Niıbet = Niıbet (T. Kö.) 
Naaj ·d 1 Nevzad = Yenidoğan Nisbi - N' b'~ 
~ ~.nı e = şidilmemi9, Duyulmadık = (Fr.) İnoui Nefsaniyet (Bak: Garaz) . - 11 •a 
•tır = Çıkaran Nefyetmek = Sürmek Ncylgu n = Gökçül Nuyan = Unutum 

Nat '- Nezahet, safvct = Arılık ,temziJik Nı' t K • u" = Sözrnen Nehafet = Zayıflık, çelimsizlik, cılızlık ! er = anagı 
Na~ ::::::: Naz Nezaket = Nazikiik Niyaz - Yakal'lna 
lı N ehbü garet = Çapul, y?.ğma 
'1~et = ·remız' lı'k Nezaret = 1 - Bakanlık = (Fr.) Minist~re, 2 • Gö- Niyet = Niyet (T. Kö.) N Nehr Nehir (T. Kö.) 
bar = Bakı, Nehyctmck (Bak: Men 'etmek) = Yasai!mnk :zet = (Fr.) Surveillance, 3 - (Bak: Manzara) = Niza = Kav ya, bozuşma, çeklıme 
~~aran= Göre Nekbet, menkubiyet = Düşkü (Fr.) Vue Nizam .... Düzen 
t>i ~ar~= leorik Nekroloji = Nck oloji Nezd = Yan, kat, kıt Nizamname = Tüzük 
~nye = Teori Nem = Yaşlık Nez'etmek = Almak, elinden alır.ak, ayırmak, çe· Nize = Kargı 

A.l'l\~)i = Pratik Nemmam (Bak: gammaz) kip koparmak, çekip almak, kaldırmak = (Fr.) Noksan == Eksiklik 

~&ı:arı dikkate almak = Cözümıcmek. sayınsamak Ncrm = Yumuşak Oter, arcacher, cnlever Nakıs -=- 1 - Eksik, 2- Ekse (Terim) 
""== (F ) p d N exf = Kanama Ö k B k - - · ·k • B L D" ~ r. ren re en consideration Nesak = Tarz (T. Kö.) rne : eş na ıs uç musavı ı ı == es tlf.U v 
l2arı dilrkati ccJbetmck = Göze çarpmak, dikkate Yeknesak = Birton, birtarz = (Fr.) Monotone Nczi!ı =Akman, temiz deş iki. 

~ Çarpmak = (Fr.) Attirer l'attention Meşru = 1 _ Törümlü = (Fr.) Legitime Nezr = Adak Zait = 1 ·Artık, 2 - Arta (Terim} 
"~r İsabet etmek = Gözdeğmek = (Fr.) Attirer 2 _ Kanunlu, yollu = (Fr.) L~gal Nezretmek = Adamak Örnek: Beş zait üç müsavi sekiz = Beş arta uı 
le ına · ·ı ı = N sf - Yarı, yarım k' ~ uvaıs oeuı Gayrimeşru == Törüm .. üz, ka:ınunsuz, yo suz de§ se ız 

ti ~nrrüba = Gözalıcı (Fr.) İllegitime, illegal Nısfet (Bak: İnsaf) = Ekit Nokta = Nokta (T. Kö.) 
il.zeni B ı (F ) Le N sfet göstermek - Elntm k G" .. ~ n = ay an Kuvvci tcşriiyc = Törütgen kuvvet = r. Noktai nazar = oruş 
n~nn - Dizi N·dn = Bağm", ünde, seslenme N ı N ı 

~ - n pouvoir cxecutif ~ orınn = oma 
N:~r a: Bakan Kıuv\'eİ icraiye _ Yürütgen kuvvet = (Fr.) Le Ni<ln etmek = Bnğırmak, ümdcınek, seslenmek Nufus kaadı = Ozbelck - (Fr.) Acte de nalssance 

~il z~r == Benzer pouvoir legislatif N' l;t = Arabozukluğu Nüfuz (Bak: İnfaz) = Etgerlik (Fr.) İnflucnco 
~ ~re = Benzeri Kuvvei adliye = Tüzetgen kuvvet = (Fr.) Le pou- .N'.nku şi!i::::k (Bak: Fesad, tefnka) Nüfuz (Bak: İnfaz) = Geçme, işleme = (Fr.) P6" 
l lzik = Nezaketli Nı •ehban =- Gözcü 
,., voı·r 1°uridique netration 
k~a~ı olmak = inmek F ) Nihal = Dal ''eh,.~ _ K Teşri' etmek _ Yasamak, kanun koymak == ( r. Nüfuz clm k = Geçmek, işlemek 
lı ._n - aynama, çıkma t: 'f' Nihan: (Bak: Hafi) Nuha = Ak'lik = (Fr.) Moelle 

ti
•,eL.-t ::: Bı'tkı· Lcgı erer ua • l'lııhari = Yatısız b Mütefekkir = Düşünür, ıdemen Nuhas = Bnkır 
t-::.,:'2an = Vurma, atma Nesç = Doku, örü (terim) Nihari mektep = Yatısız mPktep Nulıusct Uğursuzluk 

1 == Yalvaç Nihayet = Son, sonunda N ~ Mensucat = Dokuma ur = Yal~ırık 
tbze - B ' b' k • • U Niha .. •ct bulmak = Bitmek, sona ermek N 
Ö 

- ıra. z, ırazıcı , çıtin = (Fr.) n.peu . Neseb = Soy .1 usret = Yardım 
N'knb = Yiizlük l'nek: Bır neb7.e de şu meseleden b~scı.lcilm Nesim = Esin Nutlc = Söylev 

N :::::: Bir çitin de şu sorumdaa syıtalıaı. Nesir = Serpin ·n:h = Bağlaşma Nutku iftitahi (Bak: Iftitnh) _, Açım ıoylevf 
tcabet (Bak· Esal t) Ko".) N'kbin = Akımsar = (Fr.) Optımıstc N''b" y ı ık ~ · e Nesi == üren, nesil (T 1 u uvvet a vaç ı 
tı:nı (B Nikü bed = lyi kötü ~e • ak: Halas) Ne~at = Sevinç, şevk (T. Kö.) Nii'ts Ostc1eme (F.) Rechute 

N cıp (B&k · Asil) Nım = Yarım ~i:kte Nükte (T. Kö.) = (Fr.) Esprıt 
~ ecı ı:::: Oğul Ncş'e = Keyif Bednam = Kcınad, kemsan Nükul etm le Cnyı nk 
t ecrn :::: Yıldız Ne§ct = Çıkma Nnme = Mektup Nümnyon G'irünen 
~l'tıi rıticum Astroloji Neşretmek = Yaymt:k, çıkarmak = (Fr.) Propager, Namus = Namus (T. Kö.) Niimayiş Gösteri§ 

ti ed met = Pismanlık publier Nımmuzlim = Yarıkaraolık Nümun~ G" term l'k = (Sr.) f:.-h .. nt''lon 
tdr t • Ne«vÜ nema = Serpilme, gelişme, büyüme 

N e == A-zlık, azbulunurluk " Nimzulmct = Alncakaranlık Nümunei imtisal = Uyası (Fr.) I!.xem, le 
lıtfer == Er Netice = Sonuç, bitim, sor O (F ) s~ ,, Nimet = iyilik, erinç Nüsg = zsu = r. eve 

efes Nevale = Yiyecek 
~tn == N~es (T. Kö.), Soluk Nimetşinas = iyilikbilir Nüve == O~ek, çel ird.k 
l. •Q ı:::: Üfürme Nevazit = Ok~ama ·ı Nu"zul = İnme ,, ) Nimetnaşinas = lyilikbı mez 

(!fjr :::: Boru Nevbet = Nöbet (T. Kö. 



Sovyet artistleri 
.Musiki Muallim Mektebinde 

bir konferans ve konser 
Şehrimizde bulunan ıovyet 

Kompozitörü Şestakoviç, dün sa • 
at ı·ı,30 da Musiki muallim mek· 
tebinde müzik talebeleriyle ho -
caları için bir konferans vermit · 
tir. Kompozitör, kendi müzik 
hayatını kısaca anlattıktan sonru, 
sanatının geçirmiş olduğu safha
ları anlatmış, ve kompozisyonla. 
kompozitört.in ödevleri hakkında 
düşüncelerini anlatmıştır. Konfe
ranscı, Bay Gaffar tarafından 
türkçeye çevrilen sözleri arasın • 
da muhtelif sanat safhalarını gös
teren izerlerinden parçalar çal
mışbr. Bu konferansı yannki sa
yımızda bulacaksınız. 

Sovyet artistleri dün gece de, 
Halkevinde, ordu için ikinci bir 
konser vermişlerdir. Bu konser -
de filarmonik orkestramızın çal · 
dığı iki parçadan sonra Oıstrah 
keman ve Oborin piyanoda par 
çalar çalmı§lar, ıes artist1eri de 
konsere iştirak etmişlerdir. Bu 
konserde bir yenilik olarak sop
rano Barsova ve Bariton Nortsof 
''Glinka, affet beni, affet,, düosu
nu gene Barsova ile Pirozov bir 
halk türküsünü ıöylemi~ler ve bü
tün ses artistleri bir arada ola -
rak Kızılordu türküsünü söyle -
mişlerdir. 

Bale artisti Messerer ilk defa 
gördü~ümüz Nikolaevskinin Ga
pak balesini oynamış ve Dudi~ 
kaya ile Messerer beraberce ge
ne ilk defa gördüğümüz Gluk'un 
mebd= .. ini oynamışlardır. Gerek 
düolar ve gerek hep beraber söy· 
lenen türkü beğenilmiş ve bale 
artistlerinin danslan da çok al -
kışlanmıştır. 

B· gün saat 16,30 da musiki 
muallim mektebinde O~ Oys 
trah ve ~stakoviç bir piyuıo •e 
keman konseri verecekler, en ıon 
ra tenor Jadan bir kaç parça söv
ı: .. Peektir. 

o 
Okyanua - Okan 
Ordu erkanıharbiyeıi = Orlrurmay 
Ordu kumandam =- Orkomutan 

o 
Omr = Omür (T. Kö.) 

• 
1 ç D 

Ergani bakırı ~irketinin 

toplantısı 

İstanbul, 27 (Telefon )' -Er
gani bakırı türk anonim şirketi • 
nin yıllık toplantısı yapıldı. 11 yıl 
içinde 196.933 metre mikabı top
rak kazılmqtır. Kavşıt demiryo -
lunun yapılması ilerlemektedir. iş
çiler için bir d ispanser ve dicle 
nehri kenarında iki büyük su ha· 
vuzu yapılmııtır. Bir yıl içinde 
başarılan tesisat ve işlerin kıymeti 
2 milyon liraya yakındır. Çevrim 
kurulu raporu kabul edildikten 
sonra yeni çenim kuruluna oy -
birliğiyle iş Bankası genel direk-
törü Mumammer Eri~, Hamid E
seniş, it Bankası İstanbul fUbeıi 
direktörü Yusuf Ziya Önif, Nu 
rullah Esad Sümer, Safa Apay -
dm, Bedi ve Necmeddin seçildi • 
ler. Şirket ortakları on beş gün 
sonra yeni bir genel toplantı ya -
parak içyasanm iki maddesinin 
değiştirilmesini konuşaeaklar • 
dır. Bunlardan biri şirket mer • 
kezinin lstanbuldan Ankaraya 
taşınması hakkındadır. 

Telef on şirketinin 

toplantısı 

fstanbul, 27 (Telefon) - Te
lefon şirketi gegnel kurulu yıllık 
toplantısmı yaptı. Rapor ve bilan
ço üzerinde münakaşalar oldu. 
HükUnıet komiseri, raporla bi • 
lançoyu bu şekliyle onaylıyamı· 

yacağını söyledi. Raporla bilan
,onun oya konması geri bırakıl • 
dı. Yeni çemm kunılu da seçile
medi. Komiserlik, rapor ve bilan
çoda gözden geçirilmesi gere -
ken bir takım noktalar bulmuştur. 

Perende = Takla 
Perendebaz = Taklaha11 
• perest = Tap~ tapınaa 
Perestiş = Tapınç 

.. ~ ·; - ... - •• . .. _.,.~ • , ·-.;;;11 

·u· v u K L A R İl genel kurulu dağıldı 
il genel kurulu dun son toplanbı• 

yapmıştır. Şerefli Koçhisarın Kırtchirf 

Bakanlar Kurulunda 
Bakanlar Kurulu dün saat 15 

de toplanmıştır. Toplantıda Dış 
Bakanı B. Tevfik Rüştü Aras'ın 
son temasları hakkında izahat ver
diği sanılıyor. 

İstanbul C. H. P. kurul

tayının toplantısı 

lıtanbul, 27 (Telefon) 9 
mayısta toplanacak olan C. H. P. 
genel kurultayına hazırlık olmak 
için lstanbul il merkezinde bu · 
gün bir toplantı yapıldı. Kurul -
tayda Atatürk taraf mdan verile
cek tarihsel söylevi şehrimiz hal
kının radyo ile dinlemesi için ted
bir alınmaktadır. 

Ölçü ve ayar direktörü

nün tetkikleri 
İstanbul, 27 (Telefon) - E -

konomi Bakanlığı ölçüler ve a -
yarlar dairesi direktörü B. Bekir 
Sıdkı Balkanlardaki tetkik dofaı
masından gelerek An!<araya git· 
ti. B. Bekir Sıdkı Bulgaristan, 
Yunanistan, Romanya ve Yugos· 
lavyada dolaşarak oralarda arsı
ulusal ölçülerin nasd kullanıldı
ğmı gözden geçirmiıtir. Elde et
tiği ıonucu bir raporla bakanlığa 
bildirecektir. Bakanlık raporu 
gözden geçirdikten sonra ölçüle
rin İf hayabnda daha kolay bir 
şekilde kullanılabilmesi için bir 
kanun projesi hazırlıyacaktır. B. 
Bekir Sıdkı tetkikleri sırasında 
bizde kullanılan şeklin iyi oldu 
ğunu görmü~tür. Bunun sebebi de 
sistem metrik üzerine olan ölçüle
rin bizde diğer uluslardan daha 
ileri bir şekilde kabul edilmesi -
dir. 

Bursa C. H. P. kurulta

yının toplantısı 

Bursa. 2.7 (AA) - Cumuri -
yet Halk Partisi Bursa ili kurul -
tayı kararına göre, ilceler çevrim 
kurullarımn ve belediye bafkan -
lannın İ§tirakiyle parti başkanı 
Bursa saylavı Sadi Konuğun baş· 
kanlığı altında ile kurumu mer -
kezinde üç ayda bir yapılan üçün
cü genel toplantı dün yapıldı. U
zun 5\iren bu toplantıda partinin 
iç ve halle hizmetlerine aid ko -
nuşmalar oldu. Verimli bir çok 
kararlar alındı. 

Ticaret odaları kurultayı 

lÇlll 

Jstanbul, 27 (Telefon) - An 
Kal'ada toplanacak ticaret odala . 
rı kurultayı için tehrimiz Ticaret 
Odası bir rapor bazırlatniJbr. 

Çin elçisi geliyor 
lstanbul. 27 (Telefon) - Çin 

hükUmetinin memleketimize gön
derdiği ilk elçi general Oyao-Efu 
mayısın altısında buraya gelerek 
Ankaraya gidecektir. 

Giimrük ve İnhisarlar 
Bakanlrğmın yeni binası 

Gümrük ve inhisarlar Bakan. 
lığı Ankara.da yapılacak İnhisar
lar genel direktörlüğü binası için 
Kamutaydan 100 bin liralık tah· 
sisat istenmesi hakkında bir ka
nun projesi hazırlamıştır. 

Gümrük ?.~=~la' mümcnl l 
(30. iV. 1935) sah ~ünü Parti Grupu ı 
içtimaından sonra toplanacaktır. 

· bağlanması için olan mazbata okunaraW 
it çevrim kurulunun düşüncesi alın~ 
üzere evrak gönderildi. Daimiğ kornd' 

ı 

yon için ynpıfan seçimde Ahmed Kou"1 
Muhlis Ok, Ramiz Sancak, Hamdi ı~ 
çilditer. Ufak hir ameliyat geçiren ..., 

Tandoğan'n nhhat dilemek için üç Ü)'~ 
seçilerek 15 şubat 936 da toplanmali 

üzere devreye son verilmiştir. 

935 büdcesi gelir ve sa)•pa denk ol~ 
rak 1,524,327 liradır. 

İzmit İl kurulu 
lzmit, 27 (A.A) - Genel ~ 

rul çalışmasını bitirmiş ve dai 
mi komisyon üyelerini &eçmiştir 
Jlin bu yılki büdcesi 670 bin lira 
olarak tesbit edilmiştir. Kurul · 
köyliisünün her derdini karşılı 
yaca!< bir birlik kurulması ve y 
siz bulunan Ha!kevine beşbin li 
ra yardım , edilmeşini kararfaıt 
mrştır. 

Eskişehir halkevinde 

yeni kurslar 
Eskişehir, 27 (A.A) -Halk] 

vi dikiş ve nakiş kursundan son 
ra bir de ticaret bilgileri, alman 
ca. resim kursları -çılmıştır. Gü 
zcf sanatlar kolu da bandodai 
başka bir caz ve orkestra kurmu 
tur. Yeni Hnlkevinin yapılmasr 
na başf anmıştır. -· 

Açıl{ teşekkür 
Tehlikeli bir ameliyatı büyü~ 

bir muvaffakıyetle başaran ve ha 
tanede kaldığım müddetçe ihti 
marn ve itinalariyle beni pek minj~ 
nettar bırakan Dr. Bay İhsan, mu 
avini Bay Enver ve hasta bakıc 
Bayan Rahiıneye açık teşekkür"' 
lerimi bildirmeği vazife bilirim. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaletinde 

Halid Ziya 

Peyker == Yüz, çehre (T. Kö.), surat (T. Kö.) 
Peyman= And 

Rahibe = Papaa - kadın 

Rabina (Müşfik)= Sefteeıl, ~ 
Rahne = Gedik, yarık Peymane = Kadeb 

Peyrev = lzdemen Rahşan = Parlak 
Pcreıtiı (Taabbüd) etmek = Tapınmak, tapmak 
Peri = Peri (T. Kö.) 

Peyvent = Ulaıma 

Pcyveste = Ulaıllllf> lllaıma. llı&lıpk 
. pezir = -alan, - bulan 

Rai =Çoban 

P..iıyetmek = Gütmek, otlatmak 
Rakaba :::ı Boyun Perişan = Darmadağın, dağımk 

Perran = Uçan, uçucu 
Pertev = Işık, pınlb 

Pinhan = Gizli. saklı Rakam = Rakam (T. Kö.) 
Pır = Koca, ihtiyar 

Orf (Bak Adet) .., Törü = (Frr.) CoutuDJe, usage 
Oır = Ondalık 

Pertevıuz = Büyüteç 
Perva =- Korku, çekin 

- pira = Bezeyen, donatan 
Pirahcn, pirehen = Gömlek 
Piramen = Etek 

Rakib = Onürdet ::r (Fr.) Concurrcnt 
Rnkabet etmek = Önüdegrnck 

Rnkid = Durgun = (Fr.) St:ıgnant 
Rakkas = Salıngaç lzr <hür 

p 
Pi, pay = Ayak 
Pabend = Ayakbağı 

Pak -= Ak, temiz 

Pakdamen = Namuslu 

Pakize = Lekesiz., tertemiz, • 

Pi.mal - Çiğnenmiı 
Panik = Orkü 

Pa!> '1ü '7ar Sünger kağıtlı 

P81 = - aerpen 
Piyan = Son, uç 
Piye (Bak· Mesned, mertebe) .: Aıama ıı::: (Fr.) 

Grade 

Payidar (Bak: Baki) =- Süreli, ıwqen = (Fr.) 
Conıtant, durab1e 

Payıtabt =- Battehir 
Paymal olmak = Çiğoenmek, aJak altmda kN••k 

-. (Fr.) Etre foulc 

Pedal = Ayaklık, baıank 

Peder = Baba, ala 
i{ayınped~r .7:: Kaynata 

Pt:jmürde = Eskipüskü, yırtıkpl1'bk, önelenmiı = 
(Fr.) Chiffonn~ 

Pelaspare = Çul, çulçuval, paçavra = (Fr.) H~ 

lan 

Pdenk - Kaplan 

Penab = 1 Sığınak (bak: melce) - (Fr.) Refuge 
2 Arka - (Fı.) Appui 

Pend = Öğüd 
Per =Kanat 

rerakende = 1 • Dağınık ... (Fr.) Di1pers! 

2 • Parça (Ticaret terimi) ..,. (Pr.) 
En d!tail 

. örnek: ı - Bu perabade iitabları toplay11112 
• Bu dağınık kitabıan toplayınn. 
)- Perakende satış = Pufa .atış 

Biperva = Çckinsiz 
Pmaz =Uçma 

peTyaz - Vçan. llÇUCU 

perver. = Besliyen, besleyici, sever, ]retİJtlrtn, 

- cimen, • cil 

Örnek: 1 - Fık;uaperveı = Yoksul liesliyH 

a - Vatanperver - Yurdsevu 
J - Hayırperver s:a Hay17ciJ 

4 - ~ ··~ .... n•ı>• = Evci~a 

Puverde == Besleme, yetiıtinne 
Perveriıyab olmak = Yetişmek 
Pes = Geri, arka 
Pes ,.. imdi 

pesent = . beğenir, - beğenen 
Ornek: Mü~külpescnd = Güçbeğcnir 
Müşkülpcsendlik = Güçbeğenirlik 

Pesendide = Beğenilmiı, beğenilc 
Pest = Alçak, aıağt. yavaı 

Pt!smande = Artık, artmıı, gerı kalnMJ 
Peşiman = Pişman 

Pey = 1 ·Arka, ardı, iz = (Fr.) Derriere 
Pey akçesi = Pey akçesi. 

Peyam = Haber, duyuk 

Peyapey, peyderpey = Birl»ri arcl111c:a. lıııİ\'ı.irİ 

arkasından 

Peyda etmek = Çıkarmak, ortaya lılOymak 

Peyda olmak = Görünmek, belirmek. ç:alunak, tü
remek 

Peyda oluvermek = Görünüvermek, çıluvemtela, 
çıkagelmek 

Peydayı karabet etmek = Hmmlapn.lı 
Peydayı sıhriyet etmek = Dünür:lqmck, dünür 

olmak 

Peyderpey = Arka arkaya, birbiri ardınca 
Peygamber -= Yalvac: 
Peygan = Temren 
Peyk ..... Ardaç 

Piraye = Süs .donatı 

Pister == Döşek 
Pit = Ön, ileri 
Pişdar = Oncü 

Pitkeş = Armağan 

Pi§va = Önder 
Piyade = Yaya 

Piyale = Ayağ 
Postahane = Post.evi 
Profil = Yanal 
Proje =Tasar 

Puhte .,. Piımiı. pİ§kİn 
püş = Giyen, giyinmit 

Putide a Ortü 
Puyan = Dalmış, kopn 
Pür = Dolu 
Pürgu = Şnkrak, konuıkan 

Püser :::::ıı Oğul, çocuk, oğlaı 

Püşte = Bayır, tepe 

R 
R~bıta = Bağ, bağlılık = (Fr.) Uen 
Rabıtalı = Düzgün, tutumlu, taTn 1erinde s: 

(Fr.) Comme il faut 
R.ıbtetmek = Bağlamak 
Rabtiye = Bağlaç 

Raci (Bak: Aid) 

Racih = Oıtün, yeğ, yeğin 
Recil = Yaya 

f<ad = Gök gürlemesi, gökgür 

Radde = Kerte, derece 
Rağbet = 1 - istek, beğeni 2- (Bak: revaç) 
Rağmen ..,. Al~ a1c1snmy.-, baılam1arak, 

bununla beraber 

1 
Rahat = Rahat (T. Kö.) 
Rahib = Papas 

Ram (Bak: Milnkad) 

Randıman - Verim = (Fr.) Rendcmcnt 
Raıad =- Göyüm 
Rasadhanc = Göyet 

Rnsıd = Göymen 
1 arasaud etmek = Göylemek 
Rasin (Muhkem) = Be.kem 

Raıan = Titrek, ürpek 

Riıe - Or. •, ürperme = (Pr.) Frlsson 
Ratbü yabis = Yq, kunı 
Rab'b -= Yatak = (Fr.) Humidc 
Yabiı = Kurak = (Fr.) Sec 
Rayet = Bayrak, tuğ 

Rayiç = Geçer = (Fr.) Courant 
Rayiha = Koku 

Raz = Giz, sır 

Razı olmak = Onamak, gönülsemek, gönlü :l 
kabul etmek = (Fr.) Consentiı: 

Rızayi tarafeyn = Onaşma = (Fr.) Conıen 
r!ciproque 

Rebi = Bahar 
Reca = Rica (T. Kö.) 

Recm = Taılama = (Fr.) Lapidation 
Recmetmek = Taşlamak, taıa tutmak 

DÜZELTME 
., 

Dünkü saynnızdaki birkaç yanh~ı şöy• 
le düzeltiyoruz: 

ı - (Milteezzi) karşılığı (ezgin)olacakl 
2 - (Müttehid) sözünün karşısında~ 

"Birleşit,, kelimesi kalkacaktır. f'Rir1eşit)1 
cemiyet anlamınadır ve kılavuzda bu an~ 
lamda geçmiştir. 

3 - (Müttehiden) sözünün karşılıktaı 
rı (birlikle, birlik o1arnk) şeklinde düzele .. 
cektir. 

4 - (Mutavassıt) ın ilk karşılığı (ara, 
cı) o1acaktır. 

d 
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Ciiınlıuriyet Merlcez Banl{ası genci l\:urı:lu bugün toplanıyor 
maktan geri durmamak maksa • 
dilcclir ki, hazinenin uzun va -
deli para ihtiyacında doğrudan 
dt.ğruya müessesemiz hesab. · 
na iktisabına mezun olduğu -
muz had fevkinde bir de ha
zinenin terhin edeceği tahvi A 

lata mukabil avans verebil -
mek yolunu düşündük ve bu mak· 
satla e.as nizamnamemızm on 
üçüncü maddesinin müzeyyel ıon 
fıkrasının ( 32 inci maddenin E 
fıkrası mucibince verilecek avans
lar mukabilinde yapdabilecek e -
misyon 11 inci madde mucibince 
hazine borcuna mahsub edilmit 
mebaliği tecavüz edemez) tek -
linde tadilini ; ve esas nizamna -
memizin 32 inci maddesinin mu
addel E fıkrasına: 

Tatbikatta çok sık ve haddin
den fazla ferağ muamelesi olma· 
mış bulunsa idi bu usulün fÜp • 
hesiz iyi cihetleri görülebilirdi. 
Ancak bankamızın tetekkülü il • 
rasında O ıırufmdan hissedar 
kaydedilmiş olanlardan mühim 
bir kıın:ıı hisselerini tatmakta ve 
ıenedler, ancak iki üç ferağdan 
sonra bunları ellerinde tutmali 
makaadiyle alanlara ıeçmekte o~ 
duğundan ferağ muamelab ol • 
dukça ehemmiyetli mikdarl.,.. 
varmaktadır. 

(Başı 1 inci sayı/ada) 

:e ~öviz takyidatı çözülemedi, 
d atta bazı memleketlerde biraz 
b. ~a _stkıştınldı; paralarda devam 

ıstıkrara delalet edecek bir e:;re sene sonuna kadar da ufuk
da görünmekten uzak kaldı. 
Aıevcud bu zorluklar ve çetin ruar önünde hemen her mem

e~et şefleri için "Economie diri
gee,, günün ana tedbiri oldu. Sa
na ·· Vıın, sa'yile sermayenin korun-
l'tlası şekillerinden başlıyarak o

~at'kiye kadar varan müdahale sı
r::_ası, halen girmedik saha bı
İt' llladı. Servetin istihsal ve in
d tsaını. tedavül ve istihlaki mü
dahalenin derecesine göre az çok 

t 
evlet kuvvetlerinin bakım ve ida· e . 

1 sıne geçti. Devletler, borçlu - a-
pacaklr, müstahsil - müstehlik, 
b atron - amele... gibi muht"ClÜ 
ttı~~k tabakaları arasında ekono
n 1 

- sosyal bir muvazene tesisi
ne Veya teminine çalışmaktadırlar. 
s e\tlctlerin bu müdahaleleri srra
l tn..da "Monnaie dirigee,, ameliye
Uerı de cemiyetin iktısacli bünyesi 
~erinde uyuşturucu bir vazife gör 
h' ektedir. Şu kadar ki alınan ted
~~lerin gerek biribiri, gerek ce
k.._1Yet tabakaları üzerindeki in'i
k aslarım ahenkli yürütebilmek 
\ı olay olamıyor. Borçlu tabakayı 
i ~Ya sanayi sürümünü korumak 
lÇın Para kıymetini düşürmek yo
blUıda alman tedbirlerden yeni 
t 6ka zorluklar doğuyor ve ~aşka 
. a akalar zarar görüyor. İstıhsal 
~akımından tedbirler istihiak ba· 
/tnınctan aksi tesir yapıyor. Dö-
ıı takyidatı konurken, parayı ko
~rken, para kadar himayesi zaru-
tı 1 A .. b 0 an hususi itibar, umumı ıtı-
l ar, beynelmilel mübadele sarsı· 
1Yor. 

.Dünya üzerinde halen iktısadi 
tı"ıılliyetçilik şeklinde yürüyen bu 
~k1tnlar, ekseriyetle tedafüi ve fa
h~t Çok sıkı ve sert bir savaş ma· 

1 
'Yeti almaktadır. Bu çarpışma 
9J4 den evel yürüyen (rekabet) 
~en manzara ve mahiyet itibariy-
e farklıdır. 1914 den evel arsıu-

lu . ı 1 " \ı "<t a anlarda iktrsadı yarışma 
a e Çarpışma daha ziyade fertler 

1 tasında yer bulur, nadiren dev
J et araya karışırdı. Bugünün şart· 
aı' i . d k . ı çın e e ·onomık çarpışma a· 
~.1laıına devletler girmektedir. 
~lltn .. 
j· tuk memnuiyetleri, konten-
i~11tınan tedbirleri, moratoryom 
"aıı1 , para değeri üzerinde ameli-
.reler ct·· . k k . ir , • ovız verme ten çe ınme, 
r~· cıcat malları için vergi ve tari· 
s· tenzi latı ve yahut prim tah-
lS<t tı 'b' le gı ı araçlı araçsız dampink· 

aı~ herhalde bir siikfuı devrinin 
'
1

'
11etler; sav1lamaz. 

&i~ l 
< e Renel durum 

d Çetin bir savaştan çıkan yur-
1.tn t f ~i . ara taraf bayındırlık ve er-

tn n~ık gibi hayati işleriyle uğraş
ta a vazifesini ön sırada elde tu-
te ~ cunıuriyet hükumetimizin, ü
h tıllli değerlendirmek, alış - veriş 
ı>:~eketıerine hız ve genişlik, iç 
\1 <ırlarımıza da canlılık vermek 
r:tı: hulasa ekonomik istiklali ko
tl'ltı~ak gayesile bu alanlarda yap
haı ~.devam ettiği verimli müda· 
htıhesı neticesi olarak yıl, evelki 
% tan yıllarına kıyasen ziraat sa
ııa,{;11z için daha verimli. sanayi 
haı:lll~z . için daha iyi, ticaret sa
ti. E ız ıçın de daha hareketli geç
ten konornik durumdaki bu iyilik
fa}'..:1 tnaıı ve nakti sahalarımız da 

·~alandı. 

Zirai u" .. l . . . b' k \>eııt· run enmızın ır ısmı e-
tera~ ~eneye bakınca noksan gös
llleıt 1 ıse de diğer kısmı fazla ver· 
tib· . sureth•le fazla ve noksan bi- ı 
l'~l:rıni önledi. E1deki muvakkat 
~ıııla ra nazaran: mısır, çavdar, 

yulaf, susam, afyon, yapak, tüt~n, 
bakla, üzüm, incir, palamut mık
tar itibariyle biraz noksan ve fa
kat buğday, arpa, pirinç, burçak, 
fasulya, nohut, pancar, patates, 
pamuk tiftik, zeytin yağı, fazla o
l arak elde edildi. 

1932 ve 1933 yıllarında bu ü-
rünlerin pek çoğu düşmüş olan 
r.anş değerleri devletçe alınan ted
bitlerin de tesiri ile 1934 yılında 
kalkınma izleri gösterdi: yün, ti e
tik, zeytinyağı, pamuk, fındık, in· 
dr, arpa geçen 1932 ve 1933 yıll~
nna ve buğday, çavdar, yulaf, u
ziim gibi mahsullerimiz de 1933 
yılına kıyasen daha iyi Hatlarla 
satıldı. 

Memlekette sanayicilik hare-
keti ve bunun tatbikatına aid dev
let adımları ve devletin bu yolda 
efrat ve müessesata yardımları 
1934 de de devam eyledi. Ka~~e
ri'de, Ereğlide doku~a, !zmıt te 
kağıd, Paşabahçede şışe ve cam, 
Keçiborluda kükürt, Zonguldak'. 
ta Sömiantrasit fabrikalarının te
melleri atıldı. Turhal şeker fab
rikası çalışmağa başladı. Isparta 
gülyağı fabrikasının ~çıl?,1-a res
mi yapıldı. Karsta bır sut tozu 
fabrikası kuruldu. Maraş'taki Çel
tik fabrikasına bir un fabrikası ila
ve olundu. Bakırköy bez fabrikası 
genişletildi ve baştan aşağı yeni-
leştirildi. . . 

Dahili ticaret nisbeten ıyı ve 
hareketli geçti. Senenin altıncı ~· 
yrndan itibaren tekmil devle~ şı
mendif erlerinde ve bunu takıben 
hususi simendiferlerde yapılan 
tarife te;;,ziiatmın bu hareket ve 
faaliyette değerli tesirleri vardır. 

Harici ticaret hacmi kıymet i
tibariyle 1934 te, bir sene evveline 
nisbetle arttı: 

(Üç sıfır ilavesile okunacak) 

Sene İthalat İhracat Yekun 
1929 256 296 155 214 411 510 
1930 147 511 151 454 299 008 
1931 126 660 127 275 253 935 
1932 85 984 101 301 187 285 
1933 74 676 96 162 170 838 
1934 86 790 92 149 178 939 

Ton itibariyle ticaret hacmi se
neden seneye kabarıyor, bu artış 
hemen münhasıran ihracat cihe
tinde tebarüz etmekte ve ancak 
daha ziyade ağır eşyada kendini 
göstermektedir. 

Sene İthalat İhracat Yekfın ton 

1929 995 606 669 664 ı ·665 270 
1930 616 228 776 670 1 392 898 
1931 496 607 883 222 1 379 829 
1932 41 7 466 1 077 521 1 494 987 
1933 396 494 1 251 434 1 647 928 
1934 414 549 1 611 082 2 026 631 

1933 _ 1934 mali yılında devlet 
maliyesi büdce muvaz~nesi bakı
mından iyi kapandı; budçe gerek 
hazine muamelatı gerek hesap 
yılı itibariyle biraz da f~zlalıklar 
gösterdi. 19~4 ün ilk. yedı ayı zar
fında tahsilat, tahmınat~ ~ut?ra~, 
hatta aşarak yürüdü. B~rı~cı ka
nun sonları yani büdcenın ılk ye
di aylan itibariyle 1931 de 101, 
1932 de 115, 1933 de 96, 1934 de 
120 milyon lira devlet kasaların_a 
girdi. Buhran ve muvazene vergı
leri gibi 25 milyon liraya ~ad~ 
gelir yapan fevkalade ve~gılenn 
ve yıl içinde yeniden ver~ı t~rhı
na ve yahut mevcut vergılerı ta
dile matuf olarak çıkan kanunla-

n Ve bir de Ergani istikrazma a-
rı bl"' w b id son 4 milyonluk me agm u 
farklı vaziyete faydalı yardımları 

oldu. k .. "till 
Büdcenin denk olara yuru . : 

let İzmir - Kasaba demiryolunu 
ve İstanbul rıhtımları ile teferrü
atmı satın aldı. Gümüş paranın 

tedavüle çıkarılmasına başlandı. 
Sıvas - Erzurum demiryolunun 
da 30 milyonluk dahili bir istik
r ;Jz ile inşası kararlaştı. 

İstanbul borsasının 1934 te 
kaydeylediği döviz muamelatı 
miktarı evelki yıllara bakılırsa 
biraz daha düşüklük gösteriyor. 
Su kadar ki bu düsüklükte klermg 
~nametatmm daha büyük bir Öi· 
çilde araya g·irmesi esaslı bir stı
rette müessirdir. 

Esası 1932 de atılmış olmakla 
beraber kliring muamelatı haki
kat ta 1933 yılının ikinci yarısında 
harekete gelmeğe başladı. Tam 
cahsma devrine de 1934 te girdi. 
On Üç devletle yaptığımız kliring 
.uılaşmalannm tatbiki neticesi o
larak bu devletlere ihracatımız 53 
milyon liradan 57 milyon liraya 
ve bu devletlerden ithaiatımız 47 
milyon liradan 60 milyon liraya 
yükseldi. Kliringli memleketlere 
ihracatımız umum ihracatın % 55 i 
nden 62 sine ve ithatatunrz da u
mum ithalatın '1~ 64 ünden 69 una 
çıktı. Kredili kontenj:ıntman yol
lariyle memlekete giren malları 
bu mukayeseye ithal etmiyoruz. 
Şu var ki, mala karşr mal almak e· 
sasma dayanıldığına göre bu mem 
leketler fazla satcşlanna karşı ma
lımızın fazla alıcısı olmak, hesap
larını denkleştirmek vaziyetinde
dirler. 

.4ltın ve döviz vaziyeti 
1933 sonunda (24,9) milyon li

ralık 17.695 kilo alıtnnnız vardı. 
Bunun 4 milyon 652 bin liralık 
500.000 altın tutarı 3.307 kilosu 
kanunumuzun 6 ıncı maddesi hü
kümleri icabı maliye hazinesin· 
den verilmiş, mütebakisi banka
mızca satın alınmıştı. 

1934 te alınan altınlarla sene 
sonundaki mevcud 27,46 milyon 
liralık 19.522 kiloya vardı. Ancak 
ötedenberi bu altınların bir kıs
mı vakit vakit döviz tedarikine 
karşılık tutuldu. Altın terbini su
retile yapılan istikrazların en aşa
ğı seviyesi 11. II inci kanunda 
23.637 lira ve en yüksek seviyesi 
13 eylfilde 2.919.245 lira göstere
rek sene sonunda borcumuz 
790.533 lira kaldı. Bu borcun 1933 
de 4,8 milyon liraya kadar yüksel
diği görülmüştü.,, 

Banka raporun sonunda para 
durumu, aktifini ve pasifini de 
anlatmaktadır. 

FEVKALADE TOPLANTI 
Banka ortaklarının nizamname:ıin 

51 inci maddesine uyarak fevkalade bir 
toplantıya çağırmıştır. Bunun da sebeb. 
teri raporda şöyle anlatılmaktadır: 

" 21-22 Mayıı 1932 tarihli iç
timada kabul buyurduğunuz ta. 
dilat üzerine bankamız malum O· 

lan hükümler dahilinde bir ta • 
raftan hazinenin kısa vadeli pa· 
ra ihtiyaçlarını temine çalışırken 
diğer taraftan devletin uzun va
deli ihtiyaçlarını ~t~ine m~h • 
sus tahvilat ile de ılgıler tesıs e -
diyordu. Bu yolda vücuda getİ· 
rilen cüzdan muhteviyatı serma • 
ye ve ihtiyat akçemizin yüzde el· 
lisi ile mahdut bulunuyordu. Cüz
dan bankamız için bir gelir mev~ 
zuu 'oldum kadar, devlet ifibarı -
nı ta§ıya~ tabrilatın !>i!asasrnı 
kuvvetlendirmeye de hadım bu -
lunuyor idi. 

Bankamız kurulu§unun en bi
rinci amaçlanndan diyebileceği · 
miz (kanuni istikrar ) a kavuş . 

( Banka yukarda zikri geçen 
tahviUerle hazine bonoları mu -
kabilinde vadesi ve faiz niıheti 
hazine ile banka idare meclisi a-
rasında takarrür ettirilmek ve 
1934 senesi nihayetine kadar it • 
fa edilen yüzde bir faizli hazine 
bonolarının yüzde 80 ni nisbetin
de olmak üzere maliye hazinesi -
ne avans verebilir fıkrasının ila
vesini teklif ediyoruz. 

Heyeti umumiyelerince tas -
vibi ve 1715 numaralı kanunumu
zun mütenazır maddelerinde la
zım gelen değişikliklerin temini 
halinde teklifimiz meri ve mute -
her olacaktır. 

* * * 
Hisse senedatunızın devir ve 

ferağlarmda tatbik olunacak mu· 

amele hakkında vaktiyle nizam -
namemizin 21 inci maddesino 
koyduğumuz bir hüküm tatbikat· 
ta bir çok hisse senedi İptaline 
meydan verdiğini görmekte oldu
ğumuzdan bu toplantıdan İstifa • 
de ederek bu hal ve vaziyeti de 
tashih etmek istiyoruz. 

Yanını,, çalınmış, zayi veya 
barab olmuı hisse ıenedleri gibi, 
devir ve ferağ edilen hisse sened· 
leri için de, en aon verilmit hiı· 
ıe senedinin numarasını takib e
den numarayı havi aynı ımıftan 
ikinci nüsha bir hiase ıenedi yeni 
lehtara verilmek ve ilki alınıp İp
tal edilmek usulil kabul edilmişti. 

Kuponlarile birlikte bu ıenocl

lerin muhafazası zorluklarından 
sarfınazar edilse dahi keyfiyet 
aynı zamanda mühim ma1raflan 
da intaç etmekte bulunduğu ci • 
hede, hem iti buitlqtirmek hma 
ıened ıarfiyatım önlemek için 
histe ıenedatımızm dem ve fe • 
raf muamelelerini, imkin olduk· 
ça aynı bitse senedinin arkum • 
da yüriitmeyi daha muvafık g6 • 
riiyor ve bu husustaki tadile de 
müsaadenizi diliyoruz. 

Nizamnamenin 21 inci mad • 
desi hükümleri kanunumuza do
kunmadığı cihetle, taeYibi halin • 
de bu tadilat yalnız esas nizana -
namemizde yapdmıt olacaktır. 
Bu itibarla eıaı nizamnamemizin 
21 inci maddesinin deı 

( Yukarki madde mucibince 
devir ve fer ağ olunan ve yahut 
intikal eden hi11e tenedlerinin 
arkalanna keyfiyeti ferağ veya 
intikal ile yeni sahibinin ismi ya· 

zılarak salahiyettar imzalar ab • 

hr. Bir senedin ferağı fazla le· 
kerrür ederek arkasında yer kal
mazsa aşağıki fıkraya göre yenl 
bir senedle tebdil olunabilir. Ya· 
nan, çalınan veya ıair ıuretle ha· 
rah veya 2ayi olan hisse ıenedle
ri yerine sahihlerinin müracaatı 

Ü":"rine yapılaca k tetkik neticesiQ 
de aynı sınıftan en aon verilmit 
hisse tenedinin numarasmı takil) 
eden numarayı havi bir hi11e-. 
nedi verilir. Bu aened eski •ene.
din numaraaını ve onun yerine 
kaim olduğunu gösterir bir damo 
ga ile damgalanır Şeklinde. ) t.. 
dilini teklif ediyoruz.,. 

Çubuk barajı Ankaranın en çok gidilen bir yeri oldu. Oıomo
billerle, kaptıkaçtdarla her gün birçok kimseler oraya gidiyor, ba. 
rajı geziyor, barajın önünJek: :<a hvede olUTarak barajın bir çağla
yan gibi akan sularını ıeyrediyor. ve devrimin yurcla soktuğu tekni
ğe güveni artarak dönüyor •. 

Türk kuşu derslerine 
başlıyor 

Tayyare Cemiyeti Merkezinden: 

Bugün saat on yedide dersl.ore baş-
. tundaki hükClmet prensıbı_ 

mesı yo . . .. h kk 
devlet maliyesinın ıl~rısı a !n· 
da da güven veren bır destektı:. 

1934 yılında İzmir n~tım. şır
ketinin ve lstanbulla tzmır. Lıman 
inhisarlanmn bilfiil id?r.esı dev
lete geçti. Yine bu yıl ıçınde dev-

tuğumuz gün bu al~n~~ hazine ile o
lan münasebetlerımızın daha uy
gun hadler dahilinde .!lenişlemeğe 
namzed olduğunda şuphe yoktur. 
Bu kanuni istikrara intizaren şim
diden bankamız bünyesinin mü -
ıaade edebileceği hizmetleri yap· 

lanacağından Türk l(u~unun bütün u
çuc ı üyeleri hu saatte Tayyare Cemiyeti 

merl{ezinde hazır bulunmalıdırlar. 

es Ankara birası içiyor 
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Rus - Fransız karşılıklr 

vardım paktı etrafında 

19. 4. 9IS - Le Journal, Paris 
Cenevrede hazırlanan Rus. - Eransaz 

&arş-rlrlth yardım paktınm bugün, kabi
ne top?'antrsıncian sonra parafe edilme
si gerektir. Bu pakt aslından nedir? 

Scıdece mevcud olan bağıtların tam 

tatbiki. Fransa da, Rusya da uluslar 
aosyetesinde üyedir. Sosyetenin paktı 
bir kağıd parçası değilse. onuD bütün 
üyeleri, biribirlerinin toprak bütünlüğü
aö ~ erlıcinliğini, hatta sosyeteye gir • 
memif •lmlar tarafmdm yaprimrş ol • 

• tfa. lılcr ıqebbfüa karşı Jronnnakla 
miikelldtirlcr. Bundan bafka ba üyeler,. 
bir hücuma. uğnya.o alwıa yardım da 
edecck!erdir. Aklısdi~ ooyk bir yar
dımın en pratik araçlal'ı Tc bunlum en 
tesirlisini. yani silahın kuHanılacafını 
&ös.terir. 

Süel yard.mım ııos.yetrnin paktta açık

ca yazılı olmadıü JÜphesizdir. Fakat 
anlattığımız md:aııUma.oın işlemesi, 

Cenevre'de görülen ifin yan~lığına ti
bidir: konsey toplanacak. bir karar ve
recek, yahud da erksizliğini anlıyarak, 

il]Zelerinin dilediklerini yapmakta scr
~t oldaklannı söyliyecektir . 

İkinci eksik, birincisinden daha önem 
Hdir. Süd hareket özet anla§llJalarla da 
yapılabilir. Nitekim böyle anl~lar 
da vardır. Fakat bilhassa uhıslar sos • 
yetcai scrçevesiode kalmdrğY iddia olu
nunca, konseye aldır~ etmemek daha 
gü~tür. Lokarnonun fransularca tefsi
rine göre bir hücum yapılırsa otomatik 
ıeltiJde harekete geçmek kabil ise de, 
bu, lokamo sisteminin zaaflarından bi
ridir. 

Rus • fransız ania1fJ1aSJ, tedafüi İ!
birliğini tasrih etmek için yapılacak bir 

11ra paktların birincisidir. Ve öncede.o 

dü~niıleıı doğu paktından büsbütün 

bqka türlüdür. Doğu andlaşması Sov

yetleri bak.ikiğ bir koalisyonun başına 
geçiriycrdu 

Şimdi ise her fCY sarih bir hal almış 
tır. Sovyetler kendi güvenlikleri için 

büyük bir endişe gösteriyorlardı. On
lar teırin edilmiş oluyor. Polonya da 

kendisine düşman bir koalisyona gir. 
melıtcn kurtulmuş oluyor. 

1ıte B. Lnal'in başardığı kalkınma
aın en ilgi uyandmm tarafr budur. 
Rusya şikayette bulunamıyacak ve fran 

uz - leh birleşmesi de kmtuhmzı ola -
caktır. 

Ere Noızvelle, Pari~ - 20. 4. 935 
Fransız - rus kaqılıklr yardmı pak· 

tı imzalanacaktır. Çünkü - B. Hitler • 
in gazetelerinin ıoıı günlerde, hatti 

son saatlerde bile ortada dolapn taraf
circe gayialudan biru mevsimsizce 
RVinme1erine rağmen, bu pakt imzalan 

malıdır. 

Bu pakt. Fransa'nm güvenlik aıyua

mna, A•rupa Jıbir1iğine .e CC11ıe'91'e'de 

çok bayı• bir tekilde onanan arsıulusal 
anlapnıya uygun olduğu için imnlan• 
caktrr. 

Bu pakt bilhassa da makul olduğu için 
imzabnaaltbı. Bunu da son günlerde 

.. Almanyanm cndişcl~ karga~ı. her 
tliı;lü imtiyazlara ve gerilemelere hazır 
olduğunu gören hrrlrcs anlamıştn. Fil • 

hakika Berlin bükfuı:eti framu -rus 
tesanüdünün ve Fransa ile Rusyanm 
ka~tlrl'ch yardımlaşmalarının kendisinin 
önce ortaavrupadaki, sonra da - şüphe

siz - batıavrupasında.ki amaçlarına. bil • 
yük br engel olduğunu iyice anlamış -
tır. Son günlerde "sedçekme,, kelime -
sinden çokçıt bahsolunmuştur. Hiç §Üp· 
he yok ki, sava~a karsı da bir "sed,, 
•ardır. Bu da fransız . rus paktıdır ve 
aklıselim. bunun imzalanmasını gerek
leştirir. 

B. Heryo bunu çoktan anlamıştı. o· -
nun güzel uzgörüsü mevva verdi. Bu 
srın yıllar içinde dt-vlet adamlamnrz, 
onun çizdiği yoldan yürümek içn mu -
vaffalriyetli gayretler yapttlar. Şimdi 

iyi olan hikmet yolu alan bu yola gi • 
rilmiştir. Ve bundan ayrılmıyacağız. 

Ayrılmamızı istiyen yalntz B. Hitler 
ve B. Göring1e onların Almanyada ve

ya başka yerlerdeki dostlarıdır. 

Biraz düşünelim. Daha dün, biz.im 

açtığımız yola giren don ve müttefik- , 
}erim.iz Çekoslovaldar, bir kar~ılıkh 

yardım p ~ ktı için R ı..sya ile krndi1ikJ,.. 

Ya 11 ancı gaze elerd 
rmdeu kontŞnaya ba~lıyorlar.dı. B na 

göre, A!manyanrn suya cm, ürmeği dü

:tündi.igii Doğu paktı gerçekleşiyor de

mektir .. Bu ise franSTz sıyasasının ar
Jı:asmı bırakmamız ve kuvvetlendirme -
miz gere-keo bir kazancıdır. 

Bu k:tzancr sağlamlaştıracağız. B. 
l..avaf çok büyük hükmünü, tam fransız
lan yakt~an safduyusu ve barışın birin
ci §artT olan ;üvenliği gerçekleştirme 

istc-ğiyle bı;nu daima anlamı~tır. 
Karşılıklı yardım paktı 1 mayıstan 

önce imzalanacaktır. Biz buna inanıyo
ruz. Bu hem Fransa·nın, hem de ban • 
ım aaığrdır. 

Fransız komünist partisinin organı 
oJ;ın L'humanite gazetesi de 19 nisan 
tıribJi s:ıyı$1nda bır paktın yapılmasrn
d;m duyduğu :ıeviod an/attıktan sonra 
Jdyle devam ediyor: 

•.. Şimdiki ~rtlar içinde Hitlerci 
politikanın tehdidi altında olan yalnız 
Sovyet Rusya değil, bütün dünya ulus. 

laı ıdrr. HitlerciJere Doğuda hareket 
serbestliği verildi mi onlar bunu Avru
panm her tarafında kullanacaklardır. 

Bugün dünyanın bütün halk yığınları. 
nın güvenliği tehdid altındadır. İşte, 

"bölünmez barı~,, sı.yasasr olan Sovyet 
sıyasası bu güvenliği garanti altına al
mak istiyor. Saylav Skapini gibi fran

sız hitlerciler bunu pek iyi biliyorlar 
ama barrJa aldır~ etmiyorlar. Bu adam
lar, Hitlel'le başbaşa bir nyasa gütme
nin benşa uymadığını da anlıyorlar. 

Fakat komünizme karşı besledikleri hın
cı ve proletarya ihtilfilindcn olan kor
kularını. fransu ulusunun güYenliğin

dcn üstün tutuyorlar. Bunun tersine o

larak bizim barışa ve ilk sosyalist ihti. 
laline olan bağhlığmıız ve öteıki ülke • 
lerdeki işçi yığınlanntn, bol~evikler ta 
rafından açılan yolda yürümelerini gör
mek arzumuz, her zaman olduğu gibi 

bugün de takınacağımız tavrrda müessir 
olmaktadır. Bizim için olduğu gibi rus 

arkadaşlarımız için de kar~ılıkh yar -
dun son çaredir. Bizim ve Sovyct Ruıt
yanm asıl tercih ettiğimiz metod, so•· 
yetlcrce. belki yüz defa teklif edilen ve 
kapitalist memleketlerce yüz defa rccl
ddilen, si.lfilıların azaltılmasıdır. 

Bir silahsızlanma konferansında, bu 
konferansı çıkmazdan kurtarmak için 
güvenlik paktları metodunu B. Litvi • 
nof ileri sürmüştür. Bu, fransıı: - sov
yet paktının birinci karakteridir. 

•.. Bugün hitlerci Almanya Cenev
re karanna karJı durmakta, elçilerini 
geri çağıracağını söylemektedir Fürer 
tehdidlerlne, barıJeı sözler de karııtırx
yor. Bu ise bbe, fransu - soyYet kar • 
pbkh yardım palıtmın ikinci karakteri 
ni göstermek fırsatını vermektedir: Bu 
sistem, hHkesc açıktır. Daha dün Al • 
manya'yr imaylasarak Litvinof Ceııcv. 

rede fÖyle diyordu: 
.. - Bu ülke bir öcalma '9C fütuhat 

programı güdmek istemediğini Te ken

disi de içinde olduğu halde bütün ül • 

kelerin güvenliklerini garanti eden bir 

müşterek pakta gittceğini resmen bil • 

dirirse zevk duyacağı2 . ., 
Bundan daha açık konuşulamaz. 

Bu banketler ft bu sözler bir abJoka 
isteğini değil, ba01 bozanlan önlemek 
dileğini anlatmaktadır. Bu dilek bijtün 

dünya iş~ilerinin ve köylülerinin ol
duğu gibi, her şeyden önce proleter Al
manyanm da dileğidir. 

Bulgar buhranı ve 
J\ıTançester Gardiyeı. 

20 nbıan 1935 tarihli Mançester Gar
diyea gazetesi ''Bulgaristandaki buh
ı-an,. ba§lığı altında yazmış olduğu bir 
başyazıda diyor ki: 

Parlamento demokrasisi çerçevesi 

içinde Bulgaristandaki buhran hakkın
da hüküm verilemez. 

Savaştan sonra Bulgaristandaki de
mokratik kurumlar bir hayli sarsıntıya 
uğramı~, hattii bu ülkenin en yeni bi
çim devlet adamlarından birisi olan 
Stambuliski bile bir zaman. bir köylü 
dilı:t üı <i olarak büküm aürmfi§tür. 

193t yılı maps:nda hükumeti devir-

mek sure1!iyle yal'ı faşist bir adam olan 

Georgiycf iş başına gelmiş, son ikinci 
kanunda i1le Zfatef onun yerini ahnıştrr. 

Bulgaristanm Georgiyere ve onun 
üyesi bulunduğu Zveno kulübüne karşı 
takınılan düşmanca duruma ıebeb ola
rak bunların kıralltk kurumuna pek 
dost olmadrklarr, Makedonya komiteci
lerinin bir takımını korudukları ve ül

ke maliyesini alt üst etmiş olukları ~ÖS· 
terilmektedir. 

lkincikanun değişmesinde kıratın 
doğrudan doğruya yardrmr olmamışsa 

bile her halde bu işi höş gördüğü ger
çektir. Bu değişmeden sonra iş baş•na 
gelen Zlatef kendi sıyasal düşmanlarını 
yürüyeceği yoldan kaldırmak için on!a
rı Karadenizde bulunan ıssız St. Auas
tasyan adasına &ürgün etmişti. 

Bu adaya stirülenler, Geo~iyef m 
gene eski başbakanlardan profesör Çaa
kof olmuştur. 

Ülkenin iç sıya~sı bakımın-
dan Zlatcf ile ondan önceki başbakanlar 
arasında büyük bir ayrrm yoktur. Çün
kü hepsi Korporasyoncu idiler. Şu var 
ki eski ba~bakanlar kendi başkanhkları 
altında çalııtıkları adamları yakın do'~ 

lan arasından seçmişlerdi. Bu yüzden 
geçimsizlikler çıkmış ve General Zlatef 
de çekilme kararım vermiştir. 

Gelen haberlerde Generalin neden 
çekildiğini kamusal dü~üne anlatıp on
ları aydmlatacağrm bildirmektedir. Fa
kat kamusal düşünün bunu ortaya vuup 
vuramıyacağı şüphelidir. 

Bulgaristanda kıral ve ordunun çok
luğu ne isterse o yaptlacaktu. 

Avusturyada durum 
18 nisan tarihli Mançester Gardiyen 

eazctesi A vusıury .. da durara hakkında 
yazmış olduğu bir başyazıda diyor la": 

Avusturya kabinesi bütün sıyasal 

toplantıları on gün süre ile yasak etmi§
tir. 

Her ne kadar bunun paskalyada 

partiler arasında baq, yapmak amacı 

ile yapıldığı bildirilmekte ise de alman 

bu tedbirlerin sebebi, başbakan bay Şuş

nig'in özel ordusu ile ba}bakan yardım

cısı Prens Ştaremberg'in elinde bulu

nan Rayhsverler arasında bir anlaşama

mazlık hulunması:ıdan ileri gelmekte· 
dir, 

Başbakan i.le başbakan yardmıcısı a. 

rasında anla~aınadık bulunmasından 

dolayı bir hükümetin böyle tedbirler 

almağa yüküm duyması peok seyrek rast 

gelinir şeylerdendir ki bunlar birleşik 

oldu&u zamanda bile, ill11enin ancak üç

te birini tcımil edebilmektedirler. 

Bu iki adim aruındaki uılqmaz n 

çek.emcaıez.liğin yarı sebebi aıyasaJ ise 
yarısı da öı:cldir. 

ŞuJnig. katolik kilisesine bağlıda ye 

kiliseye daha çok güç ve kuvvet vermek 

ister. Ştaremberg ise tam italyan biçi. 

minde bir faşistlik kurmak, bütün Sl}'il· 

sal partileri ortadan kaldırmak dileğin

dedir. Bu adam, kilisenin elindeki bii
tün kuvvetleri almak ister. 

Sonra çok fazla muhteris bir adam 

olan Ştaremberg. aosyalistlui ve nazi

lerin a.amaaını yatqtırdıkta.n sonn ken

dine daha yüksek ve üstUn bir yer ahmk 
istiyordu. 

Tabit bu çatışmada sfü: söyliyecek 

olan silahlı kuvvettir. Avusturyadaki en 
hatırı sayılır kuvvet ise Ştarembergin 
eHnde bulunan Rayhsver krtalarıdır. 

Bu sebeble Ştarernberg, bu Rayhsver

lerin gücünü artırmak ve onları eğer 

bir gün Avusturyadayüküm el askerlik 
usulü. konulacak olursa. asıl ordudan 
ayrı tutmak dileginı.Iedir. 

Bundan başka B. Musolininin Avuır 
turyada başbakan olarak Şu~igden fa?.
la Ştarembergi tercih edeceği de söyle

niyor. 
Bu yolda, iş kuvvete binerse Ştarem

bergin kazanacağı umuluyorsa da b"y!e 

bir çekişme sonucundan naz.ilerin asığ
lanması da hatıra gelebilir. 

u ,farımız 
- ~ -----~ 

Sovyetler Birliğinde 

küçük artistlerin 
müzik terbiyesi 

.Mosık.ova devlet konservatuvarı di -

ıeltoduğü. bundan bir iki yıl önce, isti· 
d:ıtlr ~ocaklann terbiyesi sorumiyl~ ağ
ıı:a.şmaya karar Yerdi. Böyle bir istidad 
gösteren çoculHara müsaid §artlar temin 

etmek gerekeceği ortadadır. 19ll de, A· 
kksandr Goldennyzcrin ve Şatskinin 
girişimi iizcrine "çocuklar için özel 
grup teşkil edildi. Kül'ütr ıkomiseri Bub
nof bu girişime enerjik bir surette yar
dım etti. En iyi mBzik profesörleri o • 
lan Leo Zelitin, Ya:mpo?ski, Kozolupof, 
Mostıas Oystrah, Raahveger gibi üs. 

tadiarın idaresi altına fizik ve psi§ik 
bakımından tetkik edildikten ve müzik 
sınamaları geçirdikten sonra seçilen 
28 çocuk verildi. 

Bu çocuklar arasında Vaı:tova."daki 

son viyolonistler müsabakasını kazanan 
Busya Goldşta,yn da vardı . 

Bugün Busya artık pek çocuk değil
dir, 13 yaşmdadrr. Mükemmel bir vücut 
ve iyi bir mekteb on.a. en ağır tetmink 
gü~lüklcri yenmek imkanını verdi. B\l.· 
nunla beraber, o öteki vaktından önce 

inkişaf etmiş çocukla.r gibi bu kabili· 
yetinılen suiistimal derecesirulc asığ -
!anmadı. Asil, klasik çahş

masL ~ok hislidir. Mendelso.n'un konser
tosunu çalarken gösterdiği nıuvaifaki • 
yet onu en büyük artistlec arasına kay

maktadır. Kendisi çocuklara mahsus 
Stradivaryus markalı çok güzel bir ke. 
man kullanmaktadtr. 

Naum Ltinski 11 Y4*ında bir ke • 
mancıdır ki Moskova konservatuvarı -
nın büyük salonunun hrr köıes.inden 
işitilen kuvvetli ve te:niz bir sesle te • 
mayüz etmiştir. Çalışı ateşti, romantik
dir fakat mükemmel olan tekniği ona 
ölçüyü kaybettirmiyor. 

Leo Zaks 15 yaşındadır; fakat çalışı 
en pişkin viyolonistlerde rastlanan bir 
olgunluktadır. Sesi çok temizdir; §ekil 
anlayl§ı çok Beridir. Bu küçük artistte 
hiç şüphesiz k:i bir pedagog istidadı 

vardır. 

14 yaşındaki piyanist Arnolô Kclp.. 
lan. Şopen ve Li:ıt' in i:r;etlerintleki tek· 
nik güçlükleri kolaylıkla başarmakta

dır. Çalı§t enerjik Ye neşelidir. Ôlçüsü 
ve mükemmel tekniği kendisi için sağ. 
lam bir temeldir. 

Küçük Roz Tamarkina'nm çalışı de· 
rinliği ve özgünlüğü ile temayüz et· 
mektedir. Yumuşak ve çok cJeyimli bir 
"tttşe,. onun artist gelecefi için bize gü
ven vermektedir. 

Bu küçük piyanistler Goldenvayıcr 
in t-.lebeleridir. Bu profesör çok derin 

bir kültüre sahih olmakla beraber ıbirin
d ımıf bir piyanisttir; vaktiyle Lcoo 
Tolstoy'un en iyi aıkadaJlanndan bi • 
riydi. 

Boris Reentoviç'in boyu viyolonse
liııi ancak geçmekte o!masma rağmen 

bu hçük artist aletini egemenliği a? • 
tında tutmaktadır, 

istidatlı çocnklarm terbiyesiyle uğ
ra1an yalnız Moskova konservatuvarı 
değildir. Lcningracl, Odesa, Rostov da 
küçüklerin artistik yetişmelerile uğraş

maktadır. Profesör Staligarsk:i'nin ida
resi altında olan Odeaa konservatuvan 
grupunun çahşmalan çok iyi sonuclar 
vermiştir. 

Lcningrad konservatuvarı da dokuz 
yaşındaki piyanist ve orkestra ıefi Mar
garit Keyfets'i göndererek Moskova 
konservatuvar muhitini hayrete dü§Ür

müştür. 

Villi Ferero zamanındanberi musi

ki dtinyası böyle bir tansıt görmemi~ti. 

Bu küçük kız tarafmdan piyanoyla ça
lınan Şopen'in fantezi ve valslan kcn. 

disinin idare ettiği orkestra tarafından 
çalınan Beth.ove'in beşinci senfonisi, 
Rimski-Korsakaf'un ispanyol kapriçiyo 
su ve Şcberazad'r bu çocuğun üsnomal 

kabiliyetini ortaya çıkardı. Orkestrayı 
idare etm~kte ve kuvvetle kendine bağ

lamaktadır. 

Bu çocuklann yalnız müzik terbi • 
yeleriyle kal nrnamakta her hususta ilet 
lcmeTerine ve kafaca ~elişmeJerine ça-

İstanbulu tanıtan 
bir film 

CheD!llİtz, 2& Nisan - Fffim ~ 
memleket fll'op..-ndası ~ lıİf 
fÜpbe )'O ki pyıh lür ,,er 111ta'. lfell 
Alıınanyada halka J'8l'llacalı her ~ 
sinema bi. propaa-ancla vasdası -,J 
kullarulcr. Çevıikn her fil.mi yüıbi.Atr' 
ce kiti görüyor. Buradaki ıin~ 
yakında Lizde de olacağı gibi göıterild 
l!STt filimden t.&şka ayrıca bir de b-ır' 
filllli cim:ı mek medıaftdir; ım-1• fi' 
a. çek te' aörW "i>fl"eıür. Bu• 1) 
ltate .... fiJim ıirketleri iiia~ .
tarafmda. aııııueli. Hiadis&an' *. Mıl"' 
da, t.l*'Yada, &ÜIM)JHI Amerik~ f 
biırlerin "-z.Auwn tarihi ,,. giizcl ıo.
ı.a.ı veya hedaqi ilmii fennii W '-' 
Dlll'U filime ~kircw&u ve on• aıNatıef i1t 
eNleıtir'>'orlu. 

Sen e&ıuak IHr Ameıikaa filim!~ 
ti tarafmdaa çevrilea kiiltiir filiaıi itır il 
taabula aittir. Büyük INr mnut ile-"' 
iN kültür filminde m11b••kak • diğ• f' 
birlerin kiiltür filimleriade olchlğu ,1' 
latanbalaa ~ değerli tarihsel ve. tsbiil 
.-ııilleriai ıöreceiiai sanıyor. JI 
lriDl llZ çek ta ıöriyoır; fakat türküla .. 
ultr izerteri arunada ~ 1111Wd etmed'ıl' 
m çirkiıa ICYhala.r- da lcantb~yor. 

Fihain .c:ıkll lıııali Boiaziçini11 ,üJ 
ıaanauasite baılıyoır.Dolmabahçe prd 
Sultan Ahmet camii, Bayaıt camii.~ 
lıııa.dan aoDl"a Y emit iskelesindeki ) ~ 
laftyan ham.ılar, Yemiıin dar sokak)' 

rıada l&üfecileri. İtİlip lmkııması; ~ 
lardan aonra gene Ayasolyayi, Sülef""' 
ai1eyi, Bayazıt haYUzunu, Rumeli h._, 

mu •e hanlardan eonra d"arlan, taı1" 
n yılrılnnı bir mezarlrğı; beri yanda rı' 
zar taşlan arasında oynayan pis ye a~ 
tan ~ıplak çoeuklan görüyoruz. 

Türkün ulu ve eşi bulunmryan ~ 
terim gösteren bir kültür filminde Ytı 
mit iskelesindeki hamalların, taşları 1" 
kılmış mezarlıklann işi nedir? 

Bundan Önce gördüğümüz LizboSlı 
Rio de Janero, Roma gibi şehirlerin "jj)ı 
tih- filmlerinde ne bir çarşıyı, ne de yatııl 
ayak mezarlrldardıı oynayan çocukfaıi 
göremezsiniz; çünkü bunlann kültür fil
mi ile hiç bir ilgisi yoktur. lnsan r.rııJ 
gösterilen şehrin tarihsel ve tabiiğ giİ' 
zellikleri içerisinde yüzerken biç mün,. 
scbeti yol,;ken, şehrin en pis ve bakınıs~ 
taraflarını göstermek bilmem ne derece' 

ye kadar doğrudur. Bu vaziyette film, ' 
nat bakımında değerden düşüyor ve '1' 

leyhte bir propaganda olarak gözükür ot• 
Türkiyede çevrilerek Avrupa ve N 

merikada gösterilecek her filmi a:özdc.:f 
geçirmeli bithasaa ulusal onurumuza dO" 

kunacak kısımlan f"ıfmden kesmeli "' 
göstermeye meydan vermemelidir. 

lıin özeti İyi bir kontrol gerc"tit· 
Meydana g-decek bir kurum bu öncr'lli 
iıle uğraıırsa memleket heı'.lbına büru~ 
bir hizmet etmif olacaktır. 

Sadettin Rilginct' 
... * • 

Bize bu mektubu ıonde.ıen gcıtf 
çok haklıdır. Ne y;mk ki meı:ıle' 
ketimizde film çevirmeye gelen bir ıa• 
kım kumpanyalar, gümrükten antika ~ 
çıran seyyahlar gibi. !ielıirlen'mirin k~ 
tü ve pis taraflarının resimlerini alaı ~• 
bizden kaçırıyorlar, ve sonra dikkaı.s t.• 

liğimizden asığlanarak gotilrdüklerı bıl 
film ~ l~ğrallarla bizım için kc.ti1 
bir prop;ıgandacr oluyorlar. 

Türkiye-ye film ~virmeye gelen Y': 
bana kumpanyaların yanına, kontrol -
çin, işten anlayan işyar/ar Yerilmesi, ' 1 

:şiJpheJi ereklere hirımrt ~er g6rünc1" 

Jerin başıboJ olarak istedikleri gı"bi hl' 
reket etmelerinin lniioe geçilmesi gfl' 
rei'tir. Gözilmihiln öoilnde ve !endi 
ntt!r»leketimi2<l• hise brp çalı:şan/3rl 
engel olalım. 

--~~~~~~~~~~~~>.-,, 
lışılmaktadır. Çocuklar genel bir ter ' 
biye almaktadırlar, resim yapmakta. 

edebiyatla uğraşmakta, spor yapmafrt~ 

dırlar. 

Busya Goldştayn edebiyatı pek se • 
ver ve buna o kadar düşkündür ki okıJ• 
ma için gösterdiği aşırı isteği biraz ge

4 

§etmek icab etmektedir. 
Küçük piyanist Arnold Kaplan re" 

f 

sim ve karikatüre çok istidatlıdır, fakat 
sporu da ihmal etmez~ piyano çald ~ı 
kadar kolaylıkla patinaj yııpar. 
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On milyon liralık 
(Sa,. 1. inc:i .ayı#atla) 

LUS 

bafka batka oJJDHI O mii•ı•eM 
intizam ricada ıetiremez. Bun -

lee•ık, aı...I wJeJi heder 
etmek ni1etinde değiliz. . . 

" - Böyle kanunun icabab o
.arak tonaj nisbetinde hisse ve • 
rildikçe 2 İDcİ bir firket olmaıma 
imkin 7oldur. Birinci tbket ele 
on milyondan IODl'a ifiu edecek· 
tir ,, eledi. 

vapur sabn alacağız 
kredinin bir maliJet fiatı vardır. 
Bisbn ımmleketimizde kredinin 
maliyet fiabnm Avrupa memle • 
kellerine nazaran yüksek olduiu-

h 0 0 b!I!..!- Şu halde bi nu epUDD UUU. • 

zim memleketimizdeki krediden 
.._uca olacatma hiç piphe 

dan dolayıdır ki ıemil..U.izin 
teknik evaafmı layia eMiktea •• 
ra ve bir intizam dairesinde MJ• 
riaeferde süratlerini artıracak bu 
programımızı tatbik ettilimis za. 
man herhalde bundan daha çok 
lıOfllUdi1etiabi mucib olacaktır. 
Bunun içindir ki gemilerimizin 

Elw aıkaclaflanmm - teldi 
fia eller bnanla iltibamu glra 
yorlana itiraf ederim ki ha ilti 
bu olabilir ve olacaktır. Bunu bir 
teklifi kananl ıeklinde lttfm if 
de ettikleri zaman o teklifleri 
..mele ele biiyik ~e d 
rur ve onu da hüsnü niyetle tet 
ln1ı ederek bir netiee,. hal ede 

.. . 
. 
• 

·-il· 
il· 

r-

Almanlann 
deniz ve havada 
silahlanması 

(Bap ı inci .,,,.,., 

!anarak, İrlaDda'da bulunan 
bakam B. Londmdeni ile 

Bay Hibnü Kitabcı Akaym 
bGabütün kallnnaımı aöylemecli · 
ihü •o tonaj maeleaincle BaJ 
Mazhar Müfidin fikrinde oldu· 
lana aöylecli. Bu dütüacelere 
kartı .az alan Ekonomi Bakam 
Celal Bayar ldb~ pldi ve d• 
diki: 

-~ t.ldlfi kanuni-
-- çok 7almıdaa •lelm•• oı. 
cWar,bü,akbir .......... 
-.ın... Ştiphe.a • h...-17et
l.n çok Jerindeclir. ç...,. tica • 
1111 filommaa ana ettitimis veç
llile telriınil etmeli, ...,lebti· 
lllİsİa ikt.adi,.tma kül Mlind• 
llmfaat ••meai hepimizia ama 
eltili büyük bir ıayedir. Nlçia 
on milyon liralık tabaiaat iltiye .. 
relı deniz yollan tlcant filosu • 
• birden Ye ~enidea İDfa et • 
tinmk iatiJon.a. ...... .... .. 
m.dbeıini, Jaiikimet eababı - • 
cibe liJibeımcla tafliletla aöJle • 
lllİf olclujuaduı bu ...... tek 
rar ebai7ecejim. Saclece fllll1I 
IÖJliyeyim ki, buna •la•tel eb • 
nomi namına ihtiyaç olduju ka
dar, memleketin nakllyatmm em· 
niyeti D•ıaıaa, daha cloııu-, caD 
selameti noktai nazarmdan da ih
ti,..ç Yardır. 

Arkadatlanmm bua tevcih 
ettikleri ....ıı.. uruile cevab 
•erecejim. Fakat menuda bir Iİl
ıile takib etmek lazım ıeline ilk 
önce kendilerine kartı bü)'iik bir 
hiirmetle müteh•uia oldulum ar
cadqım Ahmed lhMnm maller:.3e 
cenb n1eceifm._ Fais itleriade ı 
yahuz büyük itlerde delil, kil • 
çük itlerde de, peıin para ile a· 
lif verişle, kredi ile alıt verit a
rumda büyük fark waru. Bana 
münabta etmeie bile .lüam JDk· 
tur. Pek tabüdir ki elinde para
aı olaa bir imama dayduta lmY
•et kendisine kafidir. Eğer bu • 
Ji!nkü büclcemizden daha mühim 
11lere bir pay aynlm&llllf olaay • 
dı ve yahut elimizde yapılmakta 
olan büyük itlere paramızm bir 
çok kısmı tahsis edilmemiı olaay· 
cb, bu par&lllD bana pefİn olarak 
Yerilmek imkim temin edilmit ol
aydı ben daha laınetli olurdum. 
Demek ki mab noktai nazardan 
10 milyon liraıma Petin olarak 
bana verilmemif olmumdu do
layı ben aynca ekonomik kombi. 
nezonlar aramak mecbmiyetilldı 
lsalclna. Ba ekonomik prait, ken
clilerinia tuanu ettikleri 111>i 
bizim ale,himizde olar mu, ol • 
mu -1 

Arkadqlar ı her memlekette 

,!!, 1.1 .4' ıın ,.,,manı 

miz yoktur. 
lkinciai, iapat aleminde ıemi· 

lerin tonajmm fiab behemehal 
malOmdur. Bunoktai nazardan •· 
limizde daimi bir vahidi kıyası 
olacaktır. Muhtelif faDtİJeleria 
ba meaele etrafında malt ve tek· 
alk f8l'&İdDİ tetkik edeceliz. iti· 
mise plcliii takdirde elbette •· 
koaomi itiberiJJo dÜfÜllCOIİZ ~i
riacl mertebeyi tetkil etmekted•. 
Demek olaJOI' ki aht •erit J&P • 
mak için mutlaka elimizde pefİn 
para olmalı tart cleiildir. Y abus 
böyle kredi ile pp1laak itle • 
ria bisiaa ilatiyacunaa tebbil et· 
... i .. INada biaim alclamnunıt 
olr·mn lumadır. Yapmcalmus 
• Türkiye Camuri7fllİDİa ppa • 
" • cleiildir Q.:_,...._ ~ ille ft IOD lf• vu---
clif.- iapab, --Jİ programı • 
- 7Sİlle ptirilmeti ıibi il&la ... 
iflsde de .,.. •• •• a.riacl• 
p ......... ,.. •• --....... 
deceliz. Bendenbl lrendiJerinl tat· 
min noktaundaa tekrar edeyim 
ki a kredi gemiler ppbnmf ol • 
mak, memleketin alusal iktuadi
yabnr zedelemit olmıyacaktır. 

Ahmed 1Jaaaa TokPs (Ordu) 

- T .,.ıddir ecleris. 
Celal Ba,ar (Deftlllla) Ter· 

'--'---&&!·- El .. • ...... MMdeD DIUIRHllCA·o dX:U ..... --
ele ele arkadatlarla uwı boylu 
koauftuk. Memleketimide mecle • 
Dl ye muem bir pati,.W. ri • 
cucla ıelebilmeai bizi fevkalade 
mütehauiı eder, alual ıururu • 
muzu olqar. Ancak ba ulusal zev• 
kin, ulaul prunm yam bqmda 
bir de maliyet heaablan nrchr 
ve en nihayet İfİD verimli olup 
olmamau aibi en mühim bir me. 
.... fttcbr. Bana dair ,........ 
bir tek tetkik yoktur. Ve ..ıahi • 
yettar bir adamm bize aöylenmit 
bir IÖZÜ yoktur. Bundan dolayı • 
dır ki eneli bizim ticaret filo • 
muz için ve aym samanda ticaret 
filomuzdan da daha ehemmiyetli 
olan harb filomuz için mütterek 
bir f&Dtiye yapılmuı eaulanm 
tetkik etmek çok mühim bir me-
1eledir. Bunu yapbracağız. An • 
cak salahiyettar bir zat ticaret fi. 
lomuz için, memleliet dahilinde 
hir pmiye vücuda ıetirilmeaİDİD 
menfaatli oldujunu, verimli oldu. 
iuDU bize temin edene o saman 
•Jl'IC& bir teklifi baaııl ile .._. 
ruam ıeleceii& Banu oaunla 
~ iatemiJOrum. Sel» 
hiDe de plinc:e ba filoda mite • 
addid ıemileria •tCUCliJeti" 
heplinin ..,n.ef• lrabili7etiala 

anettiiina siM aulbta Ye •erde 
ifimize yanyacak evsafta yaptı • 
nlman bizim isin bir araret ha· 
&neledir. v. lae,eti femU7emis 
iPa bir iman halindedir. (Bravo 
.. leri) Memleket dahilinde ı• 
mi yapmak merıleli; laerhalcle bi· 
zim yaptıracalmm f&Dliye itiraf. 
etmek leznnchr ld AwapaM Ye 

bittin -- lçia çahtan " .., . .... .... remW•• .,........ Mi -
Jük iti• ,.,.. pntiyeler sibi 
olmıJacaldır. Şu halde biz bir v. 
J& iki ....., mGmldla oldaju lra .. 
dar ima ..,.ada ıepailerimizm 
yeniden yapılarak elimize veriJ. 
mealnl istiyoruz. Biz bmıu claJail. 
de yapmak latedifimis aman hir 
taneaiai ppacafa, bir tane daha 
~ en IODUDCVIUDll J&P • 
bjmmda arb•ıza dönGp hak • 
blmm zaman ilk ppılanlan ih. 
tİJU ..... aöıeceiia- ... D do
layı müsaadenizi rica ecleceiiıa 
bu ıemiler Jaik8metin teklif et • 
tiii veçhile iDta edilain. 

Şimdi pmme ilifti, arkada • 
ıım Bay lbaaa elim mese1a1a 
den baluettiler. Şilphe yok bu • 
IÜD dlviz meselesi hükOmetin O. 
zerinde haıaatiJetle clurclaia bir 
mevzudur. Bumm için lderinı D 
temlerimizin abmt olduldan ted
birler vardır ve hepiniz bunu 18ril· 
yonunuz. Şu halele aym mevzu • 
ela da aym eaaılar dahilinde ba -
reket ettlfimiz tekdirde elam 
meselesi de kendiliiinden temin 
edilmit bulun•caktır. Bu gemile
re mukabil türk malı ihrac edil · 
mesi pıt kotulmut olacaktır. 

.Arbdaı•• bu miiaeMbet .. 
ı. IMmclaD eftl tamim ettijillila 
ve yüksek Kamutayın da lütfen 
kabul ettiii kanuadan bahaetti • 
ler. Bütün heyeti umumiyeaiai 
dikkatle dinledim, meaele tama
mile bu kanunu alakadar ediyor. 
Biz o kanuau koDUflllUJ'orua. D• 
Diz yollarmm eski ıemilsiai y. 
niden yaptırmak ve deniz yoJla.. 
rma 1eni bir kiawe Yermek iatiyo. 
ruz. Şa halele bu metelenin diler. 
leri ile alakuı yoktur. Bu meae · 
le çok mühimdir, hiz ne ..-le• · 
na oluna olama eliwiade Wunan 
ıemileri ekonomik noktai auar
clu, caa aoldai nuarmc:laa Ye 
nihayet ... leketia ...... eko • 
aomitiDe ,...ayabilecek hir telde 
tolanek illiJOl'UL Badaa Wzl .. 
hkoyacak bir aebeb yoktur. Fa • 
kat laıunla .... .,.. Mc Mr - • 
- ............... blhli~ kir-

. 
-

ti . 

le konll§taiumı haber veriyor • 
gazete kabinenin durumu 
teai cWıi1 ıörilfecelini ve rb. Buıün vapurcaluk firke 

meYCUCI baua dahilinde hare 
ket etmekteclir. Bir ........ ela ,. 
tur. Kaaan diyor ki, laer iki ı. 

. fiğ dunun dolayıaiyle İııgil 
havadan aa1dıracak berhangi 
devlete etin İngiltere hava 

ısuıdilün malik ....... tcaaj m. 
fttlerla1a apfı olmaması ' ....... ittiM. ....... ..,... -- tiifal J'GIJW· 

tef• için kmclllıd 11 Wr •lılMt 
bulunur. a...an ha niahet bal ... 
1••1tar. Va her ikiai de p&paeı. 
tadır. ş. llalcle bir tarafa fasla 
lütuf, cliier tarafa ç.iDicebia aöe 
terilmit deiilcfir. Kaaumm bil 
ldimleri her iki taraf hekkmcla ela 
MJWD Ye tamemen tatbik edil
mektedir. Eter istikbal için hir 
111e1ele mevzuubaha iae bu, tetkik 
me'zuu olabilir. Arkadqlar, IGt. 
,_ ba it lçia Kamata,. bir '41k
lifl kanuni anetmddirler. 

. 
• 

D.ireı latilaahl7e ........... 
Ba1 Hilal, .... bnaa _.. • 
sinci maddeslndea halala laaJ1ll' • 
dalar. Şimdi olmdam. arzu eder
MDia tekrar beraber okuruz. Bu 
kanunda mutlak surette bir tir • 
ket tetldl edileRktir denilmiyor. 
Arza edenler için tirket tetkı1i 
aalalıiyeti bırakıl11or. Biz her sa
man böyle hayırh tetebbitleri 
tetvikle kaqılar ve ariiracaatlan
m haldı ıörür onlan hümG Diyet• 
le hlakki eder, iti lat.a •amt 
bir .. ,..... sahtıns. 

Nbemnameclen balda ..,..._ 
dalar. Geçen seneye plinceye 
kadar lwiçten almacek vapurla· 
na tamamen batı botta- lateai • 
len J&tta ve İltenilen evsafta va
pur almıp memlekete aokulabiJi. 
yordu. Sefer ihtiyaçlarmı aaza
n itibara alarak bir •iamna
ppldr. .............. lliraf .. 
derim ki, bir ltbüle devrine ald 
bir pay bıraktık. Zannederim ki 
bu mesele mUYakkat tedbir ziim. 
reaiııdenclir. Bu ela ileride lıaJle. 
dilecektir, nizamnamede ba it 
teabit edilmiftir. 

Türk medeniyetini bihaklrin 
temlil edebilmek için deniz sa· 
na,iine, deniz ticaretinde büJilk 
eMm=iyet vermek mecburi1etin
cleyis. Bu ehemmiyeti takdir et • 
melE yönilnden birinci adımı !; ;., 
teklifi lmaunl tefldl etmektedir. 
TaniWnize mazhar oluna ph • 
sen memcl ve bahtiyar olac:qım. 

EkoDOllli Bekenımnm luhla. 
nnclaa IOIU'a bafkan kenuDU Ye 

maddeleri açık OJ& koyda Ye D• 
W..BldL 

KamatQ puarteal - aut 
• ..... _.mcaldır. 

" 

e.-ICımild cantell di,.
Balilnldl .... ingills ldlldl. 
aı.,... ..._ kavvedealnin 
deniZ8fll'l IDkelerfnfn 
de beraber oldufu halde tn 
renlnldnden lstBn olduflma 
mğdır. 

Londra, 27 (A.A.) - Deyli 
craf'm bildirdiğine göre h:Wdlıall 
hava ıilablınmuı programım 
iittiımek ve lml8ftmnak a.

0 

...,. 

dedir. Bakanlar ba meseleyi 
lecek .,.__ tetkik ecleC:e&Mll 
dir. JCaNnmin llava lrmleyi 
6nda tmbit edilea prop
bul edeceği kufkuauzdur. 

Bu program ile qağıdald 
birlerin aJmma• dUfUnUlm 
dir: 

d 

1 

e 
tl 

d 

• • 
gemısı yapıyor 

Dl 
v 

de 

Londra, 27 (A.A.) - Nev
ikl gazetesinin diplomatik 
enlerden haber aldığına göre, 

manya her biri 250 tonilatoluk 
nizaltı gemisini hemen ya 

ya karar vermİ§tir. Aynı bild" 
A lmanyanm bir yıllık 
de po ettiğini söylemektedir. D 

Herald gazetesinin Berlill ll 
dirmenl de aynı haberi vermİf 

,....,,,rırleW Jmıllalı• 
Londra,2'/ (AA) - DeyH 

ald ve Nw-Knaild pseteleri, 
manyanm denisaltı gemileri 
mak karan baklandaki dllf 
1 erini yumakta.dır. Ba guet .. pre, ılmm lmm v.., 
"'ll'NIJmlblrp11ppUe 

San MicheJe>nin kitabı 

Nihayet: "Aman yarabbil Bu ne bal?n 
diyebildi. "Sokakta bir kasaya uğradım,, ~ 
bım verdim. Keadiml müdafaa etmek lçm 
Jll'nnl Apta'ya yalan ısöylemefe ç~ 
alqmlftml. Elbiselerimi hemen kendisine 
vermemi eöylerken sesinin biru tatJılattığı· 

bir değnekle acem ıeccadeleriml dajmefe, 
Floransa'dan aldığım Meryem ana heykelini 
m n l8bmıla yıbmata baflıdı. lfarmel A,. 
gata handan d&t ,U. JJ1 8ace dlla,.,a pi
mi§ olsaydı bugBn ortaçaf lalUlt aerleriD
den bir iz bile blmudı. Zaten omm 18fl da 
beW defildi. Kllçilkken g6rdüğüm zaman 
nasılsa fİIDdi de öyle idL Eski evimis dağıl
dığı zaman, 'Mamzel Agata da büyük karde
fime miras kalmqtı. Fakat kardqim çok ce
aaretli bir a4am olduP için ODU bapndan 18-
YDp blDa ma•Dat etmefe muvaffak olda. (). 
nan çok iyi bir ev bdmı oldulua )'UIDlltL 
Bir bunda haklı idi. O amudanberi M'imnl 
Agata'dan kartulmal• ca1lfaulbm. BYime 
Jemeie çallrdrlllll bekar abbaplanmla dl-

.ım dftlerlnl c&lbamek ~ ..a.. bir.,.... ibaretti. BU, bir l1lln 
IGfak w ,umapktL Roall ile .._ __ ,........ 

koıttafumu, ODall gUIOmseylfi idL 
gllllbnseyff bile dlyemiyecelinJ. mmııaaı 
gata İsveççeden bqka dil bilmiyord11 
franazca ve incilizıce çok gi1Be1 kavp 
liyorda. Ölülere brp büyllk bir aafı 
Huta1anmdan blrlai 8lmek &sere ol 
man dalma daha nqell g6rilntıyor, 

Yaua: Atal •UNT 
Tllq.,. fft',,.., N-111 IUFD" 

"'İsveç konsolosu ile kam1pnyar8k ,ol• 
l1ız hareket ettiğiniz için sekiz gün mllddet· 
14! itten el cektirildinür. Sis abdalm birisi
tliz. .. dedi 

ON ttÇ'ONCO BOLOll 

Mamul Agata 

R.e d&ıditğüm zaman mt yedi baçala 
~ordu. Her gün bu saatte Mamzel Rgata 
1enıek odasmdaki mumun tozunu ahrdL O. 
bun için, evde biricik rahat ettifim yer olan 
~ataır odama ona görünmeden ~ 
tim, çtiııkU evin başka her tarafı onun elinde 
idi. Fakat muayene odamm kapıamı açtığım 
taınan dona kaldım. Maımel Agata yuıha· 
11enıin üstüne eğilmiı, sabah gelen mektup
~ tetkik ediyordu. Baımı kaldırdı, kor
'~ç ve ıeasiz gözleri yırtık, kanla lekelen:::.:vaplanma dikildi. İlk defa olarak du-

aizr, halime aycwı katil aö.deri bala
lllach. 

m farkeder 111>1 oldum. OdmDa ·~ ı':: 
banyo yaptım. Rozali kahvemi gın.u~ .e • 
ıelerimi Mamr.el Agataya götilrmesı lçuı ~ 
na verirken: 

- -Yan,_.,admra ~P .. diye aard& 
-• &aJır, biru Jwıktm:a, o kadar .. 
Roali Ue ben llamıel Agatadan yana:~ 

ribfrimizden biç bir py gislemiJor " uu
mis de ondan çok korkuyorduk. Aabndm 
hizmetçim olan Remli. •KDD kaçtıiı ~ 
beahn imdadıma yetifmiı ve oda bizmet;Jm 
de ~dan beri benimle birlikt. kal· 
DllfU. A§çmm kaçmama iıiilmiiftilm mna 
çok geçmeden Mamzel Agata'mıı gbel 10-
mek pl§irdltüü an1ıdm. Giden oda bimlet
çisi de yazı masama yaklaşmamak ve eski 
mobil;eıerime dolmm?amak iç~ raptıinn 
tenbiblere harfiyen nayet etmı§ti. Fakat 
:r.famzel Agata'nm geldiğinin sekisüıci gUnü 
mhbati bomlmağa. elleri tltremeğ~ ~ı.!•dı 
Bir defa u daha en güzel vazomu dillüri!Y~ 
du. Nihayet güniin birinde kaçtı. Oıı1111 t:i. 
gi gUn Mamzel Agata cBzel. narin XVl 
~oimli&" il' .... ~ 

fer tamdıklanm böyle iyi bir •KDD oldaiu 
için beni tebrik ediyorlardı. Onlara yalanda 
evlenecefimi, Maamel Apta'nm ise bekir
Jardan h()flandığmı ve yeni bir yer aradrfım 
ısöyleyince, hemen kendisini görmek iatiyor-
lardL Fakat o nma her py mahvoluyor ve 
hiç biri onu yeniden görmeğe yanqmıyordu. 
Onu tasvir etmek iktidarmim haricindedir. 
Kıraliçe Viktoıya devrinin moduma a&e 
tanzim edilmiı sarı ,ince bukleleri vardı (R~ 
mi banlana takma oldufwıu aöylDyorda a
ma ahi olup olmadığım bilmiyorum.) Al· 
m çok yülaek ve dardı, katlan yokta, ,W.. 
ri beJDlı. Ylll lr.cic_..a llir banaac1ma w 

bir cenaze alayı ıe;erken bsalkondan 
meğl biç ihmal~ Cocımklaırcı.11 
tet ediyor. kqa:m•n CoCQk1arma bir 
puta ftldili icİll Rcmll,I bir tlirlli 
mlyorda. KiSpelJml de aemdJOI', 
ldara ıtlre tam lerplyar ve beni -""'irlM 
manlar, ltfru mabtnmda haııt hant 
yarda. Zaten g8pelhn de ilk ı&iifte 
hotJ•nmadı. Mamel Apta, ineç 
gittiği günler mGatesna olmak ama 
kafa çıkmıyonJa. KiHlede amaı ,..._ 
ae oturmuyordu. 

Eski nqesinl kaybede Roall. 
GJlflıyor, Toanıla6'deld 1Ds tfard 
nma glcleceli....,bahlediyorda. Ben 

lla ....- o1dtllmlL tiD '8ba ra 
(Son 
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Dışardan gelen son duyuklar] 
de toplanacak olan a.ı bir 
feranata konUfUlacatı DDilıyor. 

Moskova yer altı.. 
demiryollan 

BULGARISTAN'DA 

Georgiyef ve Çankof 

sürgünden döndüler 

FRANSA'DA DACINIK DUYUKLAB M.koYa, rt ( A. A.) - Ko 
..-....1mnı1u ......... 
bmiteei Moakon ,.... da .... 

:rollarama tealiml Mlrlmvf• 
met .....,., __ YSdiii 019 

Sovyet - l'ransız andlaş- • General Yakub Şevki 
eyileşti 

Sofya, 21 (A.A.) - Burcu ya
lnnmda S-t • Aaaatui adasında
~ ltafıedllıNı olan eaki 
~ç.Bofve~ 
giyef, yeni hWdbnet tarafmdan 
serbest bırakılarak bugün Sofya
ya gelmiflerdir. 

masmm yeni durumu 
Parla, 27 (A.A.) - Sovyet Bü

yük Elçisi B. Potmeldıı, dün Bay 
Laval'i görerek halk komiserleri 
kurulunun iki gün önceki toplan
tıamdaki Sovyet hükOmetinin ka
rarım izah etmiftir. 
Sanıldıtm- göre, sovyet elçisi

nin ileri aürmüt oldufu yeni ö
nergeler, karplıklı yardım paktı
nm kesin metninin kararlqtml
masmdan çıkan zorluldan orta
dan kaldıracak pkildedir. 

P...._ 27 (A.A.) - O.sın ..ı Ya-
kub ş..ld ıillıriai .......... ... 
n ~ süa önce IMln7a a ıl ·p. 
Sıhhat clununa eyilefmittir. Y ....... 
hiisbitia ~ p ..... .,mm............... 

Eski yunan kralmm 

sözleri 

•• rapor berine 1eraltı d.mr • '°...,.._ ıs ... ,..... '-fı•--•-ıı 
ltletiı..ı.. 1mrar •ermittir. 

Gaeteeileriniia Ruyayı 
pal1orlar 

MMmn, rt (A.A.) - Tlrk 
1ronak1an din de N...._ im • ........... ~- .. ...,. .. 
...,. ,..... ldiltlNI ........ 

... 
•• 'n .... ..,.,. ........ . 

Sofya, 23 (A.A.) - BB. Çankof 
ile Georgiyef'iD Sofya'ya varqla
n hldiaeais geçmlıtlr. Ç8nldl ken· 
4ilerird getiren tren, her tUrll 
gösterit yapılmaauun önüne ıeç
mek üzere ıehrin d~da durm~ 
tur. 

yapabilir. Alman uı.u- iee bUtüd 
öteki uluım gibi ~fe, hakka, 
eşite (müsavat) auaamq olduk· 
tan başka A vrupanm yeniden ~ 
ndmasına da Olalaca kuvvetiyle 
yardım etmek istiyor .. .,. 

Fransa'da geltr azaldı 
P...U, rl (A.A.) - Mali,. B·ba

•tmm 1•ni bir lliLliriii .... malli en· 
,., ... laa7P ~-· Ba WWiri-
1• söre yılıa ilk iç aytlc YVSİ piri 

Londra, 27 (A.A.) - BMI yu
nan imalı diln alqam Lcmdraya 
gelmi§tir. Doures ile ~ ara
mndaki yolda gazeıedtere: ~en
diSinin tekrar lmalhk tahtma ÇI· 

kacafma dair habetlerin kafi_. 
n (maanzlari) tarafmdaa 9.Jd• 
ruldqunu .ıt)'lemif ve..,,,.... 
ki: "- Pariate yapıbml bertlangl 
bir toplantıdan haberim yoktur • 
Londraya tatil günlerimi ceçir
mek için geldim.,. 

Jetllr ................... . 
6. A'qsm Tilki,. '1lbik ~ 
Vuıl Çmar'1a ......_ laallli,. 
,._.. ......._ ..,._ ıt lılır • ..... 

Avusturya borc alıyor 
Yl,_ 27 (A.A.) - Kabine. 

ba)'lllCllrbk prop.nma baicamalı 
için ima vadeli heme bGimlanliı 1-
deyebl'mek .... maliye ......... 
bir bole *1mak ,etka1ılaa (all
biyetial) vermlftir. Ba IJorc .._ 
en çok 150 mllJGll tilfnc olacü-

............. 791 ..o,.. ............. ..... 

Göbels'e göre B. Bitler 
Bertin, 27 (A.A.) - B. Gtibela 

ilrM\d.n bir bildiriğde diyor ki: 

Papa, Almanyayı 
protesto etti 

Fransız - İtalyan 

görüşmeleri 

P~ 27 (A.A.) - Fransa ve 
İtalya arumtfaki ll)'ual konuş-

Tuna konferansı 

etrafında 
tır. 

•1935 m&flSllUll ilk giiııü yeni
kazanılmq alman ulusal eğe
iiinin (istildal) sembolü o

-..ınu. ı maym dolayııiyle bü-
dünya, 16 mart tanbinde ve-
• , olan karana alman ulusu
karan olduğunu anlayacak

BerliQ, Z7 (A.A.) - Havas bit- malar, dofnıdan dotruya kesin 
dinneııindenı Roma•dan dönen bir ticaret anlqması elde edilmek 
papalık oruntağı B. Çeıar Alman- için yapılacaktır. 
ya'da birçok katollk papaslann Bu anlapıanm, İtalya delege-
hapsedilmiı elmalanm clıt asba- terinin Parla sergisini gezmeleri 

Paris, 27 (A.A.) - Maten ga
zetesinin Viyana'dan aldıfı habe
re giSre, Tuna konferanamda si
lahlanma meselesinin kmmplma
sı iktimali yoktur. A vuaturya, Ma-

El arabası saçı 
UltlCllllmla ............... 

lecilda .., ()wnen'cla elarllbaaı 

betli llgtaa (l!O) d8rtll açtan 

(S7S) kuruttm· late1dlllda mn-

B. Hitler ulus adma diledifini 
kam B. Blov nezdinde protesto et- ı sırasında imzalanacağı samlmak-
mittir. tadır. 

l caristan ve Bulgariatanm ailah
t lanmalan meselesinin Cenevre'-

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
KMURLUGUNDAN: 
llahcu olup 11t•1m'NN karar Yerilen ADkara'nm Sojükuyu 
•kliade kliD .. tapüBaD 21.t.ıuo tarlJa " 67-tŞ ,, • ..,.,..,,." '* pyana ı 5 ...,_ ill&ı*ld. ..- cWreebule .........,. 

ıtır. 

ltba çayır fimalen haı*, cenuben htanbul yolu, tarkan mukad
ldare Bmini llehmetl "ılyena maliyede Cemal, cut.n kı1-

Zi1a. kıamea Yalaya ottu llehmed efendilere a1d pyrimeıı
te .-.u olup SSil IMtre murabbaı .._.atladıedlr " heyeti 

umiyesine 1500 lira kıymet takdir edllmiftlr. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Sabf pefia para lN ~ tlaere M-1135 tarlhiDe müsadlf 

'lllnl IUt 14-11 da icra dairesi pyrimenlnal •tıt memurlu
Jıpılacaktır. 

1 - Tallplerlıa ~ir- edilmit olan yub,rda,ü kqmetia yl&de 
inaçak peJ ~ "'* mim bir buabnm ıeminat mektubunu 

ceklercUr. 
., - Satıt sene artırma bedeli takdii edilen bJIDetba ,U.Sde 

befhıl bulduktan •• llç defa nicladaa IOIU'& meatar pnlln 
net lladncle ea ~k artırau ihale edllec:e~r. 

- ltk tarihteki aranaada teklif edilen bedel mukadder kıy· 
Jlkdt yetmiı betf,ıt.fr bnhnadıtı takcllrcle 17-6-1935 tarihine 

dlf ,uarte,& pG sut 14-145 ya kadar yaplac:ak lldncl artır-

asa e,ıg defa ........... -.t ti da - ........ u.ı. 

1 - •iriaıci ft ildactr Uaalelerde ıbale bedeli ihaleyi milteakib 
iifllıııılllY'liti takdirde &zerine ihale edilenin J;aleb eylemesi ile l~-
:tarllsinden itibaren yedı gtın içinde vezneye teslim edllmedill 

iJlal• bomlacak ft ifba tallptea '9el en ylbelı te1'llfte 
iUlllmı talibi• teklifi npile almal• raa olup o~ keadl 

IOnllduJrtıan IODft teklifi Yeçhlle alidala ruı oldqu tak.--
farJt, UWni fnhedDen birinci talipten tahlil edilmek üzere 
tallp aladnlne lba1e olunacaktır. Teklif weçhlle aımap ruı 

takdirde ile mal ,.melen on bet aUa mtlddetle artırmaya 
flidlıcak· ft en tok artiıeD talil» berine lrat'i ihaleli yapılacaJrı. 

- lleİ' Jkl artrrmadat-. mal talibe lbale ecllldiktıe tapu harcı 
~-·iki~ clelJU 1ıı1!ıra taUbe ald olacaktır. 

- ~ n 118cı~1ua dil- .WkMırllua pJt&..mn.ı 
ki .............. ..,... fals .. ._,. awı ....... 

ntakt ~ yirmi -eh "'ade -icra clatl'eline bildir
~. Abl lialde "'81clan tapu tldll ile sabit olmadı. 

11WetlDI paylaftırma muameleainden haris tuhllacalmr. •bl•,. fttlrai '4fenler daha eni prtumeyl ~f. o
İllJİI İİllİa1allllli-.W nsl,.ttnl W•lt w bunlara tama
ıM1111t a4 n ltlm .._.cak:tlr. 
it 1Ma _. arma.. pıtDMDell 20.S.lNS tailldDclea itiba

,,_ ............... flet .... agıktır. 
Ylacle Ud~ tlelllll,." tapu ima mlttert,. aitdr. 

- -Tallplerla muklr tarihlerde len dakell pyrl menkul 
mlllltİr'hlluM mlracut eylemeleri ltlnam Din olallur. 

manlı Bankasından 
5 faizli 1118 senesi İltikran DahiU Tahvilleri Ha· 

Emniyet iş eri umii.m 
miidürlüğı-:nden: 

1 - Ankarada •eklletlet' llidalleshide villyetler evi
nin yanında yapılacak poliı karakolu infaatı eksiltmeye 
konulmuıtur. Bu inpatm kqif bedeli 18834 lira 80 kurq
tur. 

2 - Bu ite aid prtnameler ve evrak pmlanbr: 
A) Eksiltme prtnameai 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa itleri praiti umumiyeti 
D) Haaust prtname 
E) Kqif cetveli 
F) Proje 
lniyenler bu prtııamelen ve evrakı bedelıis olarak 

Dahiliye veklleti muhasebe müdürlüğüne müracaatla a
labilirler. 

3 - Eksiltme.16.5.1935 perşembe gilnO saat 16 da em
niyet itleri umum mtidürlüğündeld ekıiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle yapdacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1413 lira 

-muvakkat teminat vermeli •e evelce 20.000 liralık bir int•· 
at ilini muvaffakıyetle başannq oldufunu tevsik etmesi 
llmndır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 Uncl maddede ya
mı -saatten bir aut eveı: ~.. kat:ır emniyet itleri umum 
müdürlüğüne getirilerek ehiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Poeta il~ iadeli teah· 
hlltlll oluak paderilecek mektuplarm nihayet 3 tiııcti 
maddede yazdı saate kadar gelmif olması ve clıt zarfm 
mühür mumu ile iyice kapatdmq olması ilamdır. Pos~ 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (942) 

1-1641 

fmkara belediye reisliği ilan1an 

GaGIN DO DIJRMA. LlMO TA. ERBET, 
AYRAN VE UCUURIN Göz ONONE 

1 - Dondurma, ~ Limoa• Aynn. Su atalar 
mutllka 2 veya d&rt lastik tekerlekli beyu boyalı ve bar
dak: tabak ıibi lmanlan koyacak, toz toprafm ~e 
lbaDi olacak tekilde y.apdniq cameklnb araba kullanacak· 
laıdlr. 

2 - Bu arabala~ içinde dondurma ve diğer tefleri ko-
1.W kutular kahlar tberine bunlarm yapıldılı maden
den geçme kapah ol•cak " baYla ve bez 6rdllecelrtir. 

3 -Tabak ve bardUlın yıkanı üzere mualuklu kap 
bulunaeakta. 

4 - Yabıu au satanlar bunu suyun i~ koymıyarak 
bu içinde tertibat -almac:Utır. 

5 - Satıcdat lrkadan Bildi ve di% üpafmdan •tafı 
olmak tlzere be)'Ü gömlek pyeceklerdir. Ve daimi temiz 
olmam için iki g8mlek olac:ütr. 

6 - Göıbtek O.erine rtınkll biİ' feY pymiyeceldirdir. 
'I - Bu eana1m eı ve-ymf:ri ıemıa ~ tlinakfarl dafı'n! 

surette keallmli buluna~ Ye UÇian ama o~ 

Askeri Fabrikalar Umum llüdürlüiü 

Satın Alma Komisyonu DAnlan 
KERESTE NAKLiYATINA llOHtll TBMılLAT 

15.5.1935 taribiaıdea itibanlt ,... --le 1miflll .... 
bik edilecek ft timdi - ...... ft imali- b&t1ariDda 
tatbik edilen kereste tarife1ed IQvedllwktlr. Yal tliil
fnin Bcretlerl ton bapuı 

l • 100 Km. ilk m11ıfe k..,.11eda beller km. lçlaı ı 
101 • 200 " • • 1 
201 den faz1a ., • • ı 

kunqtar. Nakil Ocretleri iatuiJODlardaa 1trmôeb1Ur. 
(935) 

736 ADET B< 1 UN ÇtJ
VALI SATIŞI 

Beherinin muhammen 
bedeli 9 kı.1'"&11 Olan yukarda 
mikdan yazdı bot ÇU981 ... 

kert fabrikalar mnuııı mO
dlrlitlll lataı alma lmaiia
yonunca 12 mali 1935 tari· 
hinde pazar gfiDtt saat 15. 4e 
açık artırma ıle satılactktıt. 
Çuvallar her gln umum mü· 
dilrlllk daire mlidtırmpade 
görUlebilir. İsteklilerin uau
vakkat teminat olaa 497 ka
Nf ve 2490 ııwnaratı kanu 
nun 2 ve S. maddelerinde 
yanlı ve111Jde-meD:6r ela 
ve -tte komlaJGDa mlra
caatlan. (921) 1-1127 

DBN: 
Daftcı Bnlıldı .., ... 

Yualı otla Mılamet ile Anbra> 

.. ı....t ........... 
ralık ,... Kulp o- lası 

................ 115/46.,.. b..,... -- 10G11Dcla .... 
kelnemıbden çıkan 1U.9SS tam. 
1l bopeee laMıml cllava ecllte1 

lsbima a-.tdJnam nııeçlmw 
ıtretl ...... bu -- ilha-
....,. talik edildi ...... telllll 
,.Jmnıaa imim olıimk a.ere ita 

olamır. (957) 1-leM 

Bandırma belediye 
baıkanlığından: 

Bmdırma iskele meyclw J9a ayalı De beraber 733 &
,. ketif bedeW bir mt almıplftlr. B• Ut pıtname ve 
ketim.,,,. Badi•• .,elediyel ..... bedel•• o1an11 aıma
C:atcw. 
~ --t-•eel apk ebiltme SaıedJle 4 • ma,. · 935 

cumarie8f jWI ... t tlda Baııc1ll'lna beledlyealnclt ppde• 
caktır. 

1ıtekli ot..ı. ibaleJe ~ etme..Sea '"f!:M eDl 
dört 8it (98) cloklaD akiz kunt muvakkat~ be• 
ledlyeye yatnacaklardır. KeYfiyet iatekli bl • 
mek tkere ilin olmmr. (887 1 

c:Aktlr. 
1 - Her iç afda bİl' muayene olacaklardır. 
9 - Bunlara riayet etmlyenler çatıft*rdmıyacalJ gıDI 

kablan da lmba edilecektir. 
10 - sanatım terltedder mmtaka tabibliği e haber e-

rec~. 
ı ı - Haiiran &irden ltibU'ell ~ya;-lPlı.-

tenbibleri ~ almımttit. 
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Ankara Va.iliğinden: Jandarma Genel Komutanlığı ( J. / 1 
b 

1
.- Muhammen bede1i (1309) lira olan (250} teneke u. K.) Ankara satınalma komis - ,1 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alnıa 

Komisyonu ilanları ll'ıenıın ile (30) teneke vakum yağı açık eksiltmeye konul- ;; 
uştur. yonundan: 

tc ~:-Eksiltme 6 mayıs 1935 pazartesi günü saat on bcş-
~layet encümeninde yapılacaktır. . 

İLAN 
l - Bir mctrcsıne tahmin edilen fiat 36 kuruş olan 

30.000 metre yatak kılıflık bez kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. b - İstekli1er yevmi mezkfirda teminat makbuzu ıle 

fıeraber vilayet enct.imenine ve şeraiti öğrenmek için Na-
~aş tnühendisliğine müracaatları. (906) 1-1598 . ~ --

1: Nümune evsafına uygun yerli mal ve mamulatı ol
mak şartiyle iki binden üç bine kadar kundura ve kilim 
kapalı zarf eksiltmesiyle aşağıda yazılı gün ve saatte An
kara Yenişehirde Jandarma genel komutanlığındaki ko
misyonca satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 4-5-935 cumartesi günü saet 1 ı dedir. 
3 - Muvakkat teminat 810 liradır . 
4 - Şartnamesini parasız almak örneklerini görmek 

istiyenler her gün öğleden sonra komisyona uğr.ıy:ıbilirlerı ~lnar Müdürlüğü;,den: 
ahallesi Sokağı Cinsi Ada Parsel Muhemmen 

Şartnamesi parasızdır. İstiyenlcr komisyondan alabi
lirler. 

2: Bir çift kunduraya (497) ve bir kilime de (305) kuruş 

5 - Eksiltmeye girecekler muvakkat banka teminat 
mektup veya maliyeye yatırılmış teminat karşılığı alacak· 
lan makbuzlarla kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat evel M. M. V. satın alma komisyonuna verme-

\' . bedeli 
enıce Bahriye Bahçe duvan 211 1 10 lira 

te .Yukarda yazılı bahçe duvarı yıkılmak ve enkazı müş
g-:ı~e aid olmak üzere bilmüzayede 11.5.1935 curnartesi 
d ~~ saat üçte satılacaktır. Alıcıların İmar Müdürlüğün-
~omisyona gelmeleri. (924)- 1-1617 

Dahiliye Vekcifetinden: -
llid Vilayetler ~~i için alınaca~.halılara ait şartnamede ye
rl} en bazı tadılat yapılarak munakasası 4 Mayıs - 935 cu
nı artesi gününe kadar tekrar temdit edilmiştir. Muham -

1. en bedeli 9994.35 lira olup muvakkat teminatJTiiktan 749 
ıra 58 

rak kuruştur. Gerek yoJ ve gerek oda halıları 28/ 32 ola-
kabul edilmiştir. 

l) ~a:tnamedeki değişil:liği görmek istiyenlerin her vakit 
le a.nıJıye V.ekfüeti eksiltme 4<:omisyonuna müracaat etme-
93rı. Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin de 4 : 1?1ayı~ • 
b 5 cumartesi günü saat 14,30 a kadar icab eden bıtıklerıle 
ı e':cther teklif mektuplarım eksiltme komisyonuna verme-
.;:_an olunur. (827) 1-1453 

stanbui Sıhhi Müe~seseter 
8Qfzn atma komisyonundan: 

liaydarpaşa nümune hastanesinin asfalt yollan, bina 
etrafı L ·ı · ı na muhafaza dıvarları ve kapıcı OJ an ınşası pazar-
lk suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

I - İhalesi 30 nisan 1935 salı günü saat 15 de Cağal
cığıunda sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda ya 
l>ılacakt 

ır. 

2 - Keşif bedeli "30650,, lira 16 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 2299 liradır. 
4 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesıkası

~.1~ ~e Yazılı işleri yapabilecegjne '"lair Naüa başmühendis-
tbınden alınacak fotoarafh fenni ehliyet vesikasını gös-e b 
trneı eri şarttır. 

b 5 - Bu işe aid proje, keşif ve şartnameler 154 ıturıış 
edeJ mukabilinde hastaneden alınabilir. 

6 - Pazarlığa gireceklerin belli gün ve saatten cvel 
l'tı~va.kka tteminat makbuz veya banka mektup1·ırım ko-
~!!:_ona venneleri Jazımdır. (2110/ 919) t-16l8 

4nkara Valiii~inden: 
ttı KızılcahaR1am kaplıcalarının 1 haziran 1935 den 3.1 
h· ayıs 1936 sonuna kadar bir senelik icarı 15.4.1935 tan
~11den itibaren 20 gün müddetle açık · artırmaya çıkarıl· 
k 1~tır. İs~klilerin vilayet makamına veya Kızılcahamam 
b a!tnakamhğma şeraiti öğrenmek istiyenlerin muh-ıse· 
s·eı hususiye müdüriyetine vec mahalli muhasebei huc;u-
'Ye memurluğuna müracaat etmeleri ilan olunur. (941) 

1-1633 
c:ıı: ıanı ır.ııımıııııımmnmııı .. ıım~ll!l!ı ımııımmı.ıın ıııııım:ımıııı:illll~fi 

L İ L İ O M (Aşk ve kan) İ 
El 

Charles Boyer - Florelle ~ 
~ • : ııım lliftlllll~ ı;ı 1ııuıı::w ~mııııım:rnı reıı111ııııı ı anııııııau11J111ın11111Hııı ~ 

enzşehır beıedıge 

başkanlıgından: 
Stl 1 - Yenişehir belediyesine aid mezbaha inşaatının a

~ eksiltme usuliyle eksiJmteye konulmuştur. 
2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli ( 4500) liradır. 

ı..1 3 - Bu inşaata aid c::artname aşa<Yıda gösterildiği se-
•ı:ı ded· '!JI b 

ır. 

J\ - Keşif bedel 
a - Eksiltme şartnamesi. 

bikC - Mevcut kroki ve fenni şartnamenin tamamii tat· 

cl;:ı- D -:--- İhaleyi müteakip eksiltme kanunu?daki şerait 
ta~~esınde nöterlikçe bir mukavelename akdı ve bu bap-
~ rnasraf müteahhide aittir. _ 

19
35 

- İnşaat bedelinin ı haziran, 1 temm~, 1 a?ustos 
de tediye edilmek üzere üç taksitte verılec~ktır. .. 

h.. ~ -:- Müteahhidin bu gibi işleri yaptığına daır baş mu
l' ndıslıkten bir vesika ibrazı ve ticaret odasında mukay-
tt bulunması şarttır. 

11 1 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 numaral! kam1-
b un 17 inci maddesine göre muvakkat teminat verılmekle 
d;raber ihaleyi müteakip de depozito yüzde 15 e iblağ e
t ıkecek ve mukavelename bir hafta zarfında ikmal edile-
e s<lkidin tal'.afmdan imza edilecektir. w 

Jt· - Mezbaha inşaatına aid malzemeden taş, tugla ve 
~~eç belediyece temin edilmiştir. Eksiltme müddeti 18.4. 
tU ~.den itibaren 21 gündür. İhale müddeti 9 mayıs 1935 
ic nu saat 16 da belediye dairesinde encümen huzurunda 

ra edilecektir. (950) l-1645 

fiat kesilmiş kunduranın ·ık teminatı 1118 lira (25) kuruş 
ve kilimin ise (686) lira (25) kuruştur. İstekliler kanun 
ve şartnamedeki yazıh belge ve ilk teminat makbuz veya 
banka mektuplan icinde bulunan tekliflerini eksiltmeden 
bir saat eveline kadar komisyona vermiş olmaları. 

leri. (872) l-1511 

B1L1T 
İstanbul Komutanhgı 

B!LJT 
İstanbul komutanlığı em· 

rindeki l<ı~lar için 231,500 
kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Bir 
kilonun tahmin edilen fiatı 
32 kuruşrtır. İhalesi 9 mayıs 
935 perşembe günü saat 14 
de Fındıkhtla saun alma 
komisyonunda yapılacak • 
tır. 1Jk teminat 4954 liraJır, 
Şartnamesi 370 kuıuşa ah • 
nabilir. Eksiltmeye girecek .. 
ler teklif mektuplarım iha • 
le saatından bir saat evel 
İstanbul' da Fındıklıda Sa. 
Al. Ko. vermeleri. (908) 

3: Kundura 14.5.1935 sah günü saat 15 de. 
Kilim 15.5.1935 çarşamba günü saat 15. (946) 

1-1642 

1 okat viılilijinden: 
Tokat vilayeti dahilinde yapılacak yedi aaet mekte

bin kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulduğu numara ile 
evelce ilan edilmiş ise de talih .zuhur etmediğinden artır
ma ve eksiltme kanununun 40 mcı maddesi mucibince a
şağıd~1d şerait dahilinde pazarlığa bırakılmıştır. 

1 - Yapılacak mekteplerin ikisi Tokat merkezinde 
beheri 39486 biri 23000 kazalarda yapılacak dört mekte
bin beheri 20542 lira bedel keşiflidir. 

2 - Sartname ve planlan görmek için Tokat vilayeti
ne mekt~pla müracat edildiği takdirde birer adedi derhal 
gönderilir. 

3 - Taliplerin bedel keşfin yüzde 7,5 nisb~tinde ka
nuni teminatlarını ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Mezkur mektepler toptan verileceği gibi J'era
kende olarak da ihale edilir. 

5 - Bu gibi işleri yaptıklarına dair fenni ehliyeti haiz 
bulunduklarına dair vesika gösterilmelidir. 

6 - Bu şerait dahilinde talip olanların pazarlık günü 
olan 2 mayıs 1935 perşembe günü saat on altıda Tokat vi
layeti daimi encümenine müracaat etmeleri itan olunur. 

(2156) 1---1646 

Ankara Vaıiiiğinden 
Geçen seneki 

icarı 

1440/120 
1440/ 120 
1680/ 140 
1500/ 125 
1320/ 110 
3720/ 310 

420/ 35 
600/ 50 
420 135 

310 25 
180/ 15 

2160/ 180 
12001100 
12001100 
1200/ 100 
1224/ 102 
1200/ 100 
1200/ 100 
1200/ 100 
1200/100 
1280/ 108 
1080/ 99 
1200/100 
1440/120 
1200/100 
1200/100 
995/40/ 82,95 
1200/ 100 
1080190 
1080/ 90 
600150 

1080/ 90 
1080 90 
1080/ 90 
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720/ 60 
900/ 75 

1200/100 
420/ 35 
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" Kurşunlu cami 

Yukarda semtten ve sıra ve emlak sayılan yazılı idarei 
hususiyeye aid üç hane bir medrese bir arsa ile 34 mağaza 
şartnamelerinde yazıh müddetlerle isteklilerine isticar 
edilmek üzere açrk artırmaya konulmuş ve ihalenin 13 
mayıs 935 perşembe günü ~.aat l~ de yapılması kararlaş: 
mış olduğundan bir sene ~u dd.etı olanların geçen senekı. 
bedellerinin ve üç sene muddetı olanların ve geçen senekı 
bedelinin üç fazlanın yüzde yedi buçuğu derecesinde ida
rei hususiyeye verilmiş para veya tahvilatın makbuzlariy
le veya tanınmış bir banka kefale~ m~l;: tubile .i~ale günü 
encümeni vilayete ve şartnamelerı gormek ıçın de her 
gün muhasebei hususiyeye müracaatları. (951) 1-1656 

kıtaları için 68,000 kilo ko • 
yun eti kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Bir ki
losunun tahmin fiatı 42 ku
rııştur. İhalesi 9 mayıs 935 
perşembe günü saat 16 da 
Fındıklıdaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi 108 kuruşa alı -
nabilir. İlk teminat 2142 li
radır. Eksiltmeye girecek .. 
ler teklif mektuplarım iha
le saatmdan bir s::ıat evel 
Fındıklıda satın alma Ko. 
na vermeleri. (909) 

1-1587 

lLAN 

l - Bir tanesine biçilen 
eder 62 lira 50 kuruş olan 
70 dane arabacı mu~ambası 
açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - İhalesi 13-5-935 pa
zartesi giinü saat ı ı dedir. 

3 - İlk teminat 328 lira 
13 kuruştur. 

4 - Şartname ve nümune 
komisyonda parasız görüle
bilir .• 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat teminat mek
tup veya makbuzlariyle ka
nunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde ya7.ılı vesikalarla bir
likte ihale günü v~ saatında 
M. M. V. satmalma komis
yonunda bulunmaları. (953) 

1-1655 

i LAN 

46 kalem muhabere mal
zemesinin kapalı zarfında 
teklif edilen mektup kanuna 
uygun görülmemesinden red 
edilmiş olmakla tekrar ka
palı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Tahmin edilen u
mum bedeli (11255) lira 50 
kuruştur. Şartnamesi bedel
siz olarak komisyonumuzdan 
alınacaktır. İhalesi 5-5-935 
pazar günü saat on birde ko
misyonumuzda yapılacak
tır. Muvakkat teminatı: 844 
lira 16 kuruştur. Eksiltmeye 
girecekler 2490 No.lu kanun
la şartnamede istenen belge
leri teklif mektuplariyle bir
likte en son ihale günü saat 
ona kadar komisyon reisliği
ne verilmiş bulunacaktır. 

(871) 1-1512 

İLAN 

1 - Yerli fabrikalar ma
mulatından 22000 metre boz 
kaputluk kumaş kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 
Beher metresine tahmin e -
dilen fiat 297 kuruştur. 

1- 1586 

1 LAN 
ı - Bir kilosunun tah • 

min edilen fiatı 170 kuru~ 
olan 6000 :7000 kilo yün ço • 
rap ipliği kapab at.rfla ek • 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 6 - S - 193! 
pazartesi günü saat 11 de • 
dir. 

3 - Mµvakkat teminat 
892 lira 50 kuruştur. 

4 - Şprtnamesini para ' 
sız almak örneklerini gör , 
mek istiyenler her gün öğ ; 
leden sonra komisyona uğ 1 
rıyabilirler. 1 

S - Eksiltmeye girecek:~ 
ler muvakkat teminat me~ 
tup veya makbuzlariyle kat 
nunun 2 ve 3 üncü maddelcJ 
rinde yazılı vesikalarla bir i 
likte teklif mektuplannl 
ihale saatinden en az bir s~ 
at evvel M. M. V. satın al ~ 
ma komisyonuna venne1erU 
(875) 1-1521 

Kiralık daire 
Yeni§Chirde döşemeli, döıemq 

ıiz iki odalık dairesini çocuksuj 

bir aileye kirahyacaklann buin! 
ci noterde Şükrüye me1rtuplıi 

bildirmeleri. 1-1611 

'Daima sabit daim• 
tabii 

Juvantin 
saç boyaları 

2 - İhalesi 30. 4. 935 sa
lı günü saat ı 1 dedir. 

3 - İsteklilerin evsaf ve 
şartnamesini almak için 327 
kııruş mukabilinde komis -
yondan verilecektir. 

4 - Eksiltmeye girecek
lerin belli gün ve saatmdan 
en az bir saat evci teklif 
mektublarım 4517 liralık ka 
nuni teminattariyle artrrma 
ve eksiltme kanununun 3. 
üncü maddesinde yazılı ve -
sikalarla M .M. V. Sa. Al. 
Ko. na g-elmeleri. (817) 

İngiliz konzıık eczanesi Ji, 
boratuvarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzur ve ze
hirli maddelerden tamamen arJ 
olup saçlara tabii renklerini 

bahseder. Jttvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki talı.i 
renk üz rinde tcrtib cdilmi;ı tır. 

1- 1416 

Gayet tabiı ve sabit ol:ı .. c 
temin edılen renk yıbnnıak ve 
terlemek hatt~ denize gİrf!'.ek 

s:>retiyle de çıkmaz. ı:n duc. o1e 
eınniyeth markadar. Ec an r-

de ve ıtriyat m:: 
rayınız. 

:ıl arı a-



S\V1FA 1 

1 aarif Vekiletinden 
l - Orta tedrisat mekteblerinde türkçe, tarih - coğrafya, 

fenbngisi, biyoloji, riyaziye, fransızca, almanca, ingilizce 
nıualim muavini olmak istiyE.er için bu sene imtihan ll"çı-
laca"ktır. . 

2 - İmtihanlar 1 temmuz pazartesi günü İstanbul Oni-
Yersitesinde baslıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Tilrk olmalan, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta olmamaıarı, 
C) Hüsnühal erbabmdan olduktan, Cinayet ve cünha 

aevinden mahkaıtaiyetleri olmadığı hakkmda mahalli viti
ret veya kaza idai'e heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri 
.(halen memur ve nıuallim olanlar bu kayıttan müstesna 
Dlap mensup olduk1an daire Amirinin vereceği vesika kifi
lir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve mualimlik etmeye mani vü 
cut anzalanndan lalim oldukların risbat ~der tasdikli he • 
kim raporu ibraz Wtıneleri, 

Muallim meklebinden mezun olanlarm en az iki ders 
1e11esi muallimlik etmiş bulunmalan tlmndır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak olduktan takdirde 
1702 numaralı kaıtonun 1 inci maddesinde gösterilen dere
teler dahilinde hln'bangi bir orta tedrisat muallim muavin
Jitine tayin edileceklerdir. 

5 - Yukarddl prtlan bais olan namzetler bir istida 
•e Vekllete ~edeceklerdir. Bu istidaya ıa vesika· 
1ar bal1anacaktlr. 

A) NDfua tezieresinin aın veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine ait pbadetname veya vesikala

nnm asıl ve yahut suretleri, 
C) HDsnllhal mabatası, 
D) Mahalli Maarlf İdaresinden nümunesine tevfikan 

cudikli sıhhat raporu, 
E) Mahallt M.-rff İdarelinden tasdikli ve fotograflı fiş, 
F) Altı adet 4 Jt 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraf , .... 
Bu vesikalardaeı ıon 1/6/1935 tarihine kadar Vekile

te gönderilmiş olinuı tbmıdır. Bu tarihten sonra Vekale
te gelmit olan v"8 evrakı mflsbiteıi noksan gönderilmiı 
llU1unan istidat• hakkında muamele yapdmıyacaktır. 
Keyfiyet ilin olutlar. (842) 1-1481 

Dahiliye Vekaletinden : 
Vilayetler evidia .-Wmdaki (mesaha ve tarifatı fenni 

ve mali prtnamferiııde yazdı) sahanın prtnameyo ili§ik 
krokide gösterilcllf.ıekilde teaviyei tlirabiyeıi kapah zarf 
aaullyle milnak••• konulmuttur. 

Muhammen ....,-bedeli (&680) altı bin altı yfls ıekien 
Ura olup muvakkat teminat miktan (516) bet yüz on altı 
liradır. 

htiyenler bu hmutaki kroki ve prtnameleri Dahiliye 
Veklloti eksiltme komisyonundan alabilirler. 

Eksiltme, 6 • ila,u - 935 pazartesi günfl saat 15,30 da 
Dahiliye Vekitet\lmiaamda toplanacak komisyonda yapı -
Jacaktır. Talipterllc 6 - Mayıs • 935 pazartesi günü saat 
14,30 a kadar icabedm belgeleriyle beraber teklif mek -
tublanm komisy«*Uila vermeleri ilin olunur. (826) 

1-1454 

lstanbul: Deniz Levazım satın 
aıma komisyonu reisliğinden: 

Tahmin edilen bedeli 100,000 lira olan 2000 ton ınazot 
9 mayıs 1935 perwembe günü saat 15 de Kasımpaşada ko
misyon binasında kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Şartnamesi beş lira mukabilinde her gün komis
yondan alınabilir. Muvakkat teminatı 6250 liradan ibar
rettir. İsteklilerin muvakkat teminat makbuza veya mek
tuplariyle kanuni belgeleri h

0

avi teklif mektuplanru belli 
aatten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri. (2050-904) 1-1578 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Memurlar Kooperatifi Binasının halen Umum Jandar· 

ma Kumandanhğınm işgali altında bulunan kısmı 1 hazi
ran 935 tarihinden itibaren kiralıktır. 

lstiyenlerin şartlan anlamak ve pazarlığı yapılmak 
Uzere Merkez Ziraat Bankasına baş vurmaları. (822) 

1-1427 

Çocuk esirgeme kurumu 
genel merkezinden: 

Çocuk Esirgeme Kurumu binasına 6 oda ve iki dillc
kln ilive olunacak, bir mutfok ve bir büyük baca yaptın
lacaktır. Yapı münakasaya konmuıtur. lstiyenlerin 18ft· 
lan CSğrenmek üzere Kurum Muhasebesine müracaattan. 

1-1636 

Türkiye Hilaliahmer cemiyeti 
ıımumi merkezinden: 

Hitiliahmer cemiyeti 1935 Genel Meclisi bu gün saat 
on birde Y enİ§ehirde Cemiyetin Umumi Merkezinde ale
lade toplantısını yapacağından murahhaslann ge.J.wsi ri-
ca olanur. 1-1650 

ULUS 

• 
lstanbul Belediyesi 

ŞEHİR TİYATROSU 

Darülbedayi 
Bir Mayısta Halkevinde 

Yozgat vilayeti 
daimi encümeninden 

1 - Yozgat ıııemleket hastanesinde yapılacak kalöri· 
fer, sıhhi, elektrik, ıu, rontken, siterilizasyon tesisatı 
"65638" lira 45 kurut keşif tutan ile eksiltmeye konmut-
tur. 

2 - Bu iıe aid şartnameler ve evraklar ıunlardır. 
A - Eksiltme umumi ve fenni prtname "bir arada" ' 
B - Fenni ıartname 
D - Tesisata aid hususi prtname ve ketif cedvelleri 

"bir arada,, 
F - Teshin prtnamesi 
H - Bu evrakı görmek istiyenler Ankara ve İstanbul 

Sıhhat ve içtimai Muavenet MüdiirUlklerine müracaat et
melidir. 

3 - Eksiltme 1935 mayıamm 20 mcı pazartesi gUnil 
saat on bette viliyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ytkde 7 ,50 miktan bu· 

lunan 4532 lira muvakkat teminat mektubu ve maU ilrti
dar ve bu gibi tesisat içinde ehliyet vesaiki ile ticaret oda
smm içinde bulunduğumuz ıeneyo aid vesikası teklif 
mektuplarına bağlanmıı olacaktır. 

6 - Teklif mektuplan eksiltme, umumt ve fenni tart· 
namesindeki maddelere tamamen uygun bir ıekilde dol
durulup üçüncü maddede yazdı saatten bir saat evet viii
yet daimt encümeni reisliğine verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektuplar da nihayet üçüncU maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve elif zarfm mühür mumu ile e
yice kapatılmış olması icab e~. Postada olan gecikme-
ler kabul edilmez. (2184) 1-1647 

28 NiSAN 1831 P 

P. T. T. Binalar 'Ve le'Oa 
müdürlüğünden: 

1) Şehirler arası telefon muhaveresi için satm 
ama ve tesis ettirilmeEJine lüzum görülen 4 tane bat 
ranportör cihazı ile S tane muhtelif tipte müşeddide, 1 
ne filtre, bir tane şehirler arası masası, 9 taknn muh 
volt ve amper saatlik akkü bataryası ile 2 takım ele 
jen grupu fenni ıartlan dahilinde kapalı zarf uaulil 
eksiltmeye konulmuttÜr. 

2) Cihazlarm heyeti umumiyesi ile teferrtiatmm 
tesisiyeıinin muhaminen bedeli 140.000 liradır. Eksil 
ıi 12 haziran 1935 tarihinde saat on dörtte yapdacai-' 
isteklilerin fenni ve idari prtnameyi almak için her 
ve bu baptaki tekliflerini vermek için de mezkOr 
raatlayp çarşamba günü saat 14 e kadar Ankarada 
T.U. Müdürlük binasmda ptm ·a1ma komisyonuna 
racaat etmeleri. 

3) Eksiltmeye lıtirak edecek oıantarm (8250) u·ı...aı• 
ibaret muvakkat teminat akçelerini idare veznesine 
ettiklerine dair makbu.z veya kanunen muteber bir 
teminat mektubu ile 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 Bncll 
delerinde zikrolunan vesaiki tarifatı kanuniye dair·eaıı .. 
zarflayıp ve mühürliyerek muayyen olan saatten evel 
misyon riyasetine verilmesi tizmıdır. 

4) Şartnameler bedelsiz olarak verilir. (944) 
ı-ı&U 

ÇANKIRI ASLİYE MAHKBllESİNDBNs 

Çankullllll Teriildye nwb•l1ealnden Hlcllr olla Peni km 
.. nm Keagln muallimi llbiJd Yozfat nilfua mBdGrl 
otlu Demı aleyhine lbme eyledlil bopnma da't'llmd•0 

milddei aleyhin ilinen teblilat O.erine gelmemellle P1abmda 
kılınan muhakemede müddeialeyhin u~ 1eneclenberl blll lebeb 
leaini terk ile Cittlil 'H yapılan ihtar karan berine de ..... 
dönmecliil ahit oldutundan tarafeynla bopmM•anaa w 
elen muuddak 1enetle meabllreye borçlanchp iç bla Unma 
müddei aleyhten tahıllile mllddelye,. Jtuma Çankırı malltlıllı .. 
uliye.ince Z7 .12.1934 tarihinde karar nrllmlt oldap tılblll 
mma kaim olmak Onn uaa oluaur. l-ll40 

Devlet Demiryollan ve 
tim.anlan Sahnalma 
Komlay.onu hanlan ÇOCUK HAFTASI· KUMBARA HAFrASI 

İLAN 
Hqhaı, keten ve ayçiçe

fl tohamlarile ıuam, upr, 
fıstık ve zeYtin tanesi naıcti
yatma 15.5.1935 tarihinden 
itibaren tenzilat yapılmqtır. 

T.afsillt için latuiyonla· 
ra müracaat edilmesi (934) 

1-1620 

ZAYİ 
Memıular kooperatif ıir

ketinin sahip bulunduğum 
"913,, No. la hisse senedimi 
kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Ankara ticaret lisesi mu
allimlerinden: Mithat Cemal 

Satılık a' sa 
Sıhhiye vekaleti karşı

ıı, Bomontiye giden dört 
yol ağzı, önünde yeşil saha, 
iki belkide blok halinde üç 
ev yapmaya müsaid (717)' 
tık imarca muamelesi ikmal 
edilmiş arsa. 

Haritasını görmek ve gö
rUşm~k üzere: 

Bankalar caddesi 13 
Telf. 3855 

1-1648 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, Jt~tRENGt VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 

· MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak N'o: 5 

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

lmtiyu sahibi ve Bapnu 
harrirl Fatih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 
Yuı lıleri MUdilrU Naauhi 
BAYDAR 

Çankırı cıddt:sl civırındı 

I Uluı Bııımıvind• bısl/mış· 

l tM. J 

• 
~ 

Siz de J89"1ftUZa .fe Bankumdan bir kam1'ara alma. Gelecek .ene 
bu hafta çocuiunmun birikmif birçok para11 olac:akbr. 

1 SiNEMALAR 
BUGUN BU G-'-JCE 

ı dünya edebiyabnı teshir 
eden muazzam hissi bir dram 

SAFO 
Adolphe Daudet'in ölmez şaheaeıi 
Françoiae Roset - Mary Marquet 

llUGUN HU G .,_ 

Mırna Loy. Pbilıpp Holmme• ta .. •hn· 

dan temail edilen 

Aşk Yüzünden Katil 
Fransızca sözlil c.Jk hevecan filmi 

NEVi pilan ıcoPYELERt ÇABuıc çıkarı ır. MATBAACILIK Tk:ARETHA F ... ~t. 
Tel : 1230 


