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ON ALTINCI YIL No: 4940 

Gilndelilc 

YENIS1NE ÇALIŞAUMI 
F. R. ATAY 

Y ddı••m•• bir türlü buqma
melda beraber, pek hotlandtilm 
SülttJlllall Nuif: 

Naltiılqi IUMla na,iıwu 
Ownbca11nın arkumclan aib • 
Juak ilclü. Buaün en hafif F e e
r i i t i OllMnhcHmı bile be • 
nimaiyecek bir tek ıenç lnılamu
amn. 1909 dilinden de o kadar 
uakta71Z. 

Türkp, uzun bir çöl ıuaulu· 
iu içinden, kendi öz, terin kay • 
naklarma dotnı kOfUJOI'. 
lı1ar kelimeaine memur 

keJimeainden IODra naul ahpbi • 
leeeğimizi aoran arkaclafllDO , 
Kamu ta y'm daha iki ayda 
Biiyiilr Millet Medüa"'ni ne kadar 
ıeri bırakımı oldutunu, busfiD 
herkeain ahtbiı b a k a n keli • 
metinin ne zaman doimut oldu • 
ğunu hatırlamalı idi. M a n z •· 
r a kelimesini bir türlü tiire ao
kamadıfmmı bilmiyor muJU? 
Araz öldükten aoma, türk tiirin• 
ne iltiklll, ne mansara, ne de hl
lrimiyet kelimeleri pebilmİftİJ'• 
Girii •e ılr•J' otusbeste
ıindedir; •• lra,..ak _,. lraclar 
clunı, temiz Ye aerimtirler. M a n
z a r a hallan konUflD& dilinde 
bile yoktu: Bir ıünfiDI ma!ID • 
rum pçirea bir k8J11 var mıdır? 
Onlana hepsi alrdüklerinl ı I r
m e k k&künden kelimelerle an
latırlardı. 

Süleyman Nazif •e arkaclatla· 
nnm kulaklan arab •• fan iN • 

(Sona ı. acı ayrlada) 

Basın Kurultayı 

Kimler bulmıacak, neler 
Konuıulacak? 

Jlatbuat Umum madarıaıaadea IJ/1-
dlrllmiftlr: 

1. - 2444 .......... Mathaat 
Umun MiidürlQI T.,Jdlat kana-

- hii ..... il yerine ıetbmek 
iare 25 ... ,.. 1931 sW An • 
karada toplantcak • Tirk Mat
buat koqreaiae her siD çıkan 
(laaftada altı ... iatip• ....... 
sündelik .. ,...., ... ) psetelerin 
birer muralahasla temsili ısekli ............ 

(Somı s. locl .qr/lıll•) 

Kamutay' da 
P .T.T. Artırma ve Y:ar<111a1 

9andılına Y4'nl <teHr 
Kaynaklan 

Dlll "-1 C?oabiiD .......... ...... ,.,.... x ..... , toplantı-
-- ....... tarifeel -,..._. macld.... aW olarak 
"lrananlan .................. 
aimlerinclen muaf olarak ........ 
kete shmit olup kullanıl-adan 
hereti uliyeai ·~ ft!ldl •• ma • 
•ı,.ti •liftirllmelr mntile tek • 
ru .......ıeket J.rlclM ıilranlaa 
..,. ....... ........ plranl • 
.... kere maafiJeti ,.,... hala 
mahaUere clenolunan etJaDID 
,mnriik reunİM tabi olmaehlde • 
n,, haklnndaki tefıir fdauı .. • 
hul edilmit •• Bayramiçin Ki • 
çüldü köyünden Halil otlu Ha • 
lil lbrahimin lltim ... ?- pr-
pdmuma aid _ ...... tuYllt o-
hnnnattar. 

8-clan ...... ela Glmrllk •• 
lnhiaarlar .......... • ..... 
•• tetYild aanarl b-..-na • 
UJJel 2281 ........... D' H• 
annakbt ......... aid tellin, 
mahal olmadılı Nkkmdalrl Mit· 
p ePCfüneni ........ olruamat· 
tar. 

Encümen ha ma.L.tauncla 
mesel.,i ~ tanda ~ .melde 
·m 1 • 

(S-1 .... ..,.,.., 

bir 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. 
Suad =- AjJm, ~ 
s..ı- San 
Silaalet = Kola11rk 
SiWe (Bak: Hanedan, ıilliJe) 
Sihlk etmek = Girmek, tulmak 

Si.wu. - ..... 
sa...,,. - ODııer 
Sind (Bak: Naime) 

Sirw - Sniaç 
Süit = en-. eölpiik 

StitN - Orti 
Sitila - Dilli, dink, dirbc, .... (psete terimi) 
Siftri • Atlı, iapüi, W..W 

ş 

Şl4I, pdaa, ........ ıadm • • Scol gF 
ŞUıb ık = Sniac1irmek 
Şielolmek, .. elan ohmk m Sevinmek 
Şidi - Sninç 
Ş.ı.k =Tan 
~ ıölDDelc = Tan atamk, tan ......... 
Şafi • lyileftirici, onaltaca 
Şifa = ı,n....., _...._ 
Şifa halmlık, tifa:rü ohmk = IJiletmelr. aaala=k 
Şifa •• mek, tifaWat olmak, tetfi,. ..... - bi 

lettirmek. onullmak 
Şela. ....... -.,.. 
l-lüd • Tanık = (Fr.) T6moin. 
Şehadet, tahi• a: T~ 
Şehadet etmek = T•mlrhk ...... 
Şôaclete tinetmek, phidi Oll'hebnık • T.,...... 

.-k 
3Mika - Dilanea - (Fr.) Sommet 

Zirwı - Doruk = (Fr.) etme 
ş.._ =- laatı 
$.ha = ı Ki91, ldmıe, 2 - ..... (T. xa.) = (Pr.) 

Penonne 
Örnekle ı - Ot; phs geldi= Og iifl ıe14J. 
2 - Ta111madıfım bir pbınır = TanımadıfntJ 
fJir kiınsffır. 
J - Şahsına hürmet ederl.aı = ~absını savarım, 

Şata.;= özel, tahsil - (Pr.) Penonııel 
ş.t.aiyet Oslilı (Fr ) Penonaslitı6 
ŞQ•iıet ş.hai~. azldti 

Örnek: o mlbl• bir .-w,.uır • O balll tir 

Şah.., = Kmdi, kmdill09 • (Pr.) PononDelJe· 

ment 
örnekler: ı - lab•a oraya fitti = ICeadi ora-

ya ıittl. 
a - Şd•a bu ,,.,.ıtde .. t.ı,_, pdur -
Kell!llilll# ini aorıımtl• OTfUll ıudur. 

ŞaiM = ........... 
Şair • Şair (T. P.) 
Şiir = Şiir (T. P.) 
Şak = Yank. ,.._. ptllık 
ş.h•etı ık • Y.,..k..ıaı sk 
Şakla ..,. ........ Ala ..-il 
Şaki = KaıU. a..t1ırt 
Şskawt • Ka•IMc....,...... 
Şllklm • Y.-...... 
ş.Wr.t • ı. imi • ('l'ilbıU snJe•m1) 11 (Fr.) 

Diıciple, Z. Oblalr (mektepli anlaıaa) = 
(Fr.) Ecolier, S • lr.__ (Uni•enite talebelt) 

(Fr.) Etudiant 

ş.W ·Sa
p. • Akflım 
ilmi& • ICa.,.al = (Fr.) Qul embrsıA 
şamil olmak = Klı...-'r :ıı (ıt.) ~'· 

ı'fteodre l 

Şimal - IC.aplsm9 
ş.....=~ 
ŞemDn. ...... = Kolıır 
Şı 1 ı* - Kolılr k ....... .......... 
şa.oat - o. 
şaıılli. ... , •• , 11ı1tt.Wr • o• 
ş...•Tank 
şaplt•Allll 
ş.rls •.,... 
~ ,....,. = Doiafelİ 
Garlt = 8ab 
Şimal= Kue1 
Cenab=~ 
Şart = ş.rt (T. K.) 

ş..,· ... = ...... 
Şalll'-= ... 
ş.unt --..... 
Şelll1tlıct - ... ~ ..,_.y....,,...... ...... 
....... WNl •l•ı*crk, ..... 
ş.,w ..... : .,. .... 

ş.,... lairmec = ••• ~ 
ş.,._ ita..1 • GI• &, ciı r Pılllk 
~_........ Aoı•• 
ş.,...tmiir- ................. 
Şa,..te (Bak: fayan) 

Şa,et - ıı-. İM, ... 
Şbi = y_, .... - (Fr.? JNpancla 
ŞQia - YaJIDb = (Fr.) Bruit 
Şi,i obmk, fÜJU IM.Jmak = Yaydmlk 
şa,. - YQllma 
Ş. (Bak: Mtlltelna) = A.,,._ 
Şeair (Bak: Şiar) 
Ş ıt=U .......... ,-..ıik ..... _ Ui•• .. ,. •• 
19 - e-
ş-..., , ....... Cr gl?z 
....... c... ....... ı 
l•••-At 
ŞeWta- ...... 
Ş••··· (Bak Jale) Çil 
Ş ...... =-Y-
~ Yrldm ..... 
ş-t ~ 
Şeci - Taiit 
Şecer - Ataç 

Şecere - Kiitiik 
Şedid = Sa1, ~ 
Şiddet = s.tllr. ... 
Şef cw.. 
Şefaat = Otla 
Şefaat .... - °" ..... - (Pr.) lnteroMlr 
Şefe= DaM 
$tlfllf- Sa7f m 
ş.&rat - Sn,..uk 
ŞeRk (Bak: Mtltflk) Sn.
Şefkat patermek - S..pnmek 
Ş.W.-Al-.ain-
!Şehadetname Diploma 

Şehamet (Bak: Şecaat) Yilitlik 
Şehhal .... Kanad 
Şehka HJSlank 
........... 8oJla ...... taJIU 
Şehper Kam 
Şelar := .... 

Şelairci Şelairci, ~ (Terim) 
...... - ş.Mnil1ı. ....._ 

ŞeWrciliie aaiteallik - tM .. •... .,. =......,.. 
... ,. nİIİ = 1-Mr. 
Ştllnla = Aaa,ol 
Şellraria - Dr 1 • 

.... .-,ı,. - Arlık 

..... a... 
ilk ......... 
T_...d =- Darakıa 
T...widelwk- Da •ı · 
Şeld- Şekil 

Şelale - Çaibysa 
ş..·.- =Çınlama 
ş.-;a ı . KrMr. a (Blıtl. . .11111 .... 

,, lııt - -- ....... 
1- GIMt 

Şerh = Geait = (Fr.) Co""Ma ... 
~ - c-itmık ::r: (Fr.) C40a--I' ; 
Şerha Dilim 
Şerik - Ortak = (Pr.) AllOd6 
Şirket = Ortakbk, _,.. =ıı: (Pr.) ...... 

ltr'İr = Kitipa 
1-- (Bak: Hay&), = u.... 
.... ısr, .. 'k, ...... - uı •• 
..... ( .. b,bdla) ..... ..... 
Şnls ş..k(T.K&) 

~ (Bak: usmet, ncınt) 
191 1eJ (T. K8.) 
Ş.,da Çrlım 
ş.p i . Koca. ilatiJrır, 2 ..... <:euM11111r.~ 
Şe7habat K.oc-llık, ilııli)•llk 
Ş.,.. (Bsk: ayb) 
Şqtu Şe7ta 
ŞqtaMt ..,...... 

3iar U7llk 
0 fahi imtlha ........ 
ildf y .. ... 
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YE! ı ::n::ŞAUM! İ Ç D U Y U K L A R Y-al-o;ada yap1lacak 
(Başı 1. inci sayı/ada) otelin eksiltmesi 

merinden haata idi. Bizim kulak· 
larımız bu hastalıktan biraz kur· 1'stanbu, 29 (Telefon) - A-
tulmuısa da, henüz medrese ayı- Nüfus sayımı l kay idaresince Yalovada yaptırı-
n .·nın, ve m e f a i ı uzatmaJa- Aldığımı.z bildiriğe göre 1935 Atatu·· rk'le lacak büyük otelin eksiltmesine 
nnm uğultusu ile uyuşuktur. genel nüfus sayımı hazırlıkları bugün başlandı. Eksiltmeye on 

Yeni kelimeleri oğuz beatesine her yarıda çanlılıkla devam etmek- firma girmiştir. Sonuç yarın belli 
vurarak tartalım: Eğer k ve g iki tedir. Son iki hafta içinde istatis- olacaktır. 
hece içinde yanyana geçtiği hal- tik genel direktörlüğü, Ankarada, JAPON iMPARATORU VE YUGOSLAV KRAL NAiBi 
de, kav g a kelimesini tiire Çankırı ve Eskişehir illeri içinde ARASINDAKi TELYAZILARJ. Fransız gazetecileri 

İstanbul da 
bile alıyorsak. aynı uyumda, fa - numarataj teftişi yaptırmıştır. 
kat ondan daha hafif S a v g a. Öte yandan başbakan İsmet i-

Japon imparatorunun do
ğumunun yıldönümü dolayı
siyle Cumur Başkanı Atatürk'
le imparator arasında aşağı
daki telgraflar teati olun-

Yugoslav KıraJJığı Naib; 
Prens Polun doğumunun yıl
dönümü dolayısiyle Cumur 
Başkam Atatürk'le Yugoslav
ya Naibi arasında aşağıdaki 

telgrallar teati olunmuştur: 

kelimesinin pek kolay m ü d a - nönü illere (vilayetlere) verdiği 
f a a yerine geçebileceğine hük- bir emirle sayım hazırlıklarının ve 

İstanbul, 29 (Telefon) - Pa
riste çıkan Figaro gazetesi sahibi 
yanında beş gazeteci olduğu hal
de yarın (bugün) şehrimize gele
cek ve turing kulüp tarafından 

karşılanacaktır. 

medebiliriz. hefe numarataj i~Ierinin önemle 
Ayıracımız nedir? Konuş • takib edilmesi lüzumunu anlattık-

ma dili mi? Konuşma dili, bütün tan sonra sayım işinin muvaffaki-
mu§tur: 

S. M. Hirohito S. A. R. Prens Pol Karajorjeviç 
Yugoslavya Kıralbğı naibi, 

Belgrad 

arabcalığını ve farscalığmı üstün- yetle başanlmasmın memlekete Japon imparatoru 

Tokyo den atmadan bir kelimeyi kullan- temin edeceği faydalar kadar çev-
mış mıdır? T e c v i d, Türk ağ- rim makinasımn yetenek ve kuv- Zatı Hil§metinelerinin doğu

munun yıldönümü münasebetiie en 

hararetli tebriklerimi arza müsaraat 

Zatı fehametpenahiJerinin doğu

munun yıldönümü münasebetile en 

hararetli tebriklerimi ve gerek 9ah

si saadetiniz, gerek dost ve asil yu
aroslav ulusunun yüceliği ve bayın

dll'hğı için beslediğim dileklerin 
kabulünü rica ederim. 

zını ağu gibi yakıyor! vetini anlatacağım bildirmiştir. ISTANBUL GUMRUKLli .. AI 
ÜZERiNDE TETKİK ; Ah mağna kelimesi! Fakat bu Gene bu tamimde başbakan İsmet 

kelime türk çocuklarının dilinde, İnönü sayım hakkında istatistik 

1 

eder ve !ahsi saadetinizle, Japonya
nın bayındırlığı için beslediğim sa

mimi dileklerin kabulünü rica ede
rim. 

İstanbul gümrüğünde yapılan 
servis teşkilatını gözden geçirmek 
üzere Gümrük ve İnhisarlar· t;>a
kanlığı tetkik direktörü Bay Mus
tafa Nuri Anıl İstanbula gitri1}i
tir. Bay Nuri Anıl servis teşkila
tını gözden geçirdikten sonra ba
kanlıkça tetkikat yapılmasına lü
zum görülerek memur edildiği a
şağıdaki işlerle uğraşacaktır. 

daha yedi yılda, dana gibi, ana genel direktörlüğünden verilecek 
gibi kısalmı§tır. Dedelerimiz a - direktif ve emirlerin önemle taki-
d a m kelimesini üç elif uzunlu- bi bütün çevrim başkanlarından 
funda i d e m diye söylerlerdi istenmiştir. 
ve eğer birisi yanlışlıkla adam 
deseydi, şimdi bizim, kı&aca: 

-Mana 
Diyen çocuklara dediğimizi 

i,itirdi: - Ermeni gibi konuşma! 
Üç ölçümüz vardır: Yeni ke

limelerimizi oğuz sesine göre öl· 
çeceğiz, bir ..• Hiç olmazsa 50 yıl
lık dil evriminin bizi nereye doğ
ru götiirmekte olduğunu düşüne · 
ceğiz, iki ... Batı kültürünün çev
resi içinde bulunduğumuzu unut
mrvacağız, üç ... 

Şunu görmeliyiz ki eski yapı 
temeline kadar yıkılmıştır: Ruh · 
lar da yıkılmı tır. Yıkıntılar ara
sında barınmak için boş yere di· 
dinecek yerde, yenisini yapmağa 
savasalım. 

Alfabemizi, okuma • yazma 
nisbetinin pek düşük olduğu bir 
zamanda değiştirdik: Dilde dur· 
Juk yapmak ve terim kamusumu· 
-·· kurmak icin de en elverişli za-

Göçmenler ) erle~tiriliyor 

İstanbul, 29 (Telefon) - Trak
ya genel ipsekteri B. İbrahim Ta
li Ankaradan geldi. Yarın (bugün) 
Edirneye gidecektir. Bu yıl Trak
yaya 60.ooq göçmen yerleştirile

cek, bunlara 12.000 ev yaptırıla
caktır. Her ev 150 liradan köylüle
re borçlandırılacaktır. 

man, kültür "e üniversitemizin 
henüz doğmakta olduğu bir za -
manJır. 

Şair Akif şapka giymemek 
için Türkiye' den çıktı: Yazman -
lanmız arasında, istiklali likri 
yerine likir erkinliği dememek 
için türkçeden çıkıp gitmek isti. 
yenler bile bulunabilir. Onlara 
yalnız bir şey söyliyebiliriz: Ne 
Türkiye bir daha fes, ne de türk
çe bir daha tetabüü izalat yüzü 
görecektir. 

Kama! Atatürk 
Cumur Başkanı Kam.al Atatürk 

Ankara 
Lutufkar tebriklerinden ve di

leklerinden dolayı zatı devletlerine 

hararetle teşekkür eder ve şahsi sa
adetleriyle tüı·k ulusunun bayındır
lığı hususundc:ki samimi dileklerimi 

[sunarım. 

Türkiye ve Romanya 
arasında takas sözleş

mesi yapılıyor 
İstanbul, 29 (Telefon) - Tür

kiye ile Romanya arasında takas 
sözleşmesi yapılması kararlaştr
rılmı§tır. Balkan ekonomi konse
yinde bulunmak üzere Ankaraya 
gitmiş olan Romanya delegelerin
den dış bakanlığı dış ticaret kolu 
direktörü bu iş için Ankarada 
kalmıştır. 

KamAJ Atatürk 

Cumur Baıkanı Kıırnal At.atürk 

Ankara 

iyi dileklerinizden çok mütehas

sis olarak zatı devletlerine hararet-

le teşekkür eder ve dost ve a'il 

Türkiye He onun mümtaz reisine 

yürekten gelen hislerimi sunanm. /J 
.J. 

Devrim tarihi enstitü
sünde sınaçlar 

İstanbul, 29 (Telefon) - Ü

niversite devrim tarihi enstitüsün

de bu yıl sınayıçlar yapılacaktır. 

Smayrçlara fakültenin son sınıf 

talebeleri gireceklerdir. Geçen yıl 

smaç yapılmamıştı. Bu smaçlarda 

kazanamıyanlar asıl fakültelerin
den diploma alamıyacaklardır. 

1 - Gümrüklerde, işlerin azal
tılması ve bu suretle bir mal için 
verilen bildiriğin mümkün olduğu 
kadar az yere uğnyarak muame
iesinin bir an evet bitirilmesi 

2 - Yükümlülerle gümrükler 
arasında anlaşamazlık doğuran i§
lerin çabuk bitirilmesi 

3 - Konuşma usullerinin 11a8-
deleştirilmesi 

4 - Turistlere ve umumiye~Jc 
yolculara kolaylık g?sterilmeii 
çareleri. 

Bay Nuri Anıl araştırmalarını 
bitirdikten sonra bakanlık'.oa 
tesbit edilecek tedbirler gümrük
lere bildirilecektir. 

~ . n ~rlak: Nifak) - Ayrılık, ara bozukluğu 

Şi~r -= Av 1 
Taahhüd etmek = Yükenmek = (Fr.) S'engager 

Taahhüdlü (mektub) = Bağıtlı o:::: (Fr.) Recom
mande 

Tabende == Parlayan 

Tnbi, menut, muallak, vabeste c::o Sağınlı - (Fr.) 
Dipcndant 

Tagaddi etmek = Beslenmek 
Tagallüb c::::. Zorbalık 

Şikargah = Avlak 

Şikayet, şekva 

Şikem Karrn 

Yanı, 51zıllt 
..J 

Şikemperver Obur 

Şikeste Kırık 

Şir - 1 - Aslan, 2 - Süd 

Şira Ahm 

Şira' Yelken 

Şirarc Kıvılcır .. , sakın 

Şirayı yemani = Yıldırak 
Şirin Tatlı, sevimli 

Şita kış 

3itab Koşma, atılma 

Şitab etmek Ko§mak, atılmak 

Şive - Ağız, §iyve 

Şive (Bak: t ve, cilve) ~ Bayla. 
Şnckar Baylan 

Şua Şuvağ 

HokkAbaz 

Oynak, şen 

ule = Şuğle (T. Kö.) alev 

Şom 

Danışıt 

rayı devlet = Danıştay .- (Fr.) Conseil d'Etat 

riş - Kargaşa 

Başlama 

Şuurel 

Asşuur, 

yrişuuri . Şuursuzca, yadıuurel 

Ağaççık, bodurağaç 

Çiçek 

$iphe - Şüphe (T. Kö.) 

T 
aabbüd fapınma 

•ccüb = Şa§ma = (Fr.) Etonnement 
aaddi (Bak: Tecavüz) 

lıaddüd etmek = Çoğalmak, taym artmak 

Mffün = Kokıa 
Mffün etmek Koku!mak. pis kolunak 

a.hhüd -== Yüken - (Fr.) Engagc:ment 

Taakub etmek = Terki~mek, ard arda aclmek = 
(Fr.) Se succeder, se poursuivre 

Tnakkul etmek = Anlamak, akıl etmek 

Taalluk etmek - llimek = (Fr.) Se apporter i\.., 
avoir rapport a .. 

Taallül etmek - Kaçınsamak, ayak aürümek 

Taammüd (Bak: tasavvur, tasmim) 
Taammüm etmek ..... Yayılmak, genelleımek = 

(Fr.) Se propager, se generaliııer 

Taarruz = Süraal, salım, ıaldınm == (Fr.) Atta
que, offense, offensive 

Taarruz etmek = Sürsalmak, salmak, .aldırmak 

(Fr.) Attaquer, offenser, offensif 
Taarruzi = Sürsahk = (Fr.) Offcnsif 

Taassub - Bağınazlık = (Fr.) Fanatisme 

Müteassıb = Bnğınaz = (Fr.) Fanatique 

Taatii efkar (Bak: Hasbihal) = Oylaşma = (Fr.) 

Echange d'idees 
Taatii efkar etmek (Bak : Hasbihal) ...,. Oyla9mak 
Efkarı umumiye = Kamoy = (Fr.) Opinion pub-

liquc 

Reyi am = Genoy = (Fr.) Plebiscite 

Taayyün = 1 - Atanma, 2 - Belit 

Taayyün etmek = Belişmek, belli olmak 

Tayin etmek - 1 - Atamak (Nasb anlamına) -
(Fr.) Nommcr 
2 - Belirtmek = (Fr.) Designer 

Muayyen ,,.,. Belli 

TaayyÜ§ etmek = Geçinmek 

Taazzum göstermek = Uluksanmak, ulukıumnak 

Müteazzım Uluksar. bencik = (Fr.) Orguc-
illeux 

Tab 1 - Güç, (Takat anlamına) 

2 - Parlaklık (Revnak anlamına) 

3 - Tazelik (Taravet anlamına) 
4 - Saç kıvrımı 

Tabaat (Matbaacılık anlamına) = Bası 
Tab'etmek c: Basmak 
Tabı = 1 - Baskı, 2 - Basrm 

Matbu = Basma 
Matbua :-:: Basılı - (Fr.) İmprime 
Matbuat = Basın 

Tabaka = Tabaka (T. Kö.) 
Tabnkntülarz ilmi - Jeoloji 

Taban = Parlak 
Tabarbus Yaltaklık, yaltaklanma c: (Fr.) Fl;ıt-

teric 

Mtitcbnıbıs - Yaltak (Fr.) Flatteur 

Tabi = Uyruk 

Örnek: lskoçya lngiltcreye ı'bidir = lskoçya 
lngiltere"ye uyrııktur. 

Tabi kılmak, tahtı tabiiyete l\lmak, münkad eyle
mek = Uyrutmnk = (Fr.) Assujettir 

Tabi olmak, tebaiyet etmek = Uyramak 

Tabiiyet, menutiyet = Sağınç, uyruluk == (Fı.) 

Dependance 

Metbu = Uyra~ 
Örnek: lskoçyalrların uyracr lngiltcre'dır. 

Tebaa = Uyru = (Fr.) Sujet 
Gayrirabi, müstakil = Bağınsrz = (Fr.) lndepen

darı: 

Ademi tabiiyet, istiklal = Yadbağınç 

Tabiir.ti mütekabile, menutiyeti mütekabile -
Arshağınç = (Fr.) lnterdependance 

Tabiat - Tabiğat 

Tabib = Hekim 

Tabii = 1"biiğ 
Tabir = Dıyim = (Fr.) Expression 

Örnek: B,şka bir tabirle = Başka bir deyimle 
Tabir (Tefsi~ = Yoru 

Tabir (Tefsir) •tmek = Yormak, yorumak 

Tabiş = Parlama 

Tabnak = Parlak 
Tabiye c:= Tabye 

Tabi = Kös, davul 

Tabut = Tabut 
Tac = Taç 

Tacil etmek = Tezleıtirmek, hıdaştınnak, acele· 

\eştirmek, evdirmek = (Fr ~ AcoHerer, ha ter 
Tacir = Tecimen · 

Ticaret = Tecim 

Taciz etmek = Başağrılmftk sıkmak = (Fr.) 

Ennuyer 
Tadad = Sayma, sayı§ 

Tadil = Değiıke 

Tadil etmek = 1 - Değıirmtt = (Fr.) Modifier 

2 - Azaltmab (Fr.) Diminuer 
Tafrafürut = Bolavurt = (Fr. Charlatan 
Tafsil etmek = Ayrınlamak, utmak c:::a (Fr.) 

Detailler • 
Tafsilat, teferrüat c= Ayrın, ayn•ı, uzatı = (Fr.) 

Dctail 
Tahilatiyle = Uzun uzadıya, •)lnlariyk, ayrın-

, ·,. 
tılariyle - (Fr.) En detail 

Taganni (Bak: Muganni) = Şakı~ 

Taganni etmek = Şak~mak, ıayramak 
Gına ıı::::o Sayra, şarkı 

Taggayyüb etmek = Kaybolmak, kayıblaPe. lumt• 
mak, ortadan kaybolmak 

Tagayyür etmek =r Baıkala,mak, özıermek, boo 
zulmak = (Fr.) Changer, !IC cor.rompre 

Tağyir - Özgerti 

Tağşiı etmek - Karıştırıp bozmak 

Tağ!it etmek = Yanıltmak. !•tırtmak Q'. (Fr.J. 
İnduire en errcur 

Tahaccür etmek Taılaımak, taı olmak -= (FrJ 
Se petrifier 

Tahaffuz etmek = Korunmak, banıımak 

Tahaffüf etmek = Hafiflemek, yeğnileımelı: 
Tahfif etmek Hafifletmek, yeğniletmek 

Tahakkuk = Gerçekleıme, kesinleme - (IPr.-) 
Verification 

Tahakkuk etmek = Gerçeldqmel& 

Tahakkuk ettirmek = Kesinlemek, g~eHleın~, 

varlaıtırmak 

Tahakkuk memuru Kesinci, keiİnleyici 
Tahkik Gerçin 
Tahkik etmek Gerçinlemek - (Fr.) Faire l:tfte 

enquete 
Tahkikatı adliye Tüzel gerçin <:&'.: (Fr.) EnqufM 

judiciaire 
Tahkikatı İptidaiye tikel ıerçin == (Fr.) Enqu .. 

ete pr.Climinaire 
Tahakküm etmek - Baıatlanmak ~ (Fr.) S'im-

poıer 

Tahalli = Bezenme, ıüılenme, donanma 
Tahalluk etmek - Ahlaklanmak, kılıkla~ 

Tahallül = Erime 

Tahlil Çöze, 

Tahlili = Çözel 
Tahlil etmelr = Çö,elemek 
Tahammuz etmek - Ek,itlemek • (Fr.) 0111yd9· 

tion 
Tahammül = Dayaıuğ, katla.ntı 

Tahammül etmek - Dayanmak. katlaamalı:, 11111· 

dırmak, çelcmdr, götürmek -= (Fr.) Supporter, 

porter 
Tahammür etmek = Ek9imek, acımak = (Fr.·) 

Fermenter 

Taharri etmek Aramak, aratlırnıak (Fr.) 

Chercher 

Tahami asim atika Aram"~ 
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Dü~üniifler - --~--
Kamula}da 

İstanbul şehir tiyat 
rosu Ankarada 

( BGfl 1 ıncı aayılatla) 
1055 sayılı tefviki sanayi kanunu-

nun 9 uncu maddesinin A, C ve D fık· 

. İltalaMıl şehir tiyatrosundan 
~~ artistlik bir grup iki gün-
ur tebrimizde bulunuyor ve ya-

nn geceden başhyarak da halke· 2064 sayılı kanunla kaldırıldığı halde 
vinde Ankaranm sanata susamış- bu muafiyetler bilahare 2261 sayılı ka-

ralarında yuılı et)'• ft malzeme:ıin 
gtlmriik retaıi ile muamele verıiıinden 
muafiyetine daic olan hükümler una. 
yi kredi bankası tefkili hakkındaki 

lanna yıllık azıklannı vermeye nunla tekrar kabul edilmekle beraber 
başbyacaklardır. evelcc tahsil edilmi' olan gümrük re-

Şimdi İstanbul Şehir tiyatro- simleriyle muamele vergilerinin üç ay 
IU adim almış olan eski Darülbe- zarfında sahiblerine red ve iade edile. 

dayi, Jirmi yıldanberi bu memle
kette ıerçek tiyatro namına başa
nlrnq ae varsa hepsini tek başına 
vermif olan emekdar bir kurum· 
dur. 1k yinni yıllık hayatı, akaa
maı.. ,dağılmalar, yavaşlamalar, 
uyı,...Jar ve bağzı yanlış yollara 
ıapmalarla ne kadar aendelemit 
oı.. da. Darülbedayi memleketin 
sanat tarihinde büyük bir yer sa
hibi kalacaktır. Hatıralannım 
Yoklanak muhtelif zamanlarda 
duYJllUI olduğumuz çok güzel, çok 
heyecanlı sanat ürpermelerine hep 
bu adm karqmıı olduğunu görü
riiz.. Hele bağzı yüksek değerde 
temaiHerinin üzerimizde bıraknul 
oldufu izler o kadar büyüktür, ki 
bunların yüzü suyu hünnetine bir· 
çok kötü hatıralanmızı da hafıza
mızdan silebiliriz. 

Yirmi yıldanberi bapnlan it 
az görülebilir, neden bu yirmi yıl
lık çalışmadan sonra türk tiyatro
su bu kadar dar bir kadroya sahip
tir, diye sorulabilir. Ancak bizce, 
bunun hesabı darülbedayie değil, 
bütün memlekete sorulmalıdır. Bu 
kurum kendi üzerine düşen ödevi 
hakkile başarmıştır. 

Geçen yıl tiyatromuzun gidi· 
şindc ana yoldan, asıl sanat yolun
dan bir aynlıı sezdiğimiz zaman 
hep bir ağızdan şikiyetlerimi.ıi 
yükseltmiş olmamız da anca!c bu 
kuruma memleket ölçüsünde ver-
diğimiz büyük önemi gösterir. Biz
ce Darülbedayi davası, türk tiyat
rosunun davası idi. 

Darülbedayiin tiyatro ve ope
ret diye iki kola ayrılması ve bu 
yıl tiyatro kolunda yalnız yüksek 
sanat izerlerinin temsil edilmeıile 
dava halledilmiş oldu. Artık bu 
tutulan yolda, emekdar tiyatro
muzun her gün biraz daha ilerle
mesini dilemekten başka yapacak 
bir şey yoktur. 

ceği bu kanunun muvakkat madesinde 
tasrih edilmişse de tatbikatta zu'ıur e
den bazı tereddüdlerin izalesi için nıez• 
kur madde bah10lunan üç ay kaydının 
tefsiri istenilmesinden ibarettir. 

Babı• geçea muvakkat maddede ya. 

sdı üç ay kaydının bu kanunun meri· 
yetinden evet tahıil edil.mit olan cilm
rilk reliınleriyle muemele verıilerinin 
en kıM bir SUDlll içinde eababma ve. 
rUıme9ini MmİJl mabadile konclulu 
....... in metninden ...-ahaten anlafll· 
makta ve bu kaydın takyid manaıını ta
ı.-ıuıı etmediğine ve üç ay içinde 
herblngi bir ıebeble ı.eri verilmiyen 
gUmrUk retmi ve ınuamele verıiıinin 
hadneye kı•uatrna dair illlli ıeçen 
macl4ede bir kayıd bulunmadığına göre 
bu ıibi reddiyatm ne kadar .zamanda 
yapılacağı ve mUru.nı zunan müdckti
nin umumi hükümler daireıinde halle· 
dilmeıi icab edeceğinden iıter üç ay 
iç.inde, isterse bu müddetin bitamıldan 
sonra müracaat edilmit olıun yapıla
cak muamele mevzuu bahiı vergi ve re
simlerin umumi hükümler dairesinde 
sahiblerine red ve iadeıinden ibaret ola
cagı ve metinden bundan başka bir ma 
na çıkması ihtimali mevcud olmadığı 
neticetıine varan encümenimiz ismi ıe
çen maddenin tefıirlne mahal görme-

mektedir. 
Ma.zbataıım heyeti umumiyeai il.ze-

rinde söz daa HUsnll Kitabcr (Muila)• 
nın ileri ıürdüill buı mütalealara kar. 
9ılık olarak GUmrilk ve İnhisarlar V~
kili Ali Rini Tarhan ıu izahatı ver· 

mittir: 
- Kanun. Uç ay sarfında iade edilir 

diyor, bir retml iade edebilmek için 
evveli o reunin iadeıini allkadarm ı .. 
tecneai lazımdır. Alikaclarm bükOmete 
mUracaat etuıeıl i.e ancak kendi elinde 
olan bir ıeydir. O bu müracaatı yapar
sa onun talebi o ıamaıa tetkik olunabi· 
lir. oeınck ld tiç ay sarfında müracaat 
etmiyenlere bilkGmet tarafından yapı
lacak bir fCY yoktur. MUrecaat vaki ol· 
duktan sonra evrak tetkik edilir ve ne. 
ticede iadeıi ıa.zun geliyorta iade edi
lir. Bu zamana kadar bayle yapr.Jauf. 
tır. Fakat bu Uç ay ıarf mda mUracaat 
etaniyenler ve yahut tıçUııcll ayın "" 

Darülbedayiin şimdiye kadar 
k.ültür düzeyi pek ileri olmayan 
b1r memlekette halka rağmen hal
kr:ı faydası için çalışan bir kuru
ma değer ölçüde yardun gömıüt -
olduğunu ileri süremeyiz. İşte bu 
nokta da onun mesuliyetini azal
tarak başardığı işi gözümüzde 
büyütmek için ayn bir sebebtir. 
E~er İstanbulda başka şehirleri
mıze bakarak daha ileri bir tiyat· 
ro'1gisi ve daha anlayışlı seyirci
ler varsa bunu ancak Darülbeda
yie borçlu olduğumuzu hiç bir va
kit hatırımızdan çıkaramayız. 

Şimdi, Ankar"9 eminiz ki, bir 
yıllık ayrılıktan sonra birkaç gün 
için yeniden kaVU§tuğu büyük ar
ti.~tlerine kartı borcu olan ilgiyi 
gıGatermekten geri kalmıyacaktır. 
. Trupun seçtiği repertuvardaki 
ızerler tiyatro aeverleri bir hafta, 

U L lJ S 

nun .. u gu.ıu müracaat • n"er v.ır. a. 
nun sarahaten üç ay z ...... ·da verilir 
deyince üç ilfdan IOlll'ıl c,la vemıek me
ıuliyetini üzertmı.e al.,....,ık. 

Bu hükümden lif ar 80llra ftl'İllM• 
manası da çıkabilir. Buaun itfaı mecU. 
ee danıttık, mecH• -..ı llılyftl laırar 
verirse üç ay ıoıu11ıda .......... edm
lere de vermek imlrtınlnl btllanaf ohca. 
ğ11. 

Bu iNıhn müteakib mubata re,. 
konumu, ve kabul ectilmiftlr. 

2 S IS&& ı a 

Gene bmutaynı bu toplutı-

111\da kabul edilen bir kanunla ubl't 
ve mülki teblld kanununun lldtıcl 
maddesinin ikinci ve UçilncU frkraleırı: 
askeri tıbbiye mektebi tabaillnl bitiren 
tabiblerin tekalldlllkl.erinin stıblt DM. 

hından dört ıene eveı.ki taribtıea. ...,._ 
eczacıların ise .zabit nalbmdlıa ~ une 
rt ec.zacıları kimyapr, dit tabiblerl ft 

ewıki tarihten heub .. Umel• .. ..._ 
tinde değiıtiriknlftir. Ulual« ,. ... .-1 ........ 

= -•• 1 .... ..,. ••• 11'1 ....,_,, aq Ara hflı.nlıJ: 

s.babı nu.ıdbe JqtilNJada ammua etıalfd. •• ,.,.,..,,. .,._ ,.,,,.,," 41.,. , .. ....., ~....... B 
euarndaki, tekatldlWderin __..........._ -ı..- .. ,-.-ır. 11 r• n ı •'" 

....---- ·--,.,,.,.,.,, q' ~ ... me aımu&ın dart ve it MM ewlladMıNNWıı .._ .....,_. r lferet"- 6efiulıt y•rind• t6rtf/tJvor 

heaab ectilecetlne dair olan kqıdlar• I~• -.---------~--------------~
değlştirilmMlnl lceb ettiren lllllbler 
fU suretle izah ed11mellteclit'! 

"324 meırutlyetin il•mıd• ewl 
tıbbiyei flhaM uaantl dlDMUllda 
anektebten çıkan tabib w euecılv o ... 
ne zabltli1cleri taldik edilmMl• berar 
pbadetnameleri de verilir ft ord~ 
ra tayin edilirdi. Meırutlyet llllllyle 
tedrisat maarif veküeti emrln• seçe
rek tıb fakUltesJ teesıllı ettikWıı IOIV& 

gelen .enelerde tahıllinl Uıamal edec .. 
keri tabib ve euacıarrn sabitlikleri 
tasdik edilmeıinl mUteaklb Yemen ha. 
diseıi, Arnavudluk wyL"U, İtalya har
bı, Balkan muharebeU, umumi harb, la

tiklll mücadelesi gibi blriblrlnl tılıldb 
eden vakatara ve ı6rllkn ihtiyaca bJ. 
naen orduya 1evkeditmlf oJmalın P. 
hadetoame atmayı dU,UnmıeJe vakit bs-' 
raJanamıttır .. Ancıek bu uked tabii> ft 

baytar, ecıacılar 1nuhtıelif MIM"larda 
htanbula uğradakları 11mın dlplolm

larrnı atabllmitl.eırdiT. Pakat bu diplo
maya konan tarih, abadrlt gClnUn tarl• 
bidir. Zabit olarak orduya g1rc1il1 ta• 
ribten birkaQ •M IOllrl.P aittir. A,..S 
eene sabit oJmut bir uadm diploma• 
rHıleri ayni olu pek u olup 1-5 llM 
farklı olanları pek çoktur.,, 

Kamutay l>Uftdan •ODN ~ tıelgnf 
ve telefon idareli tepllltı ba1drnu!ald 
kanunun 14 Gnctl maddealne lclanOI 
makbus, hlWiab"Mr, JdmaJ'el etfal " 
emeall pullarlll beylyeleriadell flmıdiJe 
kadar toplaalDll olanlarla badema top· 
lanacak paraların ldarenln tuamaf w 
muavenet unclıiına sermaye olarak ••
ritmeli bakkmda bir fıkra lllveal için 

olan kanunu W>ul etmlt ve perfllllbe 
gbtl topl.,.... tı.zere daltlmJttır. 

Çocu bıltunu11.t011 fllll o141ıfratd111 cfb Omer l,,.111 Aabnpıl_. Aııbıa 
ilk •lıt•pl•rla/11 cl•ı.ı.ı•rlnl gqı çıfrrmq v• dualı bir •ll•OU ,.,,ımqtır. 

Bu •llaoel• ılcllftlılımı~ rnlmlerl tqayorus. 

Dün geceki fener alayı 
Dün ıece çocuk ._,...., .. 

lay11iyle bir fener alayı ppı ...... 
Atatürk heykeli önünde aöyleY • 
ler verilmit ve ıiirler okunmut • 
tur. Fener alaıı müzika batta al
duiu halde caddeleri dolat• ' 
böylece çocuk haftaunlll IOD 

ati eninçli hir r-fdlde katlaa 
m•br· 

---------------------Alınacak yeni vapurlar 
İstanbul, 29 (Telefon) - De

niz yolları idaresince almacak ye
ni vapurlar için ekonomi bakanlı
ğından direktif alan deniz yollan 
direktörü B. Sadettin geldi. Dam 
yollan ve akay direktörleri yeai 
alınacak vapurlar için kOlllltlD* 
üzere Avrupaya gidecektir. 

Ucuz vapur biletleri 
İst:uıbul, 29 (Telefon) - ~ 

nomı bakanlığınca kabul ecliı. 
deni seferleri~ aid ucu biletler. 
çar ba gününden bqlıyar* 

olacaktır. 
____ , __ _ 

ÇACRIUŞ 
Kamutay Hariciye encia'1al:'} 

her BLiL'1l H~lkcvi &'lllonuna çe
kecek kuvvettedir. Raşid Rıza 
teım•ıl•-cri, {·Uraıoaik orkestrası 
konserleri, halkevi müsamereleri 
ve Sovyet artistlerinin konserle
~den sonra Ankara, bu kq çok 
ıyı ıeçen sanat hayatım, lstanbul 
lehir tiyatrosu trupunun herhalde 
Çok iyi izler bırakacağmdan ıüphe 
etmediğimiz temsillerile kapıya
caktır. 

8 8 

o/ea t...-.ı Ş.lılr TlpttoSlludtıtl•d ııajdlD '°la: Vail Rıo Zobu, B•bad Butd:, N y•/<c, Galip A<can 
, 1.5.1935 çarıamba günü uat 15 9 

topl&nacaktır. 
Git gide artan bu sanat kımıl 

danmalanndan sevinmeliyiz. 
Yaşar Nabi NAYIR 

erıces Ankara birası ıçıro 
ta.br Y I apğıdı ıa;dıa ıolı: Bedia, Jlabmud, Calıide, TaJal. 
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General Hamil ton .. 

l İRi\11 'ENE SONR ÇAN K
KAI .. EDE 1 HAH EDiYOR 

23 Nısan 9J5 tarihli Deyli Telgraf 

aızete i yaz:cyor: 
Bundan 20 yıl önce Gclibolu'ya çı -

karılan ingiliz a kerlcrine kumanda et
miş olan Sir Hamilton, dün bir Deyli 
Telgraf bildirmeniyle konuşurken de -
ıniştir ki: 

"- Gelibolunun boşaltılma ı işi do
n .. nmanın iyi muvaffakiyctlcrindcn bi
risi olmuşsa da Strateji bakımından 

dünya tarihinde en yanlı bir iş olmu -
tur. 

Bu, benim soguk kanlılıkla vermiş 

olduğum bir hükümdür. 
Bunu böyle söylüyorum; çünkü bu 

yanlış yüzünden lüzumsuz yere ava 
uzamış ve böylece milyonlarca jnaan 
ölmüştür. 

Gellboluda savaş sure dururken As· 
Jauit'in emriyle oradaki aakerlerdcn bir 
kısmı alınıp Selaniğe gönderilmittlr. 
Halbuki o sırada Yunanistandan bize 
asker göndermek gerekiyordu. 

Eğer bize, birkaç fırka yardım gön
derilseydi, o zaman işt bapracaktrk ve 
savaş ta bu kadar uzamıyacaktı. 

Bunu orada tUrk toplarının ate9i al
tında ölerek, ıo~uktan donup gUneşte 

yanarak savaşan askerler de benim ka
dar ı'oiliyorlardı ki bize biraz yardım 

gönderilmlş olsaydı Savqı kazanacak, 
iti bitirecektik. 
• Bir gUn bUtUn gizli belgeler ortaya 

konulacak ve işin lçyUzU öğrenildiği 

zaman bir haykırma olacaktır. 

Fakat henll.I devlet adamlarının ai
lelerinden birçokları sağ oldufu için 
bu yapılamaz.,, 

Bi1dirmen, imdi 82 yaşında bulu -
nan Generale o savaşın ilk gUnleri hak. 
landa sorgular sormuş ve şu cevabı al· 

mıştır: 

"- Mayısın birinci gecesiydi.Ortalık 
zifiri karanlıktı. Fakat birden bire lbu 
durgunluk yırtıldı ve tUrk topçusu bU
yUk bir gUrUJtU ile bombardımana ba~ 
ladı. 

Bir saatten sonra toplar sustu ve 
"Allah!,, diye kUk~en türk a&kerleri 
apcrlerimize saldırdılar. Bunun Uzerine 
bizim askerler de Hurra diyerek kar • 
\Ulıkh saldırışa kalkıştılar. 

Ben Arkadya gemisinde idim. Fakat 
gecenin sessizliği içinde bu sesler, ya • 
km bir yerde imiş gibi oraya kadar ge· 
Jiyordu. 

Ondan sonra kemik ve çelik çatır • 
dıları duyulmağa başladı. İki taraf sün
gü süngüye savaşıyorlardı ... ,, 

Mısır'da değişim 

Kahireden Deyli Herald gazetesine 
bildiriliyor: 

Kırahn en ileri gelen gözdesi olan 
lhraşi Paşan•n Mısır işleri üzerinde 
Bilrmekte olduğu gizli diktatörlüğün 

artık sona erdiği anlaşılıyor. 
Bu adamın saraydaki önemli işinden 

ayrılacağı birkaç güne kadar bildirile
cektir. 

Mısır sıyasasında görülen bu önem. 
Ji dönilm, İbraşi Paşanın kendi erkini 
ve üstünlüğünü pek ziyade artırmak 

yolundaki hırsından ileri gelmiştir. Ge
çen yıl ikinci teşrin ayında Tevfik Ne 
sim Paşa gibı demokrat bir adam Bas -
bakanlığa getirıldikten sonra da Kırd · 
Jm gözdesi ~lan bu adam, gene diledi· 
ği gibi davranmakta idi. 

Son on beş gun içinde İbraşi Paşa. 
sarayın kuklaları deme'· olan İttihadist · 

Jcre karşı çetin bir savaş açmış bulun· 
maktadır. Kırnlın nıhayet, Baı;bakanın 

bütün dil ekkrini yerine getirmek hu · 
au unda kesin bir karar verdiği anla · 
Jlmaktadır. 

Kırat, bundan başka Ezher reisini 
de yerinden çıkarmak için emir ver • 
mi tir. 

Kıral, anayasa üzerinde konupala • 
rı da onadığı için Mısırın yakında 1923 

liberalizmine doğru gideceği umulmak
tadır. 

Yugoslav politikası 
24 Nisan 1935 tarihli Taymis t>azetc

si "yugos/av politikası,, başlıgı altında 
yazdıgı bir baş yazıda diyor ki: 

Görünüşün, yakında yapılacak olan 
genel seçimin Yugoslavyanın iç politi
kilsındaki denkleşmeyi değiştireceğini 

ıösteren hiç bir sey yoktur. Ba§ında 

Başbakan B. Yevtiç bulunan hükumet 
partisi, bu hususta bütün hazırlıklarını 
yapmış ve işe girişmif bulunuyor. 

Ölen kıral zamanında kurulmuş olan 
Yugoslavya uluial partisi, kendi aday· 
larını ileri sürmekten geri durmağa ka
rar vcrmi:?tir. 

Bu parti, bütün kuvvetini ölen kıral 
Aleksandrdan alıyordu . Onun ölümü 
lbu kuvvete son çekmi tir. 

Bu partinin önderlerini bu iCÇim sa

vaşmasında ayrılık göstererek ulusal 

yöneyi parçalamak istemiyorlar. 
Bu parti üyeleri hUktlmetin iıtediii 

yolda yürüyerek ulusal birliği 'koru • 
mak emrini almı§tır. 

Bunlardan bir bölUğü Kıralın ııya
uaınr gUden ve blrlepne taraftarı olan 
Doktor Ma ainoviç'in listesine ıöre 

davranmak dileğindedirler. 
Bundan bir pürUz çıkmasına iktimal 

yoktur. 
Hükumet partisinin yapmış olduğu 

ıeçim bildiriğinde adaylarının Yevtiç' • 
ten aşağı hepsinin ayrılıp dil man ohm
lardan olacağı bildirilmektedir. Bunun· 
la bc~aber parti fazla merkeziyetçi dav
ranamıyacaktır .... ___ .. ____ _ 

A vusturyada 
tek sıyasa 

Viyana, 29 (A.A) - Yurd -
aeverlik yöneyinin ( cebhesinin) 
apğı Avuaturyada yaptığı bü -
yük bir toplantıda söz ıöyliyen 
ba§bakan B. Şuşnig, bu yöneyin 
sıyasasından başka hiç bir Avus
turya sryasa ına izin vermiyeceği
nl söylemİ§tİr. 

B. Şuşnig, yöneyin şefi prenı 
Ştaremberg'e bütün toplantıların 
yaaak edilmesini, ve timdilik yal· 
nız yurdseverler yöneyinin top • 
lantılarda ve gösteri~lerde bulun
mak hakkına sahih olmasını ö -
nergelemİ§tir. B. Şuşnig unları 
da söylemiştir: 

" - Her tenkidin bir deYece· 
ıi vardır. Yalnız bozmak ve yık -
mak amacını güden tenkidlere 
göz yumulamaz. 

Bir takım insanlar Avusturya. 
da durumun çekilmez bir halde 
olduğunu söylüyorlar. Asıl çekil· 
mez olan ıey, memleketin düş -
manlarına karşı şimdiye kadar 
gösterilen gözyumuaudur.,, 

Prens Ştaremberg, kendisi ile 

ba~bakan arl\Smda hiç bir fikir 
anlaşamazhğı olmadığını söyle -
miştir. 

B. Musolini'nin bir 
söylevi 

Roma, 29 (A.A) İtalyan 
ulusal iş bayramı dolayıaile 8. 
Musolini, Venedik meydanmdr. 
karagörnleklilerden büyük bir 
ka1abalık önünde bir ıöylev ve • 
rerek geçen yıl sıyasal ufkun ay
dmlanmış olduğunu ve ııyasa e
konomiye yardım eder de Avru
paya daha uzun bir barış devresi 
temin edilirse, bu ufkun daha 
çok aydınlanacağım, ancak ulus· 
ları bir takım korkulu sürprizler 
karşısında bulund ran barı~çıl -
larm hoş hayallerine kapılmam ı~-t 
ger"' lt'?ccğini söylemiştir. 

B. Musolini, sonuç olarak, a . 
sil eski karagömleklilere s5yliye· 
rek fa İ!t devriminin bugün de , 
yarın da k., dilerine dayandığı -
nı söylemiştir. 

Bl•ndan sonra B. M.usolin;, al· 
kışlnr arasında ödenler (mükafat
lar) ve ya lı i~'lere emeH;k (te· 
kaiid:ye) cüzdanlarını dnğıtmış • 
tır . 

lı l \1 s 

Hi tler'in alayı 
22 Nisan 935 uırihli Deyli Jlcrald g" 

zetesi yazdığı bir başyaZ1da diyor ki: 

Alman hükumetinin yeni bir geno. 
yaptırmak dileginde oldugu söyleniyor. 

Bu dcfaki genoyun amacı, alman u
lusunun bütün diinya, uluslar sosy~ tes= 
karsısında birleşik olduğunu göster · 
mektir. 

Bir taraftan diktatörlük hükiım •Ü· 

re dururken öte taraftan genoy yapma
ta kalkışmak bir demokra&i aracına 

başvurmak suretiyle demokrasinin ken
disiyle alay etmek demektir. 

Yapılacak olan bu i~. <Arsıulusal bir 
göı>teriş yapmaktan başka bir ~ey de -
ğildir. Çiınkü ülke içerisinde yapacağı 
i~ler için hiç bir diktatör ulusunun dü
ıününü anlamak, onunla danışmak ge -
rekliğini duymaz. O, kendisi de bunu 
bilir ve onu bir demokrattan ayırdeden 
de budur. 

Bununla beraber demokrasi yer yü. 

zünde o kadar yayılmı!, o kadar saygı 

ve sevgi kazanmıştır ki o, kendi tek ıö

zünü kimı1eye dinletemiyeceğini bildiği 

için böyle bir çareye başvuruyor. 

Onun, bütün dünya önünde yapaca
ğı gosterişte herkese güven ve inan ve· 
rici bir sadelik bulunmalıdır. 

Her alman erkeği ve kadını konuş -
malıdır. O, bundan önce de bir genoy
dan sonra demokrasinin kendine arka 
verdiğini ileri sürmüştü. 

Almanyada demokrasi e. aslarından 
hiç biri bulunmadığı için böyle bir gös
terişin hiç bir değeri olamıyacaktır. 

Demokrasinin üç esası şunlardır ı 

1) Kamusal düşünün serbest olması, 
bunun için de basın seıfuestliği ve sı

yasal sosyeteler kurmak serbestliği bu
lunması. 

2) Halkın iş başına getireceği kimse· 
]eri aerbcstçe seçebilmek hakkını elde 
bulundurması 

3) Hüktlmetin bütün ulusla ve azlık· 
larla yapacağı işler hakkında sık sık 

akıl danışması 

Alman hükumetinin bu Uç esasa al
dırmadığını ayrıca burada belirtmeğe 

gereklik duymuyoruz. 

Hitler, genel bir toplantıda kendisi

ne karşı davranan he~hangi bir ıyasa 

adamının serbest serbest konuşmasına 

gözyumabildiği gündür ki bütün dUnya 

ya kendisinin gerçek bir demokrat ol

duğu kanağatını verebilecektir. 

Bibliyogar/yll 

VARLIK 
Varlık mecmuasının 1 mayıı tarih

li 44 üncü sayısı çıkmıştır. Bu sayıda 
Yaşar Nabi'nin "Kliaikler katlianu,, 
başlığı altındaki bir makaleııi başyazıyı 

teşkil etmektedir. Bay Haydar Rifat'in 
tercüme ettiği izerlerin çok fena tercü
me edilmiş olduklannı örneklerle isbat 
eden bu yazıdan sonra Abdülhak Şina· 
ai'nin "Boğaziçinde mevsimler., başlıklı 

çok glızel ve içH bir yazısı, Ahmed 
Kudsi'nin uzun bir şiiri, Cemil Sena'
nın "Fikir kırmtılnrı", Mahmud Rağı
b'ın Ankarada bulunan sovyet artistle
ri hakkında bir tenkidi, Salih Cemal'in 
"Türkiye köy iktısadiyatı,, kitabı üze· 
rinde düşünceleri, Zıya Osman'm Ya· 
şar Nabi'nin "Bu da bir hikayedir,. 
isimli kitabı hakkında bir tenkidi, En· 
ver Behnan'ın "Ankaranın göçen Taş
hanı .. adlı bir yazısı, A. Gaffar'm Mak
sim Gorki'den dilimize çevirdiği kuv
vetli bir hikf~ye, Sabahaddin Ali'nin bir 
memleket hikayesi, H. R. Lenormand'
tan dilimize çevrilen "Zaman bir rüya
dır,, isimli piyesin tefrikası vardır. Bu 
değerli mecmuayı okurlarımıza salık 

veririz. 

1/0 LE 
Ve 1 unforlu, aile yanında bir 

ofi .. , Yen'.,_hit Sı~hi e so'<a"ı e 
ki 37 y ni 11 A. E hriye Bnb 
B v Hilmi evi. alt ı. t. 1- 16'9 

Ur. t:E~lS'in 

t asır ilacı 

En eı;ki nasırhırı 

lmwı bir zamanda tunamcn ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan-

auk eczanesi, her ec&anede bu-
lunur, Ciddi ve müe,oıir bir na· 
aır illcıdır. 
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A"k••ri Fabrikehır Umulll 
' ~ liirlüğü ~atmalına 
~omlsyonu tliinları 

736 ADE:ı' B<. S UN Ç ıJ 
VALI SATI I 

Beherinin muhammen 
b <leli 9 kuı Uf olöll yukar.i• 
mikdarı ya:.ı::ılı bo~ çuval aa· 
keri fabrikalar um\Ull mi• 
dürlüjü Htı.A. alma komıf· 
yonwıca 12 m~ıs l~ taFi
hinde pazar gi.ınü &aat 15 de 
a ık artırma ıle ulacaktıf· 

Çuvallar her gün umum mti· 
dürli.ik daire müdiirlüğünd• 
görülebilir. ls~klilerin m\1· 
vakkat teminat olan 497 ku· 
ruş ve 2490 numaralı k.1nu 
nun 2 ve 3. maddelerinde 
vazıh vesaikle mezkur gün 

&anıuk öksürük urubu: Ölraürüğü ~e saatte komisyona mtira· 
kati ~ekilde durdurur. caatları. (928) l-1627 

Satılık 
Kasap senafının kuzu de

risi ve bağırsağı satılacak -
tır. Taliplerin Kasaplar Ce· 
miyetlne müracaatları 

1-1686 

1 ADET KAGID KESME 
MAKİNESİ 

2 ., YEDEK BIÇAK 
Tahmin edilen bedeH 

(1400) lira (-) olan yukar· 
da mikdarı ve cinai yazılı 
malzeme askeri fabrikalar Ut 

mum müdürlüğü satm alma 
komisyonunca 4 mayıs 935 
tarihinde cumartesi günU 

\.ııkura Le,azın1 Amirliği saat 14 de açık eksiltme ile 

~atınulma K omisyoou ihale edilecektir. Şartname 
Uanlan parasız olarak komisyondaJ1 
İLAN verilir. Taliplerin muvakkat 

A _Trabzon kıtaatı teminat olan (105) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 vo 

için takriben 28412,5 liralık 3. Maddelerindeki vesaikle 
255000 kilo ikinci nevi un a- mezkur gün ve saatta ko· 
lmacaktır. misyona müracaatları. (955~ 

B - Şartnamesi her gün 
lı.omisyonda parasız okuna- 24 TON ÇELİK 
l>ilir. Tahmin edilen bedeli 

C - Atırma ve eksiltme (4320} lira olan yukardtl 
Trabzonda Kal'ada satın al- miktarı ve cinsi yazıh mal • 
pıa komisyonunda 15 mayıs 2eme Askeri Fabrikalar u-
'935 ç;ırşamba günü saat lti Müdürlüğü satın alma kc '" 
~adır. misyonullca 5 - mayıs - 935 

D - Artırma ve eksiltme tarihinde pazar günü saat 
kapalı zarfladır. 14 de açık eksiltme ile ihale 

E - Muvakkat teminatı edilecektir. Şartname para .. 
131 liradır. sız olarak komisyondan ve" 

G _ İsteklilerin 15 ma· rilir. Taliplerin muvakkat 

yıs 1935 çarşamba günü saat teminat olan (324) lira ve 
1)6 dan bir saat evel teklif 2490 numaralı kanunun 2 ve 
mektuplan ile Trabzon sa- 3 maddelerindeki vesaikle 
tın alma komisyonuna mü- mezkur gün ve saatte ko .. 
racaatlan. (974) 1-1693 misyona müracaatları. (97~ 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYR• MENKUL SATIŞ ME· 

MURLUÖUNDAN: 
ı _ İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 8.12.1926 'Jl, 

v 37-83, 37.92 No. sunda kayıtlı ve Ankaranın Yeniboşnak mahal· 
Je&nde Nezir ağa sokağında kain evin 1-4, 31-4 hissesi yani tama· 
mı aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya konmuştur. 

2 _ Evsaf ve müştemilatı: Ev lbir kattan ibaret ve ah aptır. 
Sokak lkapı ınd4n girilince dört tarafı dıvarla mahdut ve üzeri a· 
ll'k bir avlu, lki oda, bir mutfak, bir sofa ve bir hala vardır. Heye· 
ti umumiıyeıine binaltıyüz lira kıymet takdir olunmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 2·6·1935 tarihine müs:ıdif 
pazar günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me· 

ımurluğunda yapılacaktlr. 
4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme

tin yUzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
sninat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah· 

~illeri getireceklerdir. 
.S - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 

ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkfır günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İ§bU tarihdek3 artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 17-6-1935 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

i - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi miıteakip 
~eı ılmediği takdirde iizerine jha)e edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel en 

)iiksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup ol· 
madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ıihale far· 
Ju birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on bej 
günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale 
~dilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildik· 
.te tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar o
lan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 
iizerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan lddiala• 
:rmı evrakı müsbitelcrile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri Hi
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 20-5-1935 tarihinde 935 8 nu· 
mara ile dairemizdeki yerinde her.kese açık bulundurulan şartna· 
mizi okuyabilirler, 2- 1676 



30 NiSAN 1935 SALI -
Basın ..-urııltayı 
(Başı 1 inci sayı/ada) 

l 
.. Kongre tal imatnııme ve ruznamesi i
ışık ola k kd' ra ta ım ~ılmmıstır. 

h 2· - Kongreye gelt:cek olan murah
asların isimleriyle birlikte ikişer fo-

tografil . . .. erının de suratle gönderilmesi 
rica olunur. 

Talimat - Ruzuanıe 
1. - 2«4 numaralı Matbuat Umum 

Miidürliiğü Teşkilat Kanununun ı inci 
llıadd .. eaının (E) fıkrası mucibince Mat-
buat k 1 . ongre en toplamakla muvazzaf o-
1-n matbuat umum müdürlüğü, ilk kon
gre · 2 ,yı 5 mayıs 1935 cumartesi günü sa-

at 15 t A k .. e n arada toplamayı muvafık 

gorınektedir. 

2· - A~ğıda yazılı l'Uzname mad _ 
del · erınden de anlaşrlacağı üzere bu 
1ı:ongre bütün türk matbuatını pek ya _ 

~ndan alakadar eden müstereık islerin 
hırlikte t tk'k' · , , e 1 ını ve bazı müsbet karar-
lara b -ı ag anmasını temin edecektir. 

3· - Kongre, a§ağıdaki murahhasla
rın toplanmasile teşekkül edeceıktir: 

A. - Gündelik (hususi haftada bir 
tatil yapan gazeteler de gü~delik sayı -
lır) gazeteler sahibleri veya gazeteler 
namına gönderilecek birer murahhas. 

B. - Her vilayet merkez ve mülha
katında haftada üç veya daha az çıkan 

1>ıyasal ve hususi gazeteler namına ken
di arasmda!l seçecekleri birer murah
has. 

C. - Her vilayette çıkan gayri sı. 

Yasi gazete ve her türlü mecmuaların 

lnesleklerine göre ayrılan gruplar için 
de birer murahhas. 

.. D. - Her vilayetten türkçe olmıyan • 
gundelik gazetelerin dillerine göre ay· 
rılacak gruplar için birer murahhas. 

E. - Basm Kurumu Baskanı, 
F. - Basın kurumunda~ seçilecek 

ki murahhas {bu murahhaslardan biri 
serbest muharrirlerden, biri de istihba
rat isiyle meşgul olanlardan olacakttr.) 

G. - Cümhuriyet Halk Partisinin 

Seçeceği bir murahhas, 
H. - Anadolu Ajansı murahhası, 
1 - Ankara'daki muhabirler ve ser

best muharrirler namına birer murah • 

has, 
(Ankaradaki muhabirler, murahhas

larını seçerken, bir gazetenin kaç mu
habiri olursa olsun bu muhabirler bir 

rey sahibi sayılırlar.) 
J. - Matbaacılar Cemiyeti Başkanı 

(yahut seçecekleri bir murahhas). 
K. - Kitapçılar Cemiyeti Başkanı, 

(yahut seçecekleri bir murahhas). 
L. - Maarif Vekaletinin seçeceği 

bir murahhas, 
. M. - Hariciye Vekaletinin seçeceği 

bır murahhas, 
N. - Vekaletlerin Neşriyat Müdür

leri, 
O. - Mecmua ve gazetelerden ayn

.:a arzu edenlerin masrafları kendileri
ne aid olmak üzere kendilerini temsil 
ebnek için gönderecekleri mümessiller. 

4· -- Gazete, mecmua sahibleri mu -
rahhas olarak kendileri gelmezlerse ya

;:şler~ müdürünü, bu da olmadığı tak
.. de fılen yazıcılık yapan bir arkadaşı 

ronderirler. 

5. - Kongrenin toplantısına, kon • 
&re toplanmakta olduğu zaman beyan • 
Uamelerine göre çıkmakta olan gazete. 
~r veya mecmuaların murahhasları İŞ· 
tırak eder. 

. 6 - Bir mümessil, birden fazla tem
"ıl sıfatını nefsinde c:enı demez. 

'1 "C" fık · - rası mucibince toplanıp 
truplar teşkil edecek gazete ve mecmu-
alıar ..... 1 b' . .,.oy e ır tasnıfe tabi tutulmuştur: 

A. - Mizah gazeteleri, 
B. - Kültür mecmuaları, 
C. - Salon gazeteleri, 
D. - Meslek mecmuaları. 
F. - Çocuk mecmuaları . 

~ 8· - Knogre mt-vcut aza ile açılacak, 
rar alacak ve üç gün sürecektir. 
9· - Kongrenin ruznamesi şudur: 
A. - Açma söylevi, (İç Bakanı ta -

l'afından) 

B. - Rapor (Matbuat Umum MlidU
l"U tarafından) 

14 
.. c.: ~ ~atbuat ile Matbuat Umum 
udurlugü arasında işbirliği temin için 

teşriki mesai esasları 
' D. - Türk matbuatının kültür yay· 

~hizmetlerini daha iyi görebilmesi i· 
sın alınması lazım gelen tedbirler, 

E. - Ga?.etecilik mesleğinin ve mt• 

ULUS 
=- ı = 
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. ~ ~ ş_a_r_d .. _a ___ niiiıııııo-g_e ____ e ___ n ...... s ...... o ...... n _____ d ........ u_:y:...._u........_k_I a __ r_; 
. Büyük bir bayındırlık 

işinin temeli atıldı 
(Başı ı. inci sayıfada) 

Çall§ma ı>e emekleı:le vücuda ıe· 
tiri/en bayınclırlar zaman :z:am n 
yıkılmıf, vaktiyle bir çok &oy•al;
lıklar yCJ§atmış, tarihıel tetlıiJeli
re . göre bir milyon ni.ifuı b..le • 
mif olan Küçük Mendere• haı>a
liaincle ıimdi ancak (198) i J~ 
lık olmak üzere (SO'I) 1töy ltal • 

~OV\'ETLER BlRLIGiNOE 

Fransız - Sovyet 
paktı 

1;ÖrÜ~meleri ilerliyor 
Moskova, 29 (A.A) - Tasa

jan11 ıovyet - fransız görüımele
rinde. anlaşamazlık çıktığı hak -
kındaki haberlerin doğru olmadı
ğını bildirerek diyor ki: Daha 
başlangıçtanberi her iki devlet 
karşılıklı yardımın Uluslar Sos • 
yetesi prensiplerine dayanması 
gerekeceği üzerinde anlaşmışlar -
dır. Şu halde fransız - ıovyet 
paktı aynı zamanda Lokarno pak 
tına da uygun olacaktır. Doju 
paktı ile fransız • sovyet karııhk
b yardım paktı görüşülürken yaf
nız bu pakt için en uygun tekil -
)er aranıldığı sırada bir takım 
güçlüklere rastlanmışbr. 

Sovyetler, taahhüdlerin tanı 
karşılıklı olmasını temine ve pakt 
için herhangi bir devlete karşı 
olmadığını gösterecek bir şekil 
bulmaya çahımaktadırlar. 

Bu yönetin fransız hükfıme -
tinin de isteklerine uygun olma • 
dığı ileri sürülemiyeceği gibi pak
tın bütün hükümlerini kararla§tır· 
mak için tam bir anlaşma olaca· 
ğından da şüphe etmek doğru 
değildir. 

Fen dünyasında 

Otomatik açma 
tertibatlı paraşüt 
Moskova, 29 (A.A) - İsteni

len yükseklikte ve ayar edilen za
manda kendi kendine açılan ye· 
ni bir paraşüt yapılmıştır. Bir pa
raşütçü bu aletleri 5,5 saniyeye 
ayar ederek 800 metreden atla -
mış ve paraşüt, bu süre geçtikten 
sonra kendiliğinden açılmıştır. 
Denec; başarımla sonuçlanmıştır. 

Balon -Tren 
Moskova, 29 (A.A) - Dün -

yada ilk defa olarak üç yuvarl.c\k 
balondan ortaya çıkan balon-tre-
nin deneçi yapılmıştır. 

Halatlarla birbirine bağlan -
ler kendilerini paraşütlerle yere 
mış olan bu balonların içinde al
tı kiti bulunuyordu. Balondaki -
ler kendilerini araşütlerle yere 
bırakmıtlar ve balonlar hadise 

4 

siz olarak yere inmişlerdir. 

B. Benes'in bir söylevi 
Prag, 29 (A.A.) - Partisinin 

kurumlarının kongresinde bir söy· 
lev veren B. Benes demiştir ki: 

- Uluslar sosyetesinin önem
li bir kurum bulunması kendimi
zi savgamamıza bir önge olamaz. 
Hayatımız ederine barışı koruya· 
cağız. Hücuma uğrarsak sonuna 
kadar savaşacağız. Bu baknndan 
ordumuz her iktimale karşı hazır 
bulunmak yükümündedir. 

lekdaşJarın terakki ve inkişaf yollan, 
F. - Matbuat Birliği teşkili 
ıo. - Kongre şu dört ıkomi~ı<>n& •Y· 

rılacaktır: . 
I - Matbuatla Matbuat Uınum Mö~ 

dürliiğü arasında iş birliğini temin lro-

ınjsyı.>nu, 
n - Kültür komisyonu, 
ıu - Matbuat birliği kornisy-0nu. 
IV - Matbuat birliği komisyonu 

ıı. - Murahhasların Devlet ~r· 
yolarında icabeden seyahatleri p8Pa&u 

olarak temin edilecektir. 
12. - Mayıs ayı başında rnuraıhhaa • 

lar tesbit edilip, bu zevatın isim ve htl· 
viyetlerile ikişer kıta vesikalık fotog • 
rafileri mayısın onuna kadar Mat/buat 
Umum :MUdiirlüğüne gönderile-cektbt. 

Subaylarımız Niste 
-•• •• •• •• yuzumuzu 
güldürdüler 

11 llLUS ARASINDA EKIPtl\llZ 
DÖRDVNCUDtJR 

Nis, 29 - BuiÜn yapılan ar
sıulusal son iki yarıttAn birin~i . 
sinde türk ekipi ikjncili~i, ikin.-,i
sinde dördüncülüğü kazanmıttır. 

Çetin şartları olan bu yarıtla· 
rın sonucunu gösteren genel aıra· 
lamada türk ekipini teıkil eden 
subaylarımız (zabitlerimiz) on 
bir ulus içinde dördüncü derece
ye girmiştir ve subaylarımı:ı ay -
rıca bir çok ~denler (mükafatlar) 
aldılar. 

Müsabakaya giren uluıların 
kazandıkları derece sıraları şay. 
ledir: Almanya, lrlanda, Portekls, 
Türk, Belçika, İtalya, Fransa, is
panya, Romanya, Holand-, ls1rlt· 
re. 

RfRtESlK OEVLETLER'DE 

Ruzvelt'in yeni kanunları 
Vaşington, 29 (A.A.) -B. 

Ruzvelt, radyo ile işsizliğe karraı 
hazırladığı bayındırlık programını 

anlatarak demiştir ki: 
"- Başa geçtiğim gtindenberi 

işlerdeki yeğrimi, bugünkii kadar 
açık bir şekilde duymamıştım. Ge
leceğe olan inanımız, &lemini 

görmüştür.,, 

B. Ruzvelt bazı tahminler ter· 
sine olarak devlet bankası ile bü
tün banka kurumunu devlet kon
trolu altına koyan banka kanunu

parlamentonun şimdiki toplan
tısında kabulü hususunda ısrar 

etmiştir. Komu işlerini ellerinde 
tutan kurumların da yeğrimi (ıs
lahı) için olan kanunun kabulünü 

istemiştir. 
B. Ruzvelt parlamento tara-

fından kabul edilen işsizlik ve iş
çilerin emeklikleri (tekaüdiyele
ri) kanununun da Sena tarafından 
kabulünü istemiştir. 

Amerikanın harb planı 

Vaşington, 29 (AA.) - Hava 
kuvvetleri genel karargahı şefi 
General Andrers, parlamento süel 
komisyonunun gizli bir toplantı
sında şu planı öne sürmüştür: Ev
gin (müstacel) bir durumda Bir~ 
leşik Amerika hükOmetleri Ame· 
rika kıyıları yakınında fransız ve 
ingiliz adalarını almaya hazır ol
malıdır., demiştir. 

General Andrers, bu arada en 
çok temöv ve Sentpiyer, Miklon
bunnut, J amayik, Trinit, ingiliz 
Hondurasl, küçük Antil adalarının 

isimlerini saymıştııı 

YUGOSLA VYA'D \ 

B. Yevtiç ve barış 
Belgrad, 29 (A.A.) - Zağreb

de 50.000 kişinin katıldığı bir se
çim toplantısında söz söyliyen 
başbakan B. Yevtiç demiştir ki: 

- Yakında Vatikan ile bir an
laşmaya varabileceğimizi bildir
mekle bahtiyarım. Marsilya sui
kastının canlı hatırası kalpleri
mizde yaşamaktadır. Uluslar ara
sında barı~ ve Balkanlarla Orta 
A vrupada ilerleme unsuru olan 
Yugoslavyaya en büyük devletler 
yardımcı olmaktadırlar. 

Geçmişte yapılan yanlışların 
tekrar ed~eltiae Wn v•nnemeli-

fW.,., 

lTALYA'OA __ ....;...._ 

Macaristan'rn istekleri 
Roma, 29 (A.A.) - "Her dev

letin haklarına ve erkinliğine say
gı,, esası üzerine barışın elde edil
m~si için Roma, Budapeştc, ve 
Vıyana araiında bir poli\ika bir
liği düzeni 12.3 Roma protokolu 
gere~ince Venedikte bir maçar _ 
İtalyan - Avusturya konferansının 
toplanmaıı lüzumunun Macaria
tanın Tuna paktı hakkında ori_.y,a 
koyduğu meselelerden ileri getdl
ği sanılmaktadır. 

Söylenildiğine göre Macaris
tan andlaşmalann değiitirilmeai 
prensibinin olduğu gibi kalmasını 
ve dcği~meden yana yapılacak her 
hangi blr hareketin karışmamaya 
karşı tefsir .dilmemesini hltiye
cektir. Mac.riıt-an azınlıklar hak
tannın tasrih edilmesini de iıti· 
yecektir. Bu suretle bu azınlıklar
dan birinin herhangi bir isteğinin 
karışmamak prensibine bir saldır
ma telakki edilmesi temin cdilmit 
olacaktır. Macaristanın sil!ihlan
ma meselesini ortaya koyan ken
disine aid süel maddenin değişti
tirilmesi şartiyle kanşmamaklık 
paktını imza etmek önergeıtinde 
bulunması iktimali vardır. 

FRANSA'DA 

Almanyada tutsanaıı 
papazlar 

Paris, 29 (A.A.) -Dresdentten 
Havas ajansına bildiriliyor: Polis 
dün Falkenberg ve Nesko kilise
lerinin papazlarından ikisini tut
sıyarak (tevkif ederek) Şaşenberg 
tecrid kampına göndermiştir. 

Şimdi bu kampta protestanla
ra karşı olan 19 papas vardır. Ve 
bu hareketler kilise çevemini te· 
Iaşa düşürmüştür. İç bakanlığın 
prostestoları cevapsız kalmı~tır. 

1NG1L TERE'DE. 

Alman deniz silahlanması 
ve İngiltere 

Londra, 29 (A.A.) _Avam ka· 
marasında, alman hükumetinin bir 
çok denizaltı gemilerinin tezgaha 
konulmasını buyurduğu, ve Kiel 
deniz mektebini yeniden kurdu
ğuna dair haber olup olmadığı 
hakkında bir soruya cevab veren 
B. Simon alman hükumetinin 250 
şer tonluk 12 deni.zattı gemisi ıs
marlamış olduğunu hissettiğini 
söylemiş ve demiştir ki: "Bu me .. 
sele etrafiy le tetkik olunma·kta
dır. Kiel deniz mektebine gelince, 
bu babda resmiğ hiç bir haber al· 
madık.,, 

Alman ticaret gemileri 
bir yılda iki misli 

Cenevre, 29 (A.A.) - Uluslar 
sosyetesinin aylık istatistik bül
tenindeki sayılara göre Almanya 
mart 1934 ile mart 1935 arasında 
ticaret gemileri yapımını iki mis
line çıkarmıştır. Halbuki bütün 
ticaret filoları yapımı ayni devre 
içinde ancak yüzde on sekiz ni~be· 
tinde artmıştır. 1934 mart sonun
da 82.000 tonilato alman deniz ti
caret filosu 1935 martı sonunda 
194.000 tonilatoya çıkmış bulun-
maktadır. 

Lord Gladiston ö)dö. 

J ... ondra, 29 (A.A.) - Meşliur 
lngiliz devlet adamının biricik 
oğlu Lord Gladiston, 81 yaşında 
bugün vefat etmiştir. 

Mali işlerle, ticaret alanında 
önemli bir rol oynamı~ ve ülkenin 
ısıya&al hayatına girmemiı~· 

mtftır. 
Sel yıkmaları o~ ltunwwla 

•ivenlfli basmakla beraber ba • 
ıaltlılıllırın yaptıfı malar-Y9 v• 
buna ben.ur haıtalılılar ylbln -
den /töylertleki nalu• gittiltfe a -
salmıf ve bu güven•iJ.iklerJen 
dolayı bir çok köyler yok olmt1f 
kal.anlar da ovaya göre verim•i• 
daflrlt yöneyl~rine yerl~lcr-
Jir. 

Su iıleriyle daha yakından il
gÜenmey• baflıyan cumUTiy;t hiJ
Wmeti bu çevredeki ıuların öne
mini göz önüne alaralr. tetkilıler• 
ıiriımiıti. Bununla beraber bir· 
kaç yıl önce batı illerinde genel 
bir gezi yapmı§ olan Atatiirk'ün 
toprak ve köylerin durumunu ya
kından görerek en ~ok yıkıntı ya• 
pan C ellaJ gölü ~evre•inin •aflılt 
ovcuı haline ıokulmcuını •öyle -
miıler ve bu yiikıek erdir ü~erl· 
ne ıimdiye kadar etüdleriyle, uğ
rCJ§ılan Küçük M endere• ve oncı 
bağlı ıulann yefritilmeıine girio 
filmittir. 

İşe törenle. başlanıldı 
İzmir, 29 (A.A) - Asırlar • 

danberi Küçük Mendere• ~evre • 
al Uretmenlerinin ba,mda bir cel· 
lad rolünü oynıyan Cellad gölü • 
nün kurutma işine bugün batian-

mıttır. 

Bu aabah lzmirden hareket 
eden kurul Selçuka giderek vuru

lan ilk kazma töreninde hazır 
bulunmutlur. Yakın ilçe ve köy,
Jerden gelen aalkurlar da bu tö .. 
rende bulunmu§lardır. Kurutme. 
itine mansabdan başlanmı~tııı. 
CeUad gölüne doğru ilerlemek ij, 
zere büyük kazma makineleriyltt 
bir ana kanal açılacaktır. Bu 
kanalın boyu kırk altı kilometre 
ve genitliği 16,50 metredir. Ka • 
nalın derinliği en az iki ve en çok 
dört metre olacaktır. Bugünkü 
haliyle 600 bin hektar toprak dai· 
ma ıu altındadır ve ayrıca Cellad 
gölünün taşmasiyle altı bin dört 
yüz hektarlık arazi de ıu altında 
kalarak zarar görmektedir. Bu 
toprak Cellad . gölünün kurutul -
masiyle verimli devlet topra~ı 
haline getirilecektir. 

Törene başlanırken general 
Dirik, çok canlı bir ıöylev ver -
miı ve Atatürkün itaretiyle Cel
lad gölünün kurutulmaaı itine ıa
vaşıldığını. Cellad gölünün yerin
de pek k11a bir ıüre sonra verim
li bir sağlık ovası meydana ge -
leceğini izah etmiştir. 

Bundan ıonra kurbanlar kesi
lerek büyük kazma makineleri • 
le Cellad gölüne ilk kazma nı -

rulmu9tur. 

Sovyet Artistleri 
Sovyet artistleri dün akşam 

halkevindc son konserlerini ver
mişler, ufak tefek değişikliklerle 
eski programlarını takib etmiş· 
lerdir. Mer zamanki gibi güzel o
lan bu konser de çok alkışlanmış 
ve ses artistlerinden J adan ile 
Barsova için alkışlar dakikalarca 
devam etmiştir. Bu akşam Ankara 
halk evi anistlere bir ziyaf ıt vere-
cektiı:. 

Bükreş elçimiz gidiyor 
İstanbul, 29 (Telefon) - Bük-

1 
reş elçisi B. Hamdullah Suphi 
Tanrııöver An karadan geldi. Y "..
nn (bugün) Bi.iltreşe gL: .. "' t; ... 

( 



SAYIFA 6 

Ankara belediye reisliği ilanları 

SATILIK EV 
1 - Yentşehirde Müdafaa caddesinde ve Emniyet abi

desi karşısında etrafı dıvarla çevrilmiş (1111.11) metre 
murabbaı arsa üzerine yapılan su elektrik ve havagazı te
sisatı mevcut Uç katlı ev kapalı zarf usuliyte sattlığa ç1ka-
nlmıştır. . . 

2 - Bedeli nakten ve peşinen verılmek şartıle 
'(22716.12) liradır. 

3 -Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhase
beye gelebilirler. 

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

ve eksiltme komisyonunda yapılacağından artırma ve ek
siltme kanununda yazılı tarifat dairesindeki teklif mek
tuplarını teminatlariyle birlikte ihale saatinden bir saat 
evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalrdrr. (861) 1-1496 

SATILIK EV 
1 - Yenişehirde İzmir caddesinde etrafı duvarla çev

rilmiş (1143.80) metre murabbaı arsa üzerine yapılan su 
elektrik ve havagazı tesisatı mevcut üç katlı ev kapalı 
.zarf usuliyle satdrğa çıkarılmıştır. 

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

3 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhase
beye gelebilirler. 

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

ve eksiltme komisyonunda yapılacağından artırma ve ek
siltme kanununda yazrh tarifat dairesindeki teklif mek
tuplarını teminatlariyle birlikte ihale saatinden bir saat 
evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
veriJmis olmalıdır. (850) 1-1495 

GEZGİN DONDURMA, Lli\IONATA, SERBET, 
AYRAN VE SUCULARIN GÖZ öNVNE 

1 - Dondurma, Şerbet, Limonata, Ayran, Su satanlar 
mutlaka 2 veya dört lastik tekerlekli beyaz boyalı ve bar
dak tabak gibi krsımlarr koyacak, toz toprağın girmesine 
mani olacak şekilde yapılmış camekanlı araba kullanacak
lardır. 

2 - Bu arabalar içinde dondurma ve diğer şeyleri ko
yacak kutular kahlar üzerine bunlarrn yapıldığı maden
den geçme kapalı olacak ve havlu ve bez örtülecektir. 

3 - Tabak ve bardakları y1kam üzere musluklu kap 
bulunacaktır. 

4 - Yalnız su satanlar bunu suyun içine koymıyarak 
buz icinde tertibat alınacaktır. 

5 .:.._ Satıcılar arkadan ilikli ve diz kapağından aşağı 
olmak üzere beyaz gömlek giyeceklerdir. Ve daimi temiz 
olması için iki gömlek olacaktır. 

6 - Gömlek üzerine renkli bir şey giymiyeceklerdir. 
7 - Bu esnafın el ve yüzleri temiz ve trrnaklan daimi 

surette kesilmiş bulunacaktır. Ve saçları uzun olmıya
caktır. 

8 - Her üç ayda bir muayene olacaklardır. 
9 - Bunlara riayet etıniyenler çalıştınlmıyacağı gibi 

kablan da imha edilecektir. 
10 - Sanatım terkedenler mıntaka tabibliğine haber :ve

receklerdir. 
11 - Haziran birden itibaren başlıyacaktrr. Belediye 

tenbihleri arasına alınmıştır. 1-1653 
İLAN 

Hal numara sabık bedeli muvakkat teminatı 

4 
11 
12 
14 
16 
18 
29 
33 
35 
38 
39 
40 
41 
42 
42 
45 
48 

Samanpazarı caddesinde (5) 
numaralı dükkan 
Ulucanlarda 4 Nr. dükkan 
Anafartalar caddesin9e 9/ 13 

Lira 
1185 

560 
560 
560 
480 
480 

1500 
400 
480 
480 
600 
480 
560 
560 
560 
710 
640 

1600 
120 

Lira K. 
88 85 
42 00 
42 00 
42 00 
36 00 
36 00 

112 50 
30 00 
36 00 
36 00 
45 00 
36 OÔ 
42 00 
42 00 
42 00 
53 25 
48 00 

120 00 
9 00 

No. lu mağaza 2400 180 00 
Atpazarında eski karakol binası 300 22 50 
Atpazarmda 116/ 120 Nr. lu dükkan 105 7 88 

,, 23 numara ,, 100 7 50 
7 numara ,, 64 4 80 

,, i33 numara ,, 250 18 75 
,, 1 numara ,, 300 22 50 
0 çayhane 140 10 50 
,, ahır 64 4 80 

1 - Yukarda yazılı belediyeye aid crnlak 1.6.1935 ta
rihinden 31.5.1936 tarihine kadar clmak üzere açık artır
maya çıkanlmış, istekli çıkmadığından bir ay zarfında 
pazarlıkla kiraya verilecektir. 

2 - İstekli olanlar pazartesi ve perşembe ::,ünleri saat 
on be§te muhasebeye gelmelidirler. 1-1689 

İLAN ' le olunan 6405 lira 50 kuruş 
22.4.1935 tarihinde kapa- bedeli keşifli 500 adet bahçe 

lr 7~rfl~ ih;ıle ectilece?,-i iha· k~nepesi ic:iP i ~te1 ·li ç1kma· 

ULU~ 

dığmdan bu iş bir ay içincıe ı ~ 
pazarlıkla yaptınlacaktu . 1 
İsteklilerin pazartesi ve per· ~ 
şembe günleri saat 11 de fen j 
müdürlüğüne gelmeleri. 

MiHı Ivlüdataa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanları 

(939) 1~1624 

İLAN 
ı - İtfaıye meydanında 

belediyeye aid buz fabrikası 
15.6.1935 tarıhinden 14.6.9..:$6 
tarihine kadar kapalı zarf u
sulü ile kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen senelik 
kira bedeli (6301) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
( 4 72.58) liradır. 

4 - Şartnamesini gör
mek istıyenleı her gün mu
hasebeye gelebilirler. 

5 - İhale 15.S 1935 çar
şamba günü saat on beşte 
artırma ve eksiltme komis
yonunda yapılacağından ar
tmna ve eksiltme kanunun-
da yazılı tarifat dairesinde 
teklif mektupları teminatla
rile birlikte ihale saatinden 
tam bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmiş olma-
lıdır. (938) 1-1623 

İLAN 
İtfaiye memur ve efradı 

icin eksiltmeye konulan (66) 
takım yazlık elbise haddı Ia
yıkını bulmadığından bir ay 
zarfında pazarlıkla verile
cektir. Taliplerin belediye 
levazım müdürlüğüne mü 
racaatları. (945) 

1- 1632 
İLAN 

1 - Y enişehirde (1083) 
numaralı adada 5 numaralı 
parsel sahibi devlet demir 
yolları memurlarından Ab
dülkadirin yeri ile ada faz
lası olan 86 ve yolu fazlasın
dan (80) metre murabbaı 
yer açık artmna ile satıla
caktır. 

2 - Muvakkat teminat: 
(12.45) liradır. 

3 ~Şartname ve harita
sını görmek istiyenler her 
gün muhasebeye gelebilir
ler. 

4 - Muhammen bedeli 
166 liradır. 

5 -- İhale 15.S. 1935 çar
şamba günü saat on beş•~ 
artırma ve eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

(981) 1-1688 
İLAN 

1 - Y enişehirde 1171 inci 
adanın 14 parselinde Ali 
Servere ait arsa ile şuyulu 
(278) M2 yer açık artırma ile 
sa tılaca ktrr. 

2 - Muvakkat teminat 
(2085) liradır. 

3 - Şartname ve harita
sını görmek istiyenler her 
gün muha~ebeye gelebilir
ler. 

4 - Muhammen bedeli 
(20.85) liradır. 

5 - İhale 15.5.1935 çar
şcımba günü saat on beşte 
artırma ve eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

(9~2) 1~1687 

İLAN 

Yüzbin kutu et konser
vesi 7.5.1935 salı günü saat 
15.30 da kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli be
her kutu 45 kuruştur. Şart
namesi 225 kuruş mukabi
linde komisyondan alınır. 
Teminatı 3375 liradır. Ek
siltmesine gireceklerin bel
li günde ve saat 14,30 ka
dar tekliflerinin şartname
sinde yazıldığı veçhile Top
hanede satın alma komis- ' 
yonuna vermeleri. (1992) 

1-15 +6 

BİLİT 
ı - '{erli fabrikalar mamulatınaan ve bır metresine 

biçilen eder 792 kuruş olan 17300: 20 bin metre boz kaput
luk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 12 mayrs 1935 pazar günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 4220 liradır. 
4 - Şartnamesini 297 kuruşa almak istiyenler her gün 

öğleden sonra komisyona uğrıyabilirler. 
S - Eksiltmeye girecekler muvakkat teminat mektup 

veya makbuzlariyle kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarrnı ihale saatin
den enaz bir saat evel M.M.Sa.Al.Ko. na vermeleri. (927) 

1-1628 

BİLİT 
1 - Yerli fabrikalar mamulatmaan ve beher metre~n

nin tahmin edilen fiatr 25 kuruş olan 300 bin metre çama
şırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 Mayıs 1935 pazar günü saat 11 dedir. 
3 - Muvakkat teminat 5000 liradır. 
4 - Şartnamesini '!J5 kuruşa ~·I_I.ft::ik istiyenler her gün 

öğleden sonra komisyona uğrıyaoilirler. 
5 - Eksiltmeye girecekler muvakkat banka teminat 

mektup veya makbu:ılariyle kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarını iha
le saatinden en az bir saat evel M.M.V.Sa.Al.Ko. na veı-
meleri. (925) 1-1630 

ILAN 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiat 36 kuruş olan 

30.000 metre yatak k:lıfltk bez kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 -- İhalesi 4-5-935 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Muvakkat teminat 810 liradır. 
4 - Şartnamesini parasız almak örneklerini görmek 

istiyenler her gün öğleden sonra komisyona uğrayabilirler. 
5 - Eksiltmeye girecekler muvakkat banka teminat 

mektup veya maliyeye yatırılmış teminat karşılığı alacak
ları makbuzlarla kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya.zıh 
vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale saatmdan en 
az bir saat evel M. M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (872) 1-1511 

İLAN 
1 - Bir kilosunun tah -

min edilen fiatı 170 kuruş 
olan 6000 :7000 kilo yün ço -
rap ipliği kapalı azrfla ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 6 - 5 - 1935 
pazartesi günü saat 11 de -
dir. 

3 - Muvakkat teminat 
892 lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para -
sız almak örneklerini gör -
mek istiyenler her gün öğ -
leden sonra komisyona uğ -
rıyabil irler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat teminat mek
tup veya makbuzlariyle ka
nunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikalarla bir -
likte teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir sa
at evvel M. M. V. satın al -
ma komisyonuna vermeleri. 
(875) 1--1521 

İLAN 
1 - Bir tanesine biçilen 

eder 62 lira 50 kuruş olan 
70 dane arabacı muşambası 
açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - İhalesi 13-5-935 pa
zartesi günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 328 lira 
13 kuruştur. 

4 - Şartname ve nümune 
komisyonda parasız görüle
bilir. 

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

1-1655 

1LA N 
1 - Tahmin edilen ede

ri 27 000 lira olan 200,000 ' ~ 
kilo una iştekli çıkmadıgm-
dan Erzincanda yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye ko -
nulmustur. 

2 ..:. Muvakkat teminat 
2025 tiradı{. 

3 - İhalesi 4 mayıs 935 
cumartesi günü saat 15 te -
<lir. İstekliler teklif mek -
tublannı ihale saatından bir 
saat evet Erzincan' da Tü . 
men (Fırka) satmalma ko -
misyonuna venneleri. (829) 

1-1437 

İLAN 
(15275) lira fiatla ihale 

edilen 5 adet kalayton siste
mi otuklav takmu müteah -
hit teahhüdünü ifa edeme -
diğinden bu kere nam ve 
hesabına açık eksiltme su
retile satın alınacaktır. İha
lesi 8 - 5 - 935 çarşamba gü
nü saat 14 dedir. İstekliler 
evsaf ve şartnamesini al -
mak üzere bedelsiz olarak 
M. M. V. satın alma komis
yonundan verilecektir. Ek
siltmeye gireceklerin belli 
gün ve saatinde maliyeye 
yatırılmış 1145 lira 63 ku -
ruşluk vezne makbuzu ve 
yahut Banka mektubu ve 
2490 No. lu kanunda gös -
terilen vesaikle birlikte sa
tın alma komisyonuna gel -
meleri. (874) 1-1520 

1 LAN 

1 - Hava ihtiyacı için 
212 metre mikabı Amerikan 
çamı gürgen, dışbudak, ıhla
mur kerestesi alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen be
deli 20.645 liradır. 

3 - Teminatı: 1549 lira
dır. 

4 - Şartnamesini gör
nı ek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra pazarlığına işti
rak edeceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 maddelerinde 
yazılı şartlar dahilinde 4.5. 
1935 cumartesi günü saat 14 
de M. M. V. satın alma ko
misyonuna müracaatlan. 

(895) 1-1582 

İLAN 
1 - Bır metresinin tahmin 

edilen fiatr 36 kuruş olan 70,000 
metre minder kıhfhğı bez kapa
lr zarfla eksiltmeye konulmno:tur. 

2 - !:.al.::s i 11 mayıs 1935 cu-

30 NlSAN 1936 SALI 

marteai günU saat 11 dedir. 
3 - Muvakıkat teminat 

lira.dır. 

4 - ŞartnllıOlMini 166 k 
almak iBtiyenler her gün 
den sonra komiayona ufrıy 
leı:. 

5 - Ekailtıncye 

muvakkat banka teminat ınt 
veya makbuılariyle kanunıı' 

ve 3 üncü maddeluinde 
vesikalarla birlikte teklif 

tuplarını ihale saatinden bit 
at evel M.M.V. satın almi! ~ 
na vermeleri. (913) 

1-159!1 

İLAN 

60 takım laklanşa pili. 
Km. 3 Mm. kutrunda de 
tel ile 2000 adet deve bO 
yunlu 3 No. mücerrit fin 
nın açık eksiltmesine ist~ 
li c;ıkmadığmdan 5. V. 
pazar günü saat 14 de tek 
rar açık eksiltmesi komis 
numuzda yapılacaktır. He 
sinin tahmin bedeli 1305 l 
ra 80 kuruştur. Şartnanıef 
parasız olarak komisyonu 
muzdan alınacaktır. Mtı 
vakkat teminatı: 97 lira 9İ 
kuruştur. Eksiltmeye gire 
cekler 2490 No.h kanuııl• 
şartnamede istenen belge.· 
leri beraber getireceklerdıC 
(954) 1-1678 

İLAN 
Lüleburgazdaki kıtalıı' 

için 200 ton sığır eti kapı1 

zarfla satın alınacaktır. fh, 
lesi 20 mayıs 935 pazartc 1 1 
günü saat 16 dadır. Tahrr 1 

bedeli 40.000 liradır. İlk t ' 

minat 3,000 liradır. İstekli" l 
ler ihale günü va saatindelJ 
evel teklif mektuplarım Lit 
leburgazda F. Satın alnı' 
Ko. na vermeleri. (952) 

1-1679 

BİL İT 
6. 5. 935 ve 8. 5. 935 sa•* ı 

14 de ihaleleri yapılmak il' 
zere ilan edilen 39 kltleıl' 
röntgen malzemesi ile 5 a ' 
det kalayton sistemi otok " 
lav taknnlarmın şimdilj) 
satın alınmasından sarfı nll' 
zar edilmiştir. (971) 

1-1683 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 33 kıl' 

lem Dürit Lastik boru Ucı 
A.M. Contası pazarlıkla alı' 
nacaktır. Tahmin edilen bt' 
del: 7,200 liradır. Şartname"'" 
sini görmek istiyenlerin hef 
gün öğleden sonra pazarlı· 
ğma gireceklerin 2490 sayıl• 
kanunun 2, 3 üncü madde ' 
!erinde yazılı şartlar dahi -
tinde ve 540 lira teminat 
mektubiyle birlikte 5. 5. 935 
cumartesi günü saat 14 de 
M. M. V. Satın alına komis· 
yonuna müracaatfan. (Q70) 

1-1684 

ANKARA BİRİNCİ SULfl 
HUKUK MAHKEMESİNDE1' 

Sanatlar mekteıbi muhasebe ' 
c.isi Cevadın kayın biraderi Ab· 
mede : 

Balanın Köseli köyüııdefl 

Türkoğlu Abrned'in mahkeme
mi?.cle aleyhinize ikame ettiği 30 
liranın tahsiline dair alacak da· 
vasmda namınıza çıkarılan muh
telif tebliğatlardan ve 5 - 3 - 93S 

gllnlemecli davetiyedeki müba · 
şir mesruhatmclan adresinizil1 
meçhul olduğu anlaşıldığında1' 

yeni tebligatların uc;ulün 241 irı· 
ci maddesine • .. vfikan ilanen ic" 
ras•na karar verilmiştir. 

28 - 5 - 935 tarih saat 9.30 da 

mahkemeye gelmediğirıız v"7' 
bir vekil gönder.-..cd .;:niz tak· 
dirde muhakemeye gıyabınızd• 
devam oltınaca~ı hı umu yirrı'i 
gün müddetle i'"n '.>lunur. 

ı-· 15 

• 



5AYIFA:; 

Iİrkiye Ziraat Bankasından: 
~cnıurlar Kooperatifi Binasının halen Umum Janda~-
9 umandanlığmın işgali altında bulunan kısmı 1 hazı
t 3~ tarihinden itibaren kiralıktır. 

j Yenişehir belediye J 
başkanlıgından: 

Ankara VaıiJiğinden 
Geçen seneki 

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

Emlak 
N. 
12 

Sıra 
N. 
l 

2 
3 

Mağazanın bulundu Y. 

Taşhan 
tr!tıyenlerin şartları anlamak ve pazarlığı yapılmak 

Merkez Ziraat Bankasına baş vurmaları. (822) 

l - Yenişehir belediyesine aid mezbaha inşaatının a
çık eksiltme usuliyle eksilmteye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli (4500) liradır. 
3 - Bu inşaata aid şartname aşağıda gösterildiği şe-

1(' 

8 
6 
4 

" 
,, 

" 1-1427 

kildedir. 
A - Keşif bedeli. · T T. Ankara 2/1 

4 
5 

6 

,, 
" ., ,, 

,, " 
Kurşunlu c2ddesinde 

B şmüdürlüiünden: 
y~~ın beş kışın sekiz saatte kestirilmek ve haftada 
1 1kh iki sefer yapılmak şartiyle Gerede ile Kızılca
~nı arasında otomobil iki yüz kırk lira aylık muham
d edelle 24.4.1935 ten itibaren on beş gün müddetle 

B - Eksiltme şartnamesı. 
C - Mevcut kroki ve fenni şartnamenın tamamiı tat· 

biki. 

420/35 
600/50 
420/35 
310 25 
180 15 

1)89 
2/89 " 

1J ,, 

D - İhaleyi müteakip eksiltme kanunundaki şerait 
dairesinde nöterlikçe bir mukavelename akdi ve bu bap
taki masraf müteahhide aittir. 2160 180 21 6 7 

1200 100 5 8 

Postane arkası arsa 
Zahide medresesi 

Necati caddesi 
,, ,, 

le . e Posta müdürlüğünde eksiltmeye cıkarılmıştır. Ta-
rın Gerede posta müdürlüğüne müracaatları. (977) 

J-1690 

F - İnşaat bedelinin 1 haziran, 1 temmuz, 1 ağustos 
1935 de tediye edilmek üzere üç taksitte verilecektir. 

K - Müteahhidin bu gibi işleri yaptığına dair baş mü
hendislikten bir vesika ibrazı ve ticaret odasında mukay
yet bulunması şarttır. 

1200/100 19 8 
" ,. 

1200 100 43 5 

Nafıa Vekaletinden: 
Otııo · 4 • 1935 taı ihinde münakasaya çıkarılmı:ı olan Af -
~ - Antalya hattının Baladız - Burdur arasındaki 24,5 
· 
01lıetrelik 'linci Jnsmmın inşaatına talip zuhur etmedi • 
\te en ~ezk.ur kıs~m in saat ve ray f erşiyatr, inş~~t 1:1~dde

. ehJıyetı f ennıye şartlarından bazdan degıştırılmek 
u 'hle ve kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konul-
Ştur. · 

~llhammen ihale bedeli (370.000) liradan ve muvakkat 
;~atı da {18.550) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve 

t 1Yatın eksiltmesi 6 • 5 - 935 pazartesi günü öğleden 
~a sa~t _lw~ de ~nkarada Bakanlık binasında, demirı:oı 
· at reıslıgı eksıltme komisyonunda yapılacaktır. Bu ışe 

. ek istiyenlerin teklif mcktuplariyle münakasa şartna
tsınde yazılı diğer evrakı 6 - 5 • 935 tarihinde öğleden 
~~a saat 14 e kadar insaat reisligine makbuz mukabilinde 

il ırn etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartnamesinde 
tllı olduğu vechile münakasa gününden en az bir hafta 
ti Nafıa Bakanlıc:Yma istida ile müracaat ederek alacak-

f o .. ennl ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliştirme-
1 1ktiza eylediği ve şartname ve mukavelenin değişen 

g)d~elerini ihtiva eden varakayı te~arik etı;ıek. i~tiyenler 
ta lıra ve münakasa evrakının heyet_ı umumı_yesını {1.8.~0) 
· bedel mukabilinde bakanlrk demıryollar ınşaat reıslı • 
'ilden alabilecekleri itan olunur. (864) 1-1527 --
aar · f Vekiletinden 

t~b-:- ?rta tedrisat mekteblcrinde türkçe. tarih - coğ~fya, 
tıa ı~gısi, biyoloji, riyaziye, fransızca, almanca, ingılızce 
,. 11 rn muavini olmak istiyenler için bu sene imtihan açı
"aktır 

t 2. - İmtihanlar 1 temmu.7. pazartesi günü İstanbul Üni
"sıt · ec;ın<f e hashyacaktrr. ! - Bu imtihana dahil olacakların: 
8

) Ti.irk olmaları, 
C) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta oımamaıan, 

\I' ) Hüsnühal erbabından oldukları, Cinayet ve cünha 
tr '"'ien mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahalli viia
\aı"eva kaza idare hevetinden bir mazbata ibraz etmeleri 
1
110 

en memur ve muallim olanlar bu kayıttan müstesna 
·~) nıensup oldukları daire amirinin \•ereceği vesika kafi-

ıt D) Her türlü hastalıktan ve mualimlik etmeye mani vü 
illl aıı7alarından salim oldllklarm ıishat rrler tasdikli he. 

Mapn:u ibraz etmeleri. 
'"'1 ~tallıın mektebinden mezun olanların en az iki ders 

~·~muallimlik e~mi~ bulunmalan 15.zımdır. . 
ı,02 Namzetler ınıtıhanda muvaffak olduklan takdırde 
CtJc nuınaralr kanunun 1 inci madde"inde eösterilen dere· 
İı'> 1• r dahilinde herhann-i bir orta tedrisat ~uatlim muavin-
" net . ~ 

5 
ayın edileceklerdir. 

ıJc V - ~Yukar~l.aki sartları haiz olan namzetler bir is~ida 
ar h e~alete muracaat edeceklerdir. Bu istidaya su vesıka

ag-Janacaktır. 

: ) Nüfus tezkeresinin asil veya tnsdil-li sureti, 
1).... ) Tahsil derecelerine ait sahadctname \'eya vesikala-
·•ın a ı . sı ve yahut suretlerı 

C) H·· "h 1 ' l} usnu .a maz~a~ası, . 
lqsa·) MahaJJı Maarıf Idaresinden nümunesine tevfıkan 

~kli sıhha: rapor~ı, . . 
F') Mahallı Maanf İdaresındcn tasdikli ve fotogr~flı fış. 

~1 ) Altr adet 4 x 6,5 büyi.iklüğüncie kartonsuz fotograf -
, 

tc ~~u vesikaların en son 1/6 1935 tarihine kadar Vekale
te onderilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalc
~1~1rnis olan veya evrak1 miic:lıit~si noksan gönderilmiş 
t, fan ;stidalar hakkında muamele yapılmıyacaktrr. 
~et ilan olunur. (842) 1-1481 _ 

~llka,.a Defte1daı Jığı~dan:. 
>.ter Sanatr İsmi Ticaret mahallı. 

kez la aathanesi Ahmet Naim hükumet caddesı 
Beyanname senesi 

14. 4. 931 31. 12. 931 
. J\c)ı 1. 1. 932 15. ı. 9~2. .. . 
•rı. . ve sanatı yukarda yazılı kazanc vergısı mulkcllefı-
lttf1ne Yukarda gösterilen devreye ait beyannameleri 
r. ~k edilmek icin aranmıssa da bulunamamış şimdiki 
"Sı d · · ~ik. .e. meçhul bulunmuş olduğundan beyannamelerı~~n 

~&tf 1 ıcın defterlerinin ilan tarihinden itibaren 15 gun 
ba ında şubesine verilmesi veya adres göstermesi aksi 

8 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 numaralı kanu
nun 17 inci maddesine göre muvakkat teminat verilmekle 
beraber ihaleyi müteakip de depozito yüzde 15 e iblağ e
dilecek ve mukavelename bir hafta zarfında ikmal edile
rek akidin tarafmdan imza edilecektir. 

5 - Mezbaha inşaatına aid malzemeden taş, tuğla ve 
kireç belediyece temin edilmiştir. Eksiltme müddeti 18.4. 
1935 den itibaren 21 gündür. İhale müddeti 9 mayıs 1935 
günü saat 16 da belediye dairesinde encümen huzurunda 
icra edilecektir. (950) 1-1645 

1224/102 45 4 
1200 100 27 3 
1200 100 3 7 
1200 100 17 9 
1200 100 15 10 
1280 108 13 11 
1080 99 11 12 
1200 100 9 3 
1440 120 18 
1200 10<1 lt 
1200 100 17 
995 40 82,95 4 18 
12 o 100 6 20 

.. 
,, ,, 

" 
" .. 
•• 
" .. .. " 
•• ,, 
,, ,. 
., ,. .. " 

" .. 
" .. 

1080 90 8 21 
1080 90 10 22 Genel K omutanlıi· ... Jandarma " " 

" .. 
600 50 12118 23/26 

1080 90 22 27 Ankara SahnaJma [ J. U. K.] .. " 

. 

KomİS) onundan: 
Numune evsafına uygun yerli mal ve mamulatı olmak 

şariyle (1500) tane hayvan velensesi 9 - 5 - 935 perşembe 
giınü saat (11) de kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. İs
teklifler nümune evsafı her gün komisyonumuzda göre
bilirler. Şartnamesi parasızdır. Velensenin bir tanesi için 
(750) kuruş fiat biçilmiştir. Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanun ve şartmımesindeki belgeleri havi (843) lira 
(75) kuruşluk ilk teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubunu muhtevi teklif mektuplannm eksiltme günü 
saat (10) na kadar kmoisyona vermeleri. (902) 1-1581 

lsmetpaşa Kız enestilüsü 
müdürlüğünden: 

Yapılacak bir müsabaka imtihanı neticesinde kaza
nanlardan mektebimiz için bir daktilo alınacaktır. İstek
lilerin nüfus tezkeresi,, mektep şehadetnamesi, hüsnü hal 
varakası, iki fotoğraf ve çalıştığı müesseselerden aldığı 
belgeler ve bir istida ile birlikte namzet kaydolunmak 
üzere 2.5.1935 perşembe günü saat 18 e kadar MEKTE
BİMİZE müracaat etmeleri ve müsabaka imtihanına gir
mek için 4.5.1935 cumartesi günü saat 16,5 da Ankara Ti-
caret lisesinde hazır bulunmaları. (973) 1-1694 

Me·ktepler alım satım 
komisyonu reisliğinden: 

ı - İsmetpaşa Kız Enstitüsü bahçesinde bir dıvar ya
pılacaktır. Şartname ve projeler mektebten parasız verilir. 

2 _ Muhammen kesif 1006 lira 80 kuruştur. Muvakkat 
teminat akçesi 76 liradır. 

3 - İstekliler bu isi yapabıleceklerine dair Maarif Ve
kaleti inşaat dairesinden alınmış vesika göstereceklerdir. 

4 - Acık eksiltme ve ihalesi 2 mayıs perşembe günü 
saat 15 te mcktebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. (825) 

afıa Bakanlığından : 
J0.4.1935 tarihinde münakasaya çıkanlmış olan Af

yon - Antalya hattının Bo~~önü - Isp~ arası 13!8 
kilometrelik mükerrer yedıncı kısmının ınşaatına tahp 
zuhur etmediğinden mezkur kısım inşaat ve ray f erşiya
tı inı:;aat müddeti ve ehliyeti fenniye şartlarından bazıları 
da değiştirilmek suretiyle ve kapalı zarf usuliyle yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. . 

Muhammen ihale bedeli (300.000) lıradan ve muvak-

n ,, 
1080 90 28 30 

" " 1080/90 30 31 
" " 1080/90 34 33 .. " 720/60 '36 34 .. " 900/75 38 35 ., '' 

12001100 26 29 ,, ,, 
420/35 3 89 Kurşunlu cami 

Yukarda semtleri ve sıra ve emlak sayıları yazılı idare! 
hususiyeye aid üç hane bir medrese bir arsa ile 34 mağaza 
şartnamelerinde yazılı müddetlerle isteklilerine isticar 
edilmek üzere açık artırmaya konulmuş ve ihalenin 13 
mayıs 935 perşembe günü saat 15 de yapılması kararlat· 
mış olduğundan bir sene müddeti olanlann geçen seneki 
bedellerinin ve üç sene müddeti olanlarm ve geçen senek~ 
bedelinin üç fazlanın yüzde yedi buçuğu derecesinde ida
rei hususiyeye verilmiş para veya tahvilatın makbuzlariy
le veya tanınmış bir banka kefalet mektubile ihale günü 
encümeni vilayete ve pıtnameleri görmek için de her 
gün muhasebci hususiyeye müracaatları. (951) 1-165§ 

Jandarma Genel 

komutanlığından r 
jandarma genel komutanlığın bir kısım mef~tı ka

palı eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli (7130) lira· 
dır. Taliplerin eksiltme günü olan Mayısın (13) üncü Pa
zartesi günü saat (15) den evci (335) liralık teminat mek
tubu ve icap eden vesikalarla Jandarma Genel Komutan· 
l~ğındaki komisyona müracaat etmelidir. Şartname ve re· 
sımler J. Genci Komutanlık levazun müdürlüğünde görü-
lebilir. (966) 1-1675 

P. T. 1. Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

İşe başladığ ıtarihten eylUl 1935 sonuna kadar hafta
da iki sefer karşılıklı işlemek ve yaz mevsimine münha· 
sır olmak üzere Ankara ile Kızılcahamam arasında bir o. 
tomobil postası 28.4.1935 tarihinden itibaren açık eksilt
meye çıkarılmıştır. Muhammen aylığı 100 lira olup mu
vakkat teminatı 37 buçuk liradır. Eksiltme bedeli muva· 
fık görüldüğü takdirde mayısın 12 inci pazar günü saat on 
beşte ihalesi icra olunacaktır. Ar.zu edenler şartnamesini 
her gün görebilirler. Talip olanlann 2490 No. Ju kanuna 
tevfikan ehliyet ve hüsnü hal vesikalarını hamilen posta, 
telgraf ve telefon baş müdürlüğü eksiltme komisyonuna 
müracaatları. (976) 1-1691 

Ankara De/teıdarlığından: 
V-ergisi 

Lira K. 

138 88 931 

141 70 931 

272 68 931 

acncsi mükellefin iami sanatı ticaret mahalh 

Fazlı ve Arif İnşaat Anafartalarda V İ· 

Halil oğlu 
Mehmet 

Arif Rüştü 

müteahhidi .yana 
kolahanesi 

Müteahhit Müdafaai hukuk 
Hathas şirketi 

Müteahhit lsmetpaşa ma
hallesi yeni so

kak No. 5 

kat teminatı da (15750) liradan ibaret bulunan bu inşaat 
ve ameliyatın eksiltmesi 6.5.1935 pazartesi günü öğleden 
sonra saat 16 da Ankarada bakanlık binasında, demiryol 
inşaat reisliği eksiltme kom~syonunda ~'apılaca~tır. Bu 
işe girmek jstiyenlerin. teklıf ınektuplanyle .~unak~~a 
şartnamesinde yazılı dığer evrakı 6.5.1935 tanhınde r:ıg
ledcn sonra saat 15 c kadar inşaat reisliğine makbuz mu
kabilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa rt
namesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en 
a.ı bir hafta evel Nafıa bakanlığına istida ile müracaat e
derek alacakları fenni' ehliyet vesikasını teklif mektupla
rına iliştinneleri iktiza eylediği ve şartname ve mukave
lenin değişen maddelerini ihtiva eden varakayı tedarik 
etmek istiyenler 9 lira ve münakasa evrakının heyeti u
mumiyesini 15 lira bedel mukabilnde b-kanlık demiryol
Jar inşaat reisliğinden alabilecekleri ilan olunur. (863) 

Hidayet Fuat Müteahhit Hacıbayram ma· 
hailesi 16 No. lu 

hane 
Yukarda isimleri yazılı kazanç vergisi mı.ikeUeflerinin 

adreslerinde bulunamadığından namlarına yazılı ihbarna
meleri tebliğ edilmemiştir. 

4 931 3717 

1-1528 

İlan tarihinden itibaren 30 gün zarf mda itir:?..ı:a hakla
rı oldueu tebliğ yerine 1'aim olmak üzere il"n olt•nıır. 

(975) ı-ıc~2 



!AYIFA S 

Tokat Ziraat 
Bankasından: 

NEVİLERİ: 
Denk Yekun İkinci Üçüncü Dördüncü Beşinci Adi 
Adedi Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo 

395 10676 13 ~3 1757 6095 2182 
Yanık çürük 

Kilo ı-

227 
Rayici: 
2, 3, 4üncü neviler 40 - 60 kuruş 
Görmezler: 5 - 15 kuruştur. 
Yukarda ne.vileri, miktarı, azami ve asgart rayici yazı

lı tütünler Tokat ve civar köylerinin 929 senesi mahsulü -
dür. Hepsi imi! edilmiştir. Miktarı fire nazarı dikkate alı
narak yazılmıştır. 395 denkten 259 denği Samsunkiri de -
met halinde, 135 denği İskenderiyekiri sıra pastal, bir 
denği TongadU'. Denkler ağaçsız kanaviçe içerisinde sev
ke müheyya bir halde ambalajlanmıştır. 

Bankamıza 11 - 9 - 930 tarih ve 16 sayılı mukavelename 
mucibince tütün mukabili avanstan borçlu Tokadın Souk
pınar mahallesinden Sadık oğlu Bay Sıdkı borcunu mu
kavelename mucibince müddeti bittiği halde ödemedi -
ğinden Tokadın kibemescit mahallesinde Mirgül oğlu ha
nındaki 7 ve 8 numaralı depolarında bulunan yukarda ev
saf ve miktarı yazılı merhun tütünler açık artırma ile sa
tılığa çıkarılmış ve 25 - 3 - 935 tarihine tesadüf eden pa
zartesi günü yapılan müzayede neticesinde sürülen peyler 
haddi layık görülemediğinden müzayede tehir edilmişti. 
Bu kerre mezkur tütünler aşağıdaki şartlar dairesinde 
tekrar ve açık artırma suretiyle 30 - 4 - 935 tarihinden iti
baren 15 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır: 

1 - İhale 15 - 5 - 935 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat dörtte Tokat Ziraat Bankası binasında yapılacaktır. 

2 - İstekliler sürülen peyin o/o 10 nu nisbetinde dipo
zito akçasını Bankamız veznesine yatıracaklardır. 

3 - İhale kati ve birdir. 
4 - Satışa ait bilumum harç ve resim ve masraf alıcı

ya aittir. 
S - İhaleyi müteakib tütünler tartılarak tutar bedeli 

Bankamıza derhal yatırılacak ve ondan sonra tütünler alı
cıya teslim edilecektir. 

6 - Sürülen pey haddi kifayede görülmediği takdirde 
banka ihaleyi yapmakta muhtardır. 

7 - İhalenin kati yet kesbetmesi için Umum Müdür • 
lükle veya diğer makamlarla muhabereye lüzum görül -
düğü takdirde müşterinin bu suretle vukubulacak teah -
hürden dolayı şikayete ve bir guna zarar ve ziyan iddia ve 
talebine hakkı olmıyacaktır. · 1-1677 -----
Adaoazarı Ticaret 

ve sana1Ji odasından: 
f.1.. ,_ .... an Türk Ticaret Bankası Anonim şiketinin 

mukaddema tescil ve ilan ettirilmiş olduğu 25 teşrini ev -
vel 934 tarihli umumi heyet toplantısı zabitnamesinin ba
zı nüshalarında 35 inci maddesinin son fıkrasındaki ikinci 
temettu hissesi olan% 70 yerine daktilo hatasından mü -
tevellit o/o 75 yazıldığı ahiren anlaşılıp bunun % 70 olarak 
tashih edildiğinin ilim mezkur müessese müdüriyeti umu
miyesinin odaya muta 9 ve 17 nisan 935 tarih ve 2097-75 
ve 2402-87 numaralı yazılariyle talep edilmiş olmakla ol-
suretle ilam keyfiyet olunur. (968) 1-1681 

Ankara Nafı~ 
Başmühendisliğinden: 

Nafıa kamyonları için (494) küsur liralık edevat ve 
saire pazarlıkla alınacağından şeraiti öğrenmek için her 
gün nafız başmühendisliğine ve pazarlık için de 2 mayıs 
935 perşembe günü saat on beşte% yedi buçuk nisbetinde 
(37) liralık teminatiyle encümeni vilayete müracaatları. 

(965) 1-1680 ---
I ktısat Vekaletinden: 

Vekil etin Y enişehirdeki binasının konferans salonu 
için lüzumu olan koltuk, kürsü, sandalya ve saire açık ar
tırmaya konulmuştur. Eksiltme 7 mayıs 1935 sah günü 
saat 11 de vekalet artırma ve eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. İsteklilerin (8500) liradan ibaret olan muham
men kıymetin yüzde 7,5 ğu olan (637,5) liralık teminatı
nın Merkez muhasebeciliği veznesıne teslimi. Şartname
ler vekalet levazım müdürlüğünden alınacaktır. (901) 

1-1575 

Bünyan belediye 
başkanlı~ından: 

Bin beşyüz lira tahsisatlı Bünyan merkez kasabasının 
30 hektar meskun 15 hektar gayri meskun sahadan ibaret 
olan mahallin rakimli planının yapılması 16 - 4 - 935 tari -
hinden itibaren bir ay müddetle münakasaya konmuştur. 
İhale 16 - 5 - 935 tarihinde açık eksiltme suretile yapıla -
cağmdnn talip olanların Bünyan belediye başkanlığına, 
plana aid fenni şartnameyi görmek istiyenler Ankara, İs
tanbul, ve Bünyan belediye başkanlıklarına müracaat et -
m e1 .. ri ilPn oh•nur. (888) 1-1553 

ULUS 

Ankara şehri içme su 
komisyonuıtdaa; 

Ankara'ya 30 kilometre mesafede Elmadağ - ~ankaya 
su isale hattı üzerinde Kehlis ve Seki pınarları arasında 
2612 metre uzunluğunda su borusu döşeme işi kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7 - 5 - 935 tarihine 
rastlıyan salı günü Ankara'da İşhan 4 üncü l«ltt;a 1~me Su 
komisyonu dairesinde yapılacaktır. 

(8011) lira 60 kuruş keşif bedelli olan bonı dötom• iti
ne ait keşif evrakı, fenni ve eksiltme şartnameleri ve pro
jeler Ankara içme su komisyonunda görülebilecektir. Tek
lif mektuplan kanunun tarif ettiği şekilde olmak il.ze
re ve 7 - 5 935 tarihine rasthyan salı günü saat on dörte ka
dar Ankara İşhan 4 üncü kata içme su komisyonuna verile
cektir. Eksiltmeye girebilmek için (600) lira 87 kunış m\1-
vakkat teminat ile bu gibi işleri yaptıklarına dair fenni 
vesikaları ve 2490 N o. lu kanunda yazılı vesikaları komis -
yona vereceklerdir. Fazla malumat almak istiyenler An -
kara'da içme su komisyonu fen heyetine müracaat edebi • 
lirler. (865) 1-1523 

l st a n b u l B e l e d i u e s i • 
}EHİR TİYATROSU 

Darülbedayi 
Bir Mayısta Halkevinde 

Ankara Valiliğinden~ 
1 - Keşif bedeli 28793 lira 29 kuruştan ibaret olan 

Ankara - İstanbul yolunun 35 + 514 - 97 + 000 mcı ki
lometreleri arasında inşa edilecek 33 adet köprü ve men
fez inşaatiyle ham taş ihzaratı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

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

3 - İstekliler teklif mektuplanru 935 senesine aid ti
caret odası vesikası Ankara nafıa başmühendisliğinden 
alınmış ehliyeti fenniye vesikası 2159 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat mektubu ile birlikte ayni gün saat 14 
de.J.cadar vilayet encümeni riyasetine vermeleri. 

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

İşbu evrakı almak ve projeleri görmek istiyenler An
kara Nafıa başmühendisliğine müracaatları. (886) 

1-1547 

Ankara Valili,inden: 
Kızılcahamam kaplıcalarının 1 haziran 1935 den 31 

mayıs 1936 sonuna kadar bir senelik ican 15.4.1935 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarıl
mıştır. İsteklilerin vilayet makamına veya Kızılcahamam 
kaymakamlığına şeraiti öğrenmek istiyenlerin muh3.se
bei hususiye müdüriyetine vec mahalli muhasebei hu~u
siye memurluğuna müracaat etmeleri ilan olunur. (941) 

1-1633 

30 Nf SAN 1935 

l mar Müdürlüğünden: 
Mahallesi Sokağı Cinsi Ada Parsel M 

Yenice Bahriye Bahçe duvarı 211 1 
Yukarda yazılı bahçe duvarı yıkılmak ve enkaJI 

tociye aid olmak üzere bilmüzayede 11.5.1935 c 
günü saat üçte satılacaktır. Alıcıların İmar Müd" 
deki komisyona gelmeleri. (924) 1 

Yapı sahıpleri ve 
müteahhid Bagltl 

Nazarı dikkatin 
Menf aatıinizi severseniz yapı boya pazarını ua 

nız. 

Postahane arkası Kızılbey yolu Tel: 2681 

~nkara \' aliliğindeu: 
1 - Keşif bedeli (37908) Ura (37) kuruıtan ibarl& 

Kızılcahamam Ankara yolunun 19+0QO ili 36+420 • 
lometreleri arasında inşa edilecek 11 adet köprü ve 
fez inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulm 

2 - Eksiltme 2 mayıs 935 perşembe günü saat oa 
Ankara viliyeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler teklif mektuplarım 935 senesine alt 
ret odası vesikası, Ankara Nafıa başmühendisliğind 
mış ehliyeti fenniye vesikası (2843) lira (13) 
muvakkat teminat mektubu ile birlikte ayru gön a1J11. 
de kadar vilayet encümeni riyasetine vermeleri. 

4 - İşe ait vahidi fiat, fenni ve hususi şartname 
başmühendisliğinden (190) kuruş mukabilinde ve · 

İşbu evrakı almak ve prajeleri görmek istiyenler 
ra Nafıa Başmühendisliğine müracaatları (844) 

lktısat Vekaletinden: 
İktısat Vekaletinin Halen işgal etmekte olduju 

telif binalardaki demirbaş eşya, evrak ve defatir ve 
nin Yenişehirdeki yeni vekalet binasına (3000) Jır. 
min edilen ücret mukabilinde nakli açık eksiltme ı 
le ihale edilecektir. İhale 9 mayıs perşembe günü """ 
de Vekalet Levazım Müdürlüğünde müteşekkil k 
da icra edileceğinden taliplerin adı geçen günde 
yedi buçuk muvakkat teminat akçGSiyle birlikte _... 
lunmalan eşya ve şartnameyi görmek için de her giia 
kalet Levazım Müdürlüğüne müracaattan ilan olllftllfo 

(866) 1-1498 

Sıhhat ve içtimai muaven 
Vekaletinds 

Trahom hastane ve dispanserleri için satın 
(68) kalem cerrahi alit ve edevat hakkında tayin vı 
edilen günde talip çıkmadığı cihetle eksiltme iti dala' 
gün uzatılmııtır. İhale 1 mayıs 1935 çartamba gW 
15 de yapılacaktır. Taliplerin eski ilinda verilen 
dairesinde ihale günü Ankarada Sıhhat ve içtimai m 
net vekaleti binasında Hıfzıssıhha itleri umum 11199'1 
ğü artırma, eksiltme ve ihale 1'omiıyonuna mn', nu~.., 
ilan olnuur. (922) 1-1611 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGI VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

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

Sat•lık aı sa 
Sıhhiye vekaleti karşı

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

Haritasını görmek ve gö
rüşmek üzere: 

Bankalar caddesi 13 
Telf. 3855 

1-1648 

r lmtıyu aah·;bi ve Bapıu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden i 

Yazı İşleri MildtlrU Naıuhi 

1 
BAYDAR 

Çankı11 cıddtsi c:ivırındı 

1 
lılluı Bı11mıvinfi• ,,.,ılmrş· 

l t1'. 

komisyonu ilanlan 
1 - Ihtiyacatı askeriye için evsaf ve şartnameleri dahilinde aıağıda oina ve 

darlan yazılı iaşe maddeleri münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnameleri Ankara ve İstanbul lev azım amirlikleri Sa. Al. Ko. la..ada ve 'f 

dağında askeri satın alma komisyonunda he rgün görülebilir. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile olacaktır. 
4 - Eksiltmeye girecekler ticaret odasın da kayıtlı olduklarını ve ehliyeti tieari 

rini gösterir ihale tarihinden bir hafta evel ticaret odasından aldıkları vesikayı ve 
gönderenler vekaletnamelerini ve şirket na mma girecekler sirgürleri komisyona g" 
miye mecburdurlar. 

5 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evel komisyon reisliğine verilecekW. 
(894) 

Beh. kilosunun Muvakkat 
\,;ınsi mikdarı tahmin bedeli teminatı ihale tarihi gün 99 

kilo Krş. San. Lr. Krş. saati 

Sığır eti Tekirdağ 150,000 23 50 2643 75 8.5.1935 çarşamba ... 
Sade yağı Tekirdağ 21,000 76 00 1197 00 9.5.1935 perıembe Sa. 
Sade yağı Malkara 12,000 77 00 698 00 9.5.1935 perıembe la. 
Ekmeklik 

un Malkara 150,000 11 00 1237 so 12.5.1935 pazar ... 
Odun Tekirdağ 800,000 1 z.5 750 00 14.5.1935 sah ... 
Odun MaH·ara 800,000 1 00 600 00 14 5 . 1Q3~ c:ah ~~ 

1 SiNEMALAR 1 pJ l KULÜP 1 YENi 1 BUGUN BU GECE 
dünya edebiyatını teshir 

eden muaz:ıam hi11i bir dram 

SAFO 
A.clolpbe Daudet'in ölmez tahueri 
rrançoise Roıet - Mary Marquet 

BUGÜN BU GECE 

Sürüsüne bereket 
Fevkalade gülündü ve ıarkı.lı 

komedi 
Jorj Mihon 

r .:v• pilı n KOPYELERl ÇAIKJI( çıkarılır. Halil Naci KAG~ n: 


