
Gündelik 

KADINLAR KURULTAYI 
a.raı~eçenlerde Ankara'ya gelen, 
lind u~ı. ~dın kurultayı üyele • 
iaı eo ıkısı, Atatürk'ten, kendi 
...... ~t~leri için, birkaç söz söyle • 
....... ın · ·ı rı . 1 ~ca ettı er· Ba~lıca sorula • 

fU ıdı: 
y - Türk kadınlarını asker de 
apacak mısınız? 

Atatlirk cevab verdi: 
lı b - Biz erkeklerimizi bile 

"

Qr lelaketinden uzak bulun • 
rırm k • . . ~ctrb a ıstı yen ınsanlarız. Fakat 

Yfırtl etmek zorunda bırakılırıak, 
(!rkekl. •~v~asında, kadınlanmız, 
CQL... en.mızle beraber buluna • 
~r. 

kinl~tatürk, kendilerine son er
Qı. savaşının buna yakın bir 

nele olduğunu hatırlatmıttır. 
it l<adm, erkek eşitliği davası 
.: u~r~anların hatırlarına gelen 
d 11

1 
ak, askerlik'tir. Anadolu ka· 

ın arı . ... h" b" h dı" ıs .. , ıç ır akları olma· 

01
Rr :1;amar.dıı., askerliği bir ödev 

kuİtak yaptılar. İçlerinde silah 
g" anmı olanlar, ancak bir kac 
ı·0nij1Jü olsa da, ateşboyunu bes: 
•Yen h''t·· k h" d l u un ar a ızmetlerde ka 
d 1~ ar, başka memleketlerde ol -
h ur gibi, yarı-süs değil tam ve 
laa ıkiğ bir kuvvet olarak çah~h
la r. Kurtuluş harbımn bütün des
lu nhr! içinden, her vakit Anado-

1 ~a~larının kadın ve kağnı ses-
e .. , d 1 J."' \'Yl' l'\caktır. 

o}. ·~er siperde döğüştürülmüf 
teka~ardı, ıssı~ istep tarlalarım 
l'o.. aşlarrna ekmek hamuru gibi 
k lnlran kadınl rımı"'ın, oğul ve 
I ardet1lerinden geri kalmıyacak -
<\tına "üphe yoktu. 

(Sonu 3. üncü sayı/ada) 
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Adım~ andımızdır. 

·-

Atatürk'ün eve/ki akşam Tayyare Cemiyetini ziyaret ettiğini yazmış 
Büyük önderimiz ba§kan odasında Tayyare Cemiyetinin ilk bsşkanr Bay Cevad 
Abbas Gürer ve cemiyetin bugünkü başkanı Bay Fuad Bulca ile birlikte 

çrkardrklarr resmi koyuyoruz. 

Basın kurultayı için 
iç bakanının diyevi 

ğu malumdur. işte bunu dü§üne11 
Cumuriyet hükumeti, matbuat ig
lerimizi kendileriyle görÜ§mek ü. 
zere gazetecilerimizi bir kongre· 
ye çağırıyor. Kuşku götürmez ki, 
bütün kongreler gibi, bu ilk mat
buat kongre•i de hem matbuat, 
hem de memlehet için hayırlı ne· 
ticcler verecektir. 

8. Şükrü Kaya, Anadolu A -
jansı yazmanına basın kurultayı 
hakkında şu diyevde bulunmuş -
tur: 

" - ilk türk matbual kongre· 
si Ankarada 25 mayısta toplana· 
caktır. Umumiyetle her kongre • 
nin hangi meslek adamlarını top· 
larıa toplasın gerek bu meıleğin 
ilerlemesi ve gerekse bu ilerleme 
yüzünden memleket hesabına fay 

dalar temin etmesi bakımından 
na•ıl ve ne derece müessir oldu -

Çok umulur ki, ulusal kurlu • 
lu§ inkılabımızın ilk gününden • 
beri, Büyük Önderin emrinde ça· 
lışmastnı bilmi1 ı>e büyük Java -

~. ~.1935 
ANKARA 
C;,.H•P. 
SUYUK 

KURULTAYI 
Her yerde 5 kuruş 

Ciimhuriyet Merkez 
Bankası Toplan tısı 

Kurulda kısa bir söyleş meden sonra bankanın 
önergeleri kabul edildi 

Cumurıyet Merkez Bankası 
genel kurulu dün nomal ve f ev • 
kalade toplantılarını yapmıştır. 
Fevkalade toplantıda esas tüzü -
kün 13 üncü maddesinin aon bö· 
leğinin (fıkrasının) ve 21 inci 
madde ile 32 inci maddenin de
ğişlek (e) böleğine bir cümle ek
lenmesi onandı. Nomal toplantıda 
bankanın 934 yılı çevrim kurulu 
raporu okunarak kabul edildi . 
Söz l\lan Rasih Kaplan (Antalya) 
yapılan kara göre masrafın çok 
olduğuna, tubeleri az olup ülke 
ekonomisi üzerinde dizin öde\'İnİ 
yapan bankanın harcamalarında 
çoJC dikkatli davranmasının ge
rektiğini söyledi. Süleyman Sırrı 
İçöz (Y ozgad) karın ne suretle 
elde edildiğfoi, bankanın kurulu· 
tunun ana itlerinden olan altının 
banknota göre değerinin teabit 
edilip edilmediğini ıordu. 

nın her bölümünü canla b'J§la be· 
nimıiyerek onun halka anlatıl .. 
ması ve gerçekle§mcıi için ıavaı· 
mıı olan matbuatımız ve bunda 
yer almıı olan seçkin arkada§la • 
rımız. bu ilk kongreye olgun bir 
anlayı§ ve taz.e bir heyecan geti· 
receklerdir.,, 

Emin Sazak (Eakitehir) cu • 
~uriyetten sonra yapılan timen
dıf er, her türlü bayındırlık izerler~ 
yapı ve saire ile ülkenin aerveti • 
nin bir milyar kadar arttığını, 

böyle. olduğu halde yılda bet mil .. 
yon lıra yokedildiğini (imha e .. 
dildiğini) ve altın esasında deva. 
mm değiıen ekonomik tartlara 

(Sonu 3. üncü ıayılada) 

Kızılay 
Atatürk ''Hilaliahmer A 

''" Bu Adı Koydu 
KIZILA YIN DVNKtt 

KURULTAYI 

Türkiye Kızılay kunımu •e . J 
nel kurulu 935 nomal toplantısını 
dün yaptı. Baıkanlığa Antalya 
saylavı Bay doktor Cemal ıeçil .. J 
dikten sonra genel kurul tetkilCl 
komisyonu raporu ve 935 • 936 y 
h büdcesi okunarak kabul edil • 
di. 

Kurul ba§kanı Bay Refik aay .. 
dam ıefkat pullan, İstanbul mer· 

(Sonu J Dncl1 uyıfada) 

O s rn a n l ı c adan 7 Ürk ç eye Kar ş ı l ıklar K ı la v u z u N.36 
~ül - E ._ ~ - r, er~ek 
td - R Jlee - ed (T. Kö.) 

~ ::::: Akciğer 
tf'et k )lef tne = Kaldırmak 

alı - G l'k v• ~ f - en ı , egınç 
'ak <ıt = Arkadaşlık, yoldaşlık = (Fr.) Accom-

Jl Pagnement 
tfikı . 

mesaı = Yaıdaf, emekdaf = (Fr.) Colla-
~ horateur 

fakati · . ~ nde = Bıleınnce 
t>ftar - y·· .. .. . . 

~ef - uruyuş, gıdıı 
b te refte - G'd "d · · <ıeb• - 1 e gı e, gıtgıde, yavaş yavaş 
~ha == Kurtuluı 
b . ""et - G kl'k ''thb - evşc 1 = (Fr.) Relachement 
b , er == Kılavuz = (Fr.) Guide 
·'C.cıbeırk llt!h .• 1 etmek = Kılavuzlamak = (Fr.) Guider 
lt 2ü7.ar = U ğnık 

t!hrı -
~~h .. - Tutu 
h ııurna - Y ı .. "l'h - o goıtcren 
({ .. · ıen == Y o'kesen 

"lg - Ba 
l'ttk• -- ~kan 

'a~kct = Kekelik,. kekemelik, pepelik = (Fr.) 

lltk ~gayement 
lll'lt == Kel<cme 
ile ırtmelı: Dikmek 
il rtınd == Kül 
Cıtıalr k 1 Ö 8 mEk = Az kalmak, • yazmak 

tnek· D " · ~il · rışmcsıne remak kaldı == Az kaldı dii-
lteın Yordu, düşeyazdı. 
il !nal = Falcı 

Clttı2 - t h - - mee 
"en . d 1t. cı e == Kırgın 
eıık -

~erı • - Renk (T. Kö ) 
~ ~arer:k = Renk renk 
eıı kar - 1 . ~eı - şbaşı = (Fr.) Pouvoır 

rtı - R . ~e . - esım (T. Kö.) 
8rtıı • 

Qeı • R~u! Geçid alayı 
rrı, - Ut l(e ~ - u al 

r. ~şc ::: ç· . 
"-l'flı ısentı 
Qe . il :::: Sn:mtı 

şıd ır::: E 
l{"'llc _ rgin 
~ Kıskanma 

C\'a (B 
il~" ak: layik) 
ı:. aç == Ceçc 1·1.. - ·· <\~ r ı.., ıurum 

an - Ak l<~i - ar, gider 
Q".,. .. ' le== Cidif, yürüyü, 

'! - y - alkın, öı-ünır 

Rey= Oy 
Reyül'ayın = Gözgöre 
Rezil = Yüzsüz, sıyrık 
R~ayct etmek = Saymak, gözetmelc, ağırlamalı 
Ribka = Soyunsa 
Rical = Büyükler 
Ric'at = Çekilme, Çekilim = (Fr.) Retraite 

Ric'at etmf!k = Çekilmek 

Rida = Bürgü 

Rihlct = Göç 
Rik;,b c::s Üzengi 
Risale == Cör.k = (Fr.) Brochure 

Rışte = iplik, tire 

Serrişte = ipucu 
Rivayet = 1 . Söylenti = (Fr.) Bruit 

2 • (Bak: Hikaye) 

Riya == Jkiyüzlülük 
R,vaki\r = ikiyüzlü 

Rr7k = Az.k 
Ruam = Mankafa 

Rububiyet = f dilik, izilik = (Fr.) Divinite 

Ruh = Ruh (T. Kö.) 

Ruhsar'"= Yanak 
fü•hs:ıt = izin 
Rutubet = Yaşaklık 

Ruy = Yüz 
Ruyu zemin = Yeryüzü 
Rüchan == Üstünlük, yeclik 

Rücu == Dönme, cayma 

Riikn = Örkün 
Rukiib vasıtası = Binit 
Rüya = Rüya ('f. Kö.), düş 
Rüsub = Tortu, çökenti 
Rüsuh (Meleke) == Yordam, pratik = (Fr.) Habi· 

Jete 
Rusuın = Baçlar 
Rüşd = Erginlik, erişkenlik 

Rütbe = Ercce 

s 
Saadet = Mut, bahtıyarlık 
Saadete nail olmak, mesu~ 

bahtıyar olmak 
Saat = Saat (T. Kö.) 
Sah = Çetin, zor, güç 
Sabah = Sabah (T. Kö.) 

oJmak = Gönenmek 

, Sabahat (Bak: Hüsün, letafet). 

Saba = Tanyeli 

Sahavet = Çocukluk 
Sabih = Yüzen, yüzer 

Örnek: Sabih havuz = Yüzer havuz 

Sabr = Sabır (T. Kö.), beklim 

Sada = Ku, ses 
Sadaka = Sadaka (T. Kö.) 
Sadakat = Baynlık 
Sadık= Bayrı 

Sade == Sağde = (Fr.) Simple 

Sadır olm:ık = Çıkmak 
Sadme = Çarpı, tokuş== (Fr.) Choo 

Sa~r = Gö~üs, sine 
Sfıf = Arı, duru = (Fr.) Clair, limpıae, pur 

Saf = Dizi = (Fr.) Rang 

Safderun = Bön 
Safşikcn = Sökmen 
Sama = 1 • Yüz = (Fr.) Face 

2 • Evre = (Fr.) Phase 
Örn~k: Dıl i!;inin en ileri safhasmda bulunuyo
ruz = Dil işınin en ileri evresinde bulunuyoruz. 

SrJir = Islık 

Safsata 
vernes 

1 - Saçma (Fr.) Paroles futiles. bali· 

2 · Sofizm = (Fr.) Sophisme 

Saha Alan 

Sahai İntişar = Yayılam 
Sahabet = Kayırmak, korumak-= (Fr.) Prot~ecr. 

soutenir 
Sahi = Cömerd 

Sah1b = İye == (Fr.) Proprietaire 
Sahib çıkmak, teıahüp etmek = Benimsemek ıı::::s 

(Fr.) S'approprier, appuyer 

Sahibi devlet = İdikut 
Sahife .... Sayfa 
Sahih = Doğru, sağ'ı 
Sahil = Kryı, yaka 
Sahra -= Kır, ova, çöl 

Snhre = Kaya 

Saht =Katı 
Sahte = Uydurma, ciüzme, takma, yapma = (Fr.) 

Faux 
Sahtekar = Düzücü 
Sahte tavır = Yapmacık 
Sahte hissiyat (Bak: His) =- Duymacık 
Sahtiyan = Gön 

Sai (Bak: Kasıt) = Ulak 
Saik-= ltke 
Sair = Başka, öbürü, öteki 
Ve saire = Ve batkalan (V. B.), 
Sak= Sap 
Sakat = Sakat (T. Kö.) 
Sakf = Çab 
Sakıt == Düımüı, düıül 
Sukut (Bak: Iskat) = Du.tüm 
Sakil = Ağır, çirkin, kaba 

Sakin = 1 • Dingin, ıekin ("seknlmek,, ten) • 
(Fr.) Tranquille, paisible 

2 .. Oturan, yerleşen = (Fr.) Habitant 
Sakin olmak (B:ık: Mukim olmak) = Kalma& cıı 

(Fr.) Habiter 

Sükun = Sükun (T. Kö.), dinginlik, ıekinlik 
Teskin etmek = Yatııtırmak, ıekinleıtirmclc, din· 

dirınek, sükun vem1ck = (Fr.) Tranauiliser. 
apaiser, calmcr 

Sakit = Sessiz, ıusmuı 
Süküt = Sükut (T. Kö.), ıusma, ıeuızJık 
Sükut etmek = Suımnk 

Sükut geçmek = Susgcçmek 
Sükuti (Bak: Hamuş) = Suskun 

Salabet Sağlamlık 

Sal = Yıl 
Salabet Sağlamlık, katılık 

Salbctmek = Asmak 
Salah (Bak: Islah) = Yeğrcm = 

ti on 

(Fr.) Am61ior1 

Örnek: Siya'>i vaziyet salaha doğru gidiyor • 
Sryasal durum yeğreme doğru gidiyor. 

Snliih bulmak (Bıık: Islah) = Yeğremek = (Fr.) 
S'ameliorcr 

Salahiyet = Yetke 
Salhane = Knnarn 
Salih (Bak: Islah) = iyi, elveri,li, yarar = (Fı·.) 

Capable 

Salim = Sağ, sağl m 
Salisen Üçün 
Sam = lsıycl 

Sami = Dinleyici 
Samimi = içten - (Fr.) Sinc~re 
Samimiyet = 1 çtenlilc 
Samt = Sükut, ıusm. 

5a.'1at (Me lck ve hı.rfet anlamıra) -= Ertik 

Sanat - Sanat 

• 



SAYfFA ! 

Alman ticaret 
anlaşması 

15 nisanda Berlinde imzalan
mif olan yeni Alınan ticaret an • 
hı!ması 1 mayıstan başlıyarak bit 
yıl için meriyete girecektir. An • 
la§ma onuncu ayın sonunda bo • 
zulmazsa bir yıl daha meriyette 
kalacaktır. Yeni anlaşmaya göre 
§İmdi meriyette bulunan ahdi ta· 
rif e listesi yerine yeni bir liste 
geçmektedir. Bundan başka .. tat
bik edilmekte olan serbest giri 
listesiyle kontenjan listesi yerine 
yeni bir liste geçmektedir. An • 
)aşmanın bir mayısta meriyete gi~ 
receği, anlaşmanın kısa özetiyle 
birlikte dün telgrafla gümrüklere 
bildiriimişth·. 

Gazianteb saylavı 
Reşitağar öldü 

İstanbul'da Heybeliada sana
coryomunda yatmakta olan Gazi 
anteb saylavı Bay Reşid Ağar e-

velki akşam on yedide veremden 
ölmüştür. Cenazesi dün İstanbul
dan kaldmlınış ve Edirnekapısı 
mezarlığına gömülmüştür. 

Maltepe lisesinden 
çıkanlar 

Bu yıl süel Mal tepe lisesinden 
çıkanlara diplomaları törenle ve
rildi. Yakında harbiyeye girecek
lerdir. 

Bir kanun projesi 

lç Bakanlığı dahiliye mr.murla
n kanununun ikinci maddesini de.. 
ği3tiren bir kanun projesi hazırla
mıştır. Bu projeye göre mülkiye 
ve hukuk mezunları namzedlik 
devrelerini nahiye müdürlüklerin
de, bakanlık veya vilayet maiyet 
memurluklarında veya bakanlığın 
tayin edeceği sair memuriyetler
r. e geçirebileceklerdir. 

Sa.ıalkar = Artist 
Sanem = Smaın, p\lt 

Saru' = Yar;;.dan 

• 
1 ç D 

Kuyuda kalan işçi 
kurtuldu 

İstanbul, 28 (Telefon) - Fa
tihte Tevfik'in arsasında kuyuda 
çalışan işçi Mehmed'in üzerine 
kuyu yıkılmıştL Bugün kuyu a
çılmış ve Mehmed'in yaşamakta 
olduğu görülmüştür. Mehmed, üst 
üste gelen taşların bıraktığı oyuk
ta kalmıştır. Çıkarıldığı vakit ken
disine bol hava verilmiş ve ayı
lınca sevincinden" yaşasın Ata· 
türk, yaşasın Türkiye cumuriyeti,, 
diye bağırmış ve kendisini çıka
ran temizlik işçilerine teşekkür
ler etmiştir. Mehmed 36 saat top
rak al tında kalmıştır. 

İstanbul ilbayı döndü 
İstanbul, 28 (Telefon) - İl

bay ve belediye başkanı B. Mu
hiddin Üstündağ Ankara'dan gel
di ve işine başladı. Vali Ankara
da bayındırlık işleri için beledi
yeler bankasından alınacak 50,000 
liralık ödünç işini bitirmiştir. 

Rus dokuma uzmanları 
İstanbul, 28 (Telefon) - Kay

seri fabrikası için Rusya'dan ge
len 17 uzman ustabaşı bugün Kay. 
seriye gitti. Birkaç gün sonra 
Rusya'dan başka ustabaşrlar ge
lecektir. 

Kimsesizler yurdu 
İstanbul, 28 (Telefon) - Ço

cuk bayramı dolayısiyle Halkevi 
adına Ekonomi Bakanı B. Celal 
Bayar'm refikalarmm başkanlı

ğındald bir heyet kimsesizler yur
duna giderek kimsesiz çocukların 
bayramını kutlayıp oyuncak ve 
şekerler vererek yavruları sevin
dirdi. 

Sefabet = Şayga, yiyincilik 
Sefalet = Yoksu, sefillık 

Sefid = Ak, beyaz 
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u y u K L A R İstanbul ~eiıir 
tiyatrosu 

Habeş elçisi geliyor 
İstanbul, 28 (Telefon) - Ha

beşistan hükumeti Ankara'da bir 
elçilik kurmağa karar vermiştir. 
İlk elçi B. Ato Derhas Markıs 
şehrimize gelmiştir. Bugünlerde 
Ankara'ya gidecektir. 

Romanyadan gelen 
seyyahlar 

lstanbul, 28 (Telefon) - Bu
gün Romanya' dan beş yüz rom en 
seyyahı ve 150 talebe ile türk • ro
men dostluğu kurumu üyeleri gel· 
mişlerdir. 

Yalova'nm bayındırlığı 
İstanbul, 28 (Telefon) - Ya

lovamn bayındırlık planını yapa
cak olan fransız şehircilik u.znıa
m B. Prost -15 mayısta gelecektir. 

Maliye l~yarlarr 

Ankara tahakkuk memuru Fa
ruk Antalya varidat müdürlüğü
ne, Manisa merkez malmüdürü A
gah Denizli merkez malmüdürlü
ğüne, Anamor ınalmüd ürü Hasan 
Dörtyol malmüdürlüğüne, Anka
ra muhasebe katibi Hamdi Tur
sunbey malmüdürlüğüne, Ü skü
dar icra memuru Cemil Üsküdar 
nnntaka tahsil müfettişliğine, Ha
fik malınüdürü Hulkı Tirebolu 
malmüdürlüğüne tayin edilmiş

lerdir. 

Boluda çocuk hafta.,ı 

Bolu, 28 (A.A.) - Çocuk haf
tası şehrimizde çok canlı ve neşe
li geçiyor. İlk gündenberi her ge
ce Halkevi sinemasında mekteb
liler tarafından müsamereler ve
rilmektedir. 

Serhad = Uç, ucel 
Serke! = Dikbaş 

Tayyare Cemiyetinin 
kurultayı 

Türk Tayyare Cemiyetinin al
tıncı kunıltaymm mayısın 24 ün· 
cü gÜnü toplanması kararlattırıl
mıtbr. 

Dinar kahvelerinde oyun ym;ak 

Dinar, 28 (A.A.) - Belediye 
1 haziran 935 den itibaren bilardo 
ve şatranç oyunlarından başka 

kahvelerdeki oyunları yasak et
miştir. 

Nüfus Ntyımı için 

Birinci teşrinde yapılacak nti
fus sayımı için bütün bakanlıkla
rın işyarlan bir arada toplanarak 
mayısın birinde bir komisyon ha
linde çalışacaklardır. 

Ankara radyosu 
Bu akşamki radyo şudur; 
19.30 - Çocuk bayramı saati. 
19.40 - Musiki: 
Mozart: Don Juan operasın

dan iki arya. Mozart :. Figaronun 
izdivacı. Brahms: Seni tekrar gör
mek istemem. Schumann: Sana 
darğın değilim. Helmuntt: Bana 
beni seviyor musun desin. 

Teganni: K. Çekatovski 
Piyano: Ulvi Cemal 
20. - Nafıa vekaleti saati 
20.10 - Dans musikis; 
20.30 - Musiki: 
Orkestra konseri (plakla) 
20.50 - Haberler. 

Çağrılış 
Kamutay Adliye Encümeni 

bugiµı saat 10;30 da toplanacak
tır. 

lstanbul tehir tiyatrosuoUJI 
mayıs çarşamba akfamı Halk• 
vinde temsillerine başlıyacakla 
rını haber vermittik. Öğrendiği 
mize göre tiyatronun yirmi kifİ 
lik kadrosu içinde Galib, Haz 
Vasfi Rızat 8.ehzad, Neyirene ' 
Bedia gibi eskileri ile bera 
Semiha, Şevkiye, Muammer, T 
la.t, Avni ve Sami gibi yenileri d 
bulunacaklardır. Oynanacak pi 
yesler altı tanedir. Bunlar da N 
polyon, Balaban Ağa, Cürüm c 
za, müfettiş, unutulan adam gi 
bu ıene lstanbulda fazla rağ 
görmü~ piyeslerden seçilmiştir. 
Artistlerimiz buradan lzmire 
deceklerdir. 

Edirne'de spor canlandı 

Edirne, 28 (A.A.) - Edi 
dün çok parlak bir spor günü Y 
şadı. Sabah saat 10 da lise, sana 
lar, orta erkek ve kız muall · 
mektebleri tarafından şehir sta 
yomunda yapılan idman şenliğin 
öğleden sonra Edirne Halkevi t 
rafından hazırlanan büyük ati 
tizm bayramı takib et:.i. Kala 
lık bir seyirci kütlesi huzurund 
büyük bir muvaffakıyetle yapıla 
idman hareketlerinden sonra sa 
at 14,30 da atletizm müsabakala 
rına başlandı. Sahada beş altı bi 
kişiye yakın görülmemiş bir s 
yirci vardı. Şehir halkının bü .. 
bir kısmı biltün orta mektebler t 
lebesi ve genelik dört saat süre 
bu müsabakaları derin bir ilgi il 
seyretti. 

Boluda idman şenliği 

Bolu, 28 (A.A.) - İdman şen• 
liği iki bine yakın seyirci önünde 
yapıldı. Beden hareketlerindeki 
birlik ve düzen çok alkışlandı. BU 
hareketler halk.ta spora karşı bü· 
yük bir ilgi uyandırdı. 

Sıhhat = 1 • Sıhat (T. Kö.), ıağbk = (Fr.) Satı 
2 - Gerçeklik ( vüsuk anlamma) ;:;; ( Fr 

Serlevha (Sernamc) = Başlık 

Sama (Bak: Hıle, bud'a) = Düzenlik = (Fr.) Ruse 
Saruha (Bak: İlham) = Dogaç = .(Fr.). Inspiration 
Sar = Oç, ocüt 

Sdil = Sefil (T. Kö.) 

Sefer = Sefer (T. Kö.) 
Sefine = Gemi 

Sernügıin = Başaşağı, tepe a~ı. teveıi tiıtü 

Sernüvişt = Alın yazısı, yazım 
Serpuş = Başlık 

Authenticite 
Sıhhi = Sıbiğ, aağlııal 
Sıhr = Dünür 
~ıhriyet = Dünürlük 
Sıklet = Ağırlık Sara = Tutarak 

Sarfctmek = Harcamak, saypamak = (Fr.) De-
penser 

Masraf = Harç, harca, gide.

Sarfı nazar etmek = Vazgeçmek 
Sari = Bulaşık, bula~kaıı, geçen 
Sarih = Apaç.k 
Sarahaten = Açıkça, açıktan açığa 

Sanm = Kesici, keskin 
Sarraf = Kırımcı 
Sarsar == Bora 
Sath (Bak: Musattah) = Yüzey, üzer, endek 
Sathi = 1 • Üstünkörü, 2 •Yüzlük ..... (Fr.) Supc.r-

ficiel 
Sathı mail = Aklan 
Satır = Satır (T. Kö.) 

Satvet (Bak: Kudret) 
Savab = Doğru 
Nasavab = Yanht 
Savlet = Hücum, atılış, aaldll'lf, aaldınna = (Fr.) 

Attaque 
Savt = Ses 
Siy = Çalışma, İf, emek, çaba 

Saye = Gölge, güzey 
Sayfiye = Yazbk. yazlama = (Fr.) Vill~giature 

Örnek: Büyükadadaki sayfiyemiz = Büyüka

a~daki yazlığımız 

Sayfiyeye çıkmak, gitmek - Y ulamak, yazlığa 

çıkmak 

Örnek: Geçen yıl Büyükadaya sayfiyıye gitrik 
= Geçen yıl Büyükadada yazladık. 

Sayha -=- Çığlık 

Sayd =Av 
Sayyad """ Avcı 
Sayd mahalli = Avlak 
Seb = Sövgü, ıövü, sövme 
Sebbettnek = Sövmek 
Sebat :::oo Dura 
Sebeb = Sebep (T. Kö.) 
Sebilini tahliye etmek = Azatıamalı 
Seddetmek = Katıamalc 

Sedye= lra 
Seddade = Kapaç 
Sedye =Teskere 

Sdir = Elçi 
Sehab = Bulut 
Seher= Tan 
Sehl ....:. Kolay, akkın 
Sehpa -== Üçayak 
Sehv = Yanlış, yanrh, süreç = (Fr.) Faute, erreur 
Sekte = Durgu, ket 
Sektedar etm'k = Ketvurmak 
Selam= Esen 
Selamlaşmak = Esenleşmel. 
Selamet = Sağım = (Fr.) Salut 

Örnek: Vatanrn saadet ve seMmetıne = Yurdun 
mutluğuna ve sağım111a .. 

Selaset = Akkınlık 
Selis = Akkın 
Selb =Çele 
Selbetmek = Çelemek 

Selef = Öncel 
Sema= Gök 
Semahat = Cömerdlik, eli açıklık 

Semavi = Göksel, gekçe 
Semavi k•ıdret = Tannkut 
Semen = Semizlik, yağ 
Semen = Karşılık 

Semere = Yemiş, ürün, verim 

Semeredar (Bak: Müsmir) = YemiJli, verimli 
Sena (Bak: Medh) 
Sene= Yıl 
Senevi = Yıllık 

Senei kameriye (Bak: Kamer) = Ayyıl 
Senei şemsiye (Bak: Kamer) = Günyıl 
Sened = Belgit 

Serab = Yalgın 

Serapa = Baıtan aşağı, baştan ayağa, battan hafa, 
hoydan boya, tepeden tırnağa 

Serazad (Bak: Hür) = Ozgi:r 
Serhest (Bak: Hür) = Ozgen 
Serbest bırakmak = Boşatmak 
Serbest serbest = Seleıerpe 

Serdar = Başbuğ = (Fr.) Generalissime 
Serdetmek (Delil iradr anlamına) = Getirmek 

Serfüru = Ba~ğim 
Sergerdan = Batı dönük, döniikbaı 
Scrgüz~t (Bak: Macera) = Seriiven 

Sersem = Afal, alık, seme 
Seseri = Boşgczen, sallabaş 

Sui = Hızlı, çabuk, süratli 
Serian = Çabucak 

Seriülinfial (Bak: İnfial) = Darılgan, tezküseı 

Seriülhareke (Bak: hareket) = Yörük, yör üğen, 
tezgider 

Scriülintikal = Varışlı 
!>criütteessür = Tezduya.r 

'.:> ı.İi'at - · Sfü·at (T. Kö.), tezlik, hız 

Sürat treni == Tezkatar 

Serir = Tür 

Serma= Kış 

..ıermaye = Kapital (T. Kö.) 

Servet = Var, varlık, zenginlik 

Serzeııjş - Kakmç, başa kakma 

Sctret01ek = Örtmek, kapamak 

Mestur - Örtülü 

Sevda = Sevgi, aşk 
Seviye = Düzey 
Sevk = Sevk (T. Kö.) 

Sevk ve idare (Bak: İdare) = Güdem = (Fr.) Di· 
rection 

Sevk ve idare etmek (Bak : İdaıe) = CiideJQek ..= 

(Fr.) Diriger 
Seyahat = Gui 
Seyyah = Gezmen 

Seyelan = Akıntı, akma 

Seyyal = Akıcı, akız 
Seyyale = Akı 
Seyr = Seyir (T.Kö.) 
Seyran = Gezinti 
Seyranga.h = Seyirlik 
Seyyar = Gezgin 
Seyyar aabcı = Gezincı 

Seyyibe = Dul 

Seyyie = Kötülük, yazığ 

Seyyid = Sayıt 
Sezavar (Bak: Layık) 
Sıdk (Bak: Sadakat) 

Sıfat == Sıfat (T. Kö.) 
Sıfır = Sıfır (T. Kö.) 

Sınıf = Sınıf (T. Kö. )' 
Sırat= Yol 
Sırf = Salt 
Sıyanet = Kayırma, amnuna 
Sıyt =Ad, ün 
Sia = Genişlik 
Sicil = Kütük 
Sicilli nüfus = Soyaallık kütüia 
Sihan = Kalınlık, çap 
Sihir = Bağı, gözbağı, büyü 

Sihirbaz = Bağcı, gözbağcı, büyüdi 

Sehhar = Büyücü, büyüleyici 
Sikke = Akça 

Silah = Silah (T. Kö.) 

Silindir = Yuvu 

Silk (Bak: Meslek) = Dizi, 11ra, takım, yol 
Silsile = Kol, zincir, soysop 
Sima = Beniz, bet, çehre, aurat, yüz, cıray, •Jra! 
Sin= Yaş 
Sine = Bağır, göğüı 

Sipariş = Ismarlama 
Siper = Siper (T. Kö.) 
Siperi ıaika = YddırımJık 
Siraç = Iıık. yala, kandil 
Sirayet etmek = Bulaşmak, geçmek, nvapmık 
Sitare = Yıldız 
Sitayiş (Bak: Medh) 
Sitem = Cücem 

Siyak = 1 - Tevi, 2 • Geliş (siyaku ıibak) 
Örnek: Bu siyakta = Bu tevid~ 

Şohbet = Konu,u, konuş, aöyleıme 

Sudur etmek (Bak: Sadır olmak) 
Suhunet (Bak: Hararet) = ita, JNbk, sut 
Sui kasd = Yağınç 
Sulb = Katı 
Sulh = Barıı 
Sulhpever = Barııçıl 

Sulbü müsalemet (Bak: Müsaleba) = BaJ'lı 
baysallık 

Sun'i = Yapma, takma 
Sur= Kale 

Suret= Sıray, suret (T. Kö.) 
Suubet = Güçlük, zorluk, çetinlik 



u 1 lJ ~ 
"'J r~. s' :; 1!:33 PAZARTE.SI 

----;m:-----""'!""~------------------------------------------..--~~ ~ ......... ----------------~-

elçisi 
Bay Filoti İstanbula 

geldi 
1stanbul, 28 (Telefon) - ı<o

manyamn yeni Ankara elçisi Bay 
F iloti bugün vapurla geldi. Rıh
tımda konsoloshane ileri gelen
leri tarafından karşılandı. B. Fi
loti Romanyanm tanınmış gaze
tecilerindendir. Eskiden basın ge
nel direktörü idi. Yeni elçi pas
kalya yortularını şehrimizde ge
çirdikten sonra Ankara'ya gide
cektir. 

*** 
Krzrlay'ın geael kurulundan sonta U niversul gazetesi bu tayin 

dolayısiyle diyor ki: 

Kızılay 
(Başı 1 inci sayı/ada) 

kezinin yeni durumu, yoksul ço . 
c~klara yardım, fazla üye, geli . 
rın artırılması, meseleleri etrafın
daki düşüncelere cevab verdi ve 
kurulu aydınlattı. 
. Kuruma fazla üye ve dolayı -
sıyle fazla gelir temin etmek me
selesi etrafında Bay Refik Say -
dam dedi ki: 

dab) aksamadan vermesidir. Bu
nun için para toplayıcı iıyarlar 
bulundurmak ulusun asil ve yüce 
duygularına dayanarak hayal 
hakkı bulan bir kurumun çalış -
ması dışında kalır.,, 

Bay R~fik Saydam kurumun 
. adının değiştirilmesi için bir tak
rir olduğunu, bunda kurwna türk 
ulusunun öz diline uygun bir ad 
bulunması rica edildiğini ve Ulu 
Önder Ata'"ürk'ün kuruma büyük 
bir ilgi iseri olarak (Kızılay) adı· 
nı verdiğini söyledi ve yeni isim 
alkışlar arasında kabul edildi. 

On yıldanheri ara vermeden 
çalııarak kuruma iyi işler başar• 
mış bazı il ve ilçe başkanİarma 
onursal üyeli! verilmesi, ve önil· 
müzdeki yıl tetkik komisyonuna 
Kocaeli ıaylavı Salahaddin Yar· 
ğı, Konya aaylavı Kazım Okay, 
Niğde ıaylavı Faik Saylı yeniden 
seçilerek toplantıya son verildi. 

"B. Öjen Filoti 1896 da Bük
rcşte doğmuştur; hukuku bitirmi~ 
')lan yeni Ankara elçisi, 1919-' 

Bay Filotf 

-Kurumumuza nüfusumuza gÖ·· 
~e bol üye bulmak yıllardanberi 
uzerinde uğraştığımız bir ko • 
nudur. Bu yıl genit bir propagan
da ile hazırlandığımız ve üye ya
zılması haftası olarak adlandır -
dığımız 23 - 31 mayısda üye ıa· 
Ytnuzı bizi sevindirecek kadar 
dolgun!aştıracağımızı ummakta • 
Yım. Bu sorum üzerinde ikinci 
bir mesele de üye olan yurdda -
şın viikümlendHH verimceyİ (ai - ••• 

Giimülik 

KADINLAR KURULTAYI 

(BCJ§ı 1. inci •ayılada) 

Hiç bir memlekette kadınlara 
· Verilemiyecek ve kadınlardan a -
lınamıyacak olan bir hak vardırı 
Çalı~mak ! Türk kadınları üniver· 
site ve Kamutaya kadar, hütün 
kapıları, erkeklerden biç bir ay • 
rıları olmadıamı herkese açık o-l o , 
an, sarp ve çetin hayat uğraşıla· 
rında göstererek, gene kendileri 
açtılar. 

Kadınların yapıp yapamıya · 
cağı şeylerin ne olduğu, Türkiye· 
de, kitablarda ve gazetelerde bel
~i hiç aytışdmamıştır. Kama -
hzm'in bütün davaları gibi, ka • 
dm meselesinin tarihi de, hayat le hakikatin yanılmaz ve yanı • 
tm~~ de"leçlerine dayanır. 

Arsıul11sal kadın kurultayının 
lstan~uldan ayrılan üyelerini u • 
iurlarız. Türkiye' den memleket -
lerine götürecekleri bir çok güzel 
anılar arasında, en faydalısının 
tu olduğu kanağatindeyiz: Ka .. 
dm meselesini yalnız kadın, v e 

ttncQk işte, kotarabilir. 
F. R. ATAY 

Subaylarımız Nis 
Yarışlarında üçüncü 

Nis, 27 - 27 nisan 1935 günü 
Nis'de yaptlan yarışlarda takımı· 
tnız üçüncülüğü aldı. Bugünkü 
tn" Usabakaya giren ulusların ka-
landıkları dereceler şöyledir: 
. . Portekizler birinci, alınanlar 
~~ci, türkler üçüncü, İtalyanlar 
d
1

ordüncü, fransızlar beşinci hol· 
a d ' n ahlar altıncı romanyalılar 

Yed· · · ' f k ıncı, ıspanyalılar sekizinci, bel-

Türk Ku~unda 
1Jersler Ba~laru 

Öğretmenin tık Öğüdü: 
Y asav İşin Temeli· 

Türk Kutu kuruınu dün akıamdan· 
beri Tayyare Cemiyeti kurağında Türk 
kuşuna ayrılan yerde planör ve para· 

şütizm derslerine ba,tamıştır. Kuruma 
muatlim olarak getirilen ıovyet mual· 

liınlerİ derslere şu konuşma ile başla-
mışlardır: 

- Türk Kuşu'nun sayın üye-

leri; 
Biz memleketinize yalnız mu-

allim olarak değil, dost bir mem
leketin bir evladı olarak motörsüz 
uçuş ve planerizm hakkında edin
diğimiz malftmatı sizlere de öğ-
retmeğe geldik. 

Şimdiye kadar türk genclerile 
yakından görüşmek fırsatını bu· 
lamadık. Fakat bugünden itiha· 
ren teorik ve bir hafta sonra pra
tik derslere başlıyacağunızdan bu 
fırsatı elde etmiş olacağız. Geldi
ğimiz dost memleket birçok zor
lukları yenmiş ve dölen ve sebat 
sayesinde büyük işler başarmıştır. 1 iiiiii-.·-- z·~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!'!!!ll!'!!!"!~ 
Siz de Ulkünüze varmak için bir- len ve sebat ile ileriye ve daima 
çok güçlilklere göğüs gemıelisi- yasava riayet etmeyi bilen ve onu 
niz. Uçuculuk sanatı ancak özve- esas tanıyan tilrk gençliğinin bu 
renlik, yasav (disiplin), özen esas- alanda da ilerliyeceğine güveni· 

laroıa dayanan bir sanattır. U çu- yoruz. 
culukta her şeyden önce gerek o- TURKKUŞUNUN ÇACIRIŞI 

Bugün saat on yedide Türkku· 
şunun çatışma programiylc ders 
saatleri kararlaştınlacağından bü
tün uçucu üyelerin Tayyare Ce
miyeti Merkezinde bulunmalarr 
çok lüzumludur. 

Üç planör daha getirtildi 
Rusyadan getirttiii iki pla -

nörden bafka Türk Tayyare Ce . 
miyeti üç planör daha getirtmiş • 

tir. Planörler lıtanbula gel.mit ve 

Cümhuriyet Merkez Bankasının genel kurulunda (yuvarlağın içinde rop· 
Jantrya başkanlık ed~n Bay Nusret) 

Cüınhuriyet Merkez muaaı a••ğ için kurulmuş olduğu
nun unutulmaması gerek olduğu-

hankaSI toplantısı nu ve altın esasının da hükume _ 
tin bu alandaki ııyaıuına ilişen 

(Başı 1 inci sayıfada) 

ne derece uygun olduğunu ve 
komşu devletlere 11öre bizim Mer
kez Bankasının durumunu sor . 
du. 

Banka genel direktörü Bay 
Salahaddin Merkez Bankasının 
kuruluı yılından 934 e kadar her 
yıl genel elyeni (muameleyi) aA~ 
yıya dayanarak iza.h etti ve her 
yıl gelişen durumu; bankanın 

devletin ekonomisi üzerindeki di
zinlik ödevini başardığını; iç ve 
dış ticaretin yüzde altmışını ka _ 

nalından geçiren bankanın geçen 
yıl yüzde otuz ikiyi bulan masra· 
f mm bu yıl yüzde 28 e düştüğü
nü ; bunun Finlandiya gibi bir : 
devlet bankası ayram (müstes . 
na) yüzde otuzdan aşağı biç dü~· 
mediğini ve Framada yüzde alt
mışa kadar çıktığını söyliyerek 
bankanın genel hizmetler Te ka . 

bir mesele olması dolayısile bu -
rada ayta~amıyacağım (müna'"''·· 
şa ) söyledi. 

Başka söz istiyen olmadığın . 
dan çevrim kurulunun berileti1r:.ıe 
sine karar verildi . Süreleri biten 
rnürakiblerden (B) payları için 

eski maliye bat müfettişlerinden 
B. lsmail ; (C) paylan için de 

Devlet Demiryolları muhasebe di· 
rektörü B. Cemil seçildiler. 

Bankanın ortaklara dağıtaca
ğı yüzde 8,37 nisbetinde olmak 
üzere 879.344,31 lirdaır. Bundan 
düşürülmesi gereken kazanç ve 
buhran vergileri · çıkarıldıktan 
sonra knlan 7()2. 148,26 lira ge -
çen yıl karından kalan 700, 72 li
ra ile birlikte her paya 508,56 fcu. 
ruş dağıtılacaksa d:ı., 631,10 ı=ra 
gelecek yıl hesabları:ıa devredi!
diğinden her paya 4,95 lira safi 
kazanç düşmüştür. 

~----------------·--------------~-

Gürbüz Çocuklarımız 
Gürbüz türk 

çocuğu müsa• 
bakası dün Ço
cuk Esirgeme 
Kurumunda ya
pılmış, SÜt ÇO· 

cuğu grupunda 
birinciliği Ço· 
cuk Esirgeme 
Kurumu muha
sebe direktör 
muavini B. Ul· 
vi'nin 2 yaşın· 

daki kızı Eri, 
mama çocuğu 
grupunda birin· 
ciliği Ziraat ban 
kası ınuanıelat 
direktörü Bay 
Hulkinin 4 ya· 
şındaki kızı Gü· 
ler, oyun çocu· 
ğu grupundan 
da birinciliği İç 
Bakanlığı şef· 
terinden B. Se· 
dadın 9 yaşın· 

daki oğlu Nihat 
kazanmıştır. 

Eri 11,5, G:· 
ler 20. ve ~ihat Solda: Sllt çocuga grupu birincisi Eri. Sağda yukarda: 
~9 kılo agırh· mama çocuğu grupu birincisi Güler. Sağda aşağıda: 
gmdadır. oyun çocuğu birincisi Nihat. 

BUGVN ANKARAPALASTA Çocuk esirgeme kurumu 
ÇOCUKLARA ÇAY VERiLiYOR genel merkezinden 

Başbakan İsmet İnönü'nün 

oğlu Ömer İnönü bugün saat 15 

de Ankarapalas salonlarında bir 

Maraş Saylavı Bay Nuri'nin ke-
rimeleri Bayan Melahat Anaku
cağmı ziyaret etmiş ve yavrulara 
verilmek üzere 6 çift ayakkabı, 8 
metre kumaş, 12 lastik top ve 7 

danslı çay verecektir. Bu çayda kilo üzüm bağışlamışlardır. Ayn· 
bütün ilk mekteblerin talebeleri ca Bay Afif Cemal de 4 çift ayak-

arasından seçilen beş yüz çocuk 

çağrılmıştır. Eğlenti saat 19 a ka-

1 alılar dokuzuncu, isviçreliler 
~nuncu, irlandahlar on birinci ol
k Uşlardır. Bundan başka bugüne 
r:.!ar yapılan yarışlarda subayla-
k z türlü dereceler kazanmış ve 1 af zandan derecelerin ödenlerini 

lan yasavdır. Bizim den~çlerden 
geçmiş metotlarımız ~etki de baş· 
langıçta güç gelecektır. Fakat ge· 
ne tekrar ediyoruz, yüzlerce ve 
binlerce talebe üzerinde yaptığı
mız deneçler yasavın önemini te
yit etmektedir. Şunu da söylemek 
isteriz ki yasava aykırı hareketle~ 
re kalkış~nlar yalnız kendi hayat
larını tehlikeye değil, bütün ça· 
hşmayı sekteye uğratmış olurlar. 
Biz yasava uymıyarak gözüpeklik 
gösterenleri değil, kendisinin ve 
arkadaşının hayatına değer ve
renleri beğeniriz. Her alanda dö-

şehrimize gönderilmiştir. 
EZ --

kabı küçüklere verilmek üzere ba
ğışlamışlardır. Bu hayır seven Ba
yan ve baya genel merkez a~ık te
şekkürlerini sunar. 

-==2!9~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!'!~~!'!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!"!!!!!~~ dar sürecektir. 

""""mışlardrr. 

lerkes--Aalıara birası iciyor 



Yugoslavya mekıubu 
... 

SözB. Yevtiçindir 
Belgrıul, Nisan 

Hadiseler banşcıl Yugoslavyayı bile 
kavg::ya girmek zorunda bıraktı. Fakat 

onun girdiği kavga şimdilik, sağdecc 

bir seçim kavgasıdu. Sanki mukadderat 
kitabında yazılı imiş gibi Avrupa'da kı
lıç tıkırtıları kulakları sağrr edici bir 
dereceye geldimi - 1914 de Sırbistan'da 
olduğu gibi • Yugoslavya'da da seçim 
gürültüleri duyulmağa başlar. Yoksa 
bunlar, soğukkanlılık beldeklerimidir? 
Kesin olan bir fey van>a o da, sonucla
n önemli görünen hadiselerden önce 
Yugoslavyanın işlerini düzene koymak 
isteğinde olduğu,iu~. 

Erkinin en yüksek noktasına varan 
B. Hitler'in Versay andlaşmasını yırt -
tığı ve şimal semasında tayyarelerin 
durıradan uçarak Londra, Paris ve Mos
kova üzerinde gök ytizünü kararttrkları 
nazik bir zamanda B. Yevtiç memleke
tinin sıyasal ve ekonomik rönesansını 

başarmak gibi ağır bir işi üzerine alınış

tır. Yugoslavyanın tatmuş olduğu sağ • 
lam yere ve bağlaşıklarının blokuna gü
Yenerek, ulusu, isteğini 5 mayısta açık.. 

ça bildirmeğe çağırmıştır. Bunda mera
ka değer olan, hük\lmetin bu seçimlerde 
kendini bir parti ile temsil ettirmedi -
ğidir. Yugoslavyada hükumetin parti -
ai yoktur, yalnız B. Yevtiç'in kendisi 
vardır. Partiyi de, bayrağı da, progra • 
mı da, sembolü de o temsil etmektedir. 

Şimdi B. Yevtiç'in etrafında, eski par
tilerin üyeleri iken her tarafa yayılmış 
oldukları halde onu bugünün ve yarının 
adamı olarak tanıyıp alkışlıyan 6000 e 
yakın namzed vardır. Onun ismi, bitmi
yen bir yankının içkinde imiş gibi, Yu
goslavyarun bir ucundan öbür ucuna ka-

dar söylenmekte, kendisi yüzlerce halk 

toplantısında alkışlanmaktadır. Eski 
yugoslav politikacılan arasında yalnız 

B. Paşiç bu kadar büyük bir ün kazana
bilmiştir; yaşıyantar arasında da ancak 
General Jivkoviç, zor ııyasası kullandı
ğı zamanlarda, ona benzetilebilir. 

Bu meraklı hfidiscnin sebebi ne oldu
ğu sorulabilir ..• Çünki B. Yevtiç genç
tir, kırk beş yaşını henüz bitirmiştir. 

B. Yevtıç'in kazancının gizi, taliin

dedir. O, hangi işe başlamışsa başar • 
mıştır. Hadiseler ona müsaid bulunmui" 

tur. Her şeyden önce, barbta, o kurşun
lardan korunmak için hiç bir şey yap ~ 

mamışken, kurşunlar onu esirgemiştir. 
Harb başladığı zaman, doktora tezini 
hazırlamış olduğu halde Zürih'da bulu
nuyordu, fakat bir dakika bile sınaçla
ra girmeği düşünmedi. Çabucak yurdu

na dönüp biran önce subay üniforması. 
nı giymek Uzcre, saatını bile rehine 
koydu. Savaşlarda, bugün bile sakladığı 
miğferi kurşunlarla delikdeşik oldu, 
fakat tali onun, Şarl Morranınkilere 

benziycn düşüncelerle kaynaşan başını 
korudu_ Onun enerjik yüzüne bakıldı
ğı zaman, ancak ferkedilen bir yara izi 
görülür: Bu. bir düpnan mermisinin 
izidir. Eğer, vurulduğu amıda başını bir 
aigara yakmak için biraz sola çevirme • 
miş olsaydı, ondan önceki başbakan ge-

ne sandalyasında kalacaktı. Fakat tali 
merdlerle beraberdir. Marsilya'da ta • 
banc? seslerini duyar duymaz Kıratına 
dbğıl' koştu. Kulaklarında yeni bir kur
§un daha vızıldadı. Dış bakanının kıra
lının yardımına koştuğunu görmemiş 

olan bir jandarma, öldürenin üzerine 
boyuna ateş ediyordu. Fakat B. Yevti
çin yıldızı onu gene gözetti. Gene bu 
yrldız onun, kırallığın vekili sıfatiyle 

yeni bir seçim için ilk defa parlamento
ya girmesini istiyordu. 

Onun şansının hikayesi budur. Yol
culuğa çıkmazdan önce onun elini sık -
mak istiyen kimseler vardır. Bununla 
beraber, günde 18 saat çalışan bir ada
mın her başardığı işi taHe yormak doğ
ru olamaz. Dört saatlik uyku onun sağ • 
lam sıhhatına ve kuvvetti vücuduna pek 
:iyi y~tmektedir. İşlerini en çok yataklı 
vagonlarda, tayyare erde ve her zaman 
doğrudan dogruya yapılan konuşmalar
da başaran modern bir dı bab:nı için 
bu bir üstünfüktiir. 

Değişiklik Cenevre'de olduğu gibi 
Balkanlarcla da kendisini hissettirmek
tedir. Herkesin kayıdsızJığa mütemayil 
olduğu o memleketlerde, onun gibi ça

lışma erki olan bir adam ergeç göze çar-

pacaktı. O, bizim başlıca iki sıyasa mek-ı 
tebimizdcn Paşiç ite Kıı-al Aleksandrın 
f?'"ktrhinden çıkmış olduğu için, daha 
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a -~-nc-ı gaz ---- k -arımız l 
çok göze çarptı. Barış konferansınd ıı 

katibliğini yaptığı Paşiç'le, - gazetecı 

olduğu için güzel yazıyı ve uzdillığ. 
" sevmesine rağmen - lüzumsuz kelime-

ler kullanmaJan, açık ve doğru konuş-
mayı öğretmişti. Gene ondan az; ko

n~şmasını öğrendi - ~ şimdi bı.ın-ı şa -
ııimaktadır. Fakat konuştuğu z:aman, 
sözü düşüncenin ve konuşr.ıa lüzumu -
nun bir meyvasıdır. Nükteyi sevmekle 
beraber, özel konuşmalarında bile do • 
ğuda adet olduğu gibi c:aali bir nezaket 
göstermez. Çünkü, dü~ünce bakımından 
"parislidir,. tamirat komisyonunda ve 
Pariıı elçiliğinde bulunduğu ve Sen nelı
rinin sol kıyısında gezdiği zaman böyle 
olmağa alışmıştır. 

Onun başlıca özgfü;ü sözünde dur
maktır. Cenevrede de böylelikle kazan
mıştır. Çünkü. Marsilya kıyasını yap
tıranların Yug~lavyaya tarziye verme
leri gerektiği zaman büyük devletler 
kendilerine yalvartmak istiyen bir tavır 
takındılar. O gÜn öğleden sonra B. E • 
den golf oynaıcağa, B. Laval gezmeğe 

gitti. B. Aloisi, sevdiği meşgaleleriyle 
her zamankinden çok uğraşnıağa başla
dı. Buna karşı, ulusal onuru için her 
zaman bütün özgeç.ilere hazır olan bir 
ulusun delegesi olduğunu müdrik bulu
nan B. Yevtiç, konsey kendisine tarziye 
verdirmene 24 saat içinde Cenenedcn 
ayrılacağını dölenle bildirdi. Bu, sav -
saklama metodlarına alış.kın olan sos -
yetede bir yıldırım tesiri yaptı. B. Eden 
golf oyununu bıraktı; BB. Laval ve A
loisi Cenevreye döndüler; B. Titüles
ko koridorlarda onları usaldırmak için 
uğraştL Leman gölünün üstünde, har -
hın kopacağını bildiren bir fırtına yük
seliyordu; Çünkü B. Yevtiçin sözünün 
daima hareket doğurduğunu herkes bi
liyordu .• 

Paşiçle birlikte çatııır.ken B. Yevtiç 
lbir meziyet daha edinmişti. Halk arasın 
dan kendisini görmeğe gelenleri iyi kar

şılayıp ne istediklerini dinlemek. Bizde 
köylüler kırala başvurmadıkları zaman 
doğrudan doğruya başbakanı görüp 

derdlerini veya iste'klerini ona kendile
ri anlatmaktan hoşlanırlar. B. Yevtiç 
onlara her zaman kapısını açık bulun -

durmu_Ştur, onlar da kendilerini Pasiç-

in yanında imiş gibi rahat hissederler • 

Bu yüksek sıyasa mektebinde edin -
diği tecrübe, kırat Ateksandr'ın yanın-
da tamlandı. Kıratın önce aaray ba-

kanı, sonra da dış bakanı oldu. Ölen kı
rat ,insanları anlamasını biliyor, ellerin· 
de kuklaya dönen politikacılarla eğle -
niyordu. Kıratın, adamlan hakkında e
dindiği fikirlerle, Balkan antantının ku
rulması için yaptığı tarihsel teşebbüs
ler, timdiki Başbakan için kıymetli bir 
miras olmuştur. 

Bu suretle yetişen B. Yevtiç'in, dev
letin en büyük orununa yükselmesine 
pşılmamahdır. Naib prens Pol onun 
dölenini, arsıulusal meselelerle diplo • 

masi tekniğindeki bilgisini ve büyük 
yurdseverliğini takdir ederek, Yugos -
lavyanm alın yazılarmr yönetmek işini
B. Yevtiç'e vermiştir. Tesadüfe güven

miyen bir adam olan B. Yevtiç, Yugos
lavyayı nomal bir sıyasal hayata dön -
dürmek ve ona barış içinde refah te -
min etmek işini kabul etti. Ulus ona gU-

veniyor, kazanacağına inanıyor. Kabi-

nesinin üyeleri ile ona yakından yar
dımcılık edenlerin hepsi, aynı düşün • 
celer ve aynı inanlarla dolu sınıf arka

daşlariydir. Düşüncelerdeki bu birlik 
ve tek ve sarsılmaz bir dölenle Yevtiç 
hükumeti halktan, kendisine olan güve-

nini 5 mayısta göstermesini istemiştir. 
Bunu yapmakla beraber, yugoslav birli· 
ğini, yepyeni prensipler üzerine sağ • 

lamca kurulmuş bu birliği her şeyden 

üstün tutmu~tur. Böyle yapar~ parti
külarist fikirlerin, mahalli düşüncelerin 
ve parti kavgalannm sonu yaklaştığını 

haber verm"ş oldu. 

Onun tuttuğu iş büyüktür. Fakat 
B. Yevtiç'in düşmanları, onun ana pren
sipler üzerinde hiç pazarlığa gelmediği

ni ve bunları kabul etmek gerekeceğini 
biliyorlar. Onun esnek ve her zaman 
objektif olmasına rağmen, aldatıcı ka -
nıtlarla savaşacak yetenekte olduğunu 

ve en kurnaz düşmanını en uygun za -
manda yeneceğini bilirler. Böyle olmak
la beraber o, uğraşta her zaman merdce 
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Bu iki şart gozonunde tutulunca, 
Türlciyenin büyük ve mutlu atisi de en 

kuvvetli bir güven altına girmektedir. 
Bugün sınai gelişmeye önem verilmek
le beraber bu i~in önemi türk toprakla
rının tabiiğ zenginliklerini bütün kuv • 
vetleriyle meydana çıkarmak gibi öbür 
ödevlerin yanında ikinci planda görüle
cek bir meseledir. Nitekim, Türkiye 
hükumetinin de bunu takdır etmiş ol -
duğu, uzun zaman sürecek olan ekono -
mi programına tarımın gelişme .. ini de 
katmış olması ve tanm tekniğinin yük

t:ek bir dereceye vardırılarak köylünün 
bilgileri genişletilmesi, Atatürk'ün çok 
ilerileri görür bir kimse olduğunun 

yeni bir belgesi olan ziraate karşı ibü -
yük bir ilgi göstermekte olmasından da 
anlaşılmaktadır. Bundan dolayı, Türki
yenin, tarımı ihmal ederek var ıkuvveti
ni yalnız sanotyie vermek gibi Yunanis
tanın işlediği yanlışı tekrar etmiyeceği
ne temelli umudlar beslenebilir. Türki

yenin temelinden bir köylü yurdu olma· 
sı ve hem de öyle bir köylüsü olan bir 
yurd ki, Bu ülkeyi gezip tanıyanlar on
ların zengin vasıflarını anlata anlata 
bitiremiyorlar. Bunun için, Türkiyeyi 
dotaşmağa gidecek olan her hangi bir 
kimse türkler hakkındaki bilgisini Bey

oğlu sınırlarını aşmak suretiyle ülke iç· 
lcrine doğru yapmalı ve fevkaladeliği 

olan Anadolu halkını mutlaka tanımalı
drr. 

Küçük Asya, nasıl ki vaktiyle zahi
re ambarı diye her yanda tanınmış ise, 
maden zenginlikleri bakımından da bir 
tansrklar (harikalar) memleketi diye a· 
nılmıştır. En eski demirin Anadotudan 

çıktığı da bugün artık isbat edilmiş bir 
sorumdur. Bu da, bugünkü Türkiye 
hükUınetinin, bir demir sanayii yarat
mak için uğraşrnalarmda mükemmel bir 

tarihsel teşvik yerini tutmaktadır. Her 
ne kadar buğün Türkiye bunların işle
tilmesinin önüne duran kendisinden 
daha zengin ve bol madenleri olan ülke· 

lerle boy ölçüşmek zorunda ise de, ve 
her ne .kadar vaktiyle elinde bulundur

duğu tabiiğ tekit, bugün lbaşka ülkeler
de .de ortaya çıkarılmış olması yüzün -

den artık mevzuu bahsolamazsa da, ge
ne bugün, madenleri en zengin olan ül
kelerden biri sayılmaktadır. Bu husus-

ta Türkiyenin madenleri hakkında Prus 
ya jeoloji idaresi tarafından 1928 de 

neşredilmiş olan Krümer'in monograf
yasında güvenilecek malfunat vardır. 

Hele Türkiyenin Ereğli - Zonguldak 
çevresindeki bl!f kömürleri çok önem • 
lidir. Buradaki ıkömürler, Almanyanın 

Sar çevresindeki kömürleri cinsine ben
zetebiliru. İki yıl oluyor ki, Budapeş· 

tenin gaz fabrikası kömürlerini Türki
yeden getirtmektedir. Ülkenin sanayi· 
lc~tirilmesi baknnından da tabiatiyle 

bu çevredeki kömürler küçük görüle • 
miyecek önemdedir. Hele bu madenle
rin Karadenizin hemen kıyısında olma
sı da çıkı imkanlarını çok elverişli bir 
duruma getirmektedir. Fırtınalara .kar
şı .koyacak yeni ve modern limanlar ya

pılınca ki Türkiyenin bu işe harcıya • 
cağı para çok yerinde harcanmış bir pa
ra olacaktır, çıkının çok yükselmesi 
beklA:nebilir. 

Kömür ocaklarındaki tesisatın 

da daha mükemmel bir biçime sokulma
ııı da lüzamlu görüJmüııtür. Bu suretle, 
ülke içindeki sanayi yogaltnnına hiç 
ziyan vermeden, Türkiyede İngiliz ve 
rus. kömürleri ile yarış edebilmek ye -
teneği de kazanılmış olacaktır. Petrol 
çıkarmak için de araştırmaların yapıl
masına devam ediliyor. Türkiye'nin, 
dünya ekonomisinde önemli bir yer 

hareket eder. En sevdiği sporun eskrim 

olması da belki bunun içindir. Çok iyi 
kılıç kullanır ve sabahları saat yedide 
yataktan kalkar kalkmaz eskrim ekzer
sisleri yapar. Onun, dört köşeye yakın 
biçimi ve hafif şişmanlığile hakikiğ bir 

usta gibi darbeler vuracağına kim ina
mr? Bununla beraber, sıyasa adamları 

uğraş tekniğini böylelikle öğreniyorlar. 
M. Svrctovsky 

tuttuğu Krom, manganez, borazit, zım
para taşı gibi birçok zengin madenleri 
vardır. Türkiyenin Erganide daha eski 
zamanlarda adı bütün dünyaya yayıl· 

mış olan çok önemli bakır madenleri de 
vardır. Erganideki maden ocaklarının 

modern bir biçime sokulması ve Anado-
1 u demiryolunun ~apılmakta olan bir 
kolu ile ekonomik alanlara bağlanması 
işlerine devam edilmektedir; bu işler 

1936 da bitmiş olacaktır. Ergani maden

lerinin katılması, hükfunctin eko
nomik programında büyük bir rol 
oynamaktadır. Bu madenlerden yıl. 

da on beş - yirmi bin ton bakır 

çıkarılması umudedilmektedir ki, bu 

mikdar, Almanyanın bütün bakır üreti
mi kadardır. Demir madeni sanayii ku
rulması jçin hükfimet tedbirler almıştır. 

Türkiye ekonomisinin tabiiğ temelle
rini teş.kiJ eden bu bellibaşlı unsurları 
hakkında ufak bir dü~ün c<iindikten 

sonra modern Türkiyenin bugünkü eko
nomi sıyasasının anayollarını da onun 
idea:Jerinde ve genel sıyasa programın
da araııtn arak anlamağa çalışacağız. Da
ha başlangıçta söylemek lazımdır ki, 

batı hıristiyanhğı kültür çevreleri bu 
ülkeyi bir türlü kendilerini kurtarama
dıkları biribirine çok aykırı biçimlerle 
anlamışlardır. İşte tür.it olmıyanlar, da
ha doğrusu yabncılar tarafından Tür • 

kiye haık.kında yazılmış birçak izerlerin 
neden kötü ve hiç bir işe yaramaz şey • 
ler olduğu da bundan pek iyi anlaşıla -
bilir. Bir defa bu gibilerin kullandık -
tarı ölçüler ülkeye de, kültüre de ya • 

hancıdır. bu noktayı gösterdikten son
ra, diyebiliriz ki, modern Tü11kiyenin 
en bellibaşlı iki ideel temeli vardır. 
Bunlar da nasiyonalizm ve modernizm. 
dir. Ancak bunun da izaha lüzumu olan 
bir anlamı vardır. 

Bemar Şov gençlikten ve 
ihtiyarlıktan bahsediyor 

Ünlü İngiliz yazmanı Bernar Şov 
bir mülakatında şunları söylemi§tir: 

Bir adamın hayatında en güi devre 
kırk yaş sularıdır. Bu yaşa vardığım za
man korkunç bir devre geçirmiş oldu. 
ğumu hatırlıyorum. İnsanların çoğu bu 
hissi duymuşlardır. 40 yaşında insan 
artık bir daha gençleşemiyeceğini bilir, 
fakat hala kendini gençlikle ilgili gös
terecek kadar da gençtir. 

Bu korkunç bir devredir. 

40 la 50 yaş arasın'aa insan bu duy -
guyla ve bu duygunun gerektirdiüi ted
birleri almakta telaştadır. Sonra, 50 ite 
60 arasında, ııhhat sorumu can sıkar. 

Çoğun, insan kendini iyi hissetmez, 
ve vücud denilen ihtiyar çöküntü yıllar 
arasında gıcırdar ve çatırdar. 

60 yaşından sonra yeni doğuş gelir. 
İnsan adeta hayatla yeni bir mukavele 
imzalamış gibidir, kendini iyi, kaygu • 
suz, hemen hemen cesaretli hisseder. 
Hiç bir şey size ulaşamaz gibi görünür. 

80 yaşrnda ben yorgunluk belgeleri
ni duymaya başlıyorum. Hala diık dur
maya çalrşryorum, esnek bir adnnJa yü
rüyorum, fakat ihtiyarladığımı kendim
den saklıyamıyorum. 

Hakikatte ben geçen sonteırinde öl
düm. 

Yolumun sonuna gelmiştim ve artık 
bitmiş olduğumu duydum. Bu kere de, 
her zamanki gibi, son dakikaya bdu 
çok çalışmıştım. 

Kalbim bu dakikada durmuş olsay

dı, şöhretim bakımı:ndan pek bu mükem· 
mel bir şey olacaktı. Bu gidiş, herkese 

"Şov gene işini iyi idare etti,, dedirte -
cekti. 

Fakat beni yatağa koydular, Us gUn 
uyudum ve on beş gün sonra ıiyileşmiır 
tim. 

Çok çalışan her adamın 38 yaşına 

geldiği zaman 15 ay süreyle yatağa yat
ması doğru olacağı kanaatindeyim. Ta

rih kırkına doğru ölmüş adamların ad
tariyle doludur. Bunlar eğer bir yıl ya
takta kalabilmiş olsalardı dalia fazla 
vasarlardı. 
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İşleri biten tekaüd ve 
yetim maaşları 

24. 3. 935 den 28. 4. 935 şc !kadar işi bf • 
ten tekaüd ve yetim tnaa§ları: 

Kozan .kaymakamı Ahmet Mazhar 
yetim, Cebelibereket hususi muhasebe 
sabık Md. Abdülhak Niyazi tekaUd, 
KoylhiPar nüfus memuru Tahsin ycti.ııtt 

İnoz kaymakamlığından mütekaid Ah· 
met yetim, Belviran nahiyesi müdürü 
Hicri tekaüd, Kalei tavas nahiyesi mü· 
dürü Ahmet Akif yetim, Gördes nüfuı 
memuru Ahmet Hamdi tekaUd, Niğde 
hususi muhasebe damı.ılık hayvanat 
depo ambar memurluğundan mütdkait 

Rifat yetim, Kılıçalipaşa eski nüfu• 

memuru Ömer Lütfi tekaüd, Silvan hu

susi Jnuhasebe memuru Süleyman ye -

tim, Doğanbey nahiyesi müdür vc!dli 

Ali Riza yetim, Bilecik hususi muha· 

sebe müdürlüğünden mütekait $"Lıri 

yetim, Muğla iaşe nezareti heyeti tef -
tişiye müdürlüğünden mütekcit ölü Os
man Remz.i yetim, Adana iskan istatis· 
tik memuru Ali Ulvi yetim, Adana ev· 
rak müdürü ölü Abdülbaki yetim, İs -
tanbul beled~yıcsi kavaslığından müte -
kait Hüseyin yetim, Karadere nahiyesi 
müdürü Şükrü tekaüd, Sanıutlu nahiye· 
si tahrirat katibi Adil yetim, Develi nU
fus katibi Mehmet Hulusi yetim, Umu-

ru hukukiye müdüriyeti tenfizi ilamat 
memurluğundan mazul Hüseyin Hüsnil 

tekaüt, Beyoğlu belediye şubesi tahs'l

darı Osman tekaüd, İnegöl nüfus me

murluğundan mütekaid Sabri yetim, 

Çarşı mezat idaresi tesellüm memııru 

Bekir tekaüd, Osmancık huı:.usi muha· 

sebe eski tahsildarı Ömer tekaüd, Si • 

vas eski valisi Ahmet Faik tekaüd, Kır· 

eli nahiyesi müdürü Ali Rüştü yetin\ 

Gördes hususi muhasebe memuru Nurl 

tekaüd, Ceyhan eski nüfus memuru 

Hasan Ali yetim, Hüdavendigar vilfi • 

yeti nüfus idaresi katibliğinden müte

kaid ölü Meluned yetim, Hendek nahi· 

~si müdürü Halil Vamrk yetim, İspir 

kaymakamı Ahmet Zemci tekaüd, Kuz· 

ca nahiyesi müdürü İbrahim Etem ye • 

tim, Silivri kaymakamı Mehmet Ali ye

tim, Muğla şehremaneti vezne mümey• 

yizi Osman Nuri yetim, Geligüzan na

hiyesi müdürü Bahri tekaüd, Balya es. 

ki kaymakamı ölü İbrahim Etem ye • 

tim, Devrek nüfus memurluğundan 

mütekait Hüseyin yetim, İzmir hususi 

muhasebe memuru Mehmet Şevki teka· 

üd, Seferihisar tahrirat katibliğinden 

mütekaid İsmail Hakkı yetim, İstanbul 

belediyesi matbaa müdürü Hakkı te • 

kaüd, İstanbul belediyesi müfettişi Os

man Nuri Aksungur tekaüd, Üsküdar 

belediye şubesi evzan memuru M. Nuri 

yetim, Vakfıkebir hususi muhasebeme

muru Fehmi tekaüd, Tavas kazası eski 
tahrirat katibi Hacı Kemal tekaüd, Ho
pa hususi muhasebe tahsildarı Mehmet 

Şükrü tekaüd, Haremeyni muhteremeyn 
tercümanı ölil Ata yetim. 

Tüze Bakanlığında 
Tokad sorgu haklın vekilliğine 

lağvolunan Kars adli ihtısas mah· 
kemesi müstantiği Ahmed Ham
di, Edirne sorgu hakim vekilliği
ne Sinob adli ihtısas mahkemesi 
müstantiği Mustafa Zühtü, Bile
cik müddeiumumiliğine lağvolu

nan Lüleburgaz adli ihtısas mah
kemesi müddeiumumisi İbrahim, 
Akçeşehir azalığına Beyşehir ce
za hakimi Kadri, Kuşadası hukuk 
hakimliğine Ovacık sulh hakimi 
Mehmed Faik, İzmir müstantik
liğine Muş müddeiumumisi Milin 
taz, Silivri müddeiumumiliğine 
Çölemerik mi:ddeiumumisi Nuri 
Mustafa, U şa!: m:iddeiumurni mu• 
avinliğine hukuk mezunlarından 
Fethi Sezai, Sıvas müddeiumumt 
muavinliğine hukuk mezunların· 
dan Mehmed Tuğrul, Balıkesir 
ceza hakimliğine Niksar llakiml 
Salim, Ilgın sorgu hakim vekilli· 
ğine Kilis sorgu hakim vekili İr
fan, Sıvas sulh hakimliğine Niğ
de müddeiumumi muavini Murad, 
Sıvas aza muavinliğine hukuk me· 
zunu Baha tayin edilmişlerdir. 



Yurd Postası 

Y oz_gad .uollar ında 

Yoq.rmgm~ 

Çorum'dan, Yozıad'a kadar uppan 

düzenli, j'Üze! yolun iki yaJU. w.ı.u 
çalıpıı toprak aüren, tohum aaçaa kir· 

lüJerJe dolu. .. 

b1' 66riJalffl 
- Xiyde okul ... _, . 
-Var-
- Okulunu MVCr mWn 
-Cam.ı>L.. 

Dik yamaçlarua, bozl&fllllt düdük _ 
lerin,, böyle, bqt.an bap yeıer~ p 
Çeken bir şe1cle girdiğini p;rmek, iau
oı hayran hayran aaygdandırıJIOf-

Olmluma e1111 Plıi llften ._.. 6 
..,ı.m,M:ı' alwoekclsel.,,.. 
ı. verdi. . 

.. lleldıellee tirli tirli bı .. 
.. Eir çcş::ncde bir yudum .._ ~ 

lren, cıgarasını dumanlamak iatİJllA 
bir köylü, yanımızda pcydahlanmqtı. 
Bizimle konuşan ekinciain Fiizil ~ 
Yordu ; gönlü, yeni yıl tırünü büyük u
mutlarla dolu' n. 

-··Bu. toprak,, di,....._ gak.._. -
lretliclit. KcndUi.aj aew:aJed"9 tmet w
renJerin yürepni hoı etmekten 6fUi 
durmamıştır.,, 

Toprak, bunlarda da kara upanla 
lrazıılJ'M. eüriiHlywda. EWdye, 'bamın 
)'eni ~ ~ • ,.,, •• "'"" 

daluı mlay ft 1-y&ldea ı.,.lak ohıca
lnu 9iylemek imte&. Y-tm ykl 1 

bur.tt••: 
- Doinı ama, bunlar bizim toprafa 

Uygun gelmiyor. Bir ke.ı deneyecek ol-

dukta, 80Jha11 tf1etemedik bir tUrflL 

kuım llıebya, pu1hıll, etek etek .er
diği paralar yerine Wr ç.ift (cumba) ala-

llladttma bir ı.,ıı lbC114iiklıea .-ra: 
- .. Elcid, diJorchl, bllbachn, dede

clen. kalma ba apam, cmvem brr..~ 

lbak, ltJerin1 4aha tu ı~nlerüai al • 

~ ieterler; gel cör ki. ipai.zde buaaa 

kw•nac•'r., beceacek Jıııinıethr 7Qk.. 

... •Jillerdmt. ..ı.. açdm. 
KöylQ, ileri yaraçlarla toprak iti• 

!benin faydaıım bvnmq, ıezmiı bu • 
lunuyordu. İleri ve iyi ıörtıtlil ihtiya • 
ra, tasa etmemesini Atatilrk yurdam!a 
hUtün dileklerinin birer birer yerine ıe
lec:efini llSyledim.. 

Kayiin, yıfın yıfın çocukları, ha1b 
haıb otomobilimisi ~vrelemiılerdL 

İçlerinden biriıine 10rdum: 

Y8llalf-

Jtöyi1 ıfl.ıelleftinne. lı!ıyvanları HV

me, usb, ekonomi kuram1an Pli- Bu. 
kurumJarm flyeleri yahm okurlar •• 

lilmJı Wyaııa lradm. ..... .lallb topla 

oJarak callflfWda:Wf- Geçea ,.., u. 
ylll lllJU, - açık ebrlk ıel~ımllJ. 
a,.1e apçJar Ullllf. Yollar pmurdan 
ıeçDmlyonmq. GUbreler ortahkt.a sak 

kata ve çirkin ıarilnUyormuf.. Köyil 

gilzeDtfthw bıamu. aymı btlhıD 

bpattmf, ı•teıce afaç dilanff, gtlb~ 

leri aklı yerlere bldmmq. Şimdi yol

ların dilzenlenmesine çalıııyorlaımq. 

Hayvanlan sevme kurumu, Jte ta

vuklardan blt'""ll- D7~ ...
cinaled iSnceleri Oçil J,ulnulren ffmcU 
Jlml dk• hlaJt. 

Ekonomi a&ku brumları da çok ça-

lıppormUI-

Okula. .Wy için wdmleri bunlarla 
hlıımJGi .... Tlrk dnriminl pymik 
itfbqtaptipiBlf. 

oa.ıo.1n _.. ... bir .eviaç yayıl • 

llllfb. Yanmdati arkac!aflar, kilçilk1ere 

pkolata vermek iıtccliler. Qnlar, ._, 

• Wr ulon adamı &lai, incelikle geri ver-

- Çikolata ,_me, decliı., bi.ıe, 

......,petenria-

Çamlıklar ,erlmll dediler.. 

Bakbm, mıı bir ar, kKll kıyıları 
aln .ıw tatuftanl)'Orda. Bir bflyOye 
tutahn11f, içinde ..t reı* çiçekler 

ULUS 
SAYIFAı S 

ı zzzwcz c - &ES ı a wsı a & EL 

Hırsızlar tululdu Şostakoviç, sanabm ve kompozisyon 
hakkındaki diifüncelerini anlabyor 

Bayramın irisi ,w.ü, Ana -
fartalar caddesinde Sejfullah 
Necib kardeılerin ve yanında bu
lunan Hanri Zaıanııa cljjlrlrl._ 
airerek kasa ım-k swetile ,.. • 
pdan hırualıjm itleJ'eDİllİ (faili
ai) 1De7dana çıbnmt.k için poliı 
ara vermeden P'•fllUlkt• idi. 

lluailti llullia M.--... ,,_;ı _ 
diğini da. lliMMttUiüııis &ı f• -1 ''*: 

- ~e lda"lı:le .,_sa. 
mMda -,ı-... Ba .....,., 1§16-Bt7 
yıllarına rutlar. O saman acak on,.... 
Jannaa vardım. !lota oku.fUtt JUIDl7I 
Sok çabak bvracbm. Bea1le mBbmne1 
tm lnıWıt ft iy! bir mlbtk Wuuı but. 
IDUf)arctı. Koı•.,.m.,._ bq1adıtım flJı: 

sovyet kompozitörlerinia Mııieiw ~ 
re sade ve özlü bir mtbik ,.atmak -
lidı.iz de olabilir. Bundan hapa 1111 u • 
delik, irmik .... illin ..... imla te~il
lerindea de onaya çW-lıdır. Kom• 
pozltör wı ........... a' ,. çelı. Arattmnaltr IOllllCUDda bun

ların ........ ,~ ...... _..... prlrıen bu odjimliae ...... M'Mhal 
eliler •reldildednl • feda ........ . ......................... 
clir. ltompodtBr fllllU m• mbdır ki 
kendllille rerUea ıeçmlf ...,.,, ... 

x.,..m Ha.- ............ . 
ammlanmdakf ıe,ebbllaJer bugün için 
mbii dtfc1lf bir feY ayı!amu.Ancalr bu 
ça"'"'8hır benim ileride dddil bıerJer 
ftftbftmeme ~ etmlıptlr. Jraapost. 
tar Otuunov'u ....mt,te Leın•,....a 
komeıwtu .... plJraao w ........ 
im, kompmılayon koluna da Wıib et 
miılim· l9t9. ~ t9!S de lrom
po&la'J• aufmı bitirdim. Ve anaçı!a 
(8ellfoal opu IO)a eana.n, Ba .n-

.... Yit calthklmn ...... da elıı: • smcm anaçlanyJe ~bir ..... 
dk yaıatu•Wır. libis oJ.ak llah•••'8fba. 

Buaıadaaepm,.IT ..... .._ 
lla4ıki Mbct Ye lriirllçl Bay L,ı. 
ael ve Feyza)lahm map•waı -.. 
7&nlarm da bunlar olc:laia tesbit 
edİlmiftir. Ewalar emniyet di -
rektarliijii ildmci pıbe oda1mda
dır ve aahibleri ıelip almaktadır. 

itte timdi-. t•. mo ,.._. 
da m8dk ....... , ....... ba t...s. 
............ ,. 5 4'ta -- ecıı,o. 
........... .,..ph ...... ... 
...., .. w..ımtıWr ..... a~ 
nılAlllı:....... .... ftU ••• - .. 1-
dataw llenAs.... edm• T.ı.. 
bu,... .............. 1 ....... . ea,lelikle Anbnda ,.Har • fcmld• w koa1tı•wardl psllıpn 

.......... .,. ld o w1dt DIJ'Ola& Yeni ı ' 1 , ... ,.,,. ea iyi.._ 

. 
r.ataaa anısı. 

dnberi epD Jralaa ba Dd IOJ • 
ıanculaia qr.,..ı. de ortaya çı
kanl;wqtw. Humlann plchlda. 
rmclu lüç Mr f8Y Atama'"IJ ol • 
malan kenclilerinin ne kadar ula 
bir kanlama altmıle lmakılcLk. 
larmı anlatıyor •• ITBDla, Hamdi. 
nİD bir ramini ko,ar, poJjajmjzi 
bapnmmdan dolayı heriz. 

•••• 
A-' • llallmri Betlr·•'•lar .. , 
Buıün IOYJ'8l artiıtlerinin sa

at 21 de Hallmniade verecekleri 
lmwr içia Hallaıwiaden clawti • 
J'8 dalıddac::aktır • IConıere ıelnıek 
iatiyenler eaat 17,30 ile 18 ara • 
macla Halknine •elerek cirme 
brtlarmı tedarik etmelidirler. 

açmı menevifli bir glzfln eD(inlildcrine 
dalar gibi, çamların mor kanatlarına 

baka kaldım. 
Gilndlbktl delikaabya timdi bak ve-

riycırdam. 

•e yanık ne ıöntlWm ..,liijVid'!I: 
Yosıatl pımrıııda ,.,_ ellıal, 
oıu-. ..,,,.rdba DU/ı ylrimi 
IClme al1l•1'm p.rip MJJmi 
A.mu, S ..... U. amu ...•. 

CMclet BAYKAL 

"'Betler.,, .... ,. ·- teskl .ttmcta bala • 
_,...n1ıaa. Ba ll'BP .... ı.a.. da 91De • 
riale • ~ ıa imam ıtı..w . w.. 
ukof, bir de onun talebeal o1aa oı.u . 
nov'dı. 

KomenMuvank daha çok mi mtlsi. 
il ile ulnıtıyordam. Kowı tiduvan bl-
tll'dlklıeii ... ..,.. ... ..,.... ... 
dkedllıiyatsm ....... h, V.9t1-
dq bimpmtıldw- ....... ,. ...... 
....... Uabeq-Atbm, ltinclfmit'i tet. 
JdJre ltlltı.d•.BalM'Dl nerk:d Claoe • 
nim içi• ~. içinden ~ıkımu 
te)'lerdi n bana eau olmıyan bir takım 
uydurmaJar cibl g&ilaU,Wcla. Halbuki 
Bu daha çok, bu nevi milzite allflDllDJt 
olmmtdmı ileri geH7ord11. BJras IODl'a 

bu mtlslk-çf1erde de, &sıtln derlnUkleT 
bana,. "9pdnn ... berlerine larp bL 
yOlr Wr lılrJrmldr n,mı,. bqladım. O 
clevlrde ....,,,.., Stlewlnslıt ... bll'WS 
da Jffoı:lemit ~ lmb 
dıt tesir yapJJ0111& Bm 'I ben6ıır1 
fUftU da llSyleyim kik~ 
da&giiafftjiml UM 8tlu uıt t 4f 
de delili& 

Ba modern mBzik kllltlriyle Uim1 • 
tıktaıı IClla ıanu kesin olarak anladım 
b\itUa ı. cer~l• müik 8aatmda 
Wrtemelolamas. Stıau• ~ ..... .... 
7flk .... o'ıMlrle .............. . 
13ylemellyial ld bndlll yenilik arar • 
1ren mO.ılk anatmm ...ı ruhunu unut • 

maktadır. Kendiıl taba ,.ıı: bir hıcelilPi 

pec'dui llbsmcla ltlr ....t mlidt mn • 
bulıiı yapıyordu. Halbuki bu anla)'Jf 
IMınim anat telakkilerime uymıyordu. 
Bunu fark ettikten aonna onlarm da 
teılrinden kurtularak lrendi lfsgl mlbik 
dilimi yaratmıra koyuldum. 

SovyetleT birliğindeki mlldk dinle • 
ylderi bmpozltörden ,.eni pyler im • 

ncii r._;....-... ıı.ıım.am. Nev. 
yorkta oynanan "Leydi Makbet,, cıpe. 
ıwndır. Bu opeıamm taklide( bir qf • 
gon w,a tekf1cl '*her oldalıma ki• 
H ileri lilrenııu. Bunu milzik dlppele. ..._ ..... ,.,. 

limdl bu ylnette saı...-. çok ko. 
..,,..,. • ...... fsla,Wr,.... ....,,.. ... , ..... , ... ~ 
berlerfmia bir ban .. k1' .... 
lflenınit olmıyor. EbWerimiıı fara. 
da olduğum içiıı yeni ymdıfım i.ıerler 
de ayın llltalaı-. ftpnemele çal.lfl)'o • 
na. Son ......... buı lasttmwtal 
Ye oda bel'Jeri ,.._.,.. ......... Ley. 
dl Makbet'ta aama piyano~ "24 ... 
IU., De viyolwtJ ıçm bir Jıılg ...a 
yucbm. 

~1sı..:ımletW4 ~. 
nda ••• .,, ...... ..,... '11' -

ada~ .......... .e,I_ 
ı ..... 111-...•J 1 ........ 

ce mtldlf deaDat Uflf mGdfe çok,. 
.,...., .. ,.... Wrçok ... " .. ,. 
mUdii ,..t-. llaıce; lımıpadt6r, m .ı. 
silfıa 1- kelam .. ......_.lıdır. ~ 
ır:ik iter terden &nce bir terbiye araaıı 
dır. Dialiyenlet"e fikir ve heyecan ver. 
melidir • ...,.._ .... mlzlk, fikir ft .... ~...,.._ ... 
... 311. I' 2 1 .. ~ h fıdi 
mll.ıilı;, Rlll7lda nldd• pek przlıml 
olan gfnpne romwn•lan ıfbl )'lbancı 
c1mtıea de ..,_.. ... Bo-.,.t kompOıı 
dt6dert 11u etıence m1lzilinla de ter~ 
y. ve estetik yollarmda ,oru.eıfıMı 

çalqmalıdubır. Ben. Jrıedl .... tı ••, bu 
yoldm ylrtlyonm. 

lovyea ardallerl komerl 

meaiııi BP=mnltler - .. baldJrl - - tistl 
natı yçmacıpıdaıı ayır.el edıeWleoek 

bir dilzeJ'e ıelmitlerdir. Dhıleylclleri
mb,, her ıeydıea &ıce, blsden •delik w 
lçtcalik istemektedirler. Sovyet dinle. 
ylcllerinin bu lıtiyaçluım brplam.lk 
!çhı batı w rua klaaikledn.in edan adım 
isJedwlm ytlrimejl lU... roktur. Bir 
n,,... bdar cllHI oluna olıan. p-

posi 
o,.~ 

17de ••-11•.mtebiMe 
güzel bir m ı ır ~. Jta. 
!abalık din!eylciler tarafmdan 
takdirle takib edilen 

• eak War defer ahfbl oJwmı•. Bls, alkqlanmqtsr. 

!!!:Ys'un romam Ttıfribı • 

San Michele'nin kitabı 
duymut. baydır gibi olmuştu. Rahatsuhğı • 
mn bu korkudan geldiğine emincU. 

"Hayır dedim, bu her JaaJde tebesstimün· 
den 11eri plmi§tir.,, Ben gelinciye kadar ya· 
taktan çıkmamasını tenbih ettim. Hastalı • 
fmm ne olduğunu sordu, bilmediğimi s5y • 
ledün. Halbuki arasam çok iyi bildiğim bu 
hat8hğm ne olc!afm mlanqtım. Gitmek 
üzere ayağa kalktığım zaman ona ıordum: 

bibi poklmnllfa pliJonhl. Acele bir İ§ için 
benimle konupcağmr, bidikte dönmemizi 
IÖyledi. 

m kac!mlanam ~ pldiii Ja1r ~ 
için bunlar mUn11ib fqler ~ J.tene. 
nü bir met19 •lmı:ı, huna--kanpnam. fakat 

l'aua; Abel 'llVNT 
, TertP"" ptlıwa: lfaııbi BAn>AR 

1 

• akat eve döner dönmez sanki bütün kuvve
::. ~c~dumdan çekiliyor ve dii§ünceleri-

1 

) UStüne toza benziyen, kurşuni bir ölüm 
.!°_~l~~ çöküyordu. Mamzel Agata'nm 
~wqmeül oldağmtu öğrendiğim gln· 
) beri g-eceleri nyayanuyoıdum. Niha-

et iti İneçti Tahibe açtmı. 8N e i~ ba_ll!l!n
dan aavnuyoraumu? Ondan korktuğunum 
~ağa baılıyarum." dedi. Beni ondan kur
;:_~ fakirleri için kencfısine 1000 frank ve
-"q:gırni söyledim. 

te?en onu bu gece aavanm. Siz yama Jlalla 
d 1!-1- İyi habeder alacağımzı mnuyorum,, 
tdı. Fakat ertesi cün İneç kiliscse:1111i .. nde11G &yia 

l'apıJnıadı D-~L. L.!.. .. •• hastaJ•-!lki · AillDu .... gun once GFA-s'J' 

but t geç olduğu için yerine bafkasım da 
beni anıaıuqa. Hemen mne &ittim. Kamı da 
tec aratmak üzere olduğunu, kocasmm diia 
bortel baytlmak üzere iken eve geldiğilli, bir 

ak görmüşe bemodiğini aöyledi. 
._ '!antzel Agata'ya meseleyi aÇDllltı. la • 
~ ınu umuyordu. Fakat bilikia gayet sa • 
ti. 8 uran Mamzel Agata ma pJiimsemit-

unuıa &zerine odada çok tuhaf bir kodm 

"Siz rahib olduğunuz için daha iyi bilirsiniz. 
hcilde bir Saint Lazare vardır ..... 

Rwhib ..,ıf bir sesle cevab •erdi: "La· 
-. ...,.... IOlll"a dirilen adamdır.,, 
~en IOlll"8 ldmbilir ne halde idi?,, 
-ÖlUm, çehresinde bir ceset maviliği bı· 

a•m4tL Parmaklan soğuktu. Siyah tınıak· 
ı.n wmttL O'stilne başma mezar kokusu 
.... , .. Leare, dirilişini kutlamak için 
plnait olan halkm arasından geçerken, oa
Jarm neşeli çrğhklan ağızlarında kalıyor, 
dilşUncelerinin üstüne toza benziyen kor • 
kmıç bir gölge çıökiiyudu. Hepsi biribiri az. 
blmdan kaçtılar.,, 

Rahib banim anlatırken ıesl gittikçe a
)'Jflıyor, yibii sararıyordu. 

"Acaba Lmre diriJm biricik kjrme mi 
idi? Onan bir m kardeşi yok mu idi?,, diye 
sordum. Rahib bir korku çığlığı kopaıarak 
ellerini yflziine kapadı. 

lleıdivmden inerır.ı Sefaretin atatanl • 
llteri JliraJay Staafl'a suılı 1•• O e• 

Onun evinde ~lanm•n içerken dedi ki: 
"Ben sizin doatuD1IZlllD. yapın da aidnkl • 
Din iki misli. Kendi lyDif.inis için ~u,. 
ceğim pyleri yanlıı anlamaym. Karım da, 
ben de, hastalanmza pek mUstebidane mua
mele ettiğiniz hakkında şik'iyetler duyduk. 
Hiç kimse, sD"Blı sırasız disiplin ve itaat ke
limelerini işitmek istemez. Kadınlar, bilhas
sa fransı.z kadınları, ıizin gibi bir delikanlı· 
dan ıert muamele görpıefe ahpk değiller
dir. İtin kötUd, size kumanda etmek ve 
bafkalarmdan itaat görmek tabii geliyor 
ama aldanıyorsunuz, genç dosmm; kimse 
itaat etmekten hOflanmu. Herm •wawn • 
da etmeği sever.,, 

-"Hayır, birçok kimseler ve kadmlarm 
hemen hepsi itaat etmekten ~" 

Doatmn kapıdan yana bakarak: •me -
Dince görününüz,, dedi ve devam etti: "Sim
di daha mühim bir mevzua geçelim: sizin, 
hususi hayatmıza müteallik ıeylerle az mq
gut olduğunuz, evinizde esrarengiz bir kadm 
balandağa -L.ı-:- .. --:ı:.. k 9>1os -.,--.;rn. l.nguaa ODI WIDD 
kansı bile kanmm yanında bundan bahset • 
ti ~ kanm sizi mitdafaa etti. Size oğullan 
cibi muamele eden İsveç Sefiri ile karım ba
aa da,aıtana • derterl lfitekim mpc da
yecalrls. Sim slbl bqak tnailı. '" ı...... 

o ka i : •IP"ırctan aYIDIZI,, 
Miralaya tetekJdir .... tamamen .... 

lı otcıuıunu. kadmı birçok defalar kol •ali 
Uteditiml fakat keacfjmde Sa lmclret bu • 
lamadığmu aöyJeclim. 

" Kolay olmadığım bilirim, dedi, bea de 
genç oldum. Eğer onu kovmağa cesaret ede
miyorsamz ben size yaıdmı ederim. Şimdiye 
kadar kadın, erkek, thmeden korkmadım. 
Altı büyük muharebede ölümle karplqtmı.,, 

llJ!ir 4e Mamzel Agata De karp1apı da 
göriiraünüz." 

- " Kadıam iaveçli Gldufum mu ., ... 
mek İltiyonunuz? Daha iyJ. Pek -...... 
mu ...._ '1181ta8iyle hudud haricine at • 
taamı. Yarm sabah mt onda size ıetece 
fim. Beni bekleyiniz.,, 

- "Hayır, tqekldir ederim. Eliınde • 
dağa aman kendisine ula yanapnam.,, 

Miralay hayretle bana bakarak: 
- " Evet ama onunla yatmaktan da 

ldnmiyoraunuz r,, dedi. 
Az daha kusuyordum. Bereket 

bana bir kadeh bl"andy ve soda verdi. Mu~ 
zafferiyetimi.zi kutlamak için de beni erted 
ıqam yemeğe çaludl. Aqam Madam S~ 
aff'la ildmis yemek redik. lliralaym mhtıa.: 
tr pek V! defi1dL (Sonu v -} 
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DIŞ ARDAN GELE SON DUYUK L-A R 
FRANSA'DA 

Sovyet · Fransız 
görüşmeleri 

Paris, 28 (A.A.) - Sovyet Hü
yük Elçisi B. Potmekin dün B. 
Laval ile iki satten artık görüş
müştür. Ancak sovyet elçisi, gö
rüşmelere devam etmeden önce 
konuşmaların sonucunu Moskova
ya bildirmek istemiştir. 
Görüşmelerin yolunda gittiği 

ve gelecek haf ta içinde uzlaşma 
temellerinin tesbit edilebileceği 
oranlaruyor (tahmin ediliyor). 
Hazırlanacak andlaşma B. Laval 
ile B. Potemkin tarafından para
fa edilecek ve B. Lava! Moskova
ya gittiği vakit orada imzalana
caktır. 

· Fransız helediye 
seçimi ve radikaller 

Liyon 28 (A.A.) - B. Eryo, 
radikal partisinin belediye seçi
minde alacağı durumu anlatarak 
sağ ve solun şiddetten yana olan
larına ve hele devrim istiyen ve 
ulusal savga (müdafaa) için hazır
lanma lüzumunu kabul etmiyen
lede uğraşmak üzere bütün cu
murluk severleri birleşmeye ça
ğırmıştır. B. Eryo bundan sonra 
barışçıhğı bir kere daha ileri sür
dükten sonra bütün uluslar için 
güvenlik içinde banş dilemiştir. 
Ve Almanya hakkında da demiş
ti rki: 

"- Kopan bağları yeniden 
kuvvetlendirmeye imkan olacağı
na gene inanıyoruz. Son nefesimi
ze kadar bu yolda çalışacağız. An
cak Fransayı hiç bir serüvene 
(sergüzeşte) ~ürüklemek de iste
meyiz . ., 

DAr.INTK DUYUKLAH 

ALMANYA 'DA DİNSEL GAZE
TELERiN ÇIK.MAS! YASAK 
Berlin, 28 (A.A.) - B. Rozem

berg, Fölkişer Beobahter gazete
sinde çıkan bir yazısında diyor ki: 
"Alman basın yönetgesinin kato
lik ve protestan basınları yasak 
eden buyrultusu yalnız gündelik 
gazeteler içindir. Sıyasal mesele
lerle uğraşmryan, yalnız dinsel 
dergiler çıkabilir.,, 

l\foskova'ya giden lwy<"timiz 

Moskova, 28 (A.A.} - Türk 
konuklar Leningrad'a gelmişler 

ve dış komiserliğinin Leningrad 
delegesi ile Sovyetler Birliği ya
bancı kültür birleşiti murahhas-
1 arı tarafından karşılanmışlardır. 

Konuklar Leningrad'da üç gün 
kalacaklar, şehri ve kurumlan g e
zeceklerdir: 

ISPANY A. KABiNESİ 
ÇEKlLiYOR Ml ? 

Madrid, 28 (A.A.) - Başba
kan B. Löru, hükumetin mayrs 
başında çekilmesi iktimalı oldu
ğunu söylemiştir. Başbakanın bu 
diyevi parti önderlerinin hir top
lantısından sonra yapılmıştır. 

Çin' deki <;arpn~malar 

Paris, 28 (A.A.) - St:mürge
ler (müstemlekeler) bakanlığının 
öğrendiğine göre Çin'dc hükumet 
ordulariyle çarpışmakta olan ko
münist kuvvetleri., 15000 kişi ka
dar vardır. Bu kuvvetler, şimdi 
Yünnan ilinde, Koaçeho nehri ya
kınında bulunmaktadırlaı. 

HükOmet kıtğaları, hemen he
men, komünistleri kuşatmIŞ gibi
dir. Durumun. Çin-Hindi sımrla
rı ile Yunnan demiryolu için bir 
tehlikesi yoktur. Bütün sahm ted
birleri alınmıştır. 

lNGlL TERE'DE. 

İngiliz hava kuvvet
leri arttırılıyor 

Londra, 28 (A.A) - Birinci 
sınıf hava ordusu, hemen 500 sü
ratli uçku ile kuvvetlendirilecek
tir. Bunlardan 400 ü takib, 100 Ü 

de bombardıman U"~"''>U olacak 
ve her biri saatta 483 kilom .. tre 
yapacağı gibi, iki yerine üç. kişi 
ta~ıyacaktır. 

Almanların istiyecekieri 
deniz sila~ları 

Londra, ?8 (A.A) - Sordl.ly 
EL:spres ile Pipi ga~eteleri, yele
cek ay içerisinde Londraya g~!e -
cek ohm alman deniz eksper'eri

nin alman d-?niz kuvvetleri için 

5 parça büyük dritnavt, 50 p :uça 

torpido, 16 kruvazör, 50 parça da 
denİ2:alb gemisi istiyeceklerini 
haber vermektedir. 

Bu iki gazete, lngilterenin böy

le bir programı onamıyacağmı 

yazmakta, bununla beraber lngil 

tere onamasa da programım gerçek 

lemeye karar verdiğini sanmak -
ta dırlar. 

Öte yandan, Reynolds'un da 
bildirdiğine göre Almanyamn 
hernen denizaltı gemileri yapına·· 

ya karar vermesi üzerine geri bı
rakılan İngiliz - alman görüşme
lerinden büsbütün vazgeçilmesi 
iktimali vardır. 

Alman !'İialılarım.ast kqrşısında 
iııgiliz kabinesi 

Londra, 28 (A.A.) - Observer 
1 

gazetesinin diplomasi bildirmeni-
ne göre, alman deniz silahlan hak
kındaki haberlerden ortaya çıkan 

\'UNANtSTAN'DA 

General Kondilis 
Şahadet etti 

İstanbul, 28 (Telefon) - Ati
na'dan bildiriliyor: Ayrış liderle
rinin dilevlerine bakan süel hak
ycri sil bakam ve başbakanlık mu
avini general Kondilis şahid ola
rak dinlenmiştir. Divanıharb rei
sinin sorduğu suale, general Kon
dilis bugün suçlu olarak hakyerin
de bulunan liderlerin azr hareket
lerinden haberleri olduklarını san
madrğmı söylemiştir. General 
Kondilis'ten sonra İç bakam Ral
lis de buradaki liderlerin azı ile 
ilgili olduklarını sarunadığmı söy
lemiştir. Bu iki şahidin söyledik
leri, şimdiye kadar dinlenen şa
hidlerin söylediklerinden aynlr 
olmuştur. Şahidlerin hemen hep
si liderlerin azıdan haberleri ol
duğunu söylemiŞlerdir. 

Yunanistan seçimi 
İstanbul, 28 (Telefon) - Atina

dan bildiriliyor: Hükumet seçi
m:'l bir an önce yapılmasını ve 
memleketin nomal duruma kavuş
masını istediğinden seçimin an-

durumu görüşmek üzere, kabine
nin yarın sabah üsnomal bir top
lan o yapacağı sc ılıyor. Kabine 
Berlin'de meseleyi protesto et
mek, veya mayısta toplanması ta
sarlanan ingiliz - alman deniz 
konf eransma bırakmak hususla
rından hangisini tercih edeceğini 
görüşecektir. 

30.000 nıağden işçisi işlerini 
hırakmıya hazırlanıyor 

Londra, 28 (A.A.) - Gal ülke
sınde, Mertir kömür işçilerinden 
30.000 kişi işlerini bırakmak üze
redirler. 

cak bir hafta sonraya bırakılma
sına razı olmuştur. Fakat süel 
hakyerlerindeki işlerin uzamakta 
olması örfi idarenin seçimden e
pi önce kaldırılmasını imkan dışı· 
na çıkardığından mayısın 26 sm
da yapılacak seçimin 15 gün ka
dar daha geciktirilmesi hakkında 
kuvvetli bir temayül olduğu an
laşılmaktadır. 

Yunanistanda paskalya 
İstanbul, 28 (Telefon) - Ati

nadan bildiriliyor: Bugün paskal
ya dolayısile Atina metrepolitha
ne kilisesinde yapılan dinsel tö -
rende cumur başkam, baıbakan 
ve dış bakaniyle bütün bakanlar, 
Atinada bulunan elçiler ve süel 
komutanlar bulunmuşlardır. Tö -
ren bittikten sonra baıhakan Çal· 
darisle sü bakanı kışlalara gide
rek askerlerin sofrasında kırmızı 
yumurta tokuşturmuşlardır. Baş -
bakan bu aralık verdiği söylevde, 
askerin artık aıya.sal akııları hı -
rakıp ödevleriyle uğraşarak mem• 
leketin geleceği için pek parlak 
umutlar vermekte olduğunu söy -
lemİf, gerek azı zamanındaki ha
reketlerinden ve gerek timdiki 
durumlarından dolayı kendilerini 
kutlamıştır. 

Viyana'da 1 mayıs bayramı 

Viyana, 28 (A.A.) - Ulusaı 

bayram, 1 mayıs günü, pek parlak 
bir şekilde kutlanacaktrr. Esnaf 
kurumlan, cumur başkanının ö
nünde geçid töreni yapacaklardır. 
Çocuklar için hazırlanan eğlence
lerde 50.000 çocuk hazır buluna
caktır. Sinema ve tiyatro temsil
lerinde 86.000 işsiz parasız olarak 
asığlanacaklardır. Yoksunlara 
50.000 porsiyon yemek dağıtıla· 
caktır. 

i
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 25 nisan 1935 vaziyeti 
ıı--A_k_tı-.f-----.:..------,-----,-P-a-si_f _______________ I 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen fiat (363) lira (77) kuruş ve açık ek

siltme ile satın alınacağı ilan edilen kıta hayvanatı için 
aşağıda yazılı (11) kalem muytabiyenin eksiltmesinde fiat 
gali görüldüğünden işbu muytabiye pazarlığa konmuştur. 

KASA: 
Altın: safi kilogram 15.852,610 
Banknot 
Ufaklık 

DAHtt.DEKl MUHABiRLER: 
Türk lirası 

HA RlÇTEKl MUHABİRLER: 
Altın: Safi kilogram 3.806 Q86 
Altına tahviU kabil ıerbeıt 
dövizler. 

HAZiNE TAHVfT.T.ERİ: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 tnci maddele
ne tevfikan hazine tarafından 

·aki tediyat 

SENEl>AT CÜZDANI: 
Hazine bonolan 

Ticari senedat 

ESHAM VE TAHViLAT CUZ. 
DANI: 

( Deruhte edilen evrakı nak
A· ( diyenin kar,ılığı eabam ve 

( tahvilat (itibari kıymetle) 
B ( Serbest esham ve tahvilat 

ıl\VANSl.AR: 

Altın •e döviz ti.zerine 
TaJ.vllit Urt"rine 

HtSSI· '"' ı..·ı AH 

ıVI U H '.l i!.L.lF 

Lira 

22.298.011,60 
9.532.665,-

791.922,50 

332.187,16 

S.354.842,10 

13.362.580,~ · ı 

158.748.563,- . 

10.230.136 -

3.608.250,- 1 
2.671. 010,2(, 

S0.394.340,43· 
4.806.179,25 

. 18.052,34 

1.736.287,94 

YE KON 

Lira 

' 

3 2.622.599, l o 

332.187,16 

18. 717.422,44 

148 518.427.-

6.279.260,26 

35.200.519,6f 

1. 7 54.340,28 

4.500.000 -

9.950.954,35 

257 .87S.710,2'i 

. 

SERMAYE 

İHTİYAT AKÇESİ 

TEDAVULDEKl BANKNOT. 
LAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 V'C 8 inci maddele-

rine tevfikan hazine tarafında.o 

vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiyr 
bakiyesi 
Karşrhğı tamamen altın olarak 

ilaveten tedavük vazedilen 

TÜRT' LİRASI MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vad ·U 

MUHTELİF 

. 

Lira Lira 

ı 58.748.563.-. 

10.230.136,-

148.518.427,-

15.000.000,-

663.914,30 

10.000.000.- 158.518.427,- 1 

18.671.277 ,64 

.-.-

11.124.442,48 
816.521,72 

. 

YE KON 

18.671.277,64 

11.940.964,201 
1 

53.081.127,13 

257.87 S.710,27 

1 
----=----=-=----------=-=-------~-~=-=-;;;;;;;;;:2-=-ma~r~t~~~9~=3=· -ta-r=ih-in-d=e=n=-it-iba;;;;;;;;;;re=n~:-t=s=kMon_t~o;.;;;;;;%=o=S~~-/=Z=-==A1==n=n==il.E=e~r~i~~e=a=van==-s~~-o4==1/=2===-====~I 

2 - lsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün vo 
pazarlığa iştirak edeceklerin de (27) lira (28) kuruş temi
nat makbuzlariyle 4/Mayıs/935 cumartesi günü saat (2) 
de Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satın alıDa komis
yonuna gelmeleri. (967) 

Adet CİNS 1 
100 Zincir yular sapı 
100 Kıl yem torbası 
100 ,, Gebra 
100 ,, Kolan 
60 Keçeli kıl belleme 
50 Kıl çul 
15 Giyim ester nalı 

200 ,, beygir ., 
80 Paket alafranga mıh. 

8 Araba urganı 
30 Mekkari ,, 1-1674 

İmar müdürlüğün r"en: 
Cinsi mahallesi sokağl No. Senelik muhammen be-

deli icar: Lira 
Kakir hane· Eski yangın Meçhul 

yeri asker 15 900 

" ., •• ., .. .. 732 

Yukarıda kaydı gösterilen haneler 7.5.1935 sah günü 
saat on beşde bilmüzayede icara verilecektir. Taliplerin 
imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona miiracaatlan. 

ZAYi 
Halil adlı mühütümli kaybet

tim yenisini Çlkardığmıdan eski
sinin hükmü yoktur. 

At pazannda koltukçu 
Halil 

MOBLE 
Ve konforlu, aile yanında bir 

oda, Yenişehir Sıhhiye sokağı es
ki 37 yeni 11 A. Bahriye Bnb. 
Bay Hilmi evi. alt kat. 1-1659 

ZAYİ 
Yanya idadisinden aldığım 

şehadetnamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

lktısat Vekaleti tarife işleri 
Müdürü Mehmet Tevfik 

oğlu Mühip 

Arsa aranıyor 
Kocatepe veya civarında V'&o 

ya Yenişehirde satılık arsa a
ranıyor. Telefon: 3666 

J'er NEVf pilt n ı.:ormLERt ÇABUK çıkardır. Halit Naci K.\GrncıuK VE 
MATHAACJLIK Tlt:tıHE'i ?" \NESi. 

'ı. ~ t t 1230 
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olores Del Rfo - Ginger Rogcrı 1 il. 1 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satrn Alma Komisyonu ilanları 1 l 
Harita umum müdürlüğünden: 

1 - Bedeli muhammen (653) lira kıta hayvanatı için 
aşağıda yazılı (3) kalem yiyecek açık eksiltmeye kon -
muştur. ,,,..,1111111,4llllllllllUH;ınııl?lllllHllllllllllllllllllllJllllllımllllllUllllllllll--

1 ıruunııu-· 

okolJalili!linden: 
0' \1 ilayeti dahilinde yapılacak yedi adet mekte-

- To zarf usuliyle eksiltmeye konulduğu numara ile 
oin k~ edilmiş ise de talih zuhur etmediğinden artrr
eve1<3il tme kanununun 40 mcı maddesi mucibince a
. m:: Şerait dahilinde pazarlığa bırakılmıştır. 

\: l<,?aF°Yapılacak mekteplerin ikisi Tokat merkezinde 
;9486 biri 23000 kazalarda yapılacak dört melde

y 1~eri 20542 J i ra bedel keşiflidir. 
~~kla - Şartname ve planları görmek için Tokat vilayeti
Suley~tupla müracat edildiği takdirde birer adedi derhal 

trilir. 
Oım - Taliplerin bedel keşfin yüzde 7,5 nisb~tinde ka
y~ra teminatlarını ibraz etmeleri tazrmdır. 

keı 
r .' 4 - Mezkur mektepler toptan verileceği gibi pera
nı~de olarak da ihale edilir. 
aıı 5 B . A hl. . h 

bt 
- u gıbi işleri yaptıklarına dair fenru e ıyetı aız 

uılunduklarma dair vesika gösterilmelidir. 

ol; 
ıa. 

ğı 6 - Bu şerait dahilinde talip olanların pazarlık gimü 
n.m 2 mayıs 1935 perşembe günü saat on altıda Tokat vı-
yeti daimi encümenine müracaat etmeleri itan olunur. 

- (2156) 1~1646 

-. .-.--------------------------
!\ •tafıa 

lJ 
Bakanlığından: 

ge Ooz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere .t:l~ydarpa -
ş~ he ... eslim şaniyJe ceman muhammen bedellerı 5158,38 
li. mtllan 48 kalem malzeme kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
kt ğu. .nuştur. . .. 

r ~ ~siltme 1 ı. 5. 935 tarihine rastbyan cumartesı gunü 
sa k~> de Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde ya
pıla Art l:tır. 

İne . ~eklilerin tekliflerini, ticaret odası vesikası ve 386,88 
liralıı-t~• muvakkat teminatlariyle birlikte 11. 5. 935 cumar • 
~esi g ö iinü saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne tevdi et· 
mel"rı:ıdİ lazımdır. 

Buru husustaki şartnameyi istekliler Ankarada bakanlık 
malzemr' e müdürlüğünden parasız alabilirler. (931) 

1 - 1616 

------:. ~'--~--------------------------·----------z 

N, f ıa:ı. Rakanlıi!ından 
Hayc ır~ :paşada sif teslim şartiyle muhammen bedeli 616 

lira o1:5Jn (2200) adet komple telgraf fincanı açık eksiltme 
ye konırulmuştur . . . . .. .. 

Eks iltme 10 haziran 1935 tarıhınde pazartesı gunu sa -
at 15 de'Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya -
pılacaktı ı:. 

lstekltflerin Ticaret Odası vesikası ve 46,20 liralık mu -
vakkat te~inatları ile aynı gün ve saatte komisyonda bu· 
lun11ı- lan lf.:tzımdır. 

htek1ileı 1 hu husustaki sartnameyi parasız olarak An -
karada Bakaııılık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (907) 

1-1614 

Riyaseti Cumhur Fı armonik 
Orkestr2sından: 
Or~tesira mLa limler ne yapı'acak palto ilan1 

Cinı;i Adeuı Tahmini bedeli 
Palto 55 24/40 

1 - Şartnam ve nümune görmek isti yenlere: 
Cebecide Riy~eti Cümhur Flarmonik orkestrası şeuı

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

kara mektepler nbasebeciliğinde müteşekkil artırma, 
eksiltme komisyoında 

3 - Açık eks11ne suretilt. 
4 - Muvakkat~minat mikdarı 100 lira 65 kuruş 
5 .- Taliplerinu gibi işlerde bulunduklarına dair ti

caret odasından maddak ehliyetname ibrazı tazımdır. 

15 TON SARI SABUNLU KÖSELE 
6 TON ÇİKOLATA KÖSELE 
5 TON SİY AH Y AÔLI KÖSELE 
8,6 TON SARI V AKETE 

1800 ADET MEŞİN 
600 ADET SIRIMLIK ŞAPLI DERİ 
Tahmin edilen bedeli (80000) lira (-) kuruş oıan 

yukarda mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 11mayıs1935 
tarihinde cumartesi günü saat 15 de pazarlık ile ihale edi
lecektir. Şartname (4) lirn (-) kuruş, mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5250 
lira, 2490 numarah kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkOr giin ve saatte komisiyona müracaatları. {897) 

1 ADET KAGID KESME 
MAKİNESİ 

2 ,, YEDEK BIÇAK 
Tahmin edilen bedeli 

(1400) lira (-) olan yukar
da mikdan ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 4 mayıs 935 
tarihinde cumartesi günü 

il il rl ,.; ili 1 , , ,;,ı•ıı•• il : . ft u 1 1 l .ı il 1 

1-1573 

saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (105) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. Maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta ko
misyona müracaatları. (955) 

1-1661 
llllll!JillKlllll:ınıııııuııı:ııı lltllUI 'ıuıın 

Anı~ara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
1 LAN 

Miktarı 
Cinc:i metre 

Demir boru 350 34 m/ m kutnmcıa 
Maa somun civata3 8 800 adet 

Kırıkkale askeri sanat mektehleri için yukarda yazın 
iki kalem malzeme 8 - mayıs - 935 çarşamba günü 14: ı 7 ye 
kadar pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin muham -
r.ıen fiatı olan "234" liraya mukabil 17 lira 55 kuruş ilk te
minatın Kmkkale askeri Fb. muhasebeci1iğine yatırarak 
alım giinü mekteb satın alma komisyonuna müracaatları. 

(8~8) 1-1501 

(Atatür ) eykeli 
l\'1i. sabakası 

Denizli Viıayeli Daimi 
Encümeninden: 

Denizlide dikilecek "ATATÜRK,, heykeli müsabaka
sına aid bazı maddelerin aşağıda yazılı olduğu üzere tav.
zıhine lüzum görülmüştür. 

A - Müsabaka şartnamesinin ikinci maddesinde gös
terilen miiddet 10 mayıs 1935 akşamına kadar uzatılıM§· 
tır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin de ( 48) lira (38) kuruş muvakkat 
teminat makbuzlariyle 5 - mayıs - 935 pazar gün~ saat (2) 
de Cebeci'de Harita Umum Müdürliigü satın alma komis -
yonuna gelmeleri. (862) 

Kilo -:insi 
9000 Arpa 
620( Kuru ot 
300( Saman 

Ankara MiJii Emlak 

Cinsi 
Stod beker marka
lı otomobil onyedi 
parça levazımı ile 

Müdürlüğünd:3nı 
Miktarı Lira K. İzahat 
l adet 500 QO Nakten pc~inen 

Yukarda yazılı levazımh otomomıın ınaıesı ı.ı: mnyıs 
935 pazar günü saat 15 te yapılmak üzere artırmaya ko -
nulmuştur. İsteklilerin 37 ,50 kuruşluk dipozito makbuzu 
ile defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna ıniiracaatlan 

(959) 1-1669 

Ankara Defferdaı lı~ından: 
Sanatı İsmi 

Merkez kıraathanesi Ahmet Naim 
Beyanname senesi 

Ticaret mahalli 
hükumet caddesi 

14. 4. 931 31. 12. 931 
ı. 1. 932 15. 1. 932 

Adı ve sanatı ynkarda yazılı kazanç vergisi mulkelleh
nin yine yukarda gösterilen devreye ait beyannameleri 
tetkik edilmek için aranmışsa da bulunamamış şimdiki 

adresi <le meçhul bulunmuş olduğundan beyannamelerinin 
tetkiki için defterlerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün 
zarfında şubesine verilmesi veya adres göstermesi aksi 
halde kazanç resen takdir olunacağı, iHin olunur. (958} 

1-1680 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mevkii Cinsi Metruke Lira K. İzahat 
No. 

Yeni şehir Süley - Hane 385 20 00 Müşahero 
man Bey mezarhğr suretilo 

Yukarda yazılı üç oda bir mutbah bir hela ve bir taşlı .. 
ğı müştemil hane icannın üıalesi 25 - 4 - 935 tarihinden 
itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. 1'steklilerin 18 lira .. 
hk dipozito makbuzu ile defterdarlıkta kurulan komisyo-
na müracaatları. (960) 1-1668 

Şoför ve işçiler cemiyetinden. 
29. 4. 935 pazartesi günü akşamr saat sekizden sonra 

Belediye salonunda bilumum şoför ve işçilerinin yardım 
sandığı hakkında görüşmek üzere toplanmaları bildirilir, 

1-1662 B - Şartnamenin üçüncü maddesinde yazılı olduğu ü
zere heykelin askeri kıy af ette, kaputlu ve son askeri kı
yafet kararnamesine uygun olması şarttır. Esasen pozu 
heykeltraşın sanat kudretine bırakılmıştır. lstiyenler bü
tün masrafı kendilerine aid olmak üzere bundan başka 
maketler gönderebilirler. Fakat vilayetçe istenilen şart
larda bir maket gönderilmesi mecburidir. 

Ankara Milli Emlak 

C - Şartnamenin altıncı maddesinde maket için gös
terilen 1/ 15 ebadı tabii büyüklüğe nisbetle değil bir bu
çuk misilde yapılacak olan heykelin cesametine nisbetlc
dir. Ve maket için yazılan bu eb'ad en az bir had o1up is
tiyenler daha büyük yapmakta muhtardırlar. Fakat bu 
takdirde dahi vilayetten aynca bir masraf istiyemezler. 

D - Vilayetçe ayrıca yaptırılacağı zikredilen kaide 
Jı.ı:.kmda heykel müs::ıbakasma iştirak edenlerin mütalea 
beyan edebilecekleri şartnamenin 7. ci maddesinde zaten 
yazılıdır. Arzu edenler heykel maketi ile beraber mulfB
bilinde bir şey istememek şartiyle kaide için de maket ve-

Müdürlüğünden: 
Mevkii Cinsi Umum Miktan L. Kr. Hisse İzahat 
Toklu Bağ 40 M2 

2392 45650 201 00 Tamamı Sekiz sene 
ve sekiz tak'ıl 

sitte 
Yukarda cins ve miktarı yazılı bağ mukaddema 201 IL 

ra bedelle talibine ihale edilmiş ise de teahhüdatm ifa e • 
dilmemesinden 12 mayıs 935 pazar günü saat 15 te ihald 
edilmek üzere yeniden açık artırmaya konulmuştur. İs .. 
tekliJerin 16 liralık dipozito makbuzu ile defterdarlıkta 
kurulan satış komisyonuna müracaatları. (961) 1-1661 

(S) 1--1420 lslifanme ya proje gönderebilirler.. . . . . . . 
E _ Müsabaka netıcesının şartnamenın sekızıncı 

Asker.fabrıkalar Umum 
Müdürlüğ~den: 

Kazmalı kürek veı çivisi imalı için komple birer te
sisat sipariş edilecek Mütehassıs firmaları temsil e~ 
den alakadarların ve~tnamelerini hamilen bu baptakı 
şeraiti anlamak üzerenayıs 1935 tarihine kadar A~ka
rada umum müdürlük şubesine müracaat etmelen. 

(896) 1-1572 

T Ür kiye Cühuriget 
Meri": Bankasından: 

Hissedarlarımıza 193\esi için her tek hisse itiba -
riyle verilmesi hissedarl~umi heyetince onanan 495 
kuruşluk safi karın dağıt\ına başlanmıştır. 

Hissedarların Merkez kası şubesi bulunan yerler
de ı mayıstan itibaren do&n doğruya şubelerimize ve 
bunlardan başka yerlerde < mayıstan itibaren ~ir~at 
bankası şube veya sandıkl• müracaat etmeJerı rıca 
o1unur. 1-1672 

maddesi veçhile tesbiti için güzel sanatlar akademisinin 
dahi mütaleası alınacaktır. (936) 1-_1_62_1 __ _ 

nız. 

Yapı işleri ve müteahh idlerin 

nazarı dikkatine: 
Menfaatinizi severseni.z yapı boya pazarım unutmayı-

Postahane arkası Kızılbey yolu Tel: 2681 1-1665 

Jandarına Genel 
komutanlığından: 

jandarma genel komutanlığın biz: kısım r.nefruşatı _ka
palı eksiltmeye konulmuştur. Tahmın bedelı (7130) lıra
dır. Taliplerin eksiltme günü olan Mayısın (13) üncü Pa
zartesi günü saat (15) den eve! (335) liralık teminat mek
tubu ve icap eden vesikalarla Jandarma Genel Komutan
lığındaki komisyona müracaat etmeliC.:ir. Şartname ve re
simler J. Genel Komutanlık levazım n•üdürlüğilnde görü-
lebilir. (966) 1-1675 

Ankarada yeni halde 48 numarada mukim Kasap Hil· 
seyin oğlu Ali tarafından namıma verilen ve Ankara birin· 
ci Noterliğinden musaddak 28. 11. 933 tarih ve (1106) nu· 
maralı vekaletname ile vekili bulunmaktayım. Mezldir 
vekaletten gördüğüm lüzuma binaen bugünden itibare.o 
istifa eyliyorum. Kendisi namına mezkur vekalete istina· 
den bugüne kadar müteaddit resmi tcahhütlere girmiş • 
sem de kendisi namına bir guna borçlanmamış olduğumu 
ve her hangi hususi bir şahıs veya müessese ile de Ali na
r ' h" ' e gır niş ol· •'7-un ,.., , . :.1lc yu. 
karda yazılı vekaletteki ortaklığnnız baki olduğu gibJ 
müşterek yaptığımız diğer işler de eskisi gibi yine aramızı 
da müşterek olduğumuzu beyan ile işbu dört nüshadan iba 
ret olan istifanameden bir nüshanın Kasap Ali'ye tebliö i .. 
ni ve berayi maliimat Ulus gazetesi ''asıtasiyle ilanen tef>.. 
Iiğini ve asıl nüshanın dairenizde hıfzile musaddak bir 
suretin tarafıma iadesini rica ederim. 

Ankarada Yeni halde 49 numarada 1smail Hrkkr. 
Dairede saklı aslına mutabık olan bu nüsha talep üze .. 

rine berayi neşrü ilan Ulus gazetesine tebliğ olunur. 
İkinci Noter nar.mıa 

R. Ulus 
1-J (: .. 1 
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Çocuk esirgeme kurumu 
geneL merkezinden: 

Çocuk Esirgeme Kurumu binasına 6 oda ve iki dük
kan ilave olunacak, bir mutfok ve bir büyük baca yaptırı
lacaktır. Yapı münakasaya konmuştur. 1stiyenlerin şart· 
an öğrenmek üzere Kurum Muhasebesine müracaatları. 

1-1636 

AATlERiNiN -~- S~N HODEllf RiNi 

~ ~ 

!H! t lil 1 tiH! UC 1 
TÜRKİYE UMUMİ DEPOSU: 

ISTANBUL- BA~E KAPU -TAŞ ~AN 19 

• 
istatistik Umum Müdürlüğü 

eksiltme komisyonundan: 
Umum Müdürlükteki Povers sistemi istatistik makine

leri için satın alınacak olan 17-20 milyon istatistik makine 
fİ§İ kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılacaktır. Bu fişler 
lç~n tahmin olunan bedel 36.000 liradır. Eksiltme hazira • 
nm 3 üncü pazartesi günü dairede toplanacak olan komis • 
yon<fa saat 15,5 da açılacaktır. 

Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden istenebi -
lir. İstekliler kararlaıtmtan e!csiltme açma saatinden bir 
saat evet yüzde yedi buçuk muvakkat teminat vesikalarile 
teklif mektublarmı kanun dairesinde komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. (856) 1-1502 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara sanat mektebi ihtiyacından olan 2000 kilo ko -

yun eti ve 40 kilo böbrek yağı alınacaktır. İsteklilerin şart· 
nameyi görmek üzere her gün mektep müdürlüğüne ve bu 
işe gireceklerin de muvakkat teminat olarak yüzde yedi 
bttcuk nisbetinde olan 75 lira 90 kuruşla birlikte 2 - 5 - 935 
perşembe günü saat on beşte vilayet encümeninde bulun-
m~lları. (890) 1-155i 

f.§9ıT+i!r1#T1T1T1T1,:CT1T1x1x1x1TJ:r1,:Cx1x1x1x1x1., 

Bedia ve F ein 
Kadın terzihanesi 

Şapka ve l(orse 
Ankara Pala.stan kendi dairesine nakletmiştir. 
Hal arkasında yeni hamam üstündeki apartıınanda 
1, kat daire (2) 

Parİs modeJlerini 30 % tenzilat 20 gün 

1-1663 

Nafıa BakanlıA"ınd an : 
Poz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Haydarpa

şada teslim şartiyle ceman muhammen bedelleri 1630,62 
lira olan 12 kalem malzeme kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

Eksilmte 11.5.1935 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat 14,30 da Ankarada Bakanlık malzeme müdürlügünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini, ticaret odası vesikası ve 122,30 
liralık muvakkat teminatları ile birlikte 11.5.1935 cumar
tesi günü saat 14,30 a kadar malzeme müdürlüğüne tevdi 
etmeleri lazımdır. Bu husustaki şartnameyi istekliler An. 
karada bakanlık malzeme müdürlüğünde parasız alabilir-
ler. (937) 1-1622 

Ankara belediye reisliği ilanları 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1259 sayılı adada 1 ve 4 parseldeki ar

la ile şuyulu 308 metre murabbaı belediye malı arsa 15 
riln müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

! - Muhammen bedeli bir metrosu için iki liradır. 
3 - Teminatı 47,50 liradır. 

tıteklilerin 5 mayıı 935 pazar günü saat 10 buçuk-
... f;94~i etmeleri 'C>M) 1-1673 

ULUS 

1 ~1 Milli Müdafaa Vekaleti 
~ Satınalma Komisyonu 
~ nan lan 

İLAN 

6 ton benzin açık eksilt· 
me sL1retiyle satın alınacak· 
tır. Beher kilosunun tahmin 
fıatı 35 kuruştur. İhalesı 12. 
5.1935 pazar günü saat 14 ie
dir. İstekliler evsaf ve şart
namesini almak ve görmek 
üzere bedelsiz olarak M. M. 
V. satın alma komisycmun
dan verilecektir. Eksiltme
ye gireceklerin belli gün ve 
saatinde maliyeye yatırılmış 
157 lıra 50 kuruşluk vezne 
maı:cbuzu ve yahut banka 
mektubu ve 2490 N o. lu ka
nunda gösterilen vesaikle 
birlikte satın alma komisyo-· 
nuna gelmeleri. (910) 

1-1588 

İLAN 
20 Adet yedekleme ipi 

25~0 ,, Çomnk bağ ipi 
4 Cı0 ., Gergi ha· atı 

ı 5 ,, Uzun de~nir halat 
Yukaıda cin~ ve mikda

rı yazdı dört kalem ip ve 
halat yerli mamtılatı ola -
rak satın alınmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur • 
Tahmin edilen umum bede
li (3000) liradır. Şartname
si bedelsiz olarak komisyo
numuzdan alınacaktır. İha
lesi 30. 4. 935 sah günü sa -
at on birde komisyonumuz
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 225 liradır. Eksilt
meye girecekler 2490 nu -
maralı kanunla şartnamede 
istenen belgeleri beraber 
getireceklerdir. (830) 

1-1438 

Daima genç 
daima giizel 

KANZUK 

Balsamin Kremi 

Elli senelik bir maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanmış güzel
lik kremidir. Cildinizin giı
zellik ve tazeliğini daima 
muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin ki -
bar mehafilinde rağbet gör
müş ciddi bir kremd ir. Çil
leri ve buruşukları izale e
derek tene fevkalade bir ca
zibe bahşeder. Ruhnüvaz ko
kusu ile ayrıca şöhret ka -
zanmıştır. Balsamin kremi 
katiyen kurumaz teninizin 
latif tazeliğini, cildinizin 

cazib taravetini ancak krem 
Balsamin ile meydana çıkara
bilirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kullana
maz Tanılmış ıtriyat mağaza
ları ile büyük eczanelerde bu. 

lunur. 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altmtaı sokak No: 5 
Hastalarmı her gün 9-13 

ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

En 
Fazla 
Aranan 

Kara ve Deniz 

Yeni ve az müstamel 

bırakdma
'akat süel 
\11Zamakta 

mden e-
2 - 3 beygirlik petrol motörleri ~n d 

7 - 20 b:y8gAi;İ;kJi~el motörlerı ~~:~ f~gu an-
Depomuzda hazırdır. Satış Yeri 

H AGZta~o~a~d~i~g!a~~n~.= r i k , ~kal~k; 
f . . ôG pu a.-

Posta kutusu: 1420 - stanbul ft-Jefon :4:1(•38 / '"" ~epoJitha· 

~~l tö. 
• ID L . \'\J. 'bakan 
lstanbu eniz evazım satın alma komısyonun~nı.~rdn 

Tahmin edilen Muvakkat EKSİLTME •ue 
Cinsi ve m.ikdarı bedeli teminatı Tarihi Günü Saati Tö -
2,000 Ton Rekompoze kömürü 30,000 Lira 2250 Lira 2/Mayıs/935 perşembe 14 pazarf ~a;ık 

860 Ton Mazot 43,000 ,, 3225 ,, 2/Mayıs/935 ,, 15 ,, ııdf 
100 ,. Dizel mayii ınahruku 7 ,000 ,, 525 ,, 2/Mayıs/935 ,. 1& • ;nızı 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı yakacaklar hizalarında gösterilen gün ve saatlar~~ • 
Kasımpaşada komisyon binasında pazarlıkla alınacaktır. b er 

Kömürün şartnamesi 150 kuruş mazot şartnamesi 215 kuruş bedel mukabilinde Dİ,je1 • 

zel mayi'i mahrukunun şart namesi parasız olarak her gün komisyondan alınabilir. t~1:, 
te1::1ilerin muvakkat teminat makbuz veya mektupları ve kanuni belgelerle birlikte aö J 
gün ve saatlarda komisyona gelmeleri ilan olunur. (962) 1-1666 i ~a-

t ... ~ .... .... ... [·, • ··.: 1~ • •. ._,. •• ': • • • ' • • 

diki' 
ıl . , 

ÇOCUK HAFI ASI. KUMBARA HAFI ASJ erın 
ını 

JJr 
pa 
E· 

Siz de yavrunuza 1, Bankaınndan bir kumbara alınr Gelecek sene 
bu hafta çocuğunuzun birikmiş birçok parası olacaktır. 

Çankm caddtsi civartndı 

Anl(ara Valiliğinf!n: 
1 - Muhammen bedeli (lSO(lradan ibaret bulunan 

(25) adet mahruti çadır açık e1'tmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 2 mayıs 935 p:mbe günü saat on beş .. 

te Ankara vilayeti daimi encünınde yapılacaktır. 

imtiyaz sahibi ve Baş.mu ı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden t 
Yazı İşleri MUdilrU Naıuhi ıı 
BAYDAR 

I Uluı Bısımıvind• basılmış· ' 
l ,,,, 

3 - İstekliler teklif mekt.ırını 935 senesine ait ti
caret odası vesikası ile (112) (50) kuruşluk muvakkat 
teminat mektubu ile birlikte 1 gün ve saatte vilayet en
cümenine gelmeleri. 

4 - Şartnamesini görmftiyenlerin Ankara Nafıa 

1 

R;- ~ . .,.,·a. ,..n l;<;l iö-:n e nı· ; .. al".~'" 1 fP70) 

1 i SİNEMALiR 1 
YENi BUGÜN BU GE CE 

B . ı dünya edebiyatım teshir 
eden muazzam hissi bir dı am 

SAFO 
Adolphe Daudet'in ölmez ıaheseı·1 
Françoiae Roaet • Mary Marquet 

BU cE (KULÜP j 

Sü,Üne bereket 
Fe·cle gülündü ve şarkılı 

kon~cd i 
] orj Miltcıı 


