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Gündelik B. Lavalin Moskova 

yeni l\.arşılıldar k~ılavuzu yolculuğu 
Parla, 7 :c~ 

ı Bu ay içinde gazetelere veri • bu ankete de kendini verdi. ner • 'A.) - B. Lava~ 
en ye · k 1 ki k ı d'I kes bildiğini ortaya döktü. in ayın 23 tindei 
d nı arşı ı ar ı avuzu, ı O yılın yazında her yandan 

8. NlSAN 1935 PAZARTl~:-)İ 

Dantzig, 7 ( A.A.) - Seçim saat mısehızde 
bitmiş, lıiç bfr hiidise olnıumlştır. Ulusal 
sosyalistler .179. sosynl demokrotlar ıl.·i 

ıııerl.·ez bir, Tmmünist lelıliler fı.rkn~ı sıfır. 

Her yerde 5 kurul? 

JURNAL DÖ MOSKU' NUN BİR YAZISI 

Avrupanın gelecekteki 
durumu neye bağlıdır? 

b~~İnin başlı duraklarından k 1 ki .. Paris'ten aynla\ 
trıdir D'l ku 'ki gelmif, toplanmıt arşı 1 ar goz rak 25 inde Moı1 Moskova, 7 (A.A.) - Jurnal bağlamış gibi görünmektedir. Şim-h , ı araştırma rumu, ı o"'nun" e alınarak (karşılıklar kıla· 
.uçuk yıllık araştırmalarının ve· ld (ı) kovaya varacağı· 'dö Mosku, İngiliz bakanlarının di arsıulusal durum aydmlanmış-

rırnl · nl l b vuzu) yapılmasına girişi i • umuluyor. Bura-
1 

yolculuklarının sonucunu gözden tır. Verilecek kararlara sur yük-'- en arasında en ca ı arını u :s-
1t.d&VUzu ortaya koyabilmek var. Tarama çalıfmalan ve tarama da üç gün kal• geçirerek diyor ki: Doğu Avrupa- lenmek zamanı gelmiştir. Avru-
ırsına vermişti. Bugün artık bu Jergiıi: . .. .. .. . dddan ı on r a

1 
, ıı karıılıklı yardım andlaşması pa barışını korumak gerekliğine 

Çalııı. 'Ik · · · le. biraz ilerleyınce goruld.u _kı Var•ova'ya gi • dört hükıimet merkezinde yapılan inanmış olan devletler, Almanya 1:111Anın ı yemişını vermesı T 2' 

biitü' t .. k 1 1 1 'b' yalnız yurdun ötesinden hermn· decektir. Mayı• konu•maların başlıca konuların· ve Lehistan katılmasa bile barıı;.ı n ur i eri atı ış arı gı ı, b k T T 

Rene büyük Önder Atatürk'ün yol den gelmiş önerge (3) lerle u. 1• sın ilk günlerin· dan biri olmuştur. Bu andlaşma· kurumlandırmabdır. 
RÖıtericiliği ile olmuıtur. lavuzu - istenilen tümlük ve fkst· de gene Paris'e nın isteklileri buna Berlin ve Var· Almanya silahlarını her saat ar-

..,._. k b' sı'zlikle • başa çıkarmıya yo yo • dönmüt buluna- •ovanın da girmesi için aayretle- tırmaktadır. 1914 deki süel gücü-
.t q.uavuz çalışmalanna ııa ır ki ,. e 
ocrklf: tur. Dilin bir çok ana kayna arı cakhr. Bay Lavı! rini artırdılar. Almanyanın bu ne erişmesi ve Fransa'dan üstün 

1933 martında tam iki yıl ön· vardır ki anketle ortaya dökül • andlaımaya girmekten çekinmiş gücte olması çok gecikmiyecektir. 
ce, Önder dil ku'rumunu kendi mü§ değildir. Onlard~ Y~.zılı söz· Bul •• } d• olmasından dolayı Sovyet hüku· Bu durum karşısında Fransanın 
1iikaek ha~kanlıgvı altında topla. leri bulmak için de, ılk once on: gar sue ıvam metinin kıvanc duyduğu hakkm- dostu olan ikinci derecedeki dev-
in T ( ) ]arı tersine çevirmek, oralardakı da Berlin' de dolaşan · duyuklara Jetlerin daha güclü kombinezon a-•t. onlara şöyle bir yönerge 

1 
b f rsça toplantısı artık bir ıon vermek gerektı"r. Sov- ramıyacaklarmr kim temin edebi-"ennitti: türkçe sözlerin ara ca,. av• • 

y J hangi sözleri karşılıyabılecegını yet hükUmeti Almanyanın bu and- lir? 
dol 4%( Jüinde her gün dilimiz e belirtmek gerektir. . . Sofya, 7 (A.A.) - Bulgar A· laımaya girmesini her vakit iste· Öteyançlan, Avrupanın ortasın-
ı Qfan l-':'lbancı kökten gelme •ÖZ· Bu anlaşılınca, işin yenı hır jansı bildiriyor: miş ve bunun için Berlin ve Varto· da belirmekte olan alman gücün-
ere öztürkçe karıılıklar aramak.. yüzüne daha g-irilmiş oldu: Yur • Ordu kumanda heyetleri ve bu- va'da çalıımadan geri durmamış- den korkarak daha şimdiden o-

Bu yol üzerinde başlanan ça • dun her yanından derlenerek ku • na benzer işlerle iliıiği olan ıo- trr. Bütün bu harcanan emekler nunla uyufma yollarını arayanlar 
~fbıa, ilk önce (Büyük dil anketi) ruma gelmiş olan 125.000 kadar rumlar üzerinde çalı,mak üzere bota çıkniıtbr. dütünmiyorlarmı ki Almanya uğ· 
edi~inıiz adımla kendini göster· derleme fişi ile, dilimizin varlık· toplanmış olan yüksek ıüel diva- B. Eden ve B. Saymen'in Berlin runa büyük devlet özelliklerini 

~i.' d(ICa.musu Türki) taranarak }arını içlerinde saklayan basma nı ödevini tamamlamıştır. ve Varşova yolculukları göıtermit· kaybedecekler ve dostlarını da el-
ın en toplanan 1500 e yakına· ve yazma kitablardan 150 kadarı, Sü Bakanı olmasından dolayı tir ki alman Başbakanı B. Hitler, den kaçırdıktan sonra Hitler'in 

tahc.. Ve farsça söz, liste liste ga· dilcilerimizin çalışkan elleriyle • divana da başkanlık eden başba· doğu andlafmasına kartı olan düı- silahlı güderinin oyuncağı olacak· 
ıetele.-de basıldı ve bütün yurd • yabancı sözlere karşılık bulma ha· kan general Zlatef, yüksek divan· manhğında taban diriyor. Ve bu- lardır. 
~a.şla.-dan bu sözleri ka.rşıhyabi • kımmdan • taratıldı. Bu tarama - ca verilen kararların, kıralca 0 • nu, Almanyanın şimdiye kadar Almanyanın, Lehiıtanm ve do-

lecek lürkçe sözler arayıp bulma· f d ) nandıktan sonra nefredileceğini andJa .. malara girmemek için ileri gvu andla•maıına arık veya kap•-(Sonu 3 üncü sayı a a :r :r :s- _.. 
8.rt istendi. bildirmiştir. ıürdüğü silah birliğini de temin h olarak dütman olanların çevir-

... Uluğ Önderin kutsal elile açtı· (Z) Bu ilk hazrrllğın verimi (Türk Her yıl, ilk ve sonbaharda top- etmİ§ olarak yapıyor. Bay Hitler, dikleri yeni manevraya karşı ihti. 
bı L • t" k d b lanan yüksek ıüel divan, ııyaıal L h. t ~ l d d ti b l k k · B "' Qet' yola seve istiye gıren, ur Dili) bülteninin 6 ıncr sayrsrn a a - e ıs anın sag am yar ımın an e- ya ı u unma gere tır. u ma-____ 
Uluau, büyük ve içten bir istekle işlerle uğraşmaz. mindir. Lehistan bugüne kadar nevralarm amacı bölüm andla•· 

_ sılmıştrr. (Sonu J üncü sayıfada) 1 .... • Al l ,. 
( · (J) ôncrge = teklif ge ecegını manyanm ge eceğine (Ssyıfsyı çeviriniz) 

___ l), ~Y~ö~·n;e~rg~e~=~d;a~e~k~tı;t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:.-~~~!!!~~'!lll!l!!!!!!!!!!!!!!"ml'!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!'~~~ 
~· 

Osmanlıcadan Türk~el!~ Karşılık~~r Kılf!ouzu N.15 
.. l .· 1, ~ısına (T. Kö.) beldegi ( alauıetı) komnuştul'. Ilımların. lıer bırı lıakkındrı "rası ıle u.:mıanlarınıızm ( müıelıanıa) 

l - Üz tiirkçe köklerden gelen:_. soz eun ar~ 

yazılarını gazetelere verecegız. d d"l i için gereğine göre frarısızcaları da yazılmıı, ayrıca örnekle,. de konıılmu§ tur. 
2 k ka. l kların iyi ayır e 1 mes ' ' l A l k l h k l · • - Yeni onan · rşı ı . . b .. k .. idenmiı ve k-ullanılan şekilleri a m mıştır: s ı a o an a , as ı iigüm olan Jıükiinı, tiirkçe "çek,. kökiind.sn MB• 
3 - Kökü türkçe olan kebmelerın u gun u ~ 

C.u..,_.a,. 
len şekil gibi. 

Ö temı = Günbatımı .. 
rnek: Gurubu §ems sırasında ... Gunbıtımr sr

ra$rnda 

~Urtd.u L 
&~er = Aybatımı 

'tuı~ 
\lq ternı ::= Gündoğumu 

t,.ıtıu k 
atner = Aydoğumu 

Curu " :::: Gurur 
~.-g...._, -= Gururlu 
Ciir:ı: _ T 

- opuz 

~&et::::: Dal 

Cu11 ( 
• bak: gam) ==,Tası 

~ 
:ta ::::: S ki d" ı · k" an , ıye ım ı 

Ciifte ( . . 
tenrn) = Deyı§ 

Ciiftü , 
ili = Dedikodu 

Cüruh 
:::: Alay, takım 

C" U~af :::::: B .. 
oş soz 

Cü~e.-.,.a 
,,.._ G 0 çek 

c·· Uzi~ - S - eçkin 

li~t, ::::: Uyfcu 

liat,'d 

H 

1 e - Uykuda 
lia~ Me •et - K""t ··ı··k · J'k al,.aklık = (Fr.) · <:h - o u u , pıs ı , s-

an<:ete, aceleratesse 

€.-"ah L K") 1 1tabise = Kötü ruhlar (Ruh: T. 0 · 

liabbe - T - ane 

liaber - H b 
- a er (T. Kö.) 

~esın 
lta.t ~ Duyuklar 

li;t\rildi. - a·ı t 
Ö - ı ge 

rn k •.1 == Bu bil-
'! : Bu hav3.disi kimaen afurnız 

Habib =- Sevgili 

HacaJet = Utay 

Hacet (Bak: İhtiyaç, zaruret) 

Haciz = Ayıran 
Hacle = Gerdek 

HaO<"d semavi = Göktaşı, beti( (terim) 

Hacm (Bak: cirm) c= Oylum = (Fr.) Volume 

örnek: Bu cismin hacmini mesaha etti Bu 

cismin oylumunu ölçtü. 
Ateş olsa cirmi kader yer yakar = Ateş olsa oy-

/umunca yer yakar. 

Hacmi istiabi = Saygı 
örnek: 811 geminin hacmi isti abisi 3 bin ton-
dur == Bu geminin srygısı üç bin tondur. 

Had = Keskin ~ (Fr.) Aigu . . ,_ 
Örnek: İktısadi buhran had bir devreye ~ır~IJ -
Ökonomik buhran keskin bir devreye gırdı. 

Hadaset Küçüklük 
1 örnek: Hada-;eti sinninden dolayr askere ama

.. "ki"~ .. de dolayı a.~kerc 
tlılar -= Yaşınrıı kuçu ugun n 

almadılar. 

Had = Derece . . 
örnek: Haddini bilmez bir adam == Derecesım 
bilmez bir adam. 

Haddi kifayet - y eteı·ge 
Örnek: Verilen fi at haddi kifayeti bulmadı =-
ır erilen fi at yetergesitıi bulmadı. 

Haddi layık = Tamdeğer 

Haddi vasat = Orta 

• • . k aşırı gitmek 
H ddini a~mak _ Derecesını aşma • 

a " d • . !111S 

Ö k . Bü ük harbta paha!Ilrk had ını aş · • 
rne . y . . aşmış 

tı = Büyük harbta pahalılık derecesını • 

tr (aşırı gitmişti) 

Haddini bi'dirmek = Derecesini bildirmek, ağza· 
nrn paymr vermek, boyunun ölçüsünü vermek, 

ağzının ölçüsünü vermek 

Haddinden fazla = Aşırı f Hih nahih = lıter iıtemez 
_örnek: Haddinden fazla bir emekle = A~ırı 
bir emekle. Bedhah = Kötücül = (Fr.) Malveillant 

Hadsiz (Bak: Bihad) == Tükenmez 

Hadnaşinas = Şımarık, küstah, kendini bilmez 

Hudut = Buç = (Fr.) Limite 

Örnek: Edeb hududunu tecaviiz etti = Edeb 
bııcunu aştı. 

Hudut = Smu· = (Fr.) Frontiere 
Örnek: Fransız - Alman hududu = Fransu -
Alman sınrrr. 

Hadaka = Göz bebeği 

Hadid - Öfkeli 

Hadika = Bahç' 

Hadise = Hadise (T. Kö.) 
Hadfe = Kocunma 

Hafıza = Hafıza (T. Kö.) = (Fr.) Memoire 

Hafi = Gizli = (Fr.) Secrct 

Örnek: Hafi bir anlaşma 
- Une entcnte secretc 

Hafif = Hafif {T.Kö.) 

Gizli bir anlaşma 

Tahaffüf etmek - Hafiflemek = (Fr.) S'alleger 

Tahfif etmek = Hafifletmek = (Fr.) Alleger 

istihfaf etmek = Hafifsemek 

Örnek: Onu istihfaf ediyordu - Onu hafıfse
yordu. 

Hafifmeşreb = Y eğnik 

Hafid = Torun 
Hafiye = Karakulak - (Fr.) Espion 

Hafretmek = Kazmak 

Hafriyat ;:::: Kazı = (Fr.) Fouille 

Hafta = Hafta (T. Kö.) 

• hah = ister 

Dilhah = Gönül isteği 
Örnek: Dilhahrnca hareket edemedim = OlJnlU 
iste.ğince hareket edemedim. 

Hayırhah = Jycil 

Hahiş = istek = (Fr.) Appetit, d&lr 

HAlıişker = istekli = {Fr.) Desireux 

Hail = Engel =(Fr.) Obstacle 

Örnek: Bu hail de ortadan kslktI = Bu eag.ı 
de ortadan ka//ctı, 

Hail (Hevl'dcn) (Bak: Mahuf) 

Hain = Hayın (T. Kö.) = (Fr.) 'lraıtre 

Örnek: O lıainlerin fıkrbetini herbs bilir • O 
hayrnlarrn akıbetini lıerkes bilir. 

Hiyaııet Hayınlık 

Haiz = Taşıyan, -de olan, -li 

Örnek: - Bu iş ehemmiyeti 

Bu iş önemli değildir. 
haiz değildir. :ı 

Yii7başı rütbesini h~iz o/acı = 
sinde olan. 

Haizi salahiyet = Yetkili 

Hak = Toprak 

Haki renk - Boz 

Hakk (Terim) = Kazım - (Fr.) Gravure 

H kkak - Kazman (Fr.) Gravcur 

Hakkiyat Kazıt - (Fı.) Gı ;wl•rc 

link - Hak (T. Kö.) (fr.) Dr<>it 

İstihkak Hak = (Fr.) Dil, ı ıv ı, • te 

Öınek: lst ihkak11111 alam ım 
madrnı. 

,J .ıj( ırır al • 



A,13 r,.1erkezleri yabancı 
memleketlerde olan 
şirketlerin kazanç 

vergileri 
Kazanç kanununun 13 üncü 

maddesinin A. fıkrası mucibince 
ana merkezleri yabancı memleket
lerde bulunan tirket ve müessese
lerin ana merkezlerinin umumi 
masrafına ittirak için kirlarmdan 
ayırabilecekleri miktarın ana mer· 
kezin o seneki bilanço ve kir ve 
sarar hesablannın mahallince no
tere tasdik ve usulü dairesinde 
türk konaolCMlarına vi2e ettirile
cek ıuretlerine nazaran teıbit ve 
tevsik edilmesi liznqeldiği Ma· 
liye Bakanhtmca valilere bildiril· 
miftir. 

Devlet şfirası teşkilat 
kanwıu layihası 

Yeniden hazırlanan Devlet Ş4-
rası tetkilat kanunu projesi Bat· 
hakanlığa ıönderilmiftir. Proje
Dİll bir hükmüne ıöre mahkeme
lerde olduiu pbi Devlet ŞUruı da 
20 temmuzdan bet eylaJe kadar 
JllZ tatili yapacaktır. 

İş kanunu layihası 
Devlet Şirası ıenel b~yetinde 

ıözden ıeçirilmeai biten it kanu
mı layihası dün Batbak•nbia v .. 
rilmittir. 

malarnu, Avrupa ancllatmaıı üze
rinde yapılacak kuır lronufl"lllar 
içinde boğnwktır. 

Böyle bir saldırma andlaflllHI 
Kellog ve Uhular Derneii andJat
malannın tazelenmesi olarak ka
lacak ve bu, avap kartı hiç bit' 
garanti olamıyacaktır. Avnıpanm 
geleceği yalanda alınacak karar
lara bağlıdır. 

• 
1 ç D 
Ökonomi Bakanımız 

geldi 
Ökonomi Bakanı B. Celal Bayar 

dün sabah, yanında Kütahya ıay
lavı B. Nqid Uluğ, Sümer Bank 
Genel Müdürü B. Esad Sümer vo 
•amanlar olduğu halde lzmir tre· 
niyle Kütahya' dan ,ebrimize dön
müttür. Ökonomi Bakanımız Kü
tahya' da, kurulacak seramik fab
rikasının yerini tayin etmittir. 

Mimar Sinan ihtifali 
latanbul, 7 {Telefon) - Mimar 

Sinan için yarın Süleymaniye' ele 
bir ihtifal yapılacaktır. ihtifal 
proıramını Halkevi hazırladı. 

Türk - Yunan ofisi 
toplanıyor 

lstanhul, 7 (Telefon) - Türk • 
yunan ofisinin bu pertembe top
lanacağı söyleniyor. 

Kalpazanlar mahkiim 
oldular 

İstanbul, 7 (Telefon) - Kalp 
PmÜf lira 7apmaktan suçlu hak
kının üç aene hapsine bin lira pa· 
ra cezası vermesine, Mehmedin 
yqmın güçüklüğünden iki sene al
tı ay hapsine 233 lira para cezası 
vermesine brar verildi. 

Elektrik cereyanına 
kapılan köylü 

~n süakii kar futmuı sonucun • 
ela kopan eleldrik tellerine talolanls 
kencliaini cereyana kaptıran ve yazı ar • 
kadatlannuzdan lııiıi tarafından kurta • 
nlan delikanb köylü, Nümune baataha
naincle tecla-ri edilmiı ve evelki sün 
lJile!erek çıkmııtar. 

u y u K L A R 
Türk hukukçular 

kurumunda 
Geçen Cuma Ankara Halkevin

cle yıllık kurultaymı yapan türk 
Hukukçular Kurumu Reisicümhur 
Atatürk'e tazimlerini sunmuttur. 
Yeni türk hukukunun idelojiıini 
yapmak ve hukukçülar arasında 
birlik ve beraberlik yaratmak yo
luna çıkan kurwn'a Atatürk yüce 
iltifatlarını esirgememitler ve ıu 
cevabı vermiflerdir: 

''C. Kurultay müna.ebetile lıak
kımtla göıterilen temiz duygulara 
t~elılriirler ederim.,, 

Reuicümhur K. Atatürk 

Adliye ayınna encümeni
nin çalışmaları 

Temyiz mahkemesi Batkanı B. 
lhsan'm batkanhğında toplan
makta olan Adliye ayırma encü
meni itini ilerletmiştir. Bilindiği 
ıibi encümen 1eni bikimler ka
nunu mucibince bütün hakimlerin 
bugün aldıkları maap göre yeni
den derecelendire~ir. 

Bir otomobil kazası 

ı11 Feminizm kongresi 
üyeleri 

İstanbul, 7 (Telefon) - Arııu
luaal kadınlar kongresine ittirak 
etmek üzere bugün yabancı mem· 
leketlerden birçok kadm murah· 
haılar tehrimize gelmitlerdir. 

Yabancı yolculara ait 
eşya 

lstanbul, 7 (Telefon) - Yaban
cı memleketlerden gelecek yolcu
ların kendilerine aid eıyalanndan 
iatiblak reami alınmaıı hakkında 
gümrüklere verilen emrin ıeri bı· 
rakılmaıı kararlatmıt, bugün ge· 
len yolcular qyalarını serbestçe 
ıeçirmitlerdir. 

Komiserlik imtihan 
evrakları 

Emniyet lıleri Umum Müdürlü
ğü birinci ve ikinci komiserlik İm· 
tihan evraklarını tetkike devam 
etmektedir. imtihan evrakı vila • 
yetlerden tamamen ıelmittir. im
tihanda muvaffak olanlar ancak 
nisan sonlarına doiru belli olabi-. 
lecektir. İstanbul, 7 (Telefon) - Bugün 

lıtanbul' dan Bakırköyüne giden 
bir otomobil Samatyada sekiz J&· 
ımda bir çocuğa çarpmıı ve ço- Ankara vali ve be-
cuğun beyni parçalanarak ölmüt-

İIWİlllllllllUllllllllllUllllHllRllUlllllllHlllllUI lediye reisliğinden: • 
1 haziran 1935 tarihinden 

Çocuk haf tası itibaren §ehir içindeki bütün 

23 nisanda kalnrc ve gazinolarda her. türlii 
oyun oynanması yasak edılecek· 

başlıyor tir. Alakadarlann şimdiden ted-

111111111111 llllllllllllllllllllUlllllllllllllUlllllUllll ::; :::::::::: ;aezı':~~:tlerinf tes· 

Bibliyografya 

KNOK 
MC!hur franıız romancı ve ....... 

yazıcılarından Jul Romcn'in Knok .. 
dındaki arııulueal bir üne Nhib old 
komediıl Bay Ali Süha tarafındlO 
türkç.eye ç.evrikrek Ankara balke.I 
neıriyatmın 12 lncl numarası oıartl& 
basdmıttır. 

Bu değerli neri bütün edebiyal 
aeverlere aahk verirken kitaba fiat kO' 
nulmamıt olmasının dışarda satıl
dığına mı delalet ettiğini kendi ke1ldİ" 
mize soruyoruz. Hal eğer böyle ise bd 
eserden httkeain faydalanabilmesi içill 
aabp çıkanlma11 dolru olacağını dl 
ilave ederiz. 

Hayvan vergisi tadilatı 
Hayvanlar vergisinde yapılall 

tadilat hakkında Maliye Bakanbo 
iı valiliklere bir tamim yapmqtıt• 
Tamime göre hayvanların kayıd 
maumelesinin yapıldığı mali sene 
içinde doğan dayarlar vergideO 
müıtesna olacaktır. Bu aene nisa· 
nınm birinden on betine kadar 
yapılacak olan kayıdda baziraO 
934 den bqüne kadar doğmU§ o
lan kuzu ve oğlaklar vergidell 
muaf tutularak kayıd defterine 
yazılmıyacak 934 haziranındall 
evel doğmuf olanlar iıe bu seneki 
kayıd muamelesinin yapıldığı 933 
mali senesinde dojmuf oldukları 
için bu seneki kayda ithal edile
rek vergiye tabi tutulacaklardır. 
Koç katımı tarihinin teırinisani 
veya kinunuevel olarak tayin edil• 
mit bulunması hasebile kuzu ve 
oğlaklann bir nisanda bir yatını 
bitirip bitirmediği aranmıyacaktır. 
Kuzu ve oğlakların mükellefiyeti· 
ne esas mali sene olduğundan da• 
varların kayıd muamelesinin ya• 
pıldığı mali sene içinde doğmut 
iseler vergiden muaf olacaklardır. 

Hakkaniyet = Hakcdlık = (Fr.) Equite, justice Hakiki = Doğru = (Fr.) Veritab1e Tahakkuk ettirmek - Keainlemek 2 - .Adliye Vekaleti hakimler için y eni bır ~ 

nun hazırlamaktadır = Tüze Balcanlıı,r hülcl

menler için yeni bir kanun hazırlamaktadır tlt 

Le Minist~re de la jıLstice est en train de prl' 
parer un aouveau projet d11 loi concernant lıl 
juges. 

Halqinaa = Haldaıur = (Fr.) Equitable 

llakak etmek Hakkı yerine getirmek = (Fr.) 
Rendre justice 

Örnek: HAkimler ihkakı hakka çalııırlar ::: 
Hükmen/er halkı yerine ptirmeğe çalışırlar. 

Hakikat = Hakikat = (Fr.) Verite 

Hakikat (şeniyet) = Gerçels, ••teldik = (Fr.) 
JWahte 

Örnek: ilim ~Hi~tleri ~aıtmr == 1Jim ger
çekleri araştırır. 

.... ilıatea = Gerçekten, cloiruau = (Fr.) Rflle
ment, vraiment 

Hakik.ıt,U = .Doirucu, cloiru tözlü = (Fr.) V~ri
dique 

Örnek: HakikatgfJ bir adam == Doğrucu bir 
•dam. 

Sarilti hakikat = Halcibta == (Fr.) Vraiaemblable 

Otnelr: Bir romanın mevzuu u çok Jrıaribi bUi· 
k•t olmalıdır = Bit romanın komısu az çolc 
bakikatsı olmalulır. 

llavafakı hakikat =ı. Hakikat. •nun c:ı (Fr.) VE
lldique 

Örnek: Muvalıb balrikat bir ba~r = H•kikata 
uygun bir duyu, 

IWıikatbin = Doinı görüılü 
Hakiki - Olmuı -== (Fr.) Reel 

Örnek: Bu romanda okuduğunuz §eyler bakl
tldir = Bu romanda okuduğunuz ıeyler ol
muştur. 

Hakiki (Şe'ni) = Gerçek = (Fr.) Reel 

Örnek: Rüyada görülen şeyler hakiki değildir 
= Rüyada görülen şeyler gerçek değildir. 

Hakiki - Asil = (Fr.) Veritable 

Örnek: Bu yazının hakiki manası ıudur c::: Bu 
yazının asıl anlamı şudur. 

Hakiki - Tam = (Fr.) Veritable 

Örnek: General •.. hakiki bir kumandandır = 
General ... tam bir komutandır. 

Hakiki = HakkatL, candan = (Fr.) Vrai, sincere 

Örnek: Hakiki bir arkadaı c:::::a Candan bir arka· 
da$ (hakkatli bir arkadaş) 

Örnek: Bu yuı vaziyetin baıikl tablilidfr = 
Bu yazı duru11X1n doğru bir sözesidir. 

Halôlıri = Seğici, hakikiğ = (Fr.) Vrai 

Örnek: Bu elmas hakiki midir, değil midir J -= 
Bu elmu sağici midfr, değil midir? 

Sahih - Doğru 

Tashih etmek = Doğrultmak = (Fr.) Rectifier • 

Örnek: Bu yanlış duyuğu Turgud doğrulttu. 

Tashih etmek = Düzeltmek = (Fr.) Corriger 

Örnek: Bu yazıdaki yanlışları tashih filini• = 
Bu yt121ddf yanl11larr dflttltiniz. 

MuhUkak (Bak: §uphesiz) 

Muhık - Hakb = (Fr.) Juste 

Tahkik, talıallikat = G.pa - (Fr.) Enqufte, lns
truction 

Omck: Suçlu hakkında tabkikat yapılıyor = 
Suçlu haldrında ıerçin yapılıyor. 

Tahkik etmek = Cerçinlemek = (Fr.) S'instruire, 
se livrer a une enqucte 

Örnek: Polis, bu cürmü kimin İJlediğini tahkik 
ediyor = Polis, bu suçu kimin ijl:diğini ger
çin/iyor. 

Kabili tahkik = Cerçinlenehilir = (Fr.) Verifiable 

Örnek: Bu iş eldeki vesilralara giSre bbili tah· 
kik gorünmüyor = Bu iş eldelri belgelere gö
re gerçinlenebilir görünmüyor , 

Ledettabkik = Gerçinlendikte = (Fr.) Aprea en
qucte 

Tahkikatı adliye = 'füzel 8erçin ::: (Fr.) Enquete 
judiciaire 

Tahkikatı İptidaiye - ilkel ıerçin = (Fr.) En
qucte preliminaire 

Tahakkuk (Bak: sabit) = Gerçeklqme, kesinleme 

Örnek: V ergi tahakkulcu = Yergi kesinlemesi. 

Tahakkuk etmek (Bak: Sabit olmak) = Gerçekllt· • 
mek (Fr.) Se realiser 

Örnek : Ümidim tahakkuk etti """' Umudum g,er-
fel<Jeşti. "' 

Örnek: Yergi tahakkuk ettirmek = Vergi ke

sin/emek. 

Tahakkuk ettimek = Cerçdd-.nek = (Fr.) Rea
liser 

Örnek: Bu adam bütüa dütüncderini tahakkuk 

ettirmiştir = Bu adam bDtüa düşüncelerini 

gerçek/emiştir. 

Tahakk•ık ettirmek = Varla,tırmak = (Fr.) JU. 
aliser 

Örnclc:: Düşüncelerini tahakkuk ettirmek İfiD 

her çareye ba§ vurdu = Düşündüklerini nrlaf

tırmak için her çareye baş vurdu . 

Kabili tahakkuk = Gerçeklenebilir = (Fr.) Rf

aliaable 

Örnek: Kabili tabakJıulc tuavvurlar = Gtr,tlc

lenebilir tasarlar. 

Tahakkuk memur• = Kesinci, kesinleyici 

Kat'i = Kesin - (Fr.) DHinitif, categorique 

Kat'il~tirmek = Keainleıtirmek 
Hukuk = Türe - (Fr.) Scicnce juridique 

Hukuki = Türel = (Fr.) Juridique 

Hukuku imme = Kamusal haklar = (Fr.) Droit 
public 

Hukuku mükteıebe - Eclinek haklar = (Fr.) 
Droitı acquis 

Hukuku tabiiye Tabiiğ haklar = (Fr.) Druits 
naturels 

Hakeza - Böylece, böyle, bunun aibi, ıene 

Hakem = Yargıç - (Fr.) Arbitre 

Hikmet = Oken, gizeyp 
Örnek: Bu iıte benim anlamadığım bır hikmet 
var = Bu işte benim ınlamadıgım bzr ~ızeyp 

var. 

Hakim = Ökmen (Fr.) Sage 

Hakim = 1 - Egemen = (Fr.ı Souverain 
2 - Hükümen = Juge 
3 - Hüküm süren - Regnant, predomi· 

nant, preponderant 
"~, 4 - l;Ja~at = Dominant 

Ornekler: 1 - 1ürkiye'de millet hakimdir = 
Türkiyc'de ylus egemendir = En Turguie. la 
Nation eşt souveraine. 

J - Millet Meclisinde h§kim olan kanaate gll' , 

re = Kamutayda hüküm süren kanaaıa göre :::::. 

Se/on le conviction pr,pond~rance de lı G. ~ 
N. 

4 - Ordu, bütün hakim tepelen zaptetti .A 

Ordu, bütün başat ıepeleri ele geiırdi = L'lll' 

mh s'est emparie de tous /es sımımeıs do.JI 
nınrs. 

Hüküm = Hükümeoleı 

Hükümran = Hiillümıiiren - (Fr.) Souve"aJll 
regnant 

Hakim olmak = Baı~tmak = (Fr). Dommeı 

Örnek: tstilc!'1 duyg'IJsu lc6kJıi olan bir mİlleft 

lıolıy ko/ıy hilıim olunathaz = Erkin/Ilı dllf' 

gusu lcok/ü olan Z.iı ulus kolay kolay bapulı

maz = Une Natioı1 quı ı :ıne conscience pr-' 
lonae se son inJ.lpend.wce ne peut p:ı!> lrre ,., 
cilrment domin~e. 

ÖNERGELER 
Kılavuz söı.leri ü:u:rine, her li~ıeııia 

(ULUS) ta çıktığından başlamak üu.:ttl 
bir ay içinde, isteyenler yerıi bir öner
ge ileri sürebilirler. Bunfar T. D. T. C. Ge
nel Katibliğine şu şekil altın•!~ g ö nde ri· 
lecektir: 

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

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

Önergem sudur: .. ( 1) 
İmza 

( 1) Burada bı r onerge nsterılmıyc11 y 11 r 
üzeri.ne bir şey yapı l .ııı 1 -.;ak tır 



ti 

Sansasyoıı 

11
-
11 
~ayıet değil. Heyecan değil. Gü

loı d - ·1 Ü egı · çü bir arada: S ansasyon. 

b
. Gazeteci/erin dilinde bir haberin 
ırden . . ' 

h '~ıtılmesi üzerine her tarafın 
ayretJe • c c;. ~rak çalkalanması. 

d Ga7.etec1Jcrin mari fet kutusunda, 
eı:, crı en k . • yu ·sek olan bır marıfet. 

d 
1 

Hele lıabel'/eri, öteki ticaret mad
e en b gı ı alıp satan milyonluk gaze· 

te/eı ı ~ın e b- .. k d - . d • n uyu av. Altın egerın• 
e bu an k k " . . a ı , U'>ta avcılar ıçın her 

gun avı 
0 

arııııa:ı. ı mümkün. Elverir ki, 
nu ı ş/ıyerek ilk sayı/aya bir mücevher 

gıb ı ılısti .. b " . . I . . rmesını ılen bır yazı ış erı 
mı • •ru olsun. 

Bu ank h .. h a, er memlekette, her gun 
l }'atın h er alanında uçuyor. Ama 

tne -n/cketine göre daha iri yahut daha 
uf · lı: oJıı vor . . 
b 

Bakın H carst adlr gazete-kıralınrn 
e/Jıba ·J • • ' :j ı yaz:ır/arından bırı sansasyon u 

flladd . e /J f.IStererek nasıl anlatıyor : 

. " Broadway'de (Ncw York'un en bü-
Yuk cad - · . -<ı. esı) bır k öpegm bır çocugu 
ısır111a . h . ıı ı , aber değildir. Fakat bır ço-
cu un b ' , d ' • ı r köpeği ısırması haber ır., , 

B u zata göre haber demek zaten 
ııan ,A , _ "/d. ·-Yon dan başl:a bir .şey degı ır. 

-t u Va r ki, çucuğun köpeği ısrrma

sını.dn ~ok J. opcğin çocuğu ısrrma5r 
k ııı al I . . . \' o clu}.;unılan , eyi gazeteci bırıncı 
akJ vı y a bulacak yahut icad edecek-

tır. · 

,, R u yandarı da gazeteler, şu mcşhı:r 
So'·~k ' . . I d ta,.z 3dam,,a, telkın k ana ın an, 

~~au · • k ., rı kopcgı nasıl ısırdrgını mera 
errııe . . 1 . :ı. ı nı ve boy/e bır haberı lezzet e ve 
agu k nı Şııpırd;.ıtara.k aramasını ve o u-
11J <; ını ·· · o ı.:relecekcir. 

F'oro~raf, büyük puntolu başlık, ku

ru fa kat kendini k olay ve sonuna ka

dar ok utan rcporr:ıj, sansasyoncu gaze· 
tenin · ı· b • ayrıca kııllandıg ı ''serı ateş ı a-
tarv I 8 ardır. 

l~te "sokakt;ıki adam .. a hitab etti-
ği::; ·ı . . 1 . " 1 erı suren bau gazete erın so-

lc aı. ra/:i ada.m,,ı hakikatte yoktan var 

etnıek ve onu seri Jıalinde imal etmek 

ll S:ılleri bunl;ı rdır. 

Şüplıe yok k i "sansasyon.,culuğun 
gene/ kuralları Jıcr memlekette birdir: 

}{; 'eği çoc ..ı :a' ıHrtmak.Haberin seçi le
ce · 1 alanl.-•r ya/rırz, ayrı ayrıdır. 

Kimi J al1c mali i skandallardan, ki-
11Jı • " k . . . • ı yıldız,. Jıikayelerinden, ımısı 

hilkü · · k h la· met daırelerı ne çatma tan oş 

~'Yor değil hoş lanacak bir hale getiri
lıyor. 

Haber elediğimiz nesnenin ticareti 

Y:Jpıldıkça sansasyon ka/kmıyacaktrt. 

Çünkü sansasyonun asri tarifi, ''haber 
t . 
ı c"rethanelerinin camekanı,, olması-

d,r. 

BURHAN BELGE 

B. Laval'in bir söylevi 
dolayısile B. Yevtiç'in 

tel yazısı 
Bclgr ad, 7 (A.A.) - Başbakan ve 

Oııarı işler Bakam B. Yevtiç Kıral 
Aleksandr'm öldürülmesinin altıncı ayı 
dolayısiyle fransız Dışarı İşler Bak::ı 11 

B. Laval'ın radyodaki söylevi üzerine ıu 
t elya ·ıs .. d . . .. ını gon ermıştırı 

Acıkh bir ölümle göçen Kırat Alek • 

•andr'ın yaşayışını ve ölümünü hatırla
tan . t . . b" ıç en gelme ve dostça sozlerınız u-
t .. un Yugoslavya ulusunu duygulandır· 
ınııtır. Bu sözlerde bir olan acımızı ve 
ulus] ·· anınızın kardeşce dostluğunu gor· 
~ekteyim, Kıratlık hükumetinin ve ken
Pttnin duygulu ve derin dostluğunu ka· 
t·ıl • etmenizi dilerim. 

Gazeteciler evinin açılışı 
Belgrad, 7 (A.A.) - Bugün kı· 

tal ikinci Pier'in hususi bir aıÜ· 
ltıeııili, baıbakan birçok hüku· 
ltıet Üyesi, elçiler' ve yabancı ga· 
:ıeteciler huzuriyle Belgrad' da ga· 
2et ·ı · · ecı er evinin açılma merasını• 
~&pılnııttır. Bu ev, ıehrin en mo

ern binalarından biridir. 

ULUS 

.Ankara barosu geMI heyeti dDn ııat 'if de- ıidlJy• Baksnlrlı-Jçindekl ıalon· 
·a bir toplantr yapmıştır. Bu toplantıda baro meclisi seçim müddetini l seneye 
meclis üyeleri .dedini 7 den 9 ı çıkarmış Ye avukat ücretlerinin tayin ve tes

bitile kominikasyonlardan ücret ılrnmaıı işini incelemek üıere bir komisyon 
kurarak bir mayısta toplanmak üzer• dağılmıştır. Yukarıdaki resim bu toplan-

tıyı göstermektedir. 
;& 

Bulgar süel divanı 
toplanhsı 

(Başı ı inci sayıfada) 

Divanın ödevleri yasalarla açık
ça tayin edilmit olduğu~da~ bu 
gibi sorular divanın salahıyeh dı· 
şındadır. Yüksek süel divanın top
lantm dolayısiyle dışarda, onun 
sıyasal işlerle de uğraşmı§ oldu· 
ğu hakkında verilen duyuklar 
doğru olmadığı gibi kabinede ya· 
kında değişiklikler olacağına da· 
ir çıkarılan 1ayialar da hakikate 

uygun değildir. -----
Fransa uluslar derneği 

"". 
konseyine verecegı 
muhtıraları ha ... 

zırlıyor 

Paris, 7 (A.A.) - Franaa'nın 
Uluslar Derneğine baıvurmuını 
pekittiren muhtıra ile rene Ulu~
lar Demeği konseyine önerge edı·. 
lecek kararı hükumet önümüzdekı 
salı günü hazırhyacaktır. 

Muhtıra makina ile yazılmıı on 
kadar sayıfadır ve Almanyanın 
mecburi askerliği ilan etmesi üze
rine 20 martta Almanya'ya veri· 
len protestoyu uzun boylu anlat· 

maktadır. · 
Bunda Almanyanın, böyle bir 

kararı kendisini arsıulusal toplu-
' .. 

Juğa yeniden almak am~cı~~ -~u-
den 3/ 2 tarihli Londra bıldırıgın· 
den ıonra ve gene kendisine tek
liflerde bulunmağa giden Bay 
S ymen'in yolculuğundan önce al
:., olduğu itaret edilmektedir~ 

Muhtıraya göre, acunda doga· 
cak sıkıcı durumdan Almanya 
suçludur. Onun içindir ki Alman· 
yanın andlaımalara uymayan tek 
yanb hareket ve isteklerini Uluı· 
lar Derneği konseyinin kötüleme· 
si istenilmektedir. Ancak her iki 
metin de henüz belli değildir. Ka· 
binenin bunların bir takı~ deği
tiklikler yapacağı umulabıhr. Son 
olarak karar ıureti Stresa' da d~
ğiştirilerek üç devletin düıüncesı· 
ni anlatan bir biçime konulacak • 

tır. 

B. Göbels'in dedikleri 
Dantziı, 7 (A. A.) - Alman 

propaganda bakanı 8. Gö.~lı ~~: 
martesi aktamı burada aoyledıgı 

..__,_._ dıt 11yasadan bahsederek 
nuuıa.-, h .. bak 
demittir ki: "Bize ayalı • 
kımızı vermekten çekindikleri z~
man Cenevre' den ayrıldık ve bır 
buçuk sene çahıarak harb y~pmak 
için değil, barıtı kuvvetl~ndırmek 
için alman ordusunu r~nıden m~y
dana getirdik. Barıt ıçın fedakar· 
hklarda bulunaıaya hazırız. Keza 
F ranıa ile barıt içinde yaıamay~ 
amade bulunuyoruz. Fakat t~~lı
ke önünde kalmaklığımıza aıusa· 
ade etmiyoruz.,, 

& && -
Avusturyada eski subay
ların hazırlık talimleri 

başladı 

Viyana, 7 (A. A.) - Sü Bakan
lığının bir bildiriğine göre eski A
vusturya • Macar ordusunda mu
vazzaf yahut ihtiyat olarak çalıt· 
mıt olan yüzbaıı'ya kadar subay
lar 15 mayula 15 eylul arasındaki 
süel talimlere girmek için çağrıl
mışlardır. Ancak, bu katılma iti 
ilgilerinin isteklerine bırakılmış· 
br. Dört hafta sürecek olan bu ta
limler sırasında gereken parayı 
kendileri harcıyacaklardır. 

Avusturya'da süel 
resmi geçid 

Viyana, 7 (A.A.) - Bugün bütün 
Avusturya garnizon tchirle rinde mu· 
tad ilkbahar resmi geçidi olmuttur. 

Viyanadaki reami geçidte ~bakanla 

reiıicümhur birer söylev aöylcmitler

dir. Resmi geçidte bütün hükl'imet üye
leri ve elçiler heyeti hazır bulunmut· 

!ardır. 

Yunanistan' da idari 
tasfiye 

Arina, 7 (A.A.) - Son ayaklanma 
hadiselerinden sonra başlanan idari tas
fiyeye devam edilmektedir. Bu sabah bir 
çok adliye memurları açığa çıkarılmış • 
tardır. Açığa çıkarılanlar şunlardır: 

T emyiz mahkemesinden yedi üye, is
tinaf mahkemesinden iki başkan, bet hl· 
kim, üç müddei umumi, bir müddciu -
mumi muavini, ilk mahkemelerden beş 
başkan, altı hakim, divanı muhasebat • 
tan altı üye ve devlet şurasından beş hu

kuk ~üşaviri ile beş üye. 

General Kondilis'in 
bir söylevi 

Atina. 7 (A.A.) - General Kondi· 
lis süel mahfilde söylediğ i bir söylev· 
de isi zabitlerin icraatını takbih ede· 

rek tasfiye edil.mit inzıbath ve her tür· 
1ü sıyasal nüfuz haricinde yalnız vazi
fesile meşgul olan şimdiki orduyu se-

na etmiştir. 

Danzig' de durum 
Dantzig, 7 (A.A.) - Havaı a

jansından: J?antz~g. üniforma ile 
dolu bir ıehır halını almıtlır. Yol
lardan geçenlerin yüzde elliıi na
zi elbisesi giymitlerdir. Sosyalist 
ve komünistlerin propaganda va
ııtaları, yazı ve ilanlarla örtülü o
lan nazi aıüeHeseleri tarafından 
hiçe inmektedir. Yalnız lehliler 
fırkası az çok hareket serbestisi
ni muhafaza ediyor. Çünkü seçi
ciler henüz fikirlerini açıkça ız
har edebilmektedirler. 

Danzig'te kapanan 
gazeteler 

Danzig, 7 (A.A.) - Eski senato ba.§
kam tarafından yazılmış olup nazilcri 
kötüleyen ve ulusu, nasyonal ıosyalist
lere karşı oy vermeğe kışkırtan bir mek
tubu yazan bazı karşı gazeteler kapatıl-

mıştır. 

SA\ 

Yeni k.arşılıl lar kılavuzu 
(Başr 1 inci suyıfada) 

nın verimi de ( Osmanlıcadan 
türkçeye söz karşılıkları tarama 
dergisi) adını taşıyan izer ( 4 ) ol
du. 

(Tarama dergiıi), bu kaynak
larda bulunan türk sözlerini • a
ralarında bir ayırdım gözetmiye _ 
rek • karşılıyabilecekleri yabancı 
sözler sırasile ortaya dökmüttü. 
Derginin bu bakımdan de~eri pek 
büyüktür. Bugünün ve yarının dil 
arattırıcıları dergiyi kendi arat • 
tırmalarında bir başlangıç, bir da
yanak gibi kullanacaklardır. 

Dergiden kılavuza geçerken: 
Ancak, bir bilim kaynağı ol • 

mak üzere ortaya konan dergi, 
yazı yazacak olanların kullanma
sı bakımından çok ite yarar bir kı· 
ldcta değildir. Dergide bulunan 
kartılıklar içinden en uygun, dile 
en yatkın, anlaşılıtı en kolay olan
larını seçmek, her yazarın elinden 
gelecek bir it değildir. 

Dergiyi bir daha süzerek bun • 
lardan seçilecek kartılıkları bir 
(kılavuz) da toplamak, ikinci 
türk dili kurultayının beğendiği 
çalışma programının en başlı adı
mı idi. Kurultaydan sonra der
giye her yandan gelen düşünce • 
ler bir araya getirilerek bütün 
karşılıklar arasından sıkı bir se
çim yapılma itine girişildi. 

( Kartılıklar kılavuzu) için ku
rula?. ça!~tma koluna kurumun ge
nel ozegı ( S) üyelerile ( 6) bir • 
likte, ülkenin yazı ve bilim itlerin. 
de tanınmıtlarmdan da birçoğu 
katıldı. Böylelikle geoit ve arkı bir 
çalıtma yolu tutuldu. 

Etimoloji arafl&rmalarının ve
rimi: 

(Karıılıklar kılavuzu) yapılır
ken, yalnız kartılık toplama yo • 
lundaki derleme ve tarama itleri· 
nin değil , etimoloji çahımaları • 
nın verimi de göz önüne alınmıt
tır. 

Kurumun etimoloji kolu, türk 
tarihi çalıtmalarının doğurduğu 
bir tez üzerinde çalıııyorduı Türk 
dilinin, bütün ileri dillere; Türk 
kültürünün, bütün yeryüzü kül
türlerine ana kaynak olduğu tezi .. 

Buradan ite baılıyan etimolo
ji kolu, lndo-Öropeen ve Semitik 
denen dil bölümlerinin Ural. Al
tay ardaıının ( 7) kaynağı olan 
türkçeden kopmuf olduğunu gös
terir birçok tanıtları ( 8) toplamıt· 
tı. Bunlardan birçoğu, dilimizde 
yabancı sanılan sözlerden bir ta • 
kımının ana kökü gene türkÇe ol
duğunu ortaya koyuyordu. Bun • 
ları yabancı sanmamız iki yüzden 
olmuıtu: 

1 - Arab ve fara sözlerinin es
ki yazarlarımızca çok değerli, he
le arabcanın bayatı kubal aayıl • 
ması. · 

Bu yüzdendir ki en açık türk
çe sözlerde bile bir araphk bul -
mak ona tüzünlük (9) vermek sa
yılmıttı. Batı sarıklılar kendileri
ne seyyid adı vermek ve hatları • 

:;etil sarık sarmak için yalvaç 
(10) soyundan geldiklerini ileri 
sürdükleri gibi, türk sözlerinin de 
arap soyundan geldiğini ıöyle -
mekten bir kıvanç duyarlardı. 

2 - Bir takım türk sözlerinin 
arap ve farı dillerine giderek, o 
dillerin ıöz yaratma yollarına uy
mut olma11. 

Her dil gibi, arap ve fara dil • 
leri de içlerine aldıkları yabancı 
sözleri yuğurarak kendi dillerinin 
ıöz üretme giditine benzetirler. 
Bugünkü arapların fran11zca ıoua
off icier sözünü alarak bundan 
(sevazif) diye bir ıöz uydurma • 
ları, bunun en yeni bir örneğidir. 

(4) / zer = eser 
(5) Genel özek = umumi merke~ 

(6) Üye = aza 
( 7) Arda = aile, familyı 
(8) Tanıt = delil 
(9) Tüz ünlük = asalet 
(10) Yalvaç = peygamber 

İşte uzak bir geçmişte arap ve 
fara dillerine kök salan türk söz
leri de o dillerce böyle benimse
nerek ardalanınca (7), biz onu 
yabancı sanmışızdır. 

iki çalı1manrn kılavuula bir • 
lq m esi: 

Etimoloj i araştırmaları, dili • 
mizde kullanılan ve yabancı sa • 
nılan sözlerden b ir takımının türk· 
çe kökünd n ge diğini ortaya k~ 
yunca, önümüzde yeni bir ııığın 
parladığını gördük: demek kartı· 
lı ğını bir türlü bulamadığımız bir 
takım sözleri türkçede batka bir 
sözün kartılryamaması, dilimizin 
yoksulluğundan değil, o yabancı 
sandığımız sözün kökü türkçe ol
masından imit ! 

Kılavuz çalışmaları arasında 
böyle bir takım sözlerin türkçe 
kökünden kopuştuğu anlaşılınca, 
bunları doğrudan doğruya benim
semek yolu tutulmutlur. Ancak 
bunun için, benimıenilen sözün 
dilde yaygın bir baıka karşılr3ı 
olmamak, o söz. kendisi okur a 
yazma bilmezlere kadar yayıl • 
mıt olmak gibi köksel (11) ıart· 
lar da göz önünde tutulmuıtur. 

Bir yandan, iki yıldanbui ara· 
nıp taranarak bulunmuf karşılık • 
Jar, öte yandan da etimoloji ça • 
lışmalarının türkçeliğini ortaya 
koyduğu sözler, (karşılıklar kıla
vuzu) nda bulunmut ve birleımit
tir. 

Kılavuz çalıımaları mekaniz • 
ma•ı: 

Kılavuz çalıımalarında, ilk ön 
ce türkçe karıılığı korunak gere • 
ken anlam (12) lar üzerinde du. 
rulmuttur. Arap ve farı dillerin • 
den alınarak oımanlıcada kulla • 
nılan sözler arasında bir çoklan 

vardır ki kendi dillerinde anla\. 
tıkları dütüncelerden ayrılarall 
bqka bir deyim (13) ahmtlardaı 
Bunların bugünkü ileri dillerde 
hangi anlamlan (12) kartdadık. 

ları belirtilmek gerektir. 
Dilimize girmit arap Ye fan 

sözlerinden bir takımları da var
dır ki anlattıkları dütünceler bat
ka baıka değildir. Nitekim "bahr, 
derya, lüce,. sözlerinin bepai de 
düzce "deniz,, demektir • 

İtte bu bakımlardan her bir 
sözün düz varlığı değil, anlattı

ğı dütünce göz önüne alınmıttır. 
Bunun için de günün ileri dilleri 
arasında en çok bilinen ~ir tane • 
ıi, franıızca, ele alınarak, dilimiz. 
deki yabancı sözler fran11zcada 

karşıladıkları anlama vurulmuı • 
tur. 

Kartılığı konacak sözler, bu 
ölçü ile ölçüldükten sonra, her bir 
sözün türkçede ne yolda söylene
bileceii üzerinde 11kı arqtmna • 
lara ıiritilmittir. 

Bu arattırmada, dil anketinin 
verimleri, tarama derıiıindeld 
sözler, derginin yanlıtım düzelt • 
mek, eksiğini tamamlamak üzere 

gelmit fitler göz önüne alındığı 
gibi türlü dil kaynaldanndan ve 
etimoloji araıtırmaları Urünlerin
den de (14) elden ıeldiii kadar 
uığlanılmııtır. (15) 

Bunca özenlerle (18) bqan • 
lan kılavuzu ilk önce ıuetelerle 
çıkarırken, dil arattırma kurumu, 
bunun üzerine bir sonuncu anket 
daha yapmayı dütilnmilttür• 

1. Necmi DiLMEN 

Son çıkan 0Jka mecmuıs11ua bqy .. 
rrsıdır. 

( 11) Köksel = esasi 

(1 2) Aniam = me fhum 

(13) Deyim = ifade 

(14) Orün = mahsul 

(15) A sığlanmak = i stifade etme~ 

(16) ô zen = itina 



Sinemadan fay da
lanmak yollan 

B•i alu q oace bu •ütunlarda gı .. 
aea bir yazımda sinemama, bugün, ter
biye vasıtası olarak dünyada güttüğü 
bOyUlı hizmetlerden bıbsedeılcea Al • 
manyanm ttcrübesindea istifade edere~ 
ılatmalarıa btr ıeaaslaıında programa 
ilave olarak bit öğretici lilm göster. " 
mtk mecburiyeti koamasınm ıerelıliği. 
ııJ v. faydalarını ileri ıürmüştüm. J4em 
ııuaiyetle ağnniyorum ki ıon günlerde 
Kamutayı nrilea Jıaaun projeleri ıra
ıında böyle bir önerge de vardır. 

Halk ttrbiyesi ve memleket kültürü 
baJmııındaa çolı yeriode olan bu so • 
ıum göraşülürken lstanbul sinemacı/a. 
ıının gösterdikleri telaş ve heyecanı 
yersiz bulduğumu da saklıyamıyacağım. 

Sinema sahibleri, gördükleri ışin 
herhangi basit bir ticaret işinden ayrı
lığını, bir melıteb işletme gibı ulusal 
menfaatler bakımından mesuliyetli ve 
nazik bir iş olduğunu takdir ettikleri 
gün, ulusa kBr§ı olan vazifelerin yapıl
ması kendilerinden ıstenildiğinde, men 
faatlerinden biraz fedak§rlrk etmeyi 
severek kabul edecekltudir. 

Tabiidir ki getırUecek oğretici Wm 
ler sinemacılarm masraflannı bir par
ça daha artırmaktan geri kalmıyacak • 
tır. Yalnız P""E·amlannrn böylece bi
ra~ daha zenginle:jmesiyle halkın sine
malarına br§ı gösterdiği rağbetin art
mıyacağı hakkındaki iddialarının oe 
dereceye kadar doğru olduğu kestirile· 
mcz. Evelce yapmı§ oldukları tecrübe
leri örnek göstermeleri de kati bir de
lil teşkil etmez. Çünkü bu neviden 
tecrübeler birkaç filmden ibaret kal • 
nu~tır, halbuki rağbetin artıp artmadı. 
tının anla§ılması için daha uzun ve 
uaslı tecrübeler gerekirdi. 

Hem bu ~ğrttici filmlerin program

lara ılave edılnıesı rMcburiyetiyle ıi • 

nemacıla11n ök.onomik vaziyetlerinden 

gikayetleri ayrı ayrı meselelerdlr. Ô • 

konomi Bakanlığı sinemacıların baş 

vurmalarını iyi karşılamış ve istekleri. 

nin ıeıkıkine ba§lamı~tır. Eğer, sine • 

malara konulmu§ vergiler, bu müessese

lerı zarara sürükleyecek kadar ağırsa 

elbette ki bunların hafifletilmesi yolu

na gıdilmekten geri kalınmıyacalıtır. 

Yalnı~, gene tekrar .diyorum ki, bu 
ökonomik vaziyet, çok bayırlı ve fay
dalı bıı ış olan bu öğretici film göster
mek mecburıyetini hiç bir suretle geri 
bu akı ı r mamalıdır. 

.S111e111alar, ~iyan ediyorlarsa, film 
seçme ışinde gösterdikleri beceriksiz
Jığrn de buuda biraz rolü vardır. Yapıl
dık/arı memleketın sımrlarını hiç bir 
zaman aşmaması gerekecek kadar kötü 
ve manasız ne kadar filmler en beJli 
başlı sı n1>malar11mzın hafta/arca prog
ramlarınr dolduruyorlar. 

JJe11~e, sınema işi yalar~ bu öğretici 
lılmler ıuecburiyetinin konulması ile 
de bıtmış ve büsbütün baJledilmi~ ol
mıyacakıır. Ancak mütehassıs/ardan 

rnurekkeb bir devlet komisyonu bir yıl 

lt;inde memlekete girebilecek llimle • 
rin hangileri olabileceğini tesbit tttiği 
%amandır ki zararlr, kötü veya hiç bir 
.sanac değeri olmıyan abur cubur film
ler ıçin beyhude yere dı~arıya avuç do· 
/usu para çıkarmanın önüne geçilecek
tir. Memleketi yalnız kötü propagan • 
dalara değil r.evksir.liğe karşı da koru
mak gerektir . 

Bılıyorum ,,böyle bir düşünceyi de, 
sınemacılar, fazla bir tahdidcilik diye 

karşılıyac:aklar, gene her zamanki gibi 
ııkayetlenni yükselteceklerdir. Fakat 
bu tedbır, yalnız halkın zevkini ve de
ğerli vakitlerini korumaktan ibaret ka/. 

mıyacak bizzat sinemscr/arı da kötü 
fılmler getireuk rağbet görmemezlik 
yuzünden ziyana girmekten kurtaracak 
tır. 

Sıncma gibi geniş bir terbiye ve 
kultıir İ§i kon~ulurken halkın genel 
menfaatleri bakımından alacağı tedbir
lerde, devlet, daima, münakaşa kabul 
~tme.z bir surette haklı olacaktır. Unut
aııy:ılım ki çarpı§an birkaçla, birkaç 
mı/yon insanın menfaatleridir. 

Yı!§ar Nabi NAYlR 

l Yabancı gaze~elerde ok~_!!_~kl~ımızj 
Avrupa sıyasasında Sovyetler 

Sovyetler Birliğinin Avrupa sıyaıaıında üz.erine cıldığı önemli rolü bütün gazetelerin üz.er~nde du~
makta oldukları ba§lıca konulardan biri olmuıtur. Buna dair bir İngiliz. muhafazakar, bir lsvıçr• ve bır 
bulgar ga%ete.inin üç baıyazısını CJ§ağıya alıyoruz:: 

''Mir,, Solys, a7 mart 1935 

Almanya ile Ruı.ya arasındaki mU
naaebat ıs aenedenberi liç defa değiş· 
miştir. Almanya Brestlitovakda Rus

yanın parçalanmasını istiyor ve Ver • 
say muahedesini kafi görmüyordu. İti· 

laf devletleri Almanyayı mağlCtb edin
ce bu iki devletin münasebatı da öyle 
değişti ki, müttefik gibi oldular. Rus
yakendini müdafaada zorluk çekecek 
kadar zayıflamıştı. Japonlar, Rusyanın 
bu vaziyetinden istifade etmek gayesi

ni güden bir sıyasa takibine başladılar. 

Japonların bu sıyasası ise en müfrit ko 
münistlerde bile, Rusyanın korunması 

için kuvvetli bir orduya ihtiyacı oldu
ğu fikrini uyandırdı. Rus diplomatla
il'I tedrici bir surette ve barış severlik 
gösterişleriyle, Türkiye, İran, Afganis 
tanın dostluğunu kazanmaya muvaffak 
oldular. Bunlardan başka, diğer Av • 
rupa komşulariyle de barış yaptılar. 

Hatta Rusyadan ayrılan hük0met1er 
bile, diğer komşulardan ise Rusya ile 
dost olmak lüzumunu duydular. Fakat 
Almanyada rejimin değişmesi Uzerine 

iki hükfunet arasındaki münasebat ge • 
ne değişti ve eyi dostlar düşman oldu
lar. 

Brcstlitov&k barışı polittkası yeni

den canlandı. Milli sosyalist rejimi, 
Rusyayı yalnız ezmek değil bir mUs • 
temleke haline getirmeyi programının 

başına koymuştu. Almanların bu düşün

celeri rus kasaba ve köylUsUniln sön • 

müş olan vatanperverlik duygusunu a· 

teşledi ve bittabi münasebetleri daha 

ziyade fenalaştı. Almanya ile olan mü

nasebetleri böyle bir §ekil alınca rus
Jar eski milttefiklcrinin dostluklarını 

aradılar. Fransa ruslarm bu müracaat

larına hemen razılığmı bildirdi. Rus -

ya Uluslar Derneğinde Almanyanın 

yerine geçti ve bu suretle dünya barı§ı 

için tehlikeli sayılan bükfunet bunun 

koruyucuları arasında mevki aldı. Bu
giln, şarkmisakının akdini ve halihazır 

hudutlarının teminat altına alınmasını 

en ziyade ısrarla istiyen Rusyadır. Bol

ıevik ihtilalinden sonra olduğu gibi 

Rusya bugün yalnız Asya devleti de • 
ğildir. O, Avrupayı, Avrupa da onu a

rıyor . 

Rusya tamamiyle organize edilmiş 

ve teknik vesaite malik bir memleket de· 
ğildir. Fakat her iki senede bir Bulga • 
ristan kadar nüfusu artmaktadır. 

Rusya ile Fransanın dostluğu yarım 
asırdanberi devam etmektedir. 

Her iki memleket de dahili bazı de

lişiklikler olmasına rağmen bu dostlu· 

ğa halel gelmemiştir. Bugün görüyoruz 
ki Rusyanın ökonomi &istemle.rinde de

titiklikler oluyor. 

*** 
1 nisan tarihli Deyli Herald gazete-

si, "barı~ ve sovyetler,, başlığı altında 
yazdığı bir ba§yazıda diyor ki: 

içeri işler bakımından ingilizlerle 

10vyetler, bir peynir ile bir tebeşir ka
dar taban tabana birbirine zıddırlar. 

Fakat bütün bu durum, Eden, Sta
Jin ve Litvinof görUşmelerinden sonra 

anlaşılmıştır ki bir anla~maya engel de 
ğildir. 

Ortada geniş bir alan vardır, Saydı· 

fımız bu iki devlet, önce büyük ve 
güclü, sonra hem Avrupa ve hem de As 

ya devletleri olmaları dolayısile bir • 
birlerine benzerler. Bütün bunların u. 
zerlerinde her ikisi de büyük bir di • 
lekle barı§ı özlemektedirler, 

Sovyet Rusya, bUyük iç-ödevlerini 

başarmağa koyulmuştur. Rusya, bir ya· 

rı derebeylik, bir kötü ve bozuk bir re· 

jimden büyük adımlarla teşkilatlı tek· 
nikli yeni ve güclil bir devlet haline 

geç.iyor. Bu devletin barışa ihtiyacı var 
dır. 

Londra görüşmelerinden anlaşılan 

,udur ki her iki tarafın bu hususta a • 

na görüşlerinda değil, olsa olsa, yön· 
demlerinde ayrılık bulunmaktadır. 

Gerek İngiltere gerek Sovyet Rus
ya, barışın kollektif bir güven ıiıae-

mi ve saldırana karşı elbirliği 

ile korunma kuzeyinde ayakta 
tutabileceğine bundan başka bu a · 
maca erişir bir yol olmadığına kanığ 

bulunmaktadırlar. 

Her iki tara! da bu kollektif 51,,te
min Uluslar Dc:rneğı ana yasaları lİ..:e

rinde ve onun ~evresinde yaşatılabıle · 

ceğine ınanmış bulunuyorlar. 

Her ikı tarafında görüşüne gore bu 
siı;tcm, eger bir takım ulusların bir ta
kım uluslara karşı birleşmesi şeklinde 
tatbik alanına geçirilecek olursa kum 
üzer ine yazılmış, bütiln ulusların sal • 
dırışlara karşı elbirliği etmesi şekli • 

ni alırsa o zaman kaya uzerine kazıl • 
mış olacaktır. 

Her ikı taraf, alınanlara müsavi hak 
lar verilmesi ve bu verildikten sonra, 
imkanı varsa, Uluslar Derneğine Al • 

manyanın yardımını da temin etmek 
ve yahud gerekiyorsa, Almanyaı>ız bir 

uluslar derneği yaratmak dileğindedir
ler ve bu temel üzerinde anlaşmışlardır. 

Son yüzyıl içinde A .. ·rupa ve A::.ya· 

nın sıyasal yaşayışını araştırmı~, ögren 
miş olanlardan hiç birisı, Avrupa barı
şının korunması ve ı.ağlam bir temel Ü· 

zerinde Uluslar Derneginın ycnıden 

kurulması yolunda ingıliz - sovyet el 

birliğinin vereceği sonsuz cısığı abaya· 
maz. 

1 nisan 19JS tarihli Noye Zürher 
Saytung gazetesi, Paris muhabirinden 
31 mart tarihiyle aldığı bir haberde di
yor ki: 

Sovyetler - Britanya gorüşmeleri 

Pariste büyük bir alaka ile takib edil

miştir. Edenin İngiltere ile Rusya a

rasında daha iyi bir itimad havası so-

nucunun meydana gelmesine elverişli 

intibalarla Moskovadan ayrıldığı aanıl 
maktadır. lngilterenin 1tideki bir do

ğu misakına girmesini beklemenin bir 

parça mübalağalı bir düşünce olduğu 
kanaati vardır. Buna karşı. fransız dı

şarı işler bakanlığındaki &ovyet -
fransız görüşmeleri hızlaştmlmaktadır. 

Dışarı i~ler hakanı Lava! Sovyetler 
Birligi buyuk elçi'ii Potemkini cıı • 
maıtesi günü iki defa kabul etmiş ve 
kendisiyle uzun uzndıya görüşmüştür. 
Yarı resmi r gazete: ··bu görüşmele • 

rin yalnız Moskova ziyaretinin merasi
mine aid hazırlıklara hizmet etmediği 
ve bir sıyasal hareket hazırlığı olduğu 
besbellidir. Çunkii, Lavalin ziyareti, 

yalnız rus - fransız dostluğunu kuv • 
vetlendinnekle kalmıyacak, çok geniş 

anlamda bir hadise olacaktır. Karşılık
lı andlaşmanın ne biçim olacağı henilz 

daha belli değildir; ancak herhalde 

diplomatik bir vesika imza edilmiş ola
caktır. ,, diyor. 

Bahse konan mesele, doğu misakının 

bugün artık ne Lehistan ve ne de Al • 

manyanın bu misaka girmesini katiyet

le kestirmeğe imkan bırakmıyan bu • 

günkü Avrupa durumuna göre uydurul 

masıdır. Ruslar, küçük anlaşma ile de 

uzlaşılarak mümkün olduğu kadar ge • 
niş ölçüde bır anlaşmanın yapılmasını 

istemektedirler. Ancak Fransa, doğu

nun henüz daha kısmen büsbütün dur

luk bulmamış olan hududlan için yar

dımda bulunmaya söz vermek istemedi· 

ği gibi çok sıkı tutulmuş bir birlc, me

sıyasasiyle de Uluslar Derneğinin çer

çevesini kırıp aşmak niyetinde degil • 

dir. Lavalin ayan meclisinde söylcdıği 

gibi, doğu misakı, Avrupanın l.ıu ya • 

nında alakası olan bütün devletlere a
çık bulundurulacaktır. 

B. Titülesko Pariste 
Jl mart tarihli Eko dö Pari ga:..:ete

sinde Pertinax diyor ki: 

B. Titülesko cuma günü Parise gel

miştir. O, şubattanberi Balkan anlaş

masının başkanıdır ve küçük anlaşma 

başkanlığının onda olan sırası da ma· 

yısta bitecektir. Buna göre B. Titü

Jesko, beş, hatta altı devlet adına söz 
söyliyecektir, Çünkü Türkiye Rusya 

ile iyice uyuşmadıkça karar almamak • 
tadır. Uluslararası işleri yakından ta
kib eden herkes, büyük fırsatlarda bir 

tek blok olarak ortaya çıkan bu altı ül

kenin görüşlerinin devamlılığına ve te
şebbüslerinin kuvvetliliğine ,aşmakta

dır. Bu disiplin ve yöndemden emin o· 

luf, üç büyük batı devletinin, Fransa, 
İngiltere ve İtalyanın kararsızlıkları 

ve duygu uygunımzluklariyle mukaye
se etmemek kabil midir? Mart başlan

gıcında Yunanistanda olup bitenler bir 
ara doğu Avrupasının barışlandırılışı

nı bozacak gibi oldular. Fakat her şey 
yeniden düzene girdi. Almanyanın 16 

martta vurduğu darbe (mecburi asker • 
liğin yeniden kurulması, ki bu, Versay 
andlaşmasının ıUel gartlarının tek ta

raflı bir bozulmasıdır) bir ara Tuna 

Avrupaıiyle Balkan yarımadasında a • 
kislerini yapmak tehdidini gösterdi. 
Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan, 
Berlinin verdiği Brneğe uyacaklar 

mıydı? Tekzib edilmiycn gazete ha • 
bcrlcri bize hemen öğrettiler ki hiç bir 

tcY yerinden oynamıyacak ve bize kö· 
tU sürprizler yapılmasının önüne geçi· 
lecektir. B. Titüleskonun 25 martta 

B. Ycvtiç ve 26 martta B. Benes'le yap· 

tığı konuşmalar, bu anlamda tefsir e· 
dilmiştir. 

Alınanyaya gelince, kUçUk anlaşma 
lle Balkan anlaşmasr, gcrekll olan te • 

şebblislerin mesullyetinl - bu teşeb • 
btlsler §Upheslz onlara lyl veya fena 
taraftan dokunmasına rağmen - ba§ka 

12rına bırakmaktadırlar. Fakat şimdiki 

durumda prensip bakımından söylene

bilir ki, Fransa ile küçük anlaşma ve 

Balkan anlaşmasının yapacakları işbir

liği, ancak Moskova ve Paris hükumet

leri beraberce barışın korunmasına ka • 
rar verirlerse, müessir olarak devam 
edebilecektir. Barışı kurtarmak isti • 

yen ulusların yapacakları birlikte ek • 

ıik olan halka budur; öteki de küçük 
anlaşma ile İtalyanın barışmasıdır, ki 

bu hanıma daha kati bir şekil alma • 

mıştır. Fransız diplomasisi gayretle· 

rini bu iki nokta üzerine çevirmelidir. 

B B. Dumerg ve Bartu timdiki teh· 
likeyi sezip işe başlayalıdanberi on bir 

ay geçti. Beş aydanbcri ise B. La • 
valin buna kararsız bir el ve birbirine 

uyıruyan düşünceler getirmiş olması, 

teessüfe değer. Aslından onun umudu 
Berline doğru çevrilmişti; Şimdi bu· 

nun ne olduğu hakkında bir hüküm ve

rilebilir. B. Bartunun umduğu "vafi., 

tesir elde edilememiştir. 

Bu birkaç düşünce B. Laval'le B. 
Titülesko, B. Laval'le Sovyet Rusya el 

çisi B. Potemkin, B. Edenle BB. Lit

vinof ve Stalin arasında yapılan &öy

leşmeleri anlamak imkanını vermekte • 

dir. Netice itibariyle bilinmesi gereken 

barı§ birliğinin kurulacağı mı, yokta 

parçalanacağı mıdır? 

Türk Maarif Cemiyeti 

Çiçek balosu 
18. 4. 1935 

Davetiyeler Cemiyet me.rkc
aile lıtanbul eczaneeind4l 

bulunur 

1935 yılında savaş, acuO 
devriminden daha 

önemli görülür 
Bay Edcmn Mo.ı; .o\ .ıJ:ıkı goriı 

lcrı ve vardıgı sonuç/ r, Jı:ıkkında &1 ' 

zetesi11e uzun bır telyazı:sı göndetd 

Tay mis bildırnıenı dı}'Ot ki: 

Bır tarJftan l.ıır takım ~a~eteıerif 
yazdıkları yaıılar, oh: taraftan bı.r U ( 

kım adamların ôzcl de olu surekli çll t 

lışmaları liOnucunda Mo kovada ing 
ııyaaaıı hak.kında hır takım kuşkuul 
bulunmakta idi. 

Oraya giden ıngılızler. bu kuşkıı,. 
önceden umduklarından çok aşkın b.J 
muşlardı.r. Onun içın B Edenin katti 

karşıya kaldığı ilk odev oncc bu kııt 1 

ku bulutlarını dağıuna olmuştur. 

Ruslar, doğu andlaşma ı işinde lı» 
giltcrenin alman ayrılığını daha IC'riO 
bir kanla karı,jılayacagını umuyorlardlı 
B. Eden ise B. Stalin ıle yaptığı ko 4 v 
nuşmalarda bunu duzeltmiş ve Büyüt 
Brıtanyanın biircik ııyasası yalnız ba' 
rış sıyasası oldugunu, barıştan hakşl 
hiç bir ııyasası olmadıgını ıôylemıf • 
tir. Bu lakırdılar arasında Rusya •111 

nırlarıııa yapılacak h\:rhangl bir saldı• 
rışın arkasında İngilterenin bulunac• 
ğı yollu yıllanmış kuşku da ortadalt 

kaldrrılmağa uğraşılmı tır. 

Bu görüşmelerın sonunda çıkarılad 
bildiriye her iki devletin öteki devlcO 

lerin toprak bütünlüğüne karşı saygıU 
davranacakları hakkında konulan ka• 

yıd, bu bakımdan önemlidir ve B. ~ ' 
denin B. Stalin üzerinde bıraktığı ıyJ 
vı dostça izleri anlatan blr belgedir. 

Bu konuşmalarda bolşevlklik pro ' 

pagandasından söz edilmiş bile ol:\ 
buna fazla önem verilmış değildir. 19! 

yılında herhangi bir sav~, acun de\ft 

riminden daha korkutucu ve tehlikeli 

görülmektedir. ÇünkU bir adam, yahuf 
bir ulus savaş çıkarabilir; fakat bir ı• 

cun devrimi çıkaramaı. Bu konuşma • 
larda rus tezinin §U olduğu belirmil' 

tır: Rusya barış istiyor; Biiyük Bri ' 
tanyayı da büyük '<C güclü bir d<'vl~t 
olar k bu amacı gerçekle~tırecek bıf 

kuvvette buluyor Ondan dC\!ayı RuSt 
ya, kendi sınırları zorlanmadıkça hif 

bir zaman bu biiyiık devlete karşı bu " 
hınm•y;:ıcaktır. 

m 

Ulu 
'l'crcünıt_.I ~r 

kütüpl ar • 
I ~ 

Gazetemiz bır tercumt er kutu Jı.a;

ncsi yapmıştır. Bunun için ·ıtab . uı 

başında şunlar denilm ktedi r: 

(Telrika/arwuu : gcnclerın ve hal• 
krmrzın zevkini ıcr iye edec.ek birinci 
sımf :;anat eserlerinden ı eJ :ı gün•in 

blt§lıca fil:ir cereya11/iır1111 ı. üna' ,şa 
eden kitablardan seçiyoruz. Gazetem 'z• 

de bunları daha gem, ~ wrlarla dizdi· 
rerek ycılnız kliğıd ve bsskı par-sile ki· 
t.ab haline getiriyoruz. Gazetemizin ta• 

bii masrafları içiııde böylece memıe· c• 
te her sene beş on cild degerli eser 
kazandırmış oluyoruz). 

ULUS Tercümeler kütüphanesinıtı 

şimdiye kadar çıkanları: 

1 - Amerika'da Bir Konferans 
(ijemar Şov) un sanat kıymeti it• 
fikir kıymeti bir aradaki kitabı. 

Çeviren: Re ad N. Nuri: 25 kuruı 

2 - Yirminci asır Kroniği • Cihan ŞwtV 
piyonları. 

Fransız edebiyatının başlıca şah • 
siyetlerinden (Pol Moran) ın ro • 
manı. Çeviren: Nasuhi Baydar, Fi• 

atı: (60) kuruş. 

3 - Anadolu 
Profesör Pitar'm memleketimizin 
bugün ve düne ait ilınf tetkik' ri. 
Çeviren: Reşat N. Nuri. Fiatı:((il_)'5 
Kuruş. 

4 - insanlığın Hali 
Andrc Malro'nun 1933 Gonkul' 
mükafatım kazanan eseri. Çcvirens 
Nasuhi Baydnr, Fiatı: (75) kuruı 

5 - San Michele'nin Kitabı, 
yakında çıkacaktır. 

Bu kitablar l:stanbul'da ve 
ra'daki kitabcılarda satıl 

) 

ti 
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ni yıkabilir. Bu böyle olmakla bera- D 1 s 

ULUS 

DUYUKLAR ı . araştırmalar 

Köylü ve toprak 
Yazan: s:ua 11 Y JJUSLU 

D tından 4200 -
\'c ıı-n. Yıl once, B&bil'de de 

-un ' 
.er, lpotekı vadeli bor!ilar, ödünçleş-

likJi iıı.-·ı er, toprak vergisi gün-
ı.._ ;r:ıl er, ithal , ""lllta ök at ve tf.hracat, para 
· onom· · t1' i)Ierin ısı vardı. Bugün böyle 
<>nıilt a her yerde doğurduğu ö-

grar r . da po ıtık problemler o 
vardı k al lla ve afaları yormuştu. 

llınıurabi' · lbaddelik .. nın. yurduna verdiği 
en . torenın şu m<ıddcleri 

" eyı bir . ~add • er belgedır: 
't e. 37 Ev 
1 , bir a k - ger bir kişi; bir 

s er ve b" . ' tarla b ır faız borçlusun-
ılan ' ahçe veya ev satın alırsa, 

satın l ılarak k a rna bağıtı hükümsüz 
. r 'l' ırrlır ve d · a 

1 
ver iği parayı yi-

e ge ·r a, bahçe veya ev, eski sahi
rı Ver·r 

lfa.dd ı ır. 
e 48 - Öd .. ış bir . . . unç olarak borç-

\'a bo kışının ürünlerini kötü bir 
zarsa ve .... tarıad ya urunler ıusuzluk-

1 
1 

a eyi a acakl yetişmezse, o kişi, o 
rsrna b" levha za ıre vermez, borc-

faiz de ;~nı ıuya batırır, o yıl i-

rak sıyasası, zaman ıaman aristokrasi· 
nin, kilisenin ve hele para kapitaliz
minin yardımı ile aoysal uyuma (a
henk) ,ökonomik denkliğe birer en-

gel olmuşlardr. 
Bu günün "agrar politiği,, birçok 

uluslardaki yapışlara yakından bakar

sak, artık ne salt ekim, ne ııalt para ve 

piyasa, ne zahire ticareti, ne de s;ılt 
bir ihracat soruınudur. O, köy ve köylü 

mihveri çevresinde dönmektedir. 
Köy ve köylü sözlerinin gerçel: a:l

l;;ımlan üstünde ne kadar özenle duı
sak yeridir. Bugünkü ıoysal bilgide, 
pozitif olduğunu id&ia eden bir görüş 
ve gidiş, yaşanmış tarihi devir cievir 
bölmek ve her bir devre daha önce'<in
den üstün bir anlam ve değer vererek, 
yanlış ve sonsuza doğru düz bir yol 
ile gidildiğine inanan bir "tekamiıl te
orisi,, ile çalışır. Avcdrk, çobanlık, 
tarım, zanaat, ticaret ... v.s. diye bu 
devirleri adlandırır. Eğer bu böli.ışler, 
her devrin ideal tipini göstermek sı
nırında kalsaydı, bir kerteye kadar o· 

tıfadd emez. 
ı "- e 60 - Eg" b" k' . 1 • ~hç er ır ışı tar a-

e hali ·ı Çavan ne koymak üzere bir Gene bu tekamül teorisi, sıra ı e 
ı dört ır ve bahçavan da 

0 
tar- kovukları, köyleri, kasabaları, şarlan a ver· 

1, ıııaı s~~l . bayındır ederse, beşinci ve metropolları: her birinin daha ön· 
bOtu" ı:- ıhı ile bahçavanm 

0 
bah,.e· cekini silip süpürmesi, önündeı~ ka-

• r--•CS. :s ile kaı 1 gerekir; mal sahibi ken· çınılmaz birer sonuc olarak gösteımek-
an · .,, PJarçayı kendi idaresine a- tedir, ki bunu sonuna kadar düşünür· 

Bu sek günün birinde bütün insanların 

1 
rtıaddele d , loy r e ne yok? Bunlar, 81• tarlayı, evi, köyü bırakarak birkaç met-

it" sal ve ıüel d" ·· ı J ropolda toplanması gerekecektir. Bu, 

1 
.. oyıu lllÜlk'" .. uşunce er a tın-

ber, bu gibi sebeblerinde ve prensip
lerinde herkesin birleşmediği ve bir

leşemiyeceği bazı rejimlerin getirebil· 
dikleri sonuçlan; her yerde ve her u
zada önünden kaçınılamaz birer "ka
nuniyet ve zaruret,, olarak onamakta 
da, asla pozitif bilgi anlayrşr ıöremi

yoruz. 
Bu günün "ağrar politiği,, , köylü 

mefhumu çevresinde dönmektedir, de
miştik. Köylü ise kendi toprağı içinde 
kendi ve ardası (ailesi) çalışan kişi
dir. Köylü ve köylülük, soyı>al iş bö • 
lümünün yarattığı çiftçilik, ticaret, sa
nayi .. ilah gibi kök mesleklerden biri 

ve başhcasıdrr. Köylü ve çiftçi mes
lekleri de biribirine karıştırılmamak 
gerektir. Köylü ökonomisi mi, yoksa 
büyük toprakcılık mı, daha doğrusu, 

büyük zahire fabrikaları mı aözleri, ar

tık, ancak geriye döndüğümüz zaman 
görebildiğimizi liberal ve piyasacı 

ökonominin sorguları idi. Köy mü 
yoksa şehir mi, yahud da biri ötekini 
bile bile unutarak ortaya çıkan köycü
lük mü yoksa, şehircilik mi sorgusu 
da doğru değildir. Köylü halkın artı
mından şehirler doğdu. Yüzlerce ve 
binlerce yıldır şehirler, şehir yaşayı

şının_ baş döndürücü hızı içinde yıp

rattıgı ve yok ettiği fizik ve pisişik 

varlıkların yedeğini durmadan köy
lerden çekti. Şehirlerin yaşaması için 
dahi, onların fizik ve psişik yedekleri 

olan köylülerin varlığını ,sağlığını ve 
planh bir şekilde yayılmasını dilemek 

hakir olurdu. 

Kaldı, ki köy ve köylü; yalnız bu 
sorumun dar çerçevesi iç.inde de dü

şünülemez. 

BlRLEŞ1K DEVLETLER'DE 

Amerikan ordusu için 
yeni bir kanWl 

Vaşington 7 , AA) . . • ' ' · · - Saylavlar 
meclıst bır savaşta 21 ile 25 . yqara~ 

dakı eratın silah altına alınması için 
cnmur başkanına salah" . . B ıyet vermıştır. 

u erata, uzman o)mıyan ı .. ·ı 
veril .. d . .,çı ere 

. en gun elık dereccsind1.: bir aylık 
verı lece ktir. 

u11nı .. 
1
. unun aatılmazlığını ve yanhş bir düşünüştür. Ve bunda 

"'Z ığ" • l'arı ını anlatıyorlar. pozitif denıneğe bak kazanmış bir an-
•inı :: .. <>«aat) bo<Çlormm öden· Jay•§ da gö,.miyoruz. Oy.a ki gorçek Köylü •Ö'Ü öyle bir anlam taşı-

. ı l'iin ve y t• . . b 1 k 
.. ıı.· • mmm ol uk ve u- po,itif bilgi, biç de böyle kolaym• • maktad.,, ki bunun kökleri ulusal var· d d 

5 

glanmakla . . • .. ·1 . k 1 d.. .. 1 w h yur ve yur daş sorumudur, borsa he-
'• gü tanmer '"" oag- bam ve p•§"' m•Ş ota" m•§ uşun- ,gm er yanma yay•lm•§t"• ve her oab< değili 

r. p•'- '.'"li bir kredi ıist.,.ı kuru· me kahp\a,.na gi<meden gerçeği ora§- yana dal budak sarm•ştrr. s 1 
- "" at usal (myonel) ve teknokrat dil-

er ile ancak ödünç alman de- trıır ve görmeğe çalışır. O zaman gö· Yurtta, aklı bütün, siniri sag· ıam, .. ı h tj ger>•kt . şunen '" " angi köylill hani ıu pam-
I,ı,ilir d" en b<r klr elde <dilir&e rür, ki insanhğm her devdnde, her bemikli, yapma erdemliği yüksek, !arda gördilğümil• ,.valh insanlar m•I 
ta)r .. ıyorlar. Bu maddeler medeniyette, - ve fakat birçok iınri gürlü, gerrebVi yaşayan ve yaradan Egwe b .d b. 

d 

lrıulkiy t' . "' :s •• r u gı er ır yol olsaydı, köylü bu-

ır e ını de çah...,.,a ve ba kanların bag· tarı kinde - köy de, şe-ltıhna b _ • ~ - • yurttaşlar üretmek ve >•ğaltmak; yur- gun acunun her ya.,nda ac.kh bir du-

t, " agları l·rı"nde onamakta hı'r de var olagelmiı.tir. Bu, tarihin d b 
r ~ene bu 

1 

• • - ' du ank kanh yurrtaşla doldurmak m• rum a ulunmazd•. Bu oapa ve amaca 

"• - yo da da bugün "eoloni- bildiği en eski bir medeniyet olan Su- · t• · 
lnt6ri istiyoru•? Bunun kaynağ• köylü öko- "'§ "'m•yen yolu arbk bnakmak ge· 

••un •ure, ad< ile bemon h" mer'de de, ondan son<> ıa .. d•ğ•m" Ö· kf ı d' 
ugw r ' nomisi ve köydür. Nüfus, köyde artar! re ır " ıyeceklerdir. Bunu aöyleyen-

Or]a.t, aştığı işe güzel bir yol arı- teki medeniyetlerde de böyle olmuş- J 
3 

- Ulusal kültürün, ulusal ahlakın er, kafaları birer cansız hesab makin • Sıı-. tur. Hepsinde de gerek köyün, gerek si gib' · ı ı d' e -r yeri köydür! . ' '' eyen er "• ki buna göre uluı 
. bir iltlitnvde Babil medeniyetleri, öy· şann ayrı ayn "fonction, lan olduğu- ve '""n vahğ• rantabilite Okonomiıi· e ol 

1 

d ·· .. - Yurt sevgisi; yurdu, ocagw 1 ve · d d 
Oralarda muş ve yap<"§ ar "· nu goruyoruz. mn urma an dönen dolab• içinde döne 

ancak 

1 

G d' b·ı· · k" "Tat ·t d 'a topragw ıile 1<aynaşmış yurttaşda elbet· d"" 
. a~ .. k .. .. geniı •ulama kana • ene •ye • ""· ' ' un ' " one tan•nma. bicer toz """' haline 

h .. gu ı b ı k .. l"' "'k · · te daha köklüdür 1 1 · % k Ç u ir tanm yapdabilir- veya "/arme., , "'a, oy u o onomm· ge melidi<. T•pk•, bir dişi ağnyan hu-
ti" ta anal!ar, bütün 

0 

medeniyet- nin daha yük.ek birer tekimüli kerte- - Bau acununun en büyük derdi taya, diıçinio, •·aıi,im, amm" takma 
ng; n damarım idi. Bunlann her ,i deği!lerdir. Köylü ökonomisi ne, olan, her çeşit uya,.ı propagandalara di§i bu kadar mükemmel hale getinniş-

.'ller; •;~•b!e Y•kdmalan 
0 

medeni· "farme,. ve "latifundia., nm kökleri gönlünü ve tnimi açm•ı bfr ptoletar • ken •ğ.,da tabii diş taş'"" m<I Gel 
'•er..,· .'°prak altma gömmeğ• ye· ve o!uşlan başka başkadn- Bilitfa ki, yanm bbde de olmama•m• m• istiyo- ıunl_ann hepsini de çekiverelim!., de-
11.· '§b. Ametikan fann•'•, daha baştm larme '"'? Köylülüğe elden gelen genişli- m"•ne benzeyen tcdbirl"i takma dı" 

l· ter ö ı k k. k d 1 

1 

1

' ?• <oo Y • olmasayd•, loim bilir, bel- o!atak kurulmu1tur. önce kü,ük köy- verme gere "· • " 

0 

sun tecrübe edilmiı bulunsa ~ .. ,, O Ydd,, tarihin türlü türlü lü ökonomisi iken , 0 nra fanne haline - Soy.al ve ökonomik ktiderden idi, bari! ~h, yuZ"i •ikıaklann• yaşamama<§, gelmiş değildir. Ancak, Roma'da oldu- kaçmmamn en başta gelen çaresi, hiç Kaid•, ki köylü ökonomisinin en ta-

sıyasasını, ~clçika ile ticaret anlaşması 
yaparken gostcrmiştir. 

B: ~ul Amcrika'nın tarifeleri en zı a-
de ustun tutulan devlet kural! y 
indirmek arma gore 

h 
yolunda harcadığı emekJerin 

er tarafta İ}• i k 1 d • drr. arşı an ıgı umudunda-

Silah alım satımı 
Vaşington 7 (AA) . . . ' · • - Saylavlar 

m~clısı sılah alım satımı inceleme ko-
mısyonunun önergesini birlikle onamı 
tır. Önerge Mak S . k 1-. • oın anun proı'e&i-
nın sava · · d . ş ıCjın c curnur başkanına ·· ık 
nın bütün a u e-
h kk malı kaynaklarına el atmak 

a ını vermektedir. 

ALMANYA'OA 

Deyli Kronikı gazetesıne 
göre yeni alman icadlan 

Lon~r~, 7 (A.A.) - Dcilı Kronik! 
gazetesının bildirdiğine göre son b 

1 
.. d on eş 

yı ıçm e alman teknisyenleri b.r"b . . de ı ı ırın-
n yaman 5 yem savaş vasıtası bulmu ... 

tardır. "' 
1- B Maks ö l"h 

1 
H 

1 
· r 1 tarafından yapı. 

an o gar Ultra adı verilen ve b 
ha · b' er . ngı ır madde} le işli yen tUfek mermf-
sı 180 santim kalınlığında bir zırhı del
mekt d" B e ır. u mermilerden gllnde 480.000 
clane yapılmaktadır. 

2 t . :--- çınde beş tane yer değıştircbi • 
len sıl!ih bulunan ve dakı"kada b. 1 . ın erce 
:rmı atacak olan yer değiştirebilir bir 

up topu... Bundan şimdiye kadar 
2.000 dane yapılmıştır • 

·3 - Şiddetli patlayıcı maddeler bo
ğucu gazlar ve hastalık mikrobJarr' fle 
dolıı.olup.:~o kilometrelik bir atan iç.in
de~~ılendıgı yere giden bir nevi hava flo 
şegı. 

4 - Kıskanç bir özenle gizli tutu • 
lan ve Fransaya karşı görUnmez bir !\td 
olacak olan "Z,, şuvağı. 

Bu. şuvağla köprüler yıkılmakta, top. 
!ar ~rı:nekte, tayyareler parça1anmakta, 
telsız ıstasyonları ile demiryollan, ,;ırh .. 
ldar toz haline gelmelitedir. 

5 - 1 O kilo ağırlığuıtla ve dakikad 
600 mermi atan Strange makineli tilfe; 

. Aynı gueteye göre etoınobll ile çe • 
kılen ve dakikada 1.400 mermi atan blr 
ba~ka mitralyöz daha yapılmaktadır. 

Dört nazi Litvanya'ya 
sığındı 

Kaunas, 7 (A.A.) - Nazi aavaş kıta-
tarından oldukları söylenen 4 alınan Llt 
vanya'ya srğmnuşlar 'iV~ yakalanmışlar • 
dır. 

Bertold Jakob'un kaçı
rılması sorumu •te e,· "k bir olgunluğa ve e<gin- ğu gibi, baz< ökonomik rejimler, köy· oimana en ., ölçüsünde geçimini bii, en uygun ve hele en verimli bir ö-

'•t•ar '!<niş olutduk. Çünkü bu gün Iü ökonomisinin birer bi.rer yutularak kondi yuva" >•vteoinden keOdi ç•ka· konomi şekli olduğu da meydandad.,. ,t0bı,:01Uı;k,. in problemeleri ile bu ortadan kalkma""' olagan kdabileoe· <an bir köylü ökonomisine geniş ölçü- Gelecek yazdanm"da bir sorum Us-
)11 e ere v ·ı . 

1 
sal oe sarılmaktır 1 tünde tekrar duracag· ız. (1) B ı· 

t· önceki . en en hal tmlan, 4200 ği gibi; hor tür!U "Y""' ve soy er'°• 1 (A.A.) - Yiikaek bir al· 
1 ~ • .\rad ••n hemen hemen ben"<İ - düşünceleri bir yana b"akarak ut! - Köylü sorumunu; para, piyasa (1) .. "Ülkü,, mecmuasınrn 21. 22, 23 man iş~~nio; Bertbold Jakobi'n yurd 

'"'ii il a geçen uıada en an!aŞ<kh para ve piyasa mibveri çevresinde dö· ve ,.un ökonomlsi bağlan içinde dil- ve 24 uneD ••y•larrndaki .... k .1 haymhg< de muhakeme edilerek uda-~ huo-;: ~tnahların ''Jatifundia, ları nen liberal bir ökonoıni'de tarımda, şünmek, bunun yüksek ehemmiyetini devrid · b 

0 

onomı cağını ve Almanyanın hilkmu"ne ba• • ••n • a<m., aşhkh ymlarrmm dı sa- • 
un "farme,. !ar< olan bit top- bir kerteye kadar büyük ıeşebbü•lcte anlamamak olutdu. Köylü '°'umu, bir hk verfriz. vmmaktan geti du<dulun• söylemit ol• 

,f /,fı\' Urı ~~'"'!!-!"'!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!"""'!~'!!!!'!!~'!"'!!!"'!!!'!!!!'!"!!!!!!!!!!!"!'!'!!""!!"'!"!!""!!!!!""'""l!!!!!'!!!'!"!'!'!!!!!!!!!!!!'!!""'!!!!!!'"!'!'---!"!-!!!""!-!!'!!!!!ll!!-!"'!!!!!'~"'!!!""'!""!"'!!!!!'!"!!!"!!!"'!!!!"'!!'!!!"!!'!!!!'9 -!~~~~T~;=;~;::~:=~=::~~~~~~d:u;ğ;u:n:a ~d:a~ir~ç:ı:k:an~d~u:yu:kl~a:rm:y:a~l:an::o:ı-~ 
•oınunı Teftika: 42 göstennişim. Yalan söylemişim. Baştan so- . Kendi kendime dü§ünüyordum· can llıt - - na kadar, bu ikisinden de pek oçk korkmuş- kişmeleri bu kadar uzun ve bu kada'r k (/' • ~aki_ G~~~-ate~~o hapishanesine sabahle 
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lYJI• h J ' • k•t b tum. llk mektubta, boş trende, asidfenikten olmasaydı benim için de, onlar için d~u"fç Y"': benı gotunnuı olan bir ispiIIGZ gibi DOj C e e .mll ( 8 1 yan zehirlenmiş bir halde, bir akşam üstü, ne kadar kolay olurdu! Halbuki k dş ıe~< arabacı, akııam üstü gi4ip ken.Jiaini bomboş durağa nasıl indiğimi, ve yollarda, saa~arca, günlerce, ölüm halinde v:'~:e: dr!!~ zam~n.,arabasmın içinde çoktan ı;:;ı 
~~z~n: Aksel MUNT 

ürkçeye '<eviren: Nasuhi BAYDAR 

SEK1Z1NC1 BöLVJ\1 

1 
ŞaYet b" -:- NAPOLİ -

b
tl:,nda ~r kımse Napoli'deki ikametim 
,. l Uztı·1 b 1 . "'ll arı "Y.. oy u malumat almak ıster-
arasın b aslı bir şehirden mektublar,, nn-

k abilirs~ unların her:rnngi bir nüshasını 
Coktan··~!3unu ummam. Çünkü bu kitab 

l t ... Vec ·d .. ukenmi~ ve unutulmuştur. 
aı:ı • ılıyt · 1 L .vlj tıı ,, e yazılmış olan aslının adıy e 
hır İlo-~-İtubları,, denilen bu risaleyi de

'rttar -na t:.~Y e yemden okudum. Hayatımı 
lhha Y ahasına bile olsa böyle bir kitabı 
tııt azanı · k e ca öc;... anı. Bu mektublarda bır ço 

r fnek icf unnıeler - ve kendini beğenme de· 
a "ardı~ ~ oldukça bol kendine güvenme-
1t0li'de~ 

1 
nlaşılan o 1-7akitler ben, herkes 

tı 0 .raya k {açarken, ta Laponya'dan kal -
~11'11den •Osnıuş olmamdan dolayı, kendi 

.1 '·1dak· ).~ek memnunmuşum. Kolera za-

... lh ı ı-.ıap ı·· . d ~ lrn · Anc k 0 1 yı anlatışım oldukça og· 
"",1lYoru a kendimi anlatışımı pek doğru 
''lq,.., nı K 1 d ~ .. n k · o era an korkmadıgıını, o -

Otktn d - . • a ıgımı yazmak cesaretım 

koleralılar meıarhğına götürülen ölülerle gıbı kanlan çekilmiş, gözleri açtk - 1 muş'°: Pot<çt de onunla kimse uğraşmak iao 
dolu süprüntü arabalariyle ömnibüslere na- açık, görünüşe göre tamamen ö!mÜş •;:•.:'. temedı ve .arabadan çıkarmaya kimse yar j sıl rastladığımı, bütün geceyi, aşağı mahal- cak ı;ene canlı, upuzun uzanmış yatıyorlar- don etmedı. ~rabacı yerine ç<kıp, içinde ölil 
lelerin sefil evlerinde, ölüm halinde bulu - dı. Bır şey duyuyorlar mıydı? Bir şey anlı- arabacı old~gu halde arabayı Napoli' ·l 
nanlar arasında nasıl geçirdimiği yazm<şım. Y_o~lar m<ydıl Kmlhaç gönü1lülerinden bi _ kadar kendun götürdüm. Orada da hi J, 
Bu mektubta, bu cehennemden kurtulabil - nnm koşa koşa gelip ağızlarına akıtttğı bir yardımcı bulamadığun için nihayet kol~ra-
mek için Roma'ya, Kalaberya'ya, Obriiz- kaşık lalvdan.~m'u yutabilen nadir bahtlılara lılar mezarlığına kadar götürüp kendiSrı-
lere, velhasd ne kadar uzak olursa o kadar ne mut u ! Boyleleri, hiç olmazsa 1 den kurtulabildim. ı 
iyi saydığım yerlerden birine ilk trenin ne yahut yan sarhoş ölü kaldmcılar 'gene erler Çok zaman olurdu ki akşam hana döniirı-
zaman kalkacağını, iki saat sonra nasıl yü- "'..gelip de "Kampo santo dei k~ıe...:'~ Yaı:ı- ce yorg~~uktan, elbiselerimi çıkannadan reğim sıkışarak, öğrenmeğe koştuğumdan muşter~k çu~url~r!na yığın halinde .u:;.:;: ha~tii elımı yüzümü yıkamadan kendimi y;.. 
hic bahsetmemişim. Eğer tren olsaydı rında~ once olebdıyorlardı. Bunlardan ka taga atml<m. Bu pis su ile yıkanmak neye "Yastı bir şehirden mektublar .. oımıyacak - t~ne.~ı bu çuku~~ara diri diri atıldı? s~ rarardı? ~ö~ yanmıdaki her şey bul~ılıl 
u. Salgına uğramış şehre gidip gelen hemen kı yuzlerce. Öluler ve diriler bi 'b' · · ·

1 ğ~en kendımı temizlemek ne içindi? Yedö 

k 

·ı . ld v • • • ... idi. Ben bile hangisi o··ıu·· han . r~ d~~ eşı ım yemekler . f .... büsbütün es• m•ş o ugu •çın, ertesı gün ög- de 
1 

, gısı m ayırd _ .. • ıç _<gım su, yattığım yatalf, 
leden önçeye kadar tren yoktu. Bunun üze- e mez 0 muştum: Kaybedilecek vakit yok- hatta t~efu~ ettığim hava bulaşıktı. Ba 
rine, Santalucya'ya gidip güneş çıkıncaya tu! her yoksul evınde onlarca öl.. eh zan yataga gırmekten ve ya1nız ba ıma ka~ mırler rok · u var ' e- maktan k k ş ~ 
kadar içmekten ve ondan sonra da başım .' serti" gece hepsinin gömül · .. 

0~ ar~k titrediğim olurdu. o vaki"' 

raılat' Yu··re~ı·ın korku ı'rı"nde, gene sefı'l ev- gerektı. mesı gece gunduz agzına k d ..,. 
- ' lerd b" · ' - • ar dolu olan kilis., 

!ere dönmekten başka yapacağ<m kalmadL Salgın s~ had~ini bulduğu sırada, yal. en mne sıgmırdım ... Öğleden sonra Santa Madelena hastanesi- nb3ızşkcaanb_çe~kış .... mel~rınin uzun sürdüğünden .. Korkum yalnı.z koleradan da değildi ll~ 
deki hekimlerle beraber çalışmak teklifim ır şı ayetım kalmadı. Birkaç zaman gunden son güne Radar fareler de ödÜm~ 
kabul edildi. lki gün sonra yerimin hasta • •?.nra ~ıldınm çarpmış gibi sokak ortasında ~~parnuşlardı •. ~ncak ~oğruyu demiş olmall 
nede ölenler arasında değil, ölen yoksu11ar duşmege başladılar; polis bunları to la ıçın. ş°!'u da soylemel<yiın ki bunlar tehlll arasında olduğunu keşfederek hastaneden koleralılar hastanesine ..ntürü P yıp k~~tz, adeta terbiyeli farelerdi, bir olm••••· 

k ld 
b
. k b~ yor ve orada dırılere k K d ~ ...._, .. 

yo o um. ır aç saat sonra ölüyorlardL Potiçi yakı _ ·arşı. e iler kadar insana aıı01ı< ve en az, onlar kadar da, büyüktüler. 
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duğunu :salahıyeth mahfiilcr lıilJıunek
tedi rler. 

On iki çocuk öldüren 
adam 

Schwrin, - Almanya - 7 (A.A.) -

Geçenlerde yakalanan saatçi Seefeld'in 
on iki küçük çocuk öldürdüğı.i anla§ıl

mıştır. 

Sar'da hayat pahalılaştı 
Berlin, 7 (A.A.) - Havas bildirme

ninden: 
Sar'ın Almanyaya dönmesi üzerıne 

eşya değerlerinin fırlamasını kar;:?ıla

mak iç.in hükumet, lıuradaki işçi günde
liklerini artırmaya karar vermiştir. Bu 
değerlenmeye karşı koymak üzere hü

kumet bir takım tedbirlere başvurmu~ 

ve Sar çevresinden Almanyaya yiyecek 
gönderilmesini yasak etmişti. Fakat 

bu tedbirlerin hiç biri işe yarayamamış 
ve değerler Almanyadakiler derecesine 
erişmiştir. İşçi gündeliklerinin .utırıl
masiyle maliyet değerinin de artacağı 
ve hayatın daha ziyade pahalılanacağı 
sanılıyor. 

Berliner Tagelılat gazetesi bir ta
kım çareler ileri sürüyor ve Lorenbo
den toprak ürünü getirilmesine karşı 

Sar'dan bir takım işlenmiş maddeler 

verilmesinin uygun olacağını yazıyor. 

FRANSA'DA 

Kıral Aleksandr'ın Pari 
te dikilecek anıtı için 

para toplanıyor 
Paris, 7 (A.A.) - Yugoslavya Kır:ı

lı birinci Aleksandr'ın adını anmak için 
bir anıt dikmek amaciyle hazırlanan ulu· 
sal gün dolayısiyle radyoda bir söylev 
nren B. Lava! demiştir ki: 

" - Büyük Kıra! Aleksandr'ın, uğ -
runda can verdiği barışın durluğunu ko· 
rı•mak iıin çalıştığımız sıreıda, Yı•gos •. 
lavyayı Fransaya bağlryan sarsılmaz 

dostluk ananasını unutmamamız ge~e 

kir.,, 
Başında Mareşal Franşe Despre bu

lunan komite, Fransa'nın ve müstemle-

,1 

k l tı inin her kasabasında ulustan pJrd 
topl ı yacaktır. 

Fransız ordusunda 
durum 

Parıs, i (A.A.) - Sü bakanı Gene. 
ral Moren ordu komutanlarına gönt.ler. 
diğı bir l.ıuyrultuda "'ülkemiz, sınırları • 
nı bir takım koruma tertibleri ile çevre· 
l ıyelıilmek için çok para harcamıştır. Ilu 
tertibler ise dolu oldukça işe yarar., de
mi§tir. 

Bu buyrultu ayın 13 ünde bırakıl 

ması gereken eratın silah altında tutul
malarının 1920 tarihli askeri alman ka -
nununun toptan tatbikini güden ihtiyati 
bir tedbir oldı..ğunu göstermektedir. 

General Moren, lıu buyrultuyu şu söz
lerle lıitiriyoı "'yeni gelecek yetiş-:ıe -
miş eratın yetecek kadar talim görmele
rine k3dar Fransa'nın kendini rahat ve 
güvenini korumak için bütün yetişti -
rilmiş a'lkerlerine ihtiyacı vardır.,, 

General Veygand iş 
başına gelmiyor 

Paris, 7 (A.A.) - Salahiyetli mah • 
filler General Veygand'ın çeşidli süel 
çalışmalar arasında bir düzenlik kur • 
mak için tekrar iş başına getirileceği du· 
yuğunun doğru olmadığını bildirmekte
dir 

Fransa'ya drşardan geler 
yabancılar için koruma 

yasası 

Pari~. 7 (A.A.) - Fransa'ya gele
cek olan yabancı devlet şefleriyle ileri 
gelenlerinin resmi yolculuk ve oturma
ları :.ırasında düzenliği ve bu gibi kişi
lerin güvenini temin için alınması ge
reken tedbirleri bildirir yasa hükumet
çe onanmıştır. Bu yasa başlıca iki bö· 
Iümdür: Birinci bölümü Fransa' da o
turmaları tehlikeli olan kişiler ve grup
lar için vaktinde içerde ve dışarda a
raştırmalar yapılmasını ileri sürmek
tedir. İkinci bölüm ise yolculuklaı ın 

ilgili bakanlıkça hazırlanma biçimini 

ve gereken tedbirlerin alınmasını anlat
maktadır. 

ULUS 

~ovYETl.ER BIRttf;fNDE 

Yeni bir maden 
Moskova, 7 !A.A.) - Fen akademi

si gayri uzvi ve umumi kimya enstitüı.ü 
profesJrlerinden Zviagintzef yeni bir 
maden ynpmıştır. Bu maden 52 iridium, 
yı.izde 2 5 osmium, yüzde 19 altın ve yüz
de 3.5 ı tıtlıeniumclan mürekkebtir. Bu 
maden 0,2 den 2 miii:nctr ... ye katlar kut
rı nda gayri muntazam ve :ıaviyevi ta • 
nt'lcr'1en teşekkül etmekte ve bu tane 
)er, madeni parlaklıkta açık gümüş ren· 
gi gi.istermc-ktedir. Bu yeni maden os -
ınik irirlium kadar serttir. İzafi vezni 2ll 

dir. Üzerine hızlı vurulursa kırılmakta, 
yavaş \"Urulursa ya~sılmaktadır. Üzerin
de hıç lıir asidin tesiri yoktur. 

Yeni madene, auroosnik iridium, ih
tisar suretile aurosmirid ismi verilmi~l 

tır. 

Yükseklerde soluk 
almak ıçın 

Leningrad, ' 7 (A.A.) - Yükseklerde 
nefes almayı kolaylaştıran otomatik bir 
alet icad olunmuştur. Bu aletin, benzer
lerinden farkı, otomatik bir makanizma 
ile, yüksekliğe göre lazım gelen oksije
ni ayar edebilmesidir. Soğuğa karşı yc1· 
pılan bu flet 630 gram ağırhğmdadır. 

Ve paraşütçünün arkasına takılı bir tor
lıa içindedir. 

Bu aletin yapıcısı olan mühendis Be
liakof, bu aletin açık balon içinde stra -
tosfer uçuşlarında da kullanılabileceğini 
söylemektedir. 

Paraşütle atlama rekoru 
Moskova, 7 (A.A.) - Paraşütçij Za

lıelin, gece atlama rekorunu kırmıştır. 

Zabdin, tayyare 4500 metre yüksekli • 
ğindc iken tayyareden atlamış ve para
şütü açmadan 3600 metreyi 66 saniye 
5 - 1 O da katetmiştir. 

Bulgar kültür bakanı 
Varşova'da 

Sofya, 7 (A.A.) - Bulgar kültür 

l.ıakanı B. Radef Varşova'ya gitmiştir. 1 
B . Radef Leh • Bulgar kültürel işbirli • 
ği anlaşmasını imzalıyacaktır. 

HA(;INIK DIJYl tKLAH 

B. M usolininin hazır
ladığı proj~ 

Londra, 7 (A.A.) - Stresa ve Ce
nevre toplantıları programı hakkında 

B. Musolini'nin hazırlamış oldu~u söy
ı ı nen proje İngiliz dışarı işler bakanlı
ğına gelmemiş ise de görüşülecek soru 
lar hakkında Roma ile Londra durum 
Ü7.Crinde görü~lerini biribirlerine bil
dirmi~lcrdir. 

Arnavud azlıklarının 
yapacakları işler 

Lahey, 7 (A.A) - Arımılu:.dl tiıze 

divanı arnavud azlıklaı ı hakkında üçe 

karşı 8 oyla, azhklarm dilekleri gilıi 

dinsel ve sosyal kurumlar ve okullar 

kurabileceklerini ve dillerini kullanabi

leceklerıni lıihlirmiştir. 

Florini düşürmemek için 
tedbirler alınıyor 

Lahey, 7 (A.A.) -· Yarı ıesmi mah· 
filler florinin dnrumunu sağlam gör • 
mektedirler. Bunlara göre florini dü -
şürmeyi güden çalışmalar a:r. bir zaman 
için durmuştur. İskontonun % 3,5 ğa 

çıkarılması oldukça tesir yapabilecektir. 
Aynı kaynakların öğrendiklerine göre 
gerek hükumet, gerek ulusal banka bir
likçi para sıyasalarını son kerteye değin 
korumaya ve florini düşürmemek için 
her çareye başvurmaya• karar vermiş

lerdir 
Bclçikanın tesirinin artık son kerte 

sini bulduğu ve florinin bun<lan böyle 
framız frangına bağlı olacağı sanılıyor. 

Bir f udbol maçını 
seyretmek için 

Glaskov, 7 (A.A.) - Bir fudbol ma

çı seyretmek üzere Hampdan stadyo

muna girmcğe çalışanlardan 350 kişi 

yaralanmış ve bcrelenimiştir. 30 bin ki

şi içeriye glrememlttir. Polis ite karı9-

mağa mecbur olmuştur. 

') r-.ı ....... 

1 hl"' l\i\ i A 'I>..\ 

lsıJanya' da kabin~ du 
n1u düzelmedi 

Madrid, 7 (A.A.) - Ba~bak" 
Lerru radikalleri, demokratları ,,e 
çı - çiftçileri içine alan e&ki hU 
yeniden toplamak için büttin i 
harcadığını söylemi~tir. Ancak, bO 
tiler arasındaki anlaşmazlık sUrüP 
mekte ve bundan başka geçenki ~ 
kuruluşundan uzak tutulan halkç• • 
çiler hemen sade radikallerden ııııtf 
muş olan kabineye ve hele bu durıı' 
dan suçıu tuttuğu Cumur BaşkaJll 
Alkala Zamora'ya karşı bir dti~ 

göstermektedir. 

Korteı; meclisinde en önemli 

olan halkçı - çiftçiler, 6 mayısta 

lis açılır açılmaz kabineyi devirrrıe~ 
teğinde olcluklarını söylemişlerdir. f' 
günkü durumda bir değişme kabinet' 

mek olan Lernı hükumeti, uzunc• f 
şamak istediğir.den, şimdiden haıırlt' 
ta bulunmaya çalışmaktadır. 

Holanda bankalamd~ 
altın 

Amsterdam, 7 (A.A.) - Hoil•ıı 
telgraf ajansının haber verdiğine ~ 
Hollanda bankası dün umulduğu gı 
iskontoyu artırmış değildir. Ya~ 
ülkelere altın gönderilmesinin öll 

geçmek üzere per:ıembe günü % z,S 
karılan iskontoyu, lıanka olduğu ~ 
korumayı yeter görmüştür. ti1 

Ancak, Amerikaya altın gönde 
mesi devam etmektedir. Hollanda b' 
kası, iskontoyu, ancak yeniden spC 
lasyon başgösterirsc artıracaktır. y.tı 
mahfillere göre borsa oyunculatı1' 
çalışmaları Hollandanın para durıı"'tıf 
nu değiJtirmeyecek ve florin'in ~ 
değeri bugünkü durumunu koruy• 

trr. ı6' 
Hollandadaki durumun Belçi.k tJI' 

daha sağlam olduğu ve Hollanda ıl 
kalarının önemli miktarda altın bul 
durduğu bildirilmektedir. 

Kapalı zarf usulü ile Ankara Askerlik. . •v· (Ata.türk) Heykeline .
1 

•
1 

A şubesı reıslıgınden: • e <Si tme 1 anı 1 - Ankara Askerlik Şubesinde Askerlik Meclisi hu- aıd 
zurunda son yoklama görerek asker edilmiş ve herhangi 
bir sebeble şimdiye kadar sevkolunmamış 316 ila 329 do
ğumluların kendi şubelerinden sorularak verilecek müret
tebata sevk olunmaları için Ankara şubesine hemen müra
caatları ve Ankara şubesinde yoklama kaçağı olarak mua-

müsabaka ilanı 
A lrav ış.etmesi Müdürıüğünden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş "Yalovada otel inşası,, dır. 
"Elektrik, kalörifer ve sıhhi tesisat ve diğer teferrüatr 

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

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

lS de Galatada köprü başında Akay idaresinde yapıla • 
ç<tktır. 

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

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

A -_ ıoo bin. liralık otel, ban~a veya idare binası yap. 
mıı olduguna daır Nafıa Bakanhgından alınmış bir vesika 

B - Mün~kasa şartnamesinde yazılı vesikalar. 
6 - Te~lıf mektubl.arı yukarda 3. üncü maddede yazı· 

lı ~aattan bı~. saat ev.el~~ kadar Akay müdürlüğünde ge
tirıl~cek encumen reıslıgıne makbuz mukabilinde verile • 
c~tır. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 ün
cıı:.m.addede y~zıl~ s~ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
!Jluhür mumu ıle ıyıce kapatılmış olması lazımdır. Posta
öa olacak gecikmeler kabul edilmez. (1740) 1- 1346 

lktısadi işletmeler amirliğinden: 
1 Yüksek Ziraat Enstitüsü, mekteb arazisine civar yerler
i!en tarla icar edilecektir. Bu civarda arazisi olanların ve 
raara vermek istiyenlerin eski Ziraat mektebine müracaat-
an. (759) 1-1304 

mele görmüş bu doğumluların da hemen şubeye müraca-
atları ilan olunur. (780) 1-1345 

~ııııımıMıııı ııınmııl!'l·ı:ıı.•ıı n•ııır.ıımm111Aın" dillllltıllllltllllllı:mlllllllıı-11111111111111mımnım•111111111111n11111111-•1111111111111111111111n 

= = 
İ Devlet Demiryolları ve Limanları İ 
( Umum Müdürlüğü ilanları 1 

Muhammen bedelleriyle mikdar ve vasıfları aşağıda 
~~zıl~ boya malzemesinden birinci kısım 21. 4. 1935 pazar, 
ıkıncı kısım 22. 4. 1935 pazartesi ve üçüncü kısım 23. 4. 1935 
salı günleri saat 15.30 da Ankarada idare binasında malze
me dairesinde satın alınacaktır. 
. . ~~ işe girmek istiyenlerin kısım bir için 1855.80, kısım 
ıkı ıçın 468.84 ve kısım üç için 1001.25 liralık muvakkat te
minatla kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 ün
cü m~ddesi mucibince işe girmeğe manileri bulunmadığı
na daır beyanname ve tekliflerini eksiltme günleri saat 
14.30 a _kad~r komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ışe aıd şartnameler Ankarada malzeme dairesinde 
ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde parasız 
olarak dağıtılmaktadır. (764) 

Kısım 
1 

Kısım 
2 

Kısım 

3 

Cinsi 
Kaynamış türk beziri 

ingi1iz ., 
,, ince bezir 

Neft yağı 
Silrkatif 

Cinsi 
V emik kopal 

., flating 
kxrmızı model verniği 
t'~nksiz kristal vernik 

Cinsi 
Kurşun üstübeci 
Çimento ,, 
İspanya ,. 
Kaba üstübeç 
Minyum de flomb 

Mikdan 
kilo 
1000 ) 

40000 ) 
2600 ) 

10000 ) 
2200 ) 

Mi ! ·darı 
kilo 
2100 ) 
3200 ) 

50 ) 
20 ) 

Mik<lan 
kilo 
5000 ) 

125000 ) 
~800 ) 

12500 ) 
7000 ) 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

24744.-

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

6251.20 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

13350.-

1• - 1333 

Denizli Vilayeti 
daimi EncürnenindeP 

1 - Denizlide Cümhuriyet meydanında dikilecek (AtS" 
türk) Heykelinin yapılması müsabakaya konulmuştur. S 

2 - Müsabaka müddeti 1-4-1935 tarihinden 30-4-193 
sah günü saat 1 6ya kadardır. . 

3 - Heykel, tabii büyüklüğe nisbetle bir buçuk nıisll 
olacak ve bronzdan yapılacaktır. 

4 - Müsabakaya iştirak edeceklerin İstanbul ve yahıı' 
yabancı memleketler Güzel sanatlar akademilerinden rnc:· 
zun ve Heykel işinde muvaffak olmuş Türk sanatkarlarJrı· 
dan bulunmaları ve yabancıların bu şartlardan başka oıı. 
sene Türkiyede ikamet etmiş ve Ticaret sicillinde mukaY 
yet bulunmuş olmaları lazımdır. 

5 - Müsabakaya iştirak edecek Heykcltraşlar müsıı: 
baka müddeti içinde Denizliye kadar masrafı ve amba18J 
ve sigortası kendilerine aid olmak üzere Heykelin 1 l 
nisbetinde alçıdan bir maketini yaparak vilayete gönde" 
receklerdir. 

6 - Heykelin kaidesi vilayetçe yaptırılacaktır. 
7 - Müsabaka neticesinde mahsus komisyonu tarafı~· 

dan birinciliği kabul edilene 200 ikinci gelene 100 lira 111iJ· 
kafat verilecektir. 

8 - Heykel birinci gelen sanatkara pazarlıkla yaptırı· 
lacak, uyuşulamadığı takdirde ikinciliği kazanan sanııt· 
karla pazarlığa ~irişilecektir. 

9 - Pazarlık şartları ayrıca tesbit olunacaktır. Miisıı· 
bakaya iştirak edenler pazarh<Ta esas olmak üzere HeykC:" 
lin bedeli hakkında tekliflerini de bildirmelidirler. 

10 - Tafsilat almak istiyenlerin Vilayet maka111ı113 

müracaat etmeleri ve bu münakasaya ait şartname nüslla· 
lan İstanbulda Güzel sanatlar akademisi Müdürlüğiillc:' 
Ankara ve İ.zmir Vilayetleri Muhasebei Hususiye nıüdiif• 
lüklerine gönderildiğinden fazla malfımatr oralardan da 
almaları ilan olunur. 1-1349 

~t'ı erkez Laboratuarlar 
Müdür Jüg ünd :>!1 

Müessese için pazarlıkla 100 bas kobay satm alınaca~· 
tır. Kobaylar hastalıktan salim ola~ak ve üstünde tecrilDe 
yapılmış olmıyacaktır. Elinde bu gibi tecrübe hayvanla!.~ 
olanlar her gün için Etlikte Mcrkc:.ı: laboratuarları !JlU 
dürlüğüne müracaat etmeleri. (708) ı-t22 1 
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Aktif f Pasif 

~ 
~ l\IOSl(OVA GECELERİ 
1 Anna Be lla - Hı-. . • Baur • Pı cr R. Wi lm 
F. 
5nill!llU~flllllll1jllll!1fı!l!ııı" ııı~n:ıı!ı'llr.ırnııııııuııuıı1111111ııııı111ıı!llnncı ıınıııınrıııımııu·ıırı~nmııııUlttllllBlmlR 

kASA: 
Lira LJra Lira Lira 

1 

Altın: safi kilogram 15.809,055 
Banknot 
Ufaklık 

22.236.747,63 
11.527.722,-

SERMAYE 

İHTİYAT AKÇESİ 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOT
LAR: 

15.000.000,-

663.914,30 

S'eyhan Vi~ayeti dai .. 
mi enc.)meninden: 

' l>AlitLDEKt MUHABİRLER: 
Tilrk lirası 

ffA.RlÇTEKİ MUHABİRLER: 
Altın: Safi kilogram 3.806,986 
Altına tahvili kabil ıerbest 
dövizler. 

640.SSS,24 34.405.324,87 

587.231,82 587.231,82 

5.354.842,10 

12.882.116,02 18.236.958, ı 2 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele

rine tevfikan hazine tarafrr.dan 
vaki tediyat 

Deruhtt edilen evrakı nakdiye: 
bakiyesi 

158.748.563,-

10.230.136,-

148.518.427,-
liAZl.NE TAHVİLLER!: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedi1en 

1 
10.000.000,- 158.518.427,-

. kanunun 6 ve 8 inci maddele· 
tıne tevfikan hazine tarafından 
'lak.i tediyat 

158.748.563,-

10.230.136,- 148.518.427,-

Tt1RY LİRASI MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 

16.338.459,12 

16.338.459,12 

SENC:.üAT CUZDANJ; 
liazine bonolan 
Ticari ııenedat 

3.594.647,60 
1.064.798,37 4.659.445,97 

DÖVİZ MEVDU ATI: 
Vadesi2 
Vad !li 

11.179.127,84 
821.597,45 

~SliAM VE T AHVlLAT CUZ. 
l>ANJ: 

MUHTELiF 
12.000. 725,29 

55.424.4 7 3,46 

( Deruhte edilen evrakı nak-
A. ( diyenin karşılığı esham ve 

( tahvilat (itibari kıymetle) 30.382.407 ,19 
4.863.234,15 15.245.641,34 

B. ( Serbest esham ve tahvilat 

AVANSLAR: 
Altın ve dövu üzerine 

TahviJat Uzerine 

lilSSEJ>A ~l.AR 

MUHTELiF 

9tıs ......... w >ns 

\skcı·i FabrikaJar Umum 
l\1füHir1 ü ğü Saıınalma 

1\ omi .. H>nu hanları 

ViRMi BEŞ TON 
LOLECİ KİLİ 

Tahmini bedeli (750) lira 
olan yukarda miktarı yazılı 
lüleci Kili Müteahhit nam 
Ve hesabına askeri fabrika
lcır Umum müdürlüğü satın 
a'ın k · · · a omısyonunca 18 nı-
san 935 tarihinde perşembe 
gunu saat 14 de açık eksilt
nı · 

e lle satın alınacaktır. Şart 
nanıe bedelsiz olup komis
Yondan verilir. Taliplerin 
(56) lıra (25) kuruş muvak· 
kat teminat ve 2490 numa
;a1ı kanunun 2 ve 3. maddc-
Crindeki vesaikle mezkur 

i'tin ve saatta komisyona 
~acaatlan. (757) 1-1306 

!LAN 

Fabrikalar için muhtelif 
cezgah v d' . . .. r e ıger vesaıtı ıma-

lYe sipariş edilecektir. Ma
ruf ve mütehassıs tirnıaları 
tem ·ı 81 eden alakadarların 
~ckaıetnamelerini hamilen 
U u babtaki şeraiti anlamak 
lt zere 20 nisan 935 tarihine 
d~d~~ Ankarada umum mü-

Urluk fe b . .. c n şu esıne mura -
Clat etmeleri. (767) 

1 -1331 

'l36 ADET BOŞ UN 
ÇUVALI SATIŞI 

Beh · · der erının muhammen be-
ıtıi~ 9 kuruş olan yukarda 
k . "tarı Yazılı boş çuval as-
d~rı fabrikalar umum mü

Urlij w •• 

}'a gu satın alma komis-
h· nunaa 22 Nisan 935 tari-

lllde Paz rt · ·· ·· l5 a esı gunu saat 
ca~e açık artırma ile satıla
teın :ır. Taliplerin muvakkat 
249~nat olan 497 kuruş ve 
3 numaralı kanunun 2 ve 
8~.~addelerindeki yazılı ve
ıc01 ~e mezkur gün ve saatta 

llıısyona müracaatları. 

25.578,64 
749.426,80 n s.005,44 

4.500.000,-

11.017 .964,61 

YEKO'N 257.945.999,l 7 YE KON 257.945.999,17 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: tslionfo ! 1/2 % - Altın üzerine avana 4 1/2 % 

Yeni Sinemcı da 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
p Nisan 1935 sair günü akşamı 20,30 da 

Bir Avuç Ateş 
Komedi 3 perde 

Çeviren; Kemal Gür~~ . 
(Paprika ismile filme çekilmıştır 

Yerlerinizi gündüzden alınız 

İrn.ur miidirlüifuıden: 
Kimden 
İstimlik 

Muliammen bedel 

Ad N Parsel No. Lira edildiği Mahallesi Sokağ~ a o. 14 400 
Hacı İbrahim Yeğen B. Bahrıye 193 

arılan evin ankazı ıs. 4. g35 pazarteaf günü saat on beıte bllmtlıa.
Y ukarda ~ddı çık taliplerin lmu mtidürlüğibıdeki mti teıekkil komiıyona müraca • 

yede ıattlaca5... an ı- 12&3 
atlan. (735) 

Anka~ Vçüocü İcra me· 
murJuğundan: 

Haciz edilen satışına karar ve-
rilen ve birinci artırmada aatıl· 
mıyan aşağıda cinsi yazılı olan· 
lar 11-4-935 gününde .aat 12 de 
hisarda Ali Ulvi f&l'ap.banc de
posu önünde satılacaktır: 

Müşterilerin mahallinde me
murumuza müracaatları bildiri· 

lir: 
ı 5000 kilo Kütahya kömlirü 
2 3450 litrelik rakı kazanı. 

bakır 

l Rakı ıişe yapma makinası. 

Kiralık satılık 
Keçfören'de otobüs durak ye· 

rine yakın 4 oda bir ıofa bir 
mutbah, kile,r ve ahın ve tatlı 
kuyu suyu bulunan bir bağ ve 
evi kiralık ve satılıktır. İstekli. 
ler Hususi Bizim Mekteb mil· 
dUr!UğUne başvurmaları. 

Telefon: 2459 1-1323 

-·--------
40da 

. 
tuilli Müdafaa V ekileti 

Satmalma Komisyonu 
nanlan 

!LAN 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı kıtalar için 200 ton 
una teklif edilen fiat paha-
lı görüldüğünden tekrar ka 
palı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. Beher kilosunun 
tahmin edilen fiatı 10 ku -
ruıtur. İhalesi 14 nisan 9~5 
pazar günü saat 15 dedır. 
Muvakkat teminat 1500 li • 
radır. İstekliler teklif mek· 
tublanru ihale saatmdan e • 
vel İstanbul Komutanlığı 
satın alma komisyonuna 
vermeleri. (704) 1-1214 

Keçiören de 
sahlık bağ 

Keçiörenin en mUateına yerin
de lçerlıinde lruyuau, mcyva a
façları olan l750 metre murab. 
baı bal mlilait teraitle •tılık
tır. 

Kınacı Han İşevi ı Tel: 3714 
de başvurmaları. 1-1800 

Halis Urfa 
yağı 

2 asit 28 derece: Urfa yafı 
teminatlı verilir. 

Diyanet i.§leri karşısında 
Sebat hanında Urfalı Bekir 

1-131:> 

SIHHATİNİZ İÇİN HER YERDE 

BOMON1'1 BiRASI 
· BOMONTIGAZOZU 

İfOlHONTI SODASI 
lSTEYlN1Z 

l 
1 

1 - Adana - Misis yolunun O t 000 - 5 t 000 kilometre
leri arasındaki şose inşaatı (3 6P.33) lira (92) kuruş keşif t\M 
tan ile eksiltmeye konmus· ı r. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa işleri umumi şartnamesı "Matbu,, 
D - Fenni şartname "Matbu,, 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli ve proje resimleri 
lstiyenler bu şartname ve evraktan matbu olmıyanla

nru bir lira seksen dört kuruş bedel mukabilinde Seyhan 
Vilayeti Nafıa Başmühendisliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 935 senesi mayll'..ın ikinci perşembe gtt. , 
nü saat on birde vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktri 

4 - Eksiltme zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için (2762) lira (54) kuru' 

teminat vermesi ve Nafıa Başmi.ihendisliğinden tasdiki 
fenni ehliyet vesikası ile Ticaret odasının içinde bulundu• 
ğumuz seneye ait vesikasınr göstermesi lazımdrr. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evet vilayte Daimi encümeni reisliğ ine verecektir, 
Posta ile gönderilecek mektuplard a nihayet iiçiincü mad• 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarf m miihür 
mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola· 
cak gecik·.,..,,..ler kabul edilmez. (16:29) 1-1289 

Kanzuk 

KREM 
Balsarnin 
ve eksiri 

Yegane ciddi gü- 1 

zellik kremidir. 
Tenin izin daimi . 
tazeliğini yalnız. 

KREM BALSA-
.. 'İN ile korursu-
nuz. 

Kanzuk öksürük pastillerini her zlman kuUanınu:. 

Ankara şehri içme su 
komisyonundanı 

Ankarada Sarıkışla civarında yapdacak elan ( 431.04~~ 
lira 60 kuruş bedeli keşifli filtre istasyonu binası 21. 3. 93t 
tarihinden itibaren 10. 4. 935 tarihine kadar kapalı zarf * 
ıuJiyJe eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 10 nisan 935 tarihine rasthyıan çarşamba gün~ 
&Bat 15 de Ankarada İş Hanı 4 üncU katında lçme Su kOll 
misyonu dairesinde yapıJacaktır. Muvakkat temin1 
(20.992) liradır. MUnakasa ıartnamesi fenni şartname 
projeler 21 lira 55 kuruş bedel mukabilinde Ankara Şeh 
lçme su komisyonu muhasebesinden alınabilir. Teklif m~ 
tublan kanunun tarif ettiği ıekilde 10. 4. 935 tarihine rastf 
byan çarşamba günü saat on d~rde kadar fçme su komi~ ' 
yonu riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. ' 

(631) 1--1083 

Mal~ye Bakanlığından: 
Adet !! 

fi09 68X 100 eb'adında kapak' tahtası 
146 57X82 ,, ,, ;. 

123 50X 60 ,, ,, ı., 

878 
Kilo 170 Ambalaj kağıdı 

Ankara kırtasiye deposunda toplanan yukarda yazıll 
878 tane kapak tahtasiyle yüz yeuniı kilo ambalaj klğıdi 
ayn ayrı pazarlıkla artırmaya konulmuş olduğundan iı İ 
tokli olanlann tahtalar için sekiz yilz altmış dört kuruş v~ 
ambalaj kağıdlan için de seksen dokuz kuruş muvakkat ~ 
min~tlariyle 13 nisan 935 cumartesi gOnil saat on dörttt 
Malıye Bakanlığı binumdaki aatış alma komisyonuna gd 
meleri. (783) • 1- 1350 

Maliye Bakanlığınd~n: 

(782) 1--1344 

Çocuk E sirgeme Kurumu 
bahçesi karıısındaki apartıman· 
da konforlu bir daire kiralıktır. 

!leş. bin. §iş~si bir kil?luk, on bin şişesi yarım kilolı 
s~kiz. bın şışesı çeyrek kılo!uk olarak yerli malı yirmi · 
bın şışe yazıldıktan sonra sıyah olan mürekkeb satın al 
mak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartn 
mesi merkezde kırtasiye müdürlüğünden ve f stanbuld( 
Dolmabahçede kırtasiye deposundan almacak.tır. Venn~ 
ğe istekli olanların beş yüz otuz yedi lira muvakkat temifj 
natlariyle 24 nisan 935 tarihine müSadif çarşamba giin\t 
saat on beşte Maliye Bakanliğınde Levazım müdürlüğü' 
odasında teşekkül eden satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (729) 1- 1294 



SAYIFA 8 

' Havacılık ve spo r un 
BEKLENİLEN TÜRK KUŞU SAYISI 

- İçindekiler -
Türk Kuşu 
Türk Kuşu Kurumunu Kutlarken 
Türk Ku~u 

Behçet Kemal Çağlar 
Mahmud Beliğ 
Server Ziya Güre\~n 

Türk Kuşuna uçucu üye yazılanlar 
Ttirk Ku~u Abidin Daver 
Romanyada mühim bir uçak yarışı 
Tayyare Cemiyetinin on yılı için düsünceler 
Sporcular Tayyaresi Ziya Ateş 
Hava Hukuku Rifat Taşkın 
Acun havacılığında yenilikler 
Türk ulusu ve Tayyare Cemiyeti 
. . . . . . . Ve Spor bahisleri 

Adliye Veka eti Levazım 
l\lüdürlü«ünden: 

Levazım müdüriyetinde. mevcud şartnamesine uygun 
olarak (8) dosya dolabı ile bir adet küçük masanın yaptı
rılması ve 14 sandalyanın cilalandırılması ve 8 sandalya 
ve koltuaun tamiri 9. 4. 935 tarihine mlısadif salı günü sa-o 

at 15 de mezkur Adlie Vekaleti alım satım komisyonun
ca pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden bu işe istekli olan
ların şartnameyi görmek üzere her gün mezkur daireye 
ve bed~li muhammen olan (440) liranın yüzde 7,5 ğu nis
betinde teminatı muvakkatelerini malsandığma yatıra -
rak makbuzlariyle mezkur gün ve saatta adliye alım sa -
tım komisyonuna müracaatları ilan olunur. 1- 1328 

Nafıa Bakanlı~ından : 
Muhammen bedeli 560 lira olan 8 adet mahruti çadır

ıa. muhammen bedeli 260 lira olan 2 adet mühendis çadırı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 17 nisan 1935 çarşamba günü saat 15 de An
karada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ve 61,50 liralık mu
vakkat teminatları ile birlikte aynı gün ve saatte komis • 
vonda bulunmaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
kacada Bakanlık ma.lzeme müdürlüğünden alabilirler. 

(709) 1--- 1266~ 

• • • • 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertibin 6 mcı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir. 

·Büyük ikramiye200000Iiradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 

5,000 liralık ikramiyeler ve 50.000 liralık ıniika-
f at vartlır. 

• 
aııdarma Genel Komutanlığı 

[ J. U. K.) Ankara Sahnalma 
komi.syonundan: 

Sekiz çeşid ilaç kapalı zarf eksiltmesiyle 18. 4. 935 per
şembe günü saat (15) de satın alınacaktır. Şartnamesi 
parasız komisyonden verilir. İstanbul Jandarma muayene 
heyetinde görülebilir. 

Şartnameye bağlı listede her çeşid için gösterilen tah
min yekunu (7415) liradır. Satın alımına girmek istiyen. 
lerin (55613) kuruşluk ilk teminat makbuz veya bnka mek 
tubu ile (2490) sayılı kanun ve şartnamede yazılı belgeler 
içinde bulunan teklif mektublarmı eksiltme günü saat 
(14) de Ankarada komisyona vermiş olmaları. (733) 

1- 1276 

P. T. T. Başmüdürlü günden: 
İdare otomobilleri için açık olaraı 
İzafi sikleti l 5°C. 
Takatten başlangıcı 43°C. 
% 100 °C. 
% 96 177° c. 
Nihayet 186° C. 

Evsafında acık olarak altı bin kilo benzin almacafın· 
llan vermiye istekli olanların yapılacak açık eksiltmeye 
girmek üzere 15. 4. 935 pazartesi günü saat on beşte P.T.T. 
Başmüdürlük kon ıisyonuna gelmeleri ve yüz yirmi bir bu
çuk liradan ibaret muvakkat teminatın daha evel başmü
dürlük veznesine yatırmaları ilan olunur. (713) 1-1265 

• 
lktısadi işletmeler amirliğinden: 

Ziraat Enstitülerinde yetiştirilen on besili damızlık 
domuzla yirmi koyun üç inek, bir öküz pazarlıkla satıla -
c~ktır. İsteklilerin 9. 4. 935 sah günü saat onda Yüksek 
Ztraat enstitüsüne baş vunnalan. (758) 1-1305 

ULUS 

Jandarma Genel l{omutanlığı 
( U .. K. ] Anlcarasabnalmalio
nıisyonundan: 
Nümune ve evsafına uygun yerli malı olmak şartiyle 

(23,000) metre yataklık kılıf bezi 15. 4. 935 pazartesi gü· 
nü saat ( 15) de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 
İstekliler nümune ve evsafı her gün komisyonumuzda gö· 
rebilirler. Şartnamesi paras1zdır. Bezin bir metresi için 
( 40) kuruş fiat biçilmiştir. Eksiltmeye girecekler 2490 ~a
nun ve şartnamesindeki belgeleri havi ve (690) liralık ılk 
teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarını muh
tevi teklif mektublarrm eksiltme günü saat (14) e kadar 
Ankarada komisyona vermeleri. (675) 1- 1175 

Ankara Nafıa Baş
mühendisliğinden: 

1 - Ankara - Kırşehir yolunun Ankap şehri dahiline 
isabet eden kısmı ve bu yola iltisak eden kısımların imar 
planına göre yapılması ve asfalt betonu ile kaplanması ve 
beş senelik mütemadi tamiratı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli (389320) Ura (88) 
kuruş ve beş senelik mütemadi tamirat işinin tahmin edi· 
len bedeli (23487) liradır. 

Bu işe aid şartnameler ve evrakı şunlardır• 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesl 
d) Tesviyei türabiye şose ve kargir inşaata dair fennt 

şartname 

e) Hususi şartname 
f) Keşif ve selselei fiat cetvell _ 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 10 lira 32 kuruş 

mukabilinde Ankara N afra Başmühendisliğinden alabi· 
lirler. 

3 - Eksiltme 22 nisan 935 tarihine tesadüf eden pazar· 
tesi günü saat on beşte Ankara vilayet binasında vUa
yet encümeni tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 2490 numaralı artırma eksiltme ve ihale 

kanununun 17 inci maddesine uygun (20262) lira (32) 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri. 

b) Ticaret odasına kayıtlı bulunması. 
c) Asfalt şoseler inşaatında ihtısas sahibi olduğuna 

dair Ankara Nafıa Başmühendiğliğinden verilmiş ehliyet 
vesikasını haiz olmaları veya ihtısası Nafıa Başmühendis
liğince musaddak bir mütehassıs veya mUessese ile teş
riki mesaiyi temin edeceğine dair noterden musaddak te
ahhütname vermeleri lazımgelir. 

5 - Teklif mektuplan ihale günil nihayet saat on dör
de kadar Ankara vilayeti muavinlik makamında vilayet 
encümeni reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat on beşe 
kadar gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (616) 1-1062 

Ankara Valiliiinden: 
4.. 

Bendderesinde Sakalar değirmenine giden yol llzerin· 
deki taş ocağı şartnamesi veçhile bir sene müddetle lstek
lisine açık artırma ile ihale edilecektir. İhale 11. 4. 935 per
şembe günü saat 15 de yapılacaktır. Muvakkat teminat 75 
liradır. Bunu ihaleden evel hususi muhasebeye vererek 
makbuz alınması ve artırmaya gireceklerin encümene ver
meleri lazımdır. Şeraiti anlamak için her gün muhasebel 
hususiye müdürlüğü kalemine müracaatları. (687) 1-1185 

Ankara Belediye Riyasetinden 
1 - İtfaiye memur ve müstahdemini için 66 takım yaz-

lık elbise aleni eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (850) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (65) liradır. 
4 - İhale 25-4-935 perşembe günü saat 15 te Belediye 

Levazım müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
5 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenler her gün 

levazım müdürlüğüne müracaat edebilir. (766) 1-1314 

Doktor 

Kiralık 
İçcebecide otobüı durağında 

4 odalı vo konforll havi bir ha

ne kiralıktır. Telefon: 1317 

'-1310 

KAR 
Yurdumuzun en nefiı 

Zeytin yağı 
Markasıdır 

Eqremı tte Karagöz oğlu Ali Rıza Be" 
yin en modern fabrikası müstahsaJa 
tından olan 

KAR 
Yağları muhtelif boy şişe ve tenekeler için::: 

satılır. Ankarada toptan ve perakende satış merk 

Ankara Memurlar Kooperatif Şti. 
ı - 1332 

Ankara belediye başkanlığındsıı: 
1 - Ankara'da şartnamesinde isimleri gösterileıt) 

lann yapılması Asfalt betonu ile kaplanması ve parke 
dınm yapılması Trotuvarların beton blok ile kapatı~ 
ve bunların beş senelik mütemadi tamiratı işleri k• 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli ( 449-599) ı;:a, 
beş senelik mütemadi tamirat işinin tahmin edilen 
li 39,432) liradır. 

Bu işlere ait şartnameler ve evrak şunlardırı 
A- Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi . f 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kirgir inşaata datr 

nt şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif ve vahidi fiat cedvell ~' 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı (12.23) Jira rrııl 

bilindıt Ankara Belediyesinden alabilirler. .. e9 
3 - Eksiltme 22 Nisan 935 tarihine müsadif pazar\, 

günü saat 15 de Ankara Belediyesi fen işleri müdüriyet' 
de müteşekkil komisyonda yapılacaktır. r 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 A numaralı artı 
ma ve eksiltme ve ihale kanununun 17 inci maddesine ıı 
gwı (23312) liralık muvakkat teminat vermeleri. 

B - Ticaret odasına kayıtlı bulunması 'r 
jJıt 

C - Asfalt şoseler ve parke kaldırım inşaatında. il' 
sas sahibi olduğuna dair Ankara belediyesi fen işlerı ııı,, 
dürlüğünden verilmiş ehliyet vesikasını haiz olmaları ~ 
ya ihtısası belediye fen heyetince musaddak bir müte~ 
sıs veya müessise ile teşriki mesaiyi temin edeceğine. 
Noterden müsaddak teahhütname vermeleri lft.zımgeli!· d' 

5 - Teklif mektuplan ihale gilnil nihayet saat t41Jll' 
kadar Ankara Belediye fen işleri mUdUriyetine ma1' 
mukabilinde verilecektir. 

1 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat ı~e' 

kadar gelmiş olması llzımdır. Postada olacak gecikıne 
kabul edilmez. (620) 1-1067 

Ankara Valiliğinden: 
Sanatlar okulası için şartnamesi veçhile 500 kilo ~~ 

vo 500 kilo zeytin yağı ve 250 kilo sabwı ve 200 kilo tuJ ~ 
400 kilo soda ve 200 kilo beyaz peynir ve 100 kilo sirke ,. 
lınmak ve 18 nisan 935 perşembe günü saat 15 de ihale 1 f 
prlmak üzere açık eksiltmeye konulduğundan şartnaıt'~ 
görmek ve almak istiyenlerin her gün sanatlar oku! 
müdürlüğüne ve eksiltmeye ginnek için de 69 buçuk ~ır" 
hk teminat makbuziyle vilayet encümenine gelmeler!. 

(747) 1- 1295 

4ydın Nafıa 
BaşmühendisliğindeJ1: 

1 - (20758.18) lira keşif bedeHi Aydın - Tire yol~~: 
17+455-19+233 arasında 9 menfe2 inşaatı eksiltnıeeı 1' 
istekli çıkmadığından yeniden ve bir ay müddetle pa.1!arlı 
eksiltmesine konulmuştur. ··rf 

2 - İsteklilerin 661 numaralı eksiltme kanununa go 
hazrrhyacakları vesikalarla % 7,5 nisbetinde teminat ,ıc· 
çasiyle 11-4-935 perşembe günü saat 15 de vilayet encUf11t' 
nine gelmeleri. 

3 - Eksiltmeye girecekler ehliyeti fenniye vesik'1'' 
nm başmühendisliğe müracaatla almaları. 

4 - Fazla izahat almak keşif evrakını görmek isti~ 
lerin İzmir ve Aydın Nafıa Başmühendisliğine mürac•ı"' 
larr. (613) 1-1109 

Ali Maruf Ün ver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 
Hastalarım her gün 9-13 

ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

SiNEMALAR İmtiyaz :sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MildilrU Naıuhl 
BAYDAR 

I 
1 ] -

YENi 
- BUGÜN BUGECE BU GECE 

~'~ 
J KULQfJ 

Çankm caddtsi civarında 

1 
Ulus Buımevind• bısılnıış· 

l tlJ'. 

~nenin ilk tilrkçe sözlll, şarkılı filmi 

AYSEL 
(Bataklı Damın kızı) 
Muvaffakiyetlc devam ediyor 

Duglaa Fayrbankı İr. tarafındao 
temsil edilen 

DtJŞMAN El.İNDE E IR 
fransızca sözlli büyük harp filmi 


