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Roma, 8 ( 1.A.) - Ronuı, Paris ve 
Londra arusmtla yapılım diplomasi çalıtma· 
lurmtı rağmcu iıalyan muhjillerinıle Romıı· 
nın ne Parise ve ne de Londmyll hiçbir plan 
ııe mlfhtım ı•ermecliği temin edilnıelı!edfr. 
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Giindeli~ KOCA SİNAN'IN ÖLÜMÜNÜN YILDÖNÜMÜ 

BiR ÖNERGE 

L Arsrulusal güvensizlik ve kuı· 
ııı.1.1, •on .. l d 

Kamutay' da 
Mühendis okulası hiidcesi onan· 
dı • Divanı Muhasebata bir üye 
seçildi .. Suriye emJik anlaşması 

alh ay uzatıldı 

Stresa konf eransma 
kimler gidecek? 
Londra, 8 ( A.A.) - Resmen bildi • 

rildiğine göre B. Eden, rahatsız oldu • 
ğundan dolayı bugün kabinenin toplan • 
tısında hazır bulunamıyacaktır. Kendi· 
ıi, toplanb tarihi önümüzdeki perıembe 
günü olarak teıbit edilmit bulunan St • 
ren konferansına gidecek ve dıt bakanı 
B. Saymen'le de birlikte bulunamıya • 
caktır. Bu yüzden konferansa B. Mak • 
donald'ın da gitmesine kesin diye ba • 

Bütün yurd bugün büyük türk~ 
yapıcısını anıyor 11 

&un er e epeyce arttı, bu; 
,!~'!'-~ ~~ışmalara yeni bir hız 
d .. ığı gıbı korunma düzenlerini 
h:n °:emlendirdi. Ulusal korunma
Çolc .. e'Vlete ve halka düıen bir 

Kamtuay dün aaat 15 de B. 
Ankarahalkevinde zanaat günü 

odevleri vardır. 
ra Devlet; kültür gücünden ıon· 
rune: ·çok büdcesile korunmak zo
du adır · Bu zorluğu son yılların 
d llnaksızın kabaran büdcelerin-

Nuri Conker'in Başkanlığında 
toplanmııtır. Bozdoğan kazası es· 
ki malmüdürü B. Kemal hakkın
daki mazbata ok.unmuş ve yapılan 
görüşmeler sonunda bu mazbata
nın tüze komisyonuna gönderil· 

Doğunun ve batınm meslek adamla- , 
rı aı·asında ad[ büyük bir saygı ile anı· . 

lan vı izerleri önünde e•ıiz bir takdir • 

le bat eğilen koca Sinan'ın bugün öldö
ğü günün yıldönümüdür. 

Tevsik edilemiyen dopm tarihi do. 
ğul 1490, ıöçel 896 ve bilinen ölüm ta -

rihi iıe doiul 1588, göçel 996 olarak 
ıösterildiğine göre 98 r.ene yaıadıiı ka· 
bul edilen Koca Sanatkinn yüzyılı aşan 

' 'Ömründen de hah.edilmektedir. Olü • 

e görüyoruz. 

cen:ı~gör~nli.kle. geçen yılki büd
ko u:, yırmı mılyon liralık bir 
._:n~a artışı yaptı. Askerlik, 
>iilc aCr ve bayındırlık alanında bü-. 
~b rtuluştanberi devam eden 
ı..._rnalarımızm tek amacı da u
ltt . korunma idi. Geçen yılın 
b lfıyle ileri adımlarımızı sıklaş
d~ oluyoruz ki içinde bulun • 
Cek ~~.yılda da bunu gevşete • 
t degılız. Belki daha çabuklaş-
ıracağız. 
Bu .. d Ilı k Yon en şimdiye kadar alın-

lb ~ ta olan vergilerden vazgeç • 
ı~~eceğiz. Yurddaşlarımızrn bu 
ili r du~ anladıklarını, içinde bu • 
bl ~ ugunıuz senenin büdce veri
,., tnde görüyoruz. Bu yurddaşlar 
d "•ında devlet memurları da var
a:~: O~lardan alınan vergilerin, 
d ~r budceıindeki yeri andmağa 
d eger • Ancak bunların maaşların
d a.n Verdikleri; nisbet itibariyle, 
ç 'jarda aylıkla veya gündelikle 
" 1taıılarınkinden artık değildir. 

(Sonu J üncü sayıfada) 

. mesi onanmıştır. 
Bundan sonra yüksek mühen-

dis okulasmm 1935 mali yıh büd
-eesi görüşülmeğe başlanmıştır. Ba
·ymdırlık Baknaı Bay Ali Çetin· 
kaya; birkaç yıl önce büdce darlı
ğı dolayısiyle okutmanların maaş 
tutarından dörtte bir eksik veril· 
mesi için büdce kanununa bir 
madde konulmuı olduğunu, şimdi 
üniversite hüdcesinde bu hak geri 
verildiğinden barem geregmce 
maaslarnı tam verilmesi gerekliği
ni sÖyledi. Büdce encümeni baş
kanı Bay Mustafa Şeref Özkan da 
bu dileğe katıldı ve maddeler o· 
kundu ve kanun oya konarak büd
ce 495. 782 lira olarak onandı. 

Bundan sonra Divanı muhase
batta açık bulunan bir üyelik için 
yapılan seçimde 186 oyla Maliye 
Bakanlığı muhasebat genel müdü
rü Bay Mehmed Alinin seçildiği 
anlatıldı. 

(Sonu J üncü sayrfada) 

- kılmaktadır. Baıbakanın ıeyahati Üze • 
rinde karar kabinenin bu sabahki toplan 
tısında alınacaktır . 

B. Makdonald Stresa'ya 
gidecek mi? 

Londra, 8 (A.A.) - Sir Sayınen, 8. 
Eden'in yolculuktan güzeyinde elde edi
lrni§ olan sonuclarm hepsini timdi bil • 
diğinden ve buna ilfili belgeler elinde 
bulunduğundan kabine, Avrupa'nm ıa~ 
zik durumunu gözden geçirmek, i.nıiliz 
aıyasasının ana çizgilerini kararla1tır • 
mak ve Streaa konferan11na gidecek ln· 
giliz kurumu üyelerini seçmek için bu 
sabah toplanmııtır. Kuruma girecek 
olanların adları bugün Avam Kamara • 
sında Sir Saymen tarafından bildMle • 
cektir. 

Bir f ransrz gazetesi Bay 
Flanden de gitmeli, 

diyor 
Pariı, 8 (A.A.) - Eko dö Pari'nin 

Deyli Telgraf' dan alarak haber verdiği -
ne göre İngiltere 8<\şbakanı B. Makdo· 

(Sonu. S. inci sayıl ada) 

. 
,,~ünden yalnız bugÜne kadar geçen dört 

Jiizyıldanberi dehasmın izerleri aramız
J,lan ekıilmiy~n bu yüksek u.natklnn 
~ha binlerce Y&§ıyacağma inan -
~ak ıerektir. llk nef~sini alırken tiirk 

1anat bavaaı koldıyan, l'Özilnii 8ftıiı u-
\ 
man muhitinde orijinal tiirk i:ııerlerlni 
' J .örerek yaııyan ve yetiıen Slnanı hkt 
kabiliyeti aayeıinde daha çoculduiun • 

~~ ~öyünde düzgün kümeıleı-, clildılad 
~ne çeken küçük kemercikhrle dia• 
ili ıu yolları yapmakta İmİf. Türk ord0r 

eunun zaferden zafere koftu~ bir de• 
vlrde Kayıeri'nin Ge•i nahiye.ine baf
b olan ve buıün ''Sinan Köyü,, deai.l8IJ 
l\lıma1 köyünden lıtanbul'da Abne)' • 

danrndakl fbrahim Pafa ıua,.ına •"'·"' 
nfmiıti. 

Burada zamanının yüluek v• ....... 
retli ustaları yanında, kabiliyetinla •• • 
Ji,meıine yardım eden y11.p1 iıı.rinat 
çahşmağa başlamıftl. 

~ ~ (Sonu S incl sayıiada) 

. 

Osmanlıcadan 1 ürkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. 16 
l -- IJz ıür~e köklerde~ gelen sözlerin karıuına (T. Kö.) beldeği ( alaıneıi) ko nmuflur. Bunların her biri hakkında sıra s& ile uznıanlarınıızın ( nıüteluuıı•) 

yazılarını gazeıelere vereceği~. 

2 - Yeni konan karıılıklarr.n iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, fransızcul.arı yazılmış, ayrıca örnekler de kon ulnmştur. 
"3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü iılemni§ ve kullanılan şekilleri alınmı§lır: Aslı ak olan bak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe ''çek,, kökünden ıe• 

len şekil gibi. 
~ 

llÜJ'et - E l'k b tai • - gemen ı , aşatlık = (F.ı·.) Souvc -
neııe D . . Ö • omınatıon 

rnelı:Ler . 1 Ha ı.. • • ·ıı t . d. -- Ege-trı · - "'ımıyet mı e ın ır 
enliJr 1 _ _, . . « / u usu,,.uur = La souveraınte appartıent 
a Nation 2 . 

d - Hindistan İngilizlerin hakimiyeti a/trnda-
ır ::::; r.r 'nd . 1 d QI ıstan ngilizlerin başatlıg~ ı altında-
,,. ::::: L 

Jlrı es lndes se trouvent sous la domination 
glaise 

"'-lık· . 
llln - K ''I ö - o emen = (Fr.) Asservi 

rne(c. M lf a . · ahkam miJlet = Kölemen ulus = 
f.t..t ~ıon .asservie 

"k\ltni ~- Yet = Kasınlık - (Fr.) Condamnation 

(};' llot olmak = Hüküm giymek, kasanmak = 
~ r.) Etre condamne 

illık. 
'1 \Un etnıek = Kasamak = (Fr.) Condamner 

ilhak 
1 . e~ = 1 • Ökem, 2 • Duru§ma = (Fr.) 

'.Raıson \t nement, 2 • Jugement 
ilhak ..., t;:e etmek = 1 • Öklemek, 2 - Duru§mak 

Örnek~.) 1 - Raisonner 2 - Juger 
llıek . •. 1 - insan hiç bir fikri muhakeme et
b; fsı_zın kabuJ edivermemelidir = insan 1 iç 

,. ık,. · "k 2 1 0 /emeksizin kabul edivermemelidir. 
- A.laca.g~ım · d J d" ahk Tlıed ı vermıyen a am a un m e-

arıa e muhakeme olduk = Alacağımı vermiyen 
rnla d" 

lt·ı un hak yerinde duru§tuk. 
' ::::: 8 

lfaı _ en ~ (Fr.) Grain de beaute 
-. lial (T. K'" ) li· ı o. 

a et\ :::: ş· 
\ •mdileyin 

li ha 
Örn ~rr - Bugünkü (şimdiki) hal 

eıs: · 1I /" iti; h • a ı hazırda = Şimdiki halde, bugürı-
afde H· ı· . bb" eqe · - a ı hazırda böyle bir ışe tcşe us 

trıe,:enı == Şimdiki halde böyle bir ı'şe giri§e-

ltl\li 
ll"ıede • 11• == Soysall,k hali 

Hali nekabate gelmek = Dincelmel 

Haleti nezi = Can çekişme 

Halü vaziyet (Bak: abvalü şerait) = 1 şler, haller 

Hail == Kotarma 

Hail -= Eritme = ,(Fr.) Action de dissoudre 
örnek: Şekeri suda hallettim = Şekeri suda e
rittim = Fai dı'ssou le sucre dans J'eau. 

Halletmek = Eritmek = (Fr.) Resoudre 

Halletmek = Açmak = (Fr ) Denouer, deviner 

Halletmek = Kotarmak == (Fr.) Solutionner 
örnek: Bu işi büyük müşkiilatla halledebildim 
= Bu işi büyük güçlüklerle kotarabi!dim = 
j'ai pu solutionner cette aff aire avec beaucoup 

de difficultes. 

Çarei hail - Çözge = (Fr.) Solution, arrangement, 

transaction, accomodement 
örnek : Ben bugüne kadar bu i~in çarei hallini 
bulamadım = Ben bugüne kadar bu işin çözge
sini bulamadım = Je n'aı' pu trouver aucune 
solution a cette affaire (probleme) 

Tarzı hall (sureti tesviye) = AnJaşıt == (Fr.) 

CBmpromis 
örnek: Tarafeyn bugüne kadar hiç bir tanı 
ha/J (sureti tesviye) bulamadı = İki taraf 
bugüne kadar hiç bir anlaşıt bulamadr = Les 
deux partles n'ont pu tro.uver aucurı compro

mis jusqu'aujourd'hui. 
Tahlil = Çöze = (Fr.) Analyse 

Örnek: Kan tahlili = Kan çözesi = An:ılyse 

du sang. 

Tahlili - Çözel - (Fr.) Analytique 
Örnek; Kimyai tahlili ile meşguldür = Çöze/ 
kimya ile uğraşıyor = 11 s'occupe de la chimie 

analytique. 

Tahlil etmek = Çözelemek = (Fr.) Analvsu 

Tahallül = Erime = (Fr.) Dissolution 
Örnek: Onun taha/Jülü pek güç oldu = 
erimesi pek güç oldu = Sa disso/ution 
tres difficile. 

Onun 

a ete 

Münhal = Erir = (Fr. ) Soluble 

Örnek: su4a münhal cisimler = Suda erir ci-
simler. 

Münhal = Açık = (Fr.) Vacant 

Münhalô.t = Açık yerler = (Fr.) Les places va-
cantes 

Münhallat = Erirler = (Fr.) Matiercs solubles 

Gayri münhallat = Erimezler = (Fr.) Matieres 
insolubles 

inhilal = Dağılım, çözülüm = (Fr.) Decomposi· 
tion, desagregation 

Örnck:lnhi/ali siyasi ve içtimai içinde bulunan 

memleketler = Siyasal ve sosyal dağılım için

de bulunan ülkeler = L es pays qui se trou\•ent 

dans la decomposition pontique et la desag
regation sociale. 

inhilal = Eıime - (Fr.) Action de fondrc 
Örnek: Şeker su içinde inhilal eder = Le su ere 
fond dans feau. 

inhilal = Açılma = (Fr.) Vacance 

Kabili inhilal = Erir = (Fr.) Soluble 
Örnek : Bikarbonat dö sud suda kabili irıhilaı 
cisimlerdendir = Bikarbonat de; sııd suda erir 
cisimlerdendir. 

Gayri kabili inhilal = Etimez = (F r.) 1nsoluble 

Örnek: Demir suda gayri kabili inhilal cisim
lerdendir = Demir sııda erimez cisimlerden
dir = Le fer est insoluhle dans l'eau. 

Kabiliyeti inhilal = Erigenlik - (Fr.) Solulıilite 

Örnek: Kabiliyeti inhilaliyesi çok olanlar = 
Erigen/iği çok olanlar = Matieres qui om une 
grande solubilite. 

Mahlul = Erimiş = (Fr.) Resou 

Mahlul = Eril (Fr.) Solution 

Örnek: Asitborik mah/O.lleti = 
leri = Les solutions boriquee.ı;. 

Asttbotlk erli-

Muhallil = Eritir = (Fr.) Dissolvant 

Mürekkep = Katınç = (Fr.) 

Örnek: Mül'ekkep cisimler 
= Les corps composes. 

Compose 

= Katmç olsımt.r 

Terkip = Katım - (Fr.) Compoaition 

Örnek: Suyun terkibinde müvellidülml n mtJ. 
vellidülhumuza bulunduğunu Lavvaziye ke§fet• 
ti = Suyurı katımında idrojen ve oksijen bı> 
lunduğ11nu Lavvaziye ortaya çıkardı = C'est 
Lavoisier qui a decouvert l'excistence de J'hy
drogene et de J'oxygene dans la compositioa 
de I'eau. 

Terkip = Somtöz = (Fr.) Synthese 

Örnek: Kimyevi tahlil ve terkipler = Şlmik 
çöze ve somtözlcr = Les analyses et Jes syn-
theses chimiques 

Tetkibi = Somtözel = (Fr.) Synthetique 

Örnek: Terkibi hükümler Somtösel hllrilm· 

/er = Les Jugements Synthhiques. 

Terkib etmek = Soınlözlemek (Fr.) Synthetiser 

Örnek : E ski filcfrleri yeni bir ,eki/de terkib 

et.t i - . E~ki ideleri yeni bir şekilde somtöıle
dı = il a :.ynthCtise fes idees anciennes daD" 
une fo rrne rıom•clfc. 

Tcl'kib etmek ~ Katımlamak = (Fı.) Composet 
Örnek : Bu il§cr bir çok maddeleri urkıb ede-

rek yaptım = Bu ılacı birço~· ecen/eri kaıım
Jıyarak ynptcm = C'ttsr de heaıı.;ıJup de matı
i:res qııe j'ai conıpose ce mediı.:arnent. 



T ay bir adam 
öldürdü 

lıtanbul, 8 (Telefon) - Bu 
aabah Galatada bir tramvay kaza
n olmuıtur. Yürüyen tramvaya 
ters tarafından atlayan tramvay 
biletçisi Eaada bqka bir tramvay 
çarpmış ve bqını ezmi!tİr. Esad 
ölmüştür. 

Feminizm kongresi 
lstanbul, 8 (Telefon) - 18 ni

aanda lstanbulda Yıldız sarayın
da toplanacak olan arsıulaıal 
kadın kongresinin icra komitesi 
bugün Perapalasta toplandı. Kon
gre hazırhklariyle Türk Kadınlar 
Birliği Başkanı ve üyeleri uğnş
maktadır. Kendisi ~:ıahsızlanma 
konferansında İngiliz murahhası: 
iken lngiltereııin beyaz kitabı çı· 
karması ti.zerine ruurahhaslıktan 
çekilen birlik başkanı Mis J(orbet 
Asghlig hyın on ikisinde lstanbu· 
la gclE."e! .. ,,e o gün konsey çahr 
maia baılıyacaktır. 

Arsıulusal kadınlar birliği, 
kadınlara ııyaıal haklar ve kadın
larla erkekler arasında tam bir 
müsavat temin etmek ve her ülke
de iyi bir yurddaı yapmak için ça· 
lııacaktır. Kongrede kadınların 
aıyaaal haklan, ahlakta müsavat, 
kadın ticaretiyle mücadele, kadm
lann erkeklerle müsan ıartlarla 
çalıttmnalan, uluslar derneği ve 
bant kurumunda kadınların me
deni haklarına aid itlerle uğrat
mak üzere bet komisyon çahta· 
caktır. Birliğin genel merkezi Lon· 
dradadır. Kongrede otuz bet ül
kedeki kadm kurumlarının mü• 
messilleri bulunacaktır. Kongre 
Jıtanbulda biri Tepebqı tiyatro
ıunda, öteki Onivenite konf erana 
salonunda olmak üzere iki miting 
yapacaktır. Şimdiye kadar gelen 
murahhaslar Türkiyede türk kadı
nının sahih olduğu medeni ve ıı • 1 
yasal haklara gıbta ettiklerini ıöy-
lemiılerdh. 

• 
1 ç D 

Dışişler Bakanımız 

gitti 
Dıt İtler' Bakanı Bay Tevfik 

Rüıtü Aras dün akşamki trenle 
lstanbula gitmiı tir. 

Mühendis okulu talebele
rinin tetkik gezintileri 

lstanbul, 8 (Telefon) - Mü
hendis okulası son sınıf talebeleri 
bugün profesörleriyle Derince ve 
Gölcüğe gittiler. Öbürgün lstinye 
havuzlarını gezeceklerdir. Mekte· 
bin talebelerinden batka bir grup 
gene profesörleriyle birlikte aym 
yirmi ikisinde Eskişehir §imendi
f er fabrikasını, Ankaradaki yeni 
yapılan, Çubuk barajını, dokuma 
fabrikasını, tayyare hangarını, 
Malatya demiryolu üzerindeki tü-
nel ve köprüleri, Afyon • Antalya 
demiryolu yapımını tetkik için 
yola çıkacaklardır. 

Dişçi mektebi profesörü 
Varşova'ya gitti 

lıtanbul, 8 (Telefon) - Dişçi 
mektebi ordünaryüıü profesör 
Kantaraviç Varıova üniversitesi
nin çağırıaı üzerine bir konf eranı 
vermek için Vartovaya gitti. Pro
fesör oradan Jtalyaya gidecek ve 
Polonyada toplanacak olan anı 
ulusal ditçiler kongresinde bulu
nacaktD'. 

Yalova oteli 
İstanbul, 8 (Telefon) - Ak

ay idaresi Y alovada yaptıracağı 

otelin ekailtmesini bugün ilin etti. 
Eksiltme 22.4.1935 dedir. 

... 
' 

u y u K L A R 
MU3llimler birliğinin 

toplantısı 
lstanbul, 8 (Telefon) -latan· 

bul muallimler birliği bugün hal· 
kevinde toplandı. Yeni idare ku
rulnuu seçti. 

Bir profesör geldi 
lstanbul, 8 (Telefon) - Sor

bon üniversitesi felsefe profesörü 
bugün lstanbula geldi. 17 nisanda 
edebiyat fakültesinde akıl ve tec· 
rübe mevzuu üzerinde bir konfe
rans verecektir. 

Deniz taşıtma tarif el eri 
İstanbul, 8 (Telefon) - Tüc· 

carlarmuzm tikayeti üzerine tica· 
ret odası deniz nakliyatı için de
niz vanlun tarifelerini incelemeğe 
başlamı!tır. 

Ankara hukuk fakültesi 
talebe kurumu 

Ankara Hukuk Fakültesi Ta
lebe Kurumu 5 ve 6 nisan cuma, 
cumartesi günleri yıllık toplantı· 

ımı yapmış eski it derneğinin bir 
yıJlık çalı§masmı onamıştır. 

Yeni it derneğine; Başkan, 
Mehmed Türk:menoğlu, üyeliklere 

1 

Sıtkı Öztürk, Esad, A. Ömer Ata
man, Riza Çerçel, Müslim, Ahmed 
Salih, Emin Akyüz, Cahid'i seç
miştir. 

Eski kültür bakanlığı 
binasının alınması 
lstanbul, 8 (Telefon) - lı

tanbul genel meclisi eski Kültür 
Bakanlığı binasının kırk bin lira
ya satın alınması hakkındaki Ö· 
nergeyi onamııtır. 

Hava gemilerinden 
alınacak resim 

Dnlete aid aıkeri ve ıivil hava liman. 
lanna in11eek yerli ve yabancı hava a• 
milerinden almac:ak resim baklanda bir 
kanun projesi ha.zlrlanmaktadır. Proje. 
nin esaalanna &Öre hava aemilerinin ka
raya ve ıuya init ve kalkııı için beyair 
kuvveti üzerinden bir reıim alınacaktır. 

Hava gmıileriııin cündüz init ve kalkı~
larında bir beygir kuvveti için 0,25 tan· 

tim, gece init ve kalkışlarında 0,3S ıar 
tim, aynı aünde bir defadan fazla iniş 

n kallntlarmda reıim % 50 az alrna . 
cakbr. Hangarlarda konaklıyan hava ge
milerinden alınacak reaim hava a-emile 
rinin indikleri sahanın metre murabbaı
na göre alınacaktır. 

Bir haftaya kadar her gün için bir 
metre murabbaına bir kuruş, bir hafta • 
dan bir aya kadar her sün için bir met • 
re murabbama yirmi para, bir aydan faz. 
lası için her gün bir metre marabbaın:ı 
on para banaar resmi alınacaktır. Han .. 
sar dııında konaklıyan hna ıremilerin • 
den rünlük, haftalık ve aylık 

hesabiyle reımin 4 de biri alrnacak • 
br. Hava limanlannda yardıma muht...~ 
havagemilerinden yardım ücreti olarak 
aaat batına mühendiıler için yüz, mütc
hau11 amele için elli, makiniıt için kırk, 

amele için 25 kuruı çalıırna parası alı 
nacakbr. Bu niıbetler çalııma ıaatı ha
ricinde iki misli alınacaktır. Hava ge • 
milerinin ı~ iniş •e kalkışlarmdan bü· 
yük tenvirat için aut baırna bqyüz, kü
çük tenirat için yüz kunıı abnac .. ktır. 

Hava gemileri için yüzde elli tenzilat
lı abone ele kaydedilecek yağ benzin &İ· 
bi mahrukat almak iıtiyen han gemi · 
)erinden mahrukat bedeli yüzde on zam 
ıuretiy)e alınacakbr. Beynelmilel hava 
federaıyonuna dahil olan turizm tayya • 
relerinden yalnız init ve kalkıı resmi İl· 
mi araıtmna ve aoyul yardım gibi a • 
rn'.\clar güden hava layyarelerinden bü
tün resimler a1ınmıyacaktır. 

tanbul .ıümrülderinde kurulacak 
ler ve bunlara veilecek Yazifeler ve~ 
vialerin çahpıaa tanı bakkmda bir 
matname hazırlannthr. Talimatnıı ... 
yı~ ıonuna kadar tecrübe mahiy • 
olmak üzere tatbik olunacak hazi 
teıkilat kanunu çıkıncıya kadar bu 1-' 
rübelere göre talimatnameye kati bİf. 
kil verilerek yeni teıkilit kanununu" 
bir tekilde tatbiki temin edilmit tJj 
caktır. Talimatnameye röre lıta 
gümrüklerinde manifesto, muayene, rJ1 
bar ,muhasebe, tetkik, kontenjan, dffll 
meleler, muafiyet, levazım ve yazı, ll'l 
kuk ve icra serviıleri bulunacaktır. 14' 
seniıte bir §efle lüzumu kadar ~ 
bulunacaktır. Talimatname tatbik• ~ 
dikten ıonra muamele kademeleri a 
tılacak, beyannamelerin çok yere d' 
raınadan ıüratle muamelelerinir "·t;;: 
mesine çalııılacaktır. Bakanlık 1\.:41 
iılerin ıüratle halledilmesi ve bu y~ 
malların gümrüklerde çok bekletil~ 
ıine ehemmiyet vermektedir. Bunun 
de lttanbul gümrüğünde gereken t~~J. 
birler alınacaktır. Bugün İstanbul ~ 
rosunda mevcud memurlar servisi ~ 
kabiliyetleri iktıdarlan ve ıeciyelerİ İ~ 
baiyle taksim edilecektir. lstanbul k•:,.. 
ıuna yeniden memur almak mevzuu 
solmadığı gibi mevcud memurlardan 1"' 
hangi biri de açıkta kalmıyacaktır. T~ 
malnamenin tatbiki işlerini lstan 
gümrük erkaniyle birlik· .! halletmek. -!r 
aereken tedbirleri almak üzere tetl"" 
müdürü Bay Nuri Anıl yarın latanbd1" 
gidecektir. Tetkik müdürlüğünü de ~tt' 
kara gÜmrük müdürü Cevad Ulusoy iclr 
re edecektir. 

Türk- İngiliz 
ticaret anlaşması 

lstanbul, 8 (Telefon) - A1t"; 
karadan dönen İngiltere elçilii' 
ticaret mümessili Ankarada kr 
nuımalara devam edilmekte ol<h•· 
ğunu ve konu,maların her iki ta• 
rafı memnun edecek bir anlaı111•• 
ya varacağım söylemiıtir. 

Terekküb etmek = Katımlanmak = (Fr.) Se 
<" n poser 

1 
Mahmul = Yüklü 

Hamut = Dayangan 1 
Hane halkı = Evgil 

Hane berdut = Y eraiz yurdıuz 

Harabe = Yıkı = (Fr.) Les ruincs 

Örnek: Balebek harabeleri = Balebek yık11' 
= Les ruine.s de Balcbek. Örnek: Su muvellidülma ile müvellidülhumuza. 

dan tcrckküb eder = Su idrojcnlc oksijenden 

katımlanmıştır = L'eau se compose de f bydro

gene et de foxgyene. 

Haliıs = Kurtuluı ,kurtulma 

Halas etmek = Kurtarmak 

Halas olmak = Kurtulmak 

Halaıkar = Kurtarıcı 

Halavet = Tatlılık 

Hale = Ayla 

Halef = Ardıl = (Fr.) Successeur 

Halel = Bozukluk 

Hali; Boı 

Hali = Bo,luk 

Halim = Yumu~ak, yavaı 

Halit = Katık11z 

Örnek: Halis kahve, halis yağ = Kat1ksı:ı kah

ve, katıksız yağ 

Halita = Karmaç = (Fr.) Alliage 

Mahlut = Kauıık 

Örnek: Mahlut yağ = Katışık yag. 

Halk = Halk (T. Kö.) = (Fr.) Peuple 

Jlalketmek -= Yaratmak = (Fr.) Creer 

Hilkat c:: Yaradılıı = (Fr.) Creation 

Hilik = Yaratan = (Fr.) Createur 

Mahluk = Yaratık = (Fr.) Cr-tature 

H.ın = Ham 

Hamakat = Beyinıizlik 
Hunaili = Arkuru 

Hame "'"" Kalem (T. Kö.) 

Hamız = Ekıit = (Fr.) Acide 

Hamil = Taııyan, aötüren, gebe, yü.klü 

Hamile = Gebe 

1- - uJe = Yük = (Fr.) Charge 

Mütehammil = Dayanır, kaldırır 

Örnek: Latifeye mütehammil değildir = Şaka 
kaldırmaz. - Acıya mütehammildir = Acıya 

dayanır. 

Tahmil etmek = Yüklemek 

Tahammül etmek = Dayanmak, çekmek, götür. 

mek, kaldırmak 

Örnek: Bu kadar eziyete tahammül edilmez = 
Bu kadar eziyete dayanılmaz. - Bu bayata ta

hammül edemiyorum = Bu bayatı çekemiyo

rum. - Bu işin bu kadar müzakereye taham. 

mülü yoktur = Bu iş bu kadar söyleşme götür

~ (kaldırmaz). 

Mukavemet = Dayanık 

Mukavemet etmek = Dayanmak 

Mukavim, mukavemetli = Dayanıklı 

Hamle = Ablun 

Hamletmek (Bak: atfetmek) = Vermek = (Fr.) 

Attribuer 

Örnek: Başımın ağnsrnı soğuk alğmlığına ham

lediyorum = Başımın ağrısrnı soğuk algınlığı
na veriyorum 

Hamra = Kızıl 

Hançere = Gırtlak 

Hande = Gülme 

Handan = Güley 

Handan olan = Gülegen 

Örnek: Handl:, insanda meserretin bir al~me· 

tidir. Handan bir yüz, görenin de yüreğine in

bisat verir. Handan olan insanlar, her yapacak. 

Jarı işe gönül rahatlığı ile el vururlar = Gü/. 

me, insanda sevincin bir beldeğidir. Güley bir 

yüz, görenin yüreğine açılma verir. Gülegen 

insanlar, her yapacakları 
ile el vururlar. 

Hane= Ev 

Hanedan= Dinaati (T. Kö.) 

i§e gönül rahatlığı 

Hanüman = Ocak, evbark I 

Haniı olmak = Antsıymak 
ment 

= (Fr.) Violer le ser· 

Hapisane = Hapsevı 

Haps = Hapiı (T. Kö.) - (Fr.) Prison 

Mahpus = Knpsık 
Habsetmek = Hapsetmek = (Fr.) Emprisonner 

Mevkuf = Tutsak = (Fr.) Detenu 

Tevkif = Tutsam = (Fr.) Arrestation, dctention 

Tevkif etmek = Durdurmak, alıkoymak, tutsamak 
= (Fr.) Arreter, detenir 

Tevkifhane = Tutsalık 
Har = Diken 

Har = Yakıcı, ııcak 
Hararet = Sıcaklık, ateı = (Fr.) Chaleur, fievre 

Örnek: Hastanın harareti var== Hastanın ate~i 
var. 

Suhunet = laığ = (Fr.) Temperature 

Hararetli - Sıcak, ate,li = (Fr.) Chaud, ardent 
Örnek: Hararetli adam = Ateşli adam. 

Hararetlenmek = Ateşlenmek 

Örnek: Bugünlerde siyasi konuşmalar pek ha
raretlendi = Bugünlerde sıyasal konuşmalar 

pek ateşlendi. 

Teıhin etmek = Isıtmak 
Harab = Yıkık, harap (T. Kö.) = (Fr.) En ruine 

Örnek: Harab bir hane = Yıkık bir ev = Une 
maison en ruine 

Harabi = Yıkım, yıkkınlık, haraplık = (Fr.) 
Ruine 

Örnek: Memleket için harabiyi mucib olur = 
Yurd için bir yıkım (yıkkınlık) olur = Ce sera 
la ruine pour le pays. 

Harab etmek, tahrib etmek = Y ıkılamak, harapla
mak = (Fr.) Ruiner 

Örnek: Şiddetli bir zelzele bütün köyü harab 
(tshrib) etti ::z: Şiddetli bir deprem bütün 

köyü yıkıladı = Un trenıblement de terre VİO· 
lent a dettuit tout le village. 

Müşrifi harab = Kağşak - (Fr.) Qui me""' 

ruine, dflabre, ruine 

Örnek : Mü§lifi harab bir hane = Kağşak bll 
yapı = Une batisse qui menace ruine (de/abrf«. 

ruinee) 

Müşrifi harab olmak = Kağpmak 
Örnek: M üşrifi harab olan ebniye = Les batll 
ses qui menacent ruine 

Tahribkiır = Yıkıcı - (Fr.) Destructeur 

Örnek: Tshribkar bir tesir icra etti = Yı~ 
bir etke yaptı = 11 a /ait un ellet destructı..

Harb = Harp (T. Kö.) = (Fr.) Guerre 

Harcetmek, urfetmek = Harcamak 

Harç = Harç 

Hare = Meneviı 

Harelemek = Meneviılemek 
Hareli = Meneviıli 
He.reke = Hareke 

Hareket = Hareket (T. Kö.) 

Hareketi arz = Deprem 

Seriülhareke = T ezgi der 

Muharrik (amil anlamına) = Etke = (Fr.) :Mobil' 

• • '··rrik = Elebatı 

Örnek: isyanın muharrikleri = Azının eltbal 

/arı. 

Müteharrik = Oynar 

Örnek: Müteharrik sanda/ya - Oynar sandV 
ya. 

DÜZELTME 

Dünkü 15 numarc:lı kılavuzun birinci sa· 
yıfasınm ilk sütununda ı ı inci satırda (Gıl" 
ssa) sözüne karşılık olarak yazılmış otafl 

türkçe söz (tasa) olacak iken makinede soıı 
(a) kırılmış ve (tas) şeklinde çıkmıştrn. 
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1

:1aKÇ;~;:::1::NtNe Leon Steinberg geliyor 
sosyalizmi bütün ihtiyaçları karşılıyacak Bu ü_nI_ü artistin gelişi, 1\1 oskova operası ~ 

nnın, bu ay içinde yurdumuzda verecekleri 
İstanbul 7 nisan 1935 

1 
Üçüncü Rayhm yantidemokrat, u -

~ ve sosyalist oluşunun ve Veimar 
okrasisini 1935 martmda Berlinde 

Französische Strasse' de ihtilil müzesi • 
be Y~lettirınesinin dış sebebi Versay, iç 
aebeb" 1 de 1919-1933 Almanyasındaki sı-
rasal fırkalar anarşisidir. 

1918 de harb almanlar için kötü bit
nıi f , ordu dağılmış, hanedan memleket-
ten ,..•-~ :rUlmış ve kendini harbtan soravlı 

lafnııyan, harb soravlarını müdafaa et
nıiyen demokrat ve sosyalist bir hüku -
tnet iktı'da•· k'' ı · · • mev ııne ge mıştı. 

1 
. Almanlar bu hükumetle en az şeref

erı · 
l 

.ru azaltmıyan bir sulh yapabilecek -
er1n · e ınanıyorlardı. 

. Alınanyanm kuvveti azalacak, ara • 
Zıa' 1 Parçalanacak, borçları artacak, Al· 

t~ya mağlublara mukadder olan her 
Qrl " u ıst1rablara katlanacak fakat al • 

tn I 

an ulusu, Avrupa coğrafyasında ve a-

c~n ulusları arasında eşid haklı bir ulus 
0 arak kalacaktır. 

V Veiınar demokl'asisi alman ulusuna 
ersay'ı verdi. 

1918 - 1933 arasında Veimar'ın al -
lllan ulusuna verdiği şeyler Versay'dan 
!aha parlak değildir. Bu 14 yıl içinde 

~lllan~ada 38 sıyasal fırka kurulmuş, 
l k.-ıbıne d"ğı~Mi 'j, menfaatler zümre -
~ınış, sınıflar kuvvetlenmi,., vatandaş 

~CU-bleri, ihtilaller alman ulusal birliğini 
•çind .. . d en parçalamış, taze ve tecrubesız 

etnokrasi Almanyada enflasyon ve İş -

•i~likle artan alman ulusal sefaletini, 
llluhanbler ıstırabını alman nasyonaliz
nıi aleyhine kullanmak, Almanyayı bey-
nelnıı'l il · k · · 1 · .. · 1 e eşhrme ıstıyen erın reJınu o -
rnuftu. 

Veimar demokrasisini Versay ve 
altrıan ulusal birliği ideali öldürmüştür. 

Nasyonal sosyalist fırkanın iktidar 

~V.~ine geldiği 30 sonkanun 1933 den 
llgune kadar Almanyada ulusal birli~i 

~etnin için yaptığı teşebbüslerin başm - , 
a bill:ıa3Sa· 

' 
1 - Sıyasal fırkaların, amele sindi-

kalarının ortadan kaldırılması, arbeits 
ftont' · · un tesısı, 

2 - Rayh içindeki alman devletlerin 
haki . . rnıyetme nihayet veren kanunun 

neşri geliı·. 

_Dr, Schacht 4 martta Laypçiğde Tek
nısche Messe'de söylediği nutukta; 

''M .. eı kantilist, fiziyokratik, liberal 
okonomi sıyasaları olduğu gibi nasyonal 
S()syalist bir ökonomi sıyasası da var • 
dır.,, dedi. 

. ., Reichsbauernführer (Rayh köylüler 
fu :u· ~r ·) D "· ı ·· tk .. · ~ ı ::ırre nın nasyona sosyaııs oy 
81.~aıası için söylediği de böyledir. Üçün 
,. · Rayhda, hiç bir yerdekine benzemi • 

~en bir köy, bir te .. biye, bir iş hatta bir 
•rışa :uyasası vardır. Bu sıyasalar bilbas
;: anti-Marksist oldukları için de ant; 

berallsttirler. 

t· ~r: Goebbels alman nasyonal sosya
~nı Vom Kaiserhof zur Reichskanz
le "d ı e Yeni rejim üçüncü Rayh'da ''~ıl -
tnan ulusunun ökonomik, kültürel ve sı 

YaıaJ hayatında yeni bir temele dayanı

Yor. Yeni rejim yeni bir ideal ve bu ide-
alin ye . b" . d' nı ır ınsamnı yaratıyor.,, ıye 

attlabr. 

Üçüncü Rayhda atılan bu yeni te -
~elden, yaratılmak istenilen bu yeni 
•deald ha en bundan sonraki yazılarımda 

hsedeceğim. Neşet Halil ATAY 

Kamutay da 
(Başı 1 inci sayıfada) 

L ı!eşid kadın ticaretinin yasağı 
a ındaki arsıulsual mukavele-

l1İ.n tasdikine ve Suriyede türklere 
~: °fürkiyede suriyelilere aid em-
~lc hakkındaki anlaşma müddeti• 
nın altı ay daha uzatılmasına dair 
olan kanun layihası ve dış işler 
en. .. cunıeninin mazbataları okuna· 
l'ak oya konarak bu kanunların da 
onandığı anlaşıldı. , 

1 
Kamutay, perşembe günü saat 

S de toplanmak üzere konuşma· 
sına so . . n vermıştır. 

bir dµruma soliuyor 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlığının ödev ve kurum kanunu projesi
nin metninin Bay Adilin Başkanlığı altındaki bir komisyonda incelen
diğini evelce yazmıştık. Kanunun ana kuralları şunlardır: 

1 - Ödev ve Kurum Kanunu pro -
jesi Bakanlığın genel ve taşra kurum -
lariyle her kurumun göreceği işleri ve 
salahiyetlerjni ve işmenlerin ödev ve yü
kümlerini tc.yin ve tesbit etmektedir. 

Özel kanunları gereğince süel yön -
temlere göre düzenlenmekte bulunan 
Muhafaza Genel Komutanlığı ile bü • 
kümsel şahsiyeti c 1'ln ve ekli büdce i!e 
çevrilen inhisarlar Genel Müdürlüğü 
Kurum ve ödev noktalarından bu ka -
nunun çerçevesi dışında bırak•lmışlaı· -
dır. Bakanlığa bağlı olan bu kurumlar 
ödev ve kurum bakanlarından eskisi gi
bi kendi öz kanunlarına bağlı olacaklar· 

dır. 
2 - Bakanlığın bugünkü merkez ve 

taşra teşkilatı 2006 numaarh kanuna 
bağlı kadro cetveline dayanmaktadrr. 
Her kurun1un ödev ve salahiyet sınırları 
genel hükümler içerisinde bakanlıkça 
tayin edilmektedir. lşmenlf'rin ve taş;·~ 
kurumlarının ödev ve yükümlerı 
de gene böyle emirlere ve ta
limatlara dayıımr. H er ne kadar bu hu -
susta b!r nİ7amname yoksa da çok eski 
bir tarihte yapılmış ve o zamanki ihti • 
yaçlara göre yazılmış bulunduğu için ye· 
ni hükümlerle çok değişmiştir. Bu ba -
kundan bakarılığ•n kurumuna ait işleri 
işmenlerin ödev ve yükümlerini ana çiz
gileri ile bir kanun halinde göstermek 
gereği duyulmakta idi. Yeni proje bu ih
tiyacı yerine getirmiş oluyor. 

3 - Bugürıkü kurumlar eski za • 
manlarm ihtiyaçlarına göre kurulm-:ış. 
ve kadroları ona göre tayin ve teıbit 
edilmiştir. Bu sebeble, hele son :ı:aman -
larda ulusal ökonomiyi konımak u:t.ere 
alınan tedbirler, ve bunlar arasında kon
tenjan kararları, klirin~ anlaşmalan do~ 

Günelelik 

BiR ÖNERGE 
(B:ışı ı inci sayıfada) 

Uyumsuz bir ses, devlet me • 
murlarının vergilerinden birazını 
indirelim demek istedi. Hemen 
söyliyelim ki bu ses onlardan gel
memiştir. Ulusal korunma zoru· 
nu çok iyi anlayan devl~t me
murları aldıkları paradan bır azı
nı vermekle kalmıyorlar. Onlar, 
borçlu oldukları emeğin birkaç 
katını yurdlarma bol bol ve· 
riyorlar. Erdemli ve ö~geçen me· 
murlarımız değil vergı konusun
da bütün ilerilik ve yenilik yolla
rU:da da ulusun öncüsüdürler. 

Cumuriyet; devlet memurları
nı korumak yolunda geniş adı.m
lar atmıştır. Onların çalışma, dm· 
lenme ve işten ayrılma hakları 
kanunlaştırılmıştır. Çok yaşlanan, 
sakatlanan ınemruların hayatları 
korunmuştur. Ölenlerin geride bı
rakacaklarına da geçinme imkanı 
verilmiştir. 

Cumurluğun bu yolda yaptığı 
kanunlarla eski devirlerin kanun
ları arasındaki büyük ayrılığı hep 

biliyoruz. • 
Ancak bütün bu yapılanlar, ın-

kılabunızın ileriliğine uyan ve Y_e· 
ni rejimimizden beklenen tedbır
lerdi, türk memruları ise yüce de
ğerleriyle buna çoktan hak kazan
mışlardı. Çünkü onlar kurtuluş 
yıllarının ağır yoksullukları ıçm· 
de bu yurdun itlerini gördüler, 
kurtuluşa erdiler. 

İlerilik ve bayındırlık yıllann
da ise büyük dikkat ve genif bil
gi ile yeni türk yurdunu~ kurul
masına büyük emek verdıler. 

Bu yıllarda girişilen kansız sa· 
vaşta da gene onlar yurdseverli • 
ğin büyük örneklerini verecekler
dir. Yufka bir yürekten gelen 
bu sese; daha önce birimiz kal
kıp silahlanmıyan ulusların acıklı 
sonunu anlatsaydık o, herhalde 
ağlaya ağlaya biraz daha versin· 
ler diye yalvaracaktı. . . 

Kamal ONAL 

layısiyle gümrüklerde yeni ödevler mey
dana gelmiş ve bu hizmetleri görecek 
yeni kurumlara ihtiyaç duyulmuştu. Bu 
hizmetler şimdiye kadar bulunan kurum 
lar tarafından kendi öz ödevlerine ek!e· 
r.Jrek gördürülmektedir. Yeni kan ı.1n 

projesiyle bu işlerin de daha sağlam 
yapılmasını temin için merkezde yeni 
servisler açılmış tır. Kontenjan ve kliring 
yöntemlerinin artık yerleşmiş bir du • 
rum alması sebebile bu işler için mer -
kezde Gümrükler Genel Müdüı·lüğüne 
bağlı yeni bir ökonomik işler şubesi vü
cude getirilmiştir. 

4 - Gerek iş sahihlerinin ve gerek 
gümrük işmenlerinin i şlerini kolaylaş • 
bracak gümrükle ilgili konularda fay • 
dalı neşriyatta bulunmak üzere ayrıca 

merkezde bir neşir işleri bürosu da ku • 
rulmaktadır. Böylece, gerek işmenler ve 
gerek iş sahibleri kendileri için faydalı 
olacak malumatı bu yazılarda kolayca 
bulabileceklerdir. 

5 - Yeni kurumlarda gerek merkez 
ve gerek ta~ra kadroları bugünkü ihti
yaçları karşılıyacak gibi hesab ve tesb:t 
edilmiştir. Bugün her bakanhkta oldu ğu 
gibi işleri çoğalmış olan servisle işleri 

azalan servislerden i§menler almarak ça
bştmlmaktadır. Yeni kurumlar, böyle • 
ce yapılan idari nakillere de meydan bı
rakrnıyacak, her servis kendi işini ken -
di kadrosu ile görmeye mecbur kala • 
caktır. Bu sebeble merkez kurumlarında 
eski kadrolara göre bir mikdar fazla -
hk göülınektedir • 

6 - Merkez kurumlarında bilh••oa 
teftiş heyeti eskisine göre pekiştirilmit 
kadrosu bugünkü murakabe ihtiyacını 
temin edebilecek bir kerteye çıkanlrnıı-

tır. 

7 - Taşra kurumları gene eskisi gİ. 
bi idare ve merkez işmenlikleri ile Mü • 
dürlük ve Bcımüdürlüklere ayrılmakta
dır. Yalnız bugün mevcut olan iki türlü 
Baımüdür1ük yöntemi kaldırılm1ştır. 

Yeni kurumlarda Başmüdürlükler doğ • 
rudan doğruya gümrük işlerile uğraş • 
mayıp kendilerine bağlanacak olan mü
dürlükler üzerinde yalnız bir murakabe 
icrasile mükellef tutulmakta bu idarel ı
deki işlein yoliyle ve çabuk yapılmasını 
temin ile uğraşacak!ardır. 

8 - Yeni kurumlarda taşra kadrola 
rı eskisine göre ıayıca biraz eksiltilmiş 
tir. Bunun da sebebi bu suretle yapıla • 
cak tasarruf sayesinde mevcut işmer.le
rin ihtiyaçlarını tatmin edebilecek th' a 
yüks<:k maaşlar temin etmektir. Eski 
kadroda ilk işmenlik kerteleri için ka • 
bul edilen maaşlar çok azdı. Bu sebeble 
gümrüklere iyi tahsil görmüş kimselerin 
getirilmesi mümkün olamıyor ve seçilen 
lerin de ihtiyaçları bu maaşlarla tatmin 
edilemiyordu. Yeni kurumlarda kemiyet 
ten önce keyfiyete Önem verilmiı ve çok 
işmen kullanmak yerine az ve fakat ehil 
ve ihtiyaçları tatmin edilmiş iş.menler 

kullanılması esası güdülmüştür. 
Küçük i§men maaşlarında bu suretle 

zamlar yapılmakla beraber önemli i~lcr 
gören ve büyük yükümler alım gümrük 

müdürlüklerinin maaşları da eskisine 

göre bir derece arttırılmıtlır. Bilhassa 

idare ve merkez memurluklarının yalnız 
başlarına çok zaman uzak ücra yerlerde 

bütün gümrük işlerini görmekte olduk . 
lan göz önüne alınarak bu i§menl'kl ,, c 
ehil ve bilgin itmenler getirebilmek için 
maaşları arttırılmıştır. Muayene sınıfı 
gümrüklerde en c:inemli suç getirir ödev
ler görmekte ..-c: mesleki bir ihtııasa ih
tiyaç göstermekte olduğu gözönüne alı
narak işmenlerin kendi mesleklerinde 
ilerlemelerini temin için yeni dereceler 
kabul edilmiş ve bu suretle muayene : , 
menlerinin geleceği eskisine göre dah:ı 
çok genişletilmiştir. Bir muayene İtme
ni bundan sonra hiç meslek değiştirme
den ikinci sınıf bir müdürlük derecesini 
karşılıyan 55 lira m. aşa çıkabilecektir. 

"x x . 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlığının 
bu yıl büdce fazlalığı bazı İstanbul ga -
zetelerinin yazdığı gibi 500.000 değil 
y ava§ yavaş ve gerektikçe yU,kıeltil • 
mek üzere 131 bin liradır. 

konserler le ilgilidir \. · 
Bugünlerde lstanbul'a ırelecek olan 

Moskova büyük akademik tiyatrosunun 
orkestra şefi halk artiıtl Leon Stein • 
berg'in bu yolculuğu bu ay içinde Sov
yet operası artistlerinin Türkiyede ve • 
recekleri konserlerle ilgili bulunmakta • 

-·. Steinberg, türk senfonik orkestra • 

Bay Leon Steinberg 

siyle bu temsillerln provalarmr 
caktır. 

Orkestra fefi Leon Ilı ...... ll 
tarihinde Petreıburl' konHrYati ... 
bitirmiıtir. Konservatuvarda ll~ce r;
yano sınıfını bitirmJı, ondaa •onra 
Rimski • Korsakof ve SoloTlerin idaı 
si altında kompozlaiyon nazmotyeleri de 
lerini takib etmiıtir. 

Konservatuvardan çıkar p1unaz or 
kestra ıefliğine batlıyan Stelnberg, i• 
defa Peterıburg operasıncl. ''Nymph~. 
operasını idare et.mit ve ondan sonr. 
Moskova büyük tiyatroıuna geçmiıtir. 

Steinberg 1928 yılından bugüne k" • 
dar Moskova büyük akademi tiyatro ~ı · 

orkestra şefliğini yapmaktadır. 
Steinberg, aym zamande beıteka 

olarak da ünlüdür. 

Son yıl içinde S· i.1berg kızıl mey 
dan senfonik şiir ve tablosunun beste 
sini bitirmiştir. 

Müzik alanında ve soysal iş alanın 
da yaptığı büyük hizmetlerden dolayı 
Steinberg'e 1922 yıhnda Ukranya cu • 
muriyeti halk artisti adı ve 1934 yılın • 
da da müzik hayatının 40 ıncı yılı do • 
1ayısiyle, Sovyet hükıimeti tarafından 

( Rsfsr) halk artisti adı verilmİ§tİr. 

Danzig seçiminin 
. verdiğı sonuçlar 

Danzıg, 8 (A.A.) - Havas bıldir • çok göze batmaktadır UI --' !" . . · u.a.ı sosyaııst 

menınden: Saylav seçiminin ilk ıonuc - ıımenJere gelince· onl ı 1 d • ar u uı ar er- _ 
lan tunlardrr: ğinin kontroJu altında b ı b u unan ıer est 
Ulusal sosyalistler 148.000 oy şehirde her türlü t hl"k ( • ·· .. 

S 
e ı e enn onune geç. 

osyal demokratlar 39.500 ,, mek için bütün tedb" ) · 1 l . ır en a mrş ardır, 
Merkez katolıkler 8.000 ,, Karfr partiler acıklı bir bo w 

Komünistler zguna ugr• • 8.000 ., mıtlardır. 
Yul Alman 10.500 ,. 
Polonya 8.700 ,, 

Bu aayılar ulusal sosyalistlerin um • 
dukları gibi oylann yüzde yetmit be~i
ni değil, ancak yüzde altmışını aldıkları·· 

nı göstermektedir. Karşı namzedlere bir 
takım saldırımlar olmuştur. iki pol .:.1-
yalı diplomat nazilerce hırpalanmış ve 
yaralanmıştır. Polonya genel komiseri 
ayana protesto etmiştir. 

Seçim büroları üniformalı nazilerle 
doludur. Birçok yerlerde seçim hürlüğü. 
ne uygun hareket edilmemiştir. Seçmen
ler yalnız başlarına bırakılmışlardır. 

Fransız gazetelerinin 
düşünceleri 

Paris, 8 (A.A.) - 1933 seçimine ba
karak ve yapılan büyük propagandalar· 
dan sonra, fransız gazeteleri, Danzig ı;e
çimini yan kazanç ve yan bozgun sayı,l 
yorlar. 

Pöti Parizyen diyor ki: ' 'Eğer boz -
gun doğru çıkana bunun Almanyada de
rin yankıları olacaktır. Çünkü bu nas -
yonal l sosyalizmin ilk muvaffakiyetsiz
liğidir. Anasal kanunu değiştirip Dan -
zig'in Almanyaya katılmasını rahatca 
hazırhyabilmek için nazilerin oyların 

üçte ikieine ihtiyaçları vardır.,, 

Pöti Parizyen yazısını şöyle bitiri -
yor: "Nazi propagandasının çok çabuk 
zaferleri, kurumlandmlmış ve düzenli 

bir durum alınmasını gerekli kılmakta -
dır. Bu yarı kaygu vericidir. Çünkü '. •, 
Berlin'e baskısında devam etmek için 
izin vermektir.,, 

Fölkişer Beobahter'e 

gore 

Berlin, 8 (A.A.) - Dan:r:ig seçimi • 
nin sonucları hakkında düşüncelzrini 

"ildiren Fölkişer Beobahter bu arada di
yor ki: 

' ' Danzig'de durumun ne kadar güç· 
lüklü olduğu biliniyor. Son haftalardaki 
seçim ugraşlan sırasında yeni Alman • 
yayı kendi gözleriyle görmek imkanı ol

mıyan kimselere Almanya hakkında yan-
lış bir fikir vermek için ulusal soıynlist 

1 

Almanyaya düşman olan hain bir takım 

partilerin pek kısa bir zaman içinde na
sıl alttan alta kurumlanmış oldult! .rı 

Danzig'te bir ulusal sos

yalist önderin nutku 
Danzig, 8 (A.A.) - Uluul sosyalist· 

lerin mıntaka başkanı B. Fönten kısa 
bir nutuk söylemiş ve bu arada demi~tir 
ki: ''ulusal sosyalistlerin yenmesi e;r.İci" 

dir. 230 bin seçmenden 140 bini oyları. 
nı ulusal sosyalistlere vermişlerdir. 'lu 
da Danzig halkı çoğunluğunun ulusal 
sosyalistlerden yana olduklarını ve so • 
nuc olarak da, Danzig şehrinin tam bir 
alman şehri olduğunu gösteren bir bel • 
gedir. 

Danzig seciminin resmi .... 

sonucu 
Danzigt 8 (A.A.) - Dün ya

pılan seçimlerin resmi sonuçlarına 
göre, parlamentodaki üyelikler 
şöyle ayrılmaktadır: 

Nasyonal sosyalistler: 1933 de
ki 38 üyell~e karşı 44, 

Sosyal demokratlar: 1933 dekj 
13 üyeliğe karşı 12, 

Komünistler: 1933 deki 5 üyeli
ğe karşı 2, 

Merkezciler: 1933 deki 1 O üye. 
liğe karşı 9, 

Alman milliyetperverleri: 1933 
deki 4 üyeliğe kartı 3, 

Lehliler: 1933 deki 2 üyeliğe 
karşı 2 

Mısırda bir Türkiye 
turizm bürosu 

Kahire, 8 (A.A.) - Türk Devlet de
miryolları idaresinin ve Turing kulübün . 
mümessilliğini alan B. Abdülilab tara • 
fından yakında burada bir Türkiye tu• 

rizm bürosu açılacağı öğrenilmiıtir. Fı .ı 

listin, Suriye ve başka doğu ülkelerin • 
de de şubeleri bulunacak olan bu büro, 
Türkiyede birçok belediyelerin turizm 
şubeleri, yazla (sayfiye) merkezleri ve 
Ticaret odaları ile sıkı bir müna5cbet 
halinde çalışacak ve halka Türkiye ile 
Mısn· ve öteki doğu memleketleri ara 
smda ticaret ve turizm bağlarının art • 
ması için gereken haberleri verecektir. 

• 
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ı~,ransızca haftalık sayımız 

Ankara 
mn bir yıllılc çalışması 

"Ulus,, un fransızca sayısı "Anka • 
ıa,, gazetesi ge~nlerde ilk yılını bitir· 
'1i. Yurdumuzu yabancı il ve uluslara 
tanıtmak gibi yilksek bir vazife almış 
olm "An.kara., nm bu balamdan ;yap • 
tıltlarmı ve elde ettiği sonuçları göz , 
den geçirmek faydasız .olmıyacaktır. 

Her cumartesi günü çikan "Anka· 
ıa,, , bir taraftan ülkemizin her alan .. 
daki faaliyetine dair doküman mahiye· 

tinde özlü, etraflı yazılar neşrederken 

öbür taraftan haftanın hayat ve b!di· 
ı:elerini takil> .,, 'caydcylemekte, ~ • . . 

makaleler ve işlenilen bu mevzuıarın 

yabancı ülkelerde ne derin bir alaka 
uyandırdığı, "Ankara,, gazete~ine ge • 
len meıktublardan anlaşılmaktadır. 

Edebiyat sayıfası ise dört kısma bö· 
lUnmüştür: BugünkU yazarlar, eski 
edebiyatımız, bugünkü şairler, folklor, 

Huhafta neşredilen bu sayıfada bu • 
gUnkü nesir muharrirlerimizle şairle .. 
rimizin en güzel eserlerinden parçalar 

(ezcUmle B. Falih Rıfkı Atay'ın, B. 
Yakub Kadri, B. Ruşen Eşref, B. Aka
GUndüz, B. Yaıar Nabi Nayır, B, Ah • - _.._. -

NKARA 

..__ 
* ' 

~A.nllara,, nın 

lıılikle ıı1rtUaliteye daima pek yakından 
hağlı kalan canlı bir gazete vazifesini 
de görmektedir. 

Sıyasal alanda gerek ulusal, 
ıerek arsıulu~l meseleler başyazar· 

larımızın makalelerine mevzu teşkil et 
mektedirler. Bundan baJka inkılab 

ft yurd davaları her fırsatta bu pek 
salahiyetli kalemler tarafından güdül
mektedir. "Ankara,, , yazı bölümlerini, 
yurdun bütUn faaliyet alanlarına do • 
Jrunabilmek üzere tertib etmiş ve öko· 
nomik ve edebt bahisle.re birer sayıfa 
ayırdığı gibi ulusal kültilr bayatı, ta • 
rih, dil, arkeoloji, mimari, turizm, 
toysal işler gibi mevzulara da sütunlar 
tahsis etmiştir. Bu muhtelif bahislere 
aai.r bir sene içinde neşredilen yazılar, 
her bir bölüm için bir iki cild tutacak 
bdar bol, esaslı eserler teşkil edecek 
bdar da özlüdilr diyebiliriz. 

Ökonomi aayıfası her hafta dört 
beş makale ve bundan başka bir ökono· 
mik duyumlar verir. Bu yazı ve du
yumlar yalnız: yurd işlerine, iç ve dış 
ticaret ve pazarlarımıza, sanayileşme 

!hareketimize, nafıa işl&imize dokunur. 

Mesela "Ankara,, nın bir sene içinde çı
\-ardığ1 ökonomik yazılar arasında baş· 
l•calan, beş senelik sanayileşme prog
T3mrmız, demiryolu inşaatımız, demir· 

yo!larımrzın işletme ve hasılatı, bUd • 
t.e"'1i", devlet varidat ve masrafları, sa. 
"l ·i ve istihsal şubelerimizin her biri, 
ulusal bankalarımız, ihracat ve idhala-

tımız, pazarlarımıza dair tetkikler, is· 
tatiııtiklcr, banka raporlarının metinle
ri ve saircdir. Yurdumuzda bir yeni· 
lik Q yılacak k~dar az yazılmış olan bu 

hı~ 

E cntıellcnu:.ıt tuıqu~ 

ıon ıayın 

med Muhib, ilah ..• dan parçalar}, eski 
edebiyatımızın en güzel örnekleri 
(Bunlar arasında divan edebiyatı üs • 
tadlan, Naima, Katib Çelebi ve saire 
vardır), ve bilhassa folklor örnekleriy· 
le halk edebiyatının en yüksek mümes
sillerinin yazıları çrkmıştır. 

Tarih de ihmal edilmiyerek Türk 
Tarihi Araştırma Kurumunun muaz • 
zam ''Tarih,, inden bir çok fasıllar ter
cUr.ıe edilmiş, üçüncü Ahmed zamanın· 
da Parise memuriyetle giden Yirmi Se· 
kiz Çelebi Mehmed Efendinin "Seya
hatname,, sinin en mühim parçaları, es. 
ki tarihçilerimiz ve edebiyat tarihleri
mizden esaslı sayıfalar neşredilmiştir, 
Bundan başka yurdumuzda kültür ha· 
reketleri muntazaman takib edilerek 
ayrı ayrı makalelere mevzu olmuştur. 

Diğer taraftan kültür hareketimizin 
en mühim hidisesi olan dil inkılabına 
dair B. Falih Rıfkı Atay ve B. Necmi 
Dilmenin etraflı yazıları da neşredil • 
diği gibi dilimizin tarihi hakkında da 
bir çok salahiyetli imzalar taşıyan ma· 
kaleler çıkmıştır. 

Mimarimiz ve mimarimizin üstad • 
lanna dair neşredilen yazılar ve resim· 
terin de yabancı okurlar tarafından dik· 
katle takiıb edildiği görülmüştür. He • 
le arkeoloji alanında son haftalar i~in· 
de neşredilen dört beş makale ve ez. 
cümle arkeoloğ B. Remzi Oğuz An .. 
ğın Göllüdağ hafriyatı hakkında ve B. 
Avni Ali Candarrn lzmir hafriyatına 
dair yazdıkları makaleleri;ı her taraf
ta derin bir alaka uyandırdığı alırıan 
me.ktublardan anlaşı~mıştır, 

"Ankara,, memleketimizin coğraf • 
yasına ve tabii servetlerine de bir çok 
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ı Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
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Küçük anla§manın Mos
kova'ya yaklaşması 

1 nisan 19JS tarihli Noye Zürlıer 

Saytrıng gazetesi JI mart tarihiyle Vi
yana muhabirinden aldığı bir yazıyı 

yukardaki başlık altmda neşrctmcktc 

ve bunda denilmektedir ki: 
Hitler - Saymen görüşmesinin ver· 

diği menfi sonuçtan sonra doğu Av· 
rupasındak.i bir çok devlet gruplarının 
birbirlerine yaklaşma ve bir araya gel
me temayülleri bclirmeğe başlamıştır. 

Küçük anlşamanm Petersburg'daki te• 
zahürleri, Titüleskonun Pariste bulu· 
nuşu, Edenin Moskovaya gelmesi ve 
Britanya diplomatlarının önümüzdeki 
günler içinde Varşova ve Pragı ziya • 
retleri, muhtelif doğu ülkeleri arasın· 
da yapılacak olan diplomasi görüşme • 
leri ile tamamlanacak olan fevkalade 
mahiyette istinad noktalarıdır. Stresa 
konferansının sonuçları alınır alınmaz 

T.itüleskonun, ıküçük anlaşma konseyi· 
nin daimi üyesi sıfatiyle ve Benes ile 

makaleler tahsis etmiş olup bunların 
başlıcaları "Türkiye gölleri,, ve "Tür· 
kiye buğdayı,, , "Ankara Floru,, isim
li yazılardır. 

Soysal alandaki neşriyat da ehem • 
miyetli olmuştur. Soysal yardım teşki· 
]atımız, hastanelerimiz, yurdumuzdaki 
bastalrklarla mücadele, çocuklara, fa • 
kirlere ve hastalara yardım hususun • 
daki faaliyete dair esaslı yazılar çık • 
mıştır. 

Terbiye ve mekteb işleri de pek ya· 
kından takib edilmiş, büyük terbiye 
kurumlarımıza, maarif teşkilatımıza, 

tedrisat vaziyetine etraflı makaleler 
ve tetkikler tahsis olunmuştur, Helı 

ıbütün yabancı memleketler için bir ör· 
nek olabilecek "Yurd,, gazetesi ~çin 
neşredilen bir yazı bilyük bir alaka u· 
yandırmıştır. 

Güzel sanatl&la turizm bahisleri de 
ihmal edilmemiş, her iki mevzu hakkın 
da bir çok yazı çıkmıştır. 

"Ankara,, nın hususiyetlerinden bi • 
Ti de resim kısmıdır. Resimlerin gazc. 
tecilikte ve gazetecilik enformasyon 
şubesinde her gün daha mühim bir yer 
tuttuğunu gözden kaçırmıyan "Anka • 
ra,, resim alanında aktüaliteye da· 
ima ehenuniyet verdiği gibi yurdumu • 
ı:un tabii güzelliklerıni, şehirlerini, 

manzaralarını, soysal ve artistik husu· 
ıiyetlerini tanıtma.le hususunda bu va. 
aıtadan pek güzel bir tarzda istifade 
edeililmiş ve muvaffak olmuştur. 

"Ankara,, çıkmağa başlarken tek bir 
maksad güdüyordu: Yurdumuzu ta • 
nıtmak ve sevdirmek. Bir senelik ça • 
hşmalariyle elde ettiği sonuçlar, bu 
maksadına eri~mekte olduğunu göste· 
riyor. Yukarda bir iki fırsatla "alınan 
mektublar,, dan bahsettik. Filhakika 
"Ankara,, ya dünyanın her tarafından 
mektublar gelmekte ve bunlarda, görü
len işin gUzel ve iyi sonuçlar verdiği 
anlaşılmaktadır. Mektub sahihlerinin 
kimi çıkan yazıların uyandırdığı ala • 
kayı yazmakta, kimi falan ve falan sa
yıları istemekte, kimi gazetenin tam 
kolleksiyonunu istemekte, kimi resim 
istemekte, kimi de sadece hoşnudluk 

beyan eylemektedir. Hele yurdumuzla 

kan veya gönül bağları ()ulunan ülke • 
)erden gelen mektubların bazıları, göz-

leri yaşartacak kadar güzeldir. Fakat 
bizi objektif bir tarzda muhakeme et· 
mekten başka kendilerinden bir şey 
beklemediğimiz ülkelerden alınan mek
tubların da aynı takdir hislerini taşı ·• 
malan bizi ayrıca sevindirmektedir. 

Diğer taraftan yebancı ülkeler ga
zeteleri de ''Ankara,, dan her zaman 
yazı almakta oldukları görülmüştür. 

Acunun her tarafına, yalnız Avru· 
pa değil, Amerikaya, Afrikaya ve As
yaya giden ve bu kıta ve ülkelerin her 
yerinde aboneleri olan "Ankara,, hafta
da bir .kere vatanın sesini, ruhunu, gU· 
zelliğini, büyüklüğünü, çalışmasını, 

muvaffakiyetlerini her tarafa işittir • 
mek ve bildinnekle yalnız ulusal bir 
vazife yapmıyor, o vazifeyi bütiln sev
gi ve gönülleri ile yapanların yürek • 
lerlnl derin bir ulusal heyecan ve fa. 
hırla kabartıyor ••. 

Yevtiçin de muvafakatiyle, bu devlet· 
ler grupunu Sovyetler Birliğine daha
ziyade yaklaştırma yollarını düzeltmek 
gayesiyle, keza Moskovaya gideceği 

Romanyadan gelen haberlerden anlaşı· 
lıyor. 

Belgraddan gelen haberler de, ltal 
ya ile Yugoslavya arasındaki anlaşa -
mamazhkların bir yana bırakıldığı ve 
müstesna bir hal olmak üzere İtalya ile 
küçük anlaşma arasındaki gerginliğin 
hafiflemiş devresinin uzun süreceğini 
gösteren alametlerle aynı yolu tutmak
tadırlar. Bu görüşmelerde, diplomasi, 
muhtelif ülkelerin genelkurumaylarına 
daha şimdiden mühim bir yer ayırmak
tadır. Atiyi, diplomatlar gibi bedbin 
bir gözle görmiyen süel uzmanların 

düşüncelerine göre, Almanya, yeni sü
el yükümlerine dayanarak tam tek • 
nikli bir savaş kabiliyeti kazanıncaya 
kadar dört yılın geçmesine lüzum var
dır. 

l\f oskovadan sonra 
"Mir,, Sofya, 1 nisan 1935 
Lord Eden Moskovadan ayrıldı. 

Prag ve Varşova ziyaretleri müsbet 
bir netice vermiyecektir. DUnkU Varşo· 
vanın şark misakı aleyhinde olduğu 

malfundur. Lord Eden Pragda da kil· 
çük itilafın Almanyaya karşı olan du· 
rumunu öğrenecektir. 

Lord Edene Moskovada büyük bir 
alaka gösterilmiştir. Fakat in.giliz dip- , 
lomatları için gösterişli karşılamalar 

bir kıymet ifade etmez. İngiliz sıyasa. 
sı tesadüfi ehemmiyetlere karşı her za
man biginedir. 

Bu gibi konuşmalarda büyük bir ke 
tumiyet muhafaza edilmesine rağmen 

Havas ajansı, Moskova konuşmaların • 
dan sonra lngilterenin, Almanyasız da 
şark misakının akdine taraftar oldu· 
ğunu ilan etti. İngiliz matbuatı ise İn 
gilterenin, Sovyet Rusyaya karşı Al • 
manyanın ellerini bağlryamıyacağını 

kaydediyor. 
Öyle görünüyor ki, Avrupa bugün 

her zamandan daha ziyade parçalan • 
mış bir vaziyettedir. 

Doğu andlaşması 
1 nisan tarihli Nevs Kronik/ gaze

tesi ''Doğu andlaşması,, başlığı altın· 

da yazdığı bir bawazıda diyor ki: 

Moskovada Bay Edenle rus devlet 

adamları arasında İngiltere ve Rusya· 

nın barışı korumak amaciyle dostça el 

ele vermesine karar verilmiş olduğu 

haberi her iki ülkede de çok iyi karşı· 

lanmıştır. 

Bu, B. Edenin yaptığı yolculuğun 

kıvanç verici bir sonucu olmuş ve iki 

ulusun arasında canlanan dostluk ha • 

vasını bir kat daha pekiştirmiştir. 

Öğrendiğimize göre bu konuşmayı 

yapanlar, bugünkü Avrupada kollektif 

bir barış ve güven ıistemi kurmayı her 

zamankinden daha gerekli bulmuşlar, 

doğu Avrupasında barışı koruyacak bir 

andlaşmaya Almanya ve Lehistanın 

yardımını çok iyi karşılıyacaklarmı, 

bunun engüzel bir bal çaresi olduğunu 

söylemişlerdir • 

Yalnız işin güç tarafı şuradadır ki 

Almanya, bu doğu andlaşmasına yanaş· 

mıyacağını açıktan açığa söylemiş~·,. 

Öte taraftan Lehistanın da bu işe gi· 

receği şüpheli görülüyor. 

Onun için Stresa konferansında ba

şarılması gereken önemli ödevlerden 

birisi, Almanyanın katışmıyacağı bir 
doğu andlaşmasınr, Almanyaya bir 

çember içine alma ve yahut üstü örtü· 

lU bir rus - fransız birleşmesi kuş • 

kusu vermeden meydana getirmek o· 
lacaktır. 

Mosıkova bildirisinde barışı başa • 
r.acak bütün andla.şmaların Uluslar Der 

neği çevresi içinde yapılması gerek 

gösteriyor. Stresa konferansı, herhal
de, bu temel ve ana yasa üzerinde ça
lışacaktır. 

Londranııı 

ınüdalı< l • 
ı 

31 mart tarihli Pragcr Pres!:, zcttsl 
yıı1,ardaki başlık altınd~ Lo:ı ·rrıds! 
gönderilen bir yazıda c!iyor Jci: 

İngilterede, başında lord L t } an ' 
ın bulundugu okula vardır ki, bubünkO 
durum içinde yapılacak olan bır ingı ' 
liz - fransız birleşmesi, bunu tas'lib 
edenlerin umud ettiklerinden bambaŞ· 
ka bir tesir yapacağı iddiasınd .. dırlar• 
Daha dogrusu böyle bir birleşme dünya 
savaşının tekrarlanması şartlarını tel 

elden doğurmuş olacaktır. Bu ı tika • 
met, neye mal olursa olsun AlmanY"' 
nın gönlü alınmak lazımdır, no .tai na• 
zarından çıktnaktadır. 

Dışarı işler bakanlığı, bir fransız .
Britanya birleşmesinin Avrupa için b~ 

· ricik barış umudu olduğunu durmadaO 
söylemektedir. Ancak, halk arasındl 
kati bir bağlanmayı ve yahut da dışa"' 
rı sıyasada kati bir istikameti beniın • 
semek istemiyen bazı cereyanlar var• 
dır. 

Büyük Britanyada, gerek siJahtl 

ve gerekse Uluslnr Derneginde mlil" 

vata dayanacak olan makul bir Avrupa 

güven sistemi üzerinde Almanya il• 

görüşülm,esi için en mükemmel istek • 

ler beslenmektedir. Ancak Almanya iJI 
herhangi bir şey hakkında görüşmeni4 
imkansız olduğu kanaati de alabildiği' 

ne yer kazanmaktadır. 

Alman mantalitesi hakikaten Av 
rupa güveninin esas meselesini teş1'il 
etmektedir. Şimdi artık, Almanya A '!/• 
rupanın halledilmez bir meselesini te§
kil ettiği iddiasında bulunanların de • 
lilleri şimdi artık pek iyi anlaşılmakta• 
dır. Bunun sebebi gayet sadedir. çün• 
kü Almanyanm sıyasal duşünüşü bÜ • 
tün öteki ülkelerin düşüncelerindet\ 

farklıdır. Almmyaya silahlanma ınü• 
savatı teklif edilince, Fransanın silah• 
!anmasına göre yüzde elli bir üstünliılı 
istiyor; alakadar olan Jıiç bir ülkenirJ 
kabul edemiyeceği hudud tashihleri 
yapmak arzusundadır; bundan başka ne 
İngiltere ve ne de Birleşik Amerika 
hükumetleri, Fransa veya İtalya ha~ 

ta Japonyanın kabul edemiyeceğini bil 

diği bir donanma istiyor. Genel olarad 
bütün görüşmeleri bozuyor. Görüşme· 
ler imkansız olunca ,hangi yol tutul ' 
malıdır? Son iki hafta içinde dünyayı 
sinirlendiren mesele işte budur. 

Mali ve ökonomik duruma gelince, 

her ne kadar gün geçtikçe çoğalan blf 

düzeliş görülüyorsa da Almanyanııı 

takındığı tavır dolayısiyle mali iti 1d 
günden güne sarsılıyor. Londra bor ' 

sası her gün şirketlerin gelir ve te • 

mettülerinin yükselmekte olduğunlıl 

haber veriyor; ancak alman diplomasi' 

si genel itimadı kökünden sarsmakta 

olması yUzünden Hatlar düşüyor . 

İngilizlerin alınanlara karşı bes 

!edikleri duygu son iki hafta içind• 

soğudukça soğudu. Bunun da sebeblt 

alınanların ferdi hürriyetten zevk al ' 

mad.tklan tesirini uyandırdıkları içi~ 

dir. Büyük Britanyada bir tek kişi bıl 

lunmıyacaktır ki, alman hükGmetinid 

yapmak Uzere olduğu tarihi yanlışı bal 

ğışlamış olsun. 

Doğu andlaşması yerine 
Ilir franı-ıız - çek • soYyet 

ittifakı nu? 
Deyli Herald gazetesinin sıyasal bil 

dirmeni 2 nisan tarihile Var~ovadsd 

bildiriyor. 

Doğu ;:ındlaşması ya kurtanla~ 

yahut da bunu hazırlamış olan Rusy• 

ve Fransanm düşündükleri şekilde bİ1 

fransız - çek - sovyet ittifakı hali~ 
ne bürünecektir. 

Bu sabah fransız dışarı işler bakarıı 

Bay Lavalin Varsovayı ziyaret etıneııl 
kararlnşmrştır ve bunun kati bir re• 
ket oldu u da an'a rlmnt:ta•1 ır 

• 
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Sinan'm ölümünün yıldönümü j 
h...-. ~Ba:tı J inci sayı/ada) Bursadan sonra Edirnedeki eEerle· 

koca 

-ıw 1512 de latanbuta gelen Si- rimizi tetkik etmemiz gerekir. Bura· 
4 te }'eniÇıCri neferi olacak Çal· da plan değişimi ve teknik ilerleyip· 

l516 da Mısır aeferlerinde mizle kendi karakterimizin belirdiğini 
P..., bek Fenike, Mısır, Roma ve gösteren veıilr.alarla kartılatıyoru.z. 
~ J.~ini. gördü. Onların özellik· Süleyman ~lehinin başladığı, Mu· 
~fllk0.tlı güzelliklerini, henrle i sa Çelebinin devam ettiği ve Çelebi 

ıs20erın1 tanıdı. sultan Mehmedin tamamla-dığı Eski 
~rle . de Belgrad ve 1522 de Rodoı cami ile birinci Muradın yaptırttığı 
ilı.İ .arıne gid~p eski garb mede~iye· Muradiyeden aonra yeni usuller ve ge· 
'- ---~ getıren eski yunan, Bızans niş kubbeler tatbik' edilerek mimarlığı-
-_ nın nefis izerlerini tttkik et· mı:ıa gö.ze.görünilr yenilikler getiren ve 

<>l'd da 851 göçelde umamlanan üç terefeli ~-
~ ~ 11

• atlı sekban olan Sinan, mide bu sanat devrimimizi açık~ go-
ICS. kı Mobaç aeferile Matyaş'ın 

h-- t re biliyoruz. lif --f mın kTVnU>tJi hazineleri za· ı ~--'-··, lara ı · ·J-~ ' 857 görele teudüf eden SUUMAUWl fet . Y arıle meşhur Bodin'e muzaf· :s • Cırdi. tından evel yapılmıf bu izerlerimı.z zap . 
1534 t k" amanda tiirk unatının Bızans 

ti -. e ı Bağdad seferi ona Eme· aynı z d" 
'" Abb temelleri üz.eriııe kurulduğu ld ıasını 

lek b' asi izerlerini gösterdi. Ytik· 
L.. ır CUrur ta adakl da çürütmektedir. 
191lJiik kur ııyan Sinan bur MiJJ! üsJ6bamuzun &)erini buldu· 

l'\.._ ağları tetkik etti. "k 
41\lfd x. Edirne'nin teknik ve estetı ._ ba uruJamaz bir sel gibi doğu- r.umllS 1 

laff tıya, tenubtan şimale akan mu· kudretli üç şerefeli camia.ini, orijina 
'1 er ordunun Martoloz denilen (.U· mimar Hayreddinin htanbuldaki Ba· 

tld";-t ve hizmet) sınıfından feyis yazid camisi takib edtr. 
tefe~ lllladığımız Sinan 1535 te Jran Bu eserde tilrk mimarlık karakteri-
~ ~~ .~ulunmuftu. v nin tekimül naıflannı dllıha bariz gör• 

"" an golunde kaptanlığını yaptıgı mekt.eyb. 
~lalar inşasile muvaffakiyetler ka· Hepsinde ayn ayn değerler buldu-
~lir Yalnız mimarlıkta değil, deniz ğumuz bu jzerlerimizden 10nra koca 
~ tın.~ki bilgisini de ortaya koymuf mimarın izerlerine geçebiliriz. 
ltrıt. G.undc.n güne kazandığı teveccüh- Selçuk ~meklerinden geçen il~ 
fiat Yükselen ve yükseldikçe değerini ıan esasları, ko

0

ca Sinana kadar, kendı· 
'~n bu sanatkar, İran eeferinden ~inden ön~eki U.tad türk mimarları ta· 
ti ,._; haseki ve biraz sonra da suba- raiıodaıı tadilen tatbik edilmiştir. Ken-

11 ftu. dini ber türlü teairden kurtaran, hl~ 
~ ~ri inki§af ve kabiliyetinin be- bir kayda tabi olımyan Sinan ay~ı ıekil 
--~ büyük yardımları olan bu sc· ve hususiyetler gösteren muhtelif plan• 
~ 1537 de Andirya Dorya'ya tann etüdlerine baıJamıttır. 
teı." Barbaros Hayreddin ve Lütfi Pa· Ottadın bet ICDCde bitirdiği Şeh· .. ~~::~.ılan İtalya aeferiııde Sinan zade camisinin plinı Bayazid camisin• 

.\ den biru farklıdır. Bwldan aeku sene 
....,._ •kerliğini bitirdikten sonra mi· · ... -ı-Jıırt sonra yapılan ve birincı •• ura• 
l_ a çalışan ve zanaat kudretile 11• ·1 t n 
.. p "WıL dın yaptırdıgwı saray ve.m.~temı.• .mı, 
' "~•selen ve takdir edilen Sinan, 
.._~r Acem Ali ölUnce yerine yerini bplıyan Edirne nın .~elımı~~ -
•'11ırildi. ,, ıiııdeki tekimill ve inkıW> dıger yuz· 

Oıu- .. b .. t terce :•erlerilc beraber kendisinin de· 
fa.ı UUJ gunünü andığımız u us a: .. 
itte t6tlr mimarisindeki yüksek devrı bA kudretini göatermcğe yeter. 

doğu) 1538 olan bu tarihle ba§lar. Oıtadın bu öhnu izerleri hakkın· 
.. Ortaasya'dan gelen türkler; 13 ün· da Comeliua ıörlitt ıibi yabaııoı mi· 
"'-ıı ~ılda Söğüd'te kurdukları Os· marların yudıkları hayranlık v~ıika-
le . 0lulları hükibnetile osmanlı türk· lan olan medhiyeleri çok yerindedir. 

rı11rrıitnarisi devrini açmışlardır. • Kendisi, birinci Selim, Süleyman, 
~ "tlıca acem mimarisinden tcnr ikinci Selim ve Muradın saltanat za· 
tll. ltlçuk türkleri mimarisine teva- manJarındaki dört devre hizmet etmiş-
'ia 'tnıi• diyebileceğimiz bu mimari- tir. Yurdun hemen her köşesinde ken· 
~~angıç izerlerini yeıil Buru'da di elinden çıkan ihtipmlı bir beri var· 

~ d~ 
Sller· rkJer burada selçuk türkleri i§• Tezkeretülbünyanın kaydına göre, 
'-t 

1 
•ilden de faydalanarak ite başla-

130 
~....,i ve mescid, 80 medrese ve da· 

' ar ve b" ·b· · ı · 1 ...-~ acilci ırı ırı ardıııra ge en ızer e- rülkura, 75 han, birçok hamam, 33 _. 

~l:r:~~ ve aanat kudretlerile ilerle· ray ve nihay.etsis türbe, ve köprU vilcu-

a de getirmiştir. Sinanın bUyüklüğ~ en 
)trı Ursa, Edirne ve İstanbulda ilerli- ok maiyetinde kullandığı ve kendı ye· 
'-li "e tekamül devirlerini yaşıyan tçi!ltirdigwi halifelerinin maharet ve çok· 
~ ~ri kudretleri, nihayet dünyanın Y 

:Yri!t v 1 Jugw u ile tebellür eder. 
~ e takdirini kazanan sayı ı 

trleri . B .. ün bütün mütekimil asri va· 
1 .. nı meydana getirmiştir. ugwı ·r · · 

u k aı~,--ına raır-n tefrit va.zı csanan ne "-t r . mimarisinin bu erifilaıcz sa· __. ·--
Stai:~ ıhtişamlı devri, hayatının tarih· kadar ,Uç olduğu diifünülürse bu ka• 
lı ı Yazıımıza başlangıç olarak aldı· dar ecnif bir alan tucrine kurulan ber-

&ıtız üstad Sinan'm devridir. Jeri kendiıinin pemıcdiğinl kabul et• 
)etiına 1 _L ~rektir. Yctittirclili itimada il· 

tın r ık tarihinde hepsi başh ba- ..... aw i 
aaı· ~ lıayda Ye tetkika değer izerleri- yık mimarlarla yapımını kontrol ctt • 
•ıın en .. .. d t -n büyük üatad kurduğu mektebin de-

Cı .. onun e koca mimarın yap > ... 
01~ez izerler gelir. vamım da bu ıuret1e temin etmi,tir. 

ierı~~nandan önce yaşamış ve bize de- Bu aırada: Avrupa11 eilahlannm 
bi ızerler bırakmıf olan mimar İlyas tehdidi altında tutall törk imparatorlu-
~~Ali, rnirnar Mehmeddülmecnun, mi· ğu doğuyu da medeniyetile tydınl~t· 
'1i liayrcdclin, mimar Kemaleddin ve ~khı olduğundan Hind'te bliküm ıur· 
tali:: ~li gibi kendisine hocalık et• mekte olan türk mogol devleti hilldim-
d~ nı ınış sanatkar ve hocalarım!% darları, sultan Silleymandan me.ml.eke~-

~:d::: k terinde umran ve medeniyet uerlen 
~ ur mionarları usul ve inşa .__.,._.Jarı 1. l'ıİn uatalar istemişlerdi. Si· 

Ztnda b" "b· de J-r- .,,.. 
ite 1 ıra ırine çok yakın iseler nanın eeçerek bafıDa geçirdiği Musa 
dik~ erinde gene görii§ ve bilgilerine göre at ·ıe birlikte gönderilen fen heyeti, 
littıc:te değer güzellikler ve değişik· ~i=d~n bugüne kalan hapnetinden~ ka· 

ortaya koymuşlardır. 
1 

• uray &ibi büyük kura2ları 
Çı.ıı_llu~sadaki ilk mimarlığrmızda sel· e, camıt, l•te tür1r ckh!sının sanat 

ııı; ınirn 1 b yapmış ır. :s d"I 
lı.ı ar ığının izlerini kuvvetle u· , .... -ti böylece ülke ülke neşre ı • 
lı:ii;~z. Selçuk eserlerinin bünye teıek· ~··-
lııi~ndeki aksaklık, osmanh türkleri rniıt;~ca nümarın d~bası yalnız mimar· 
d ~. arJığmda günden güne ilerliyen bir dak" bu)nclar ve yaratıhşlarla 
cgışrn . lık alanın 1 ..,. 

te . e ile riyazi bir titizlik 1ekline kaJmamııtır. Türk, arab, acem 
~ir. meşP,lll 

ŞAPKACI • MODES 

Afife 
Telefon No.: 1550 • 

Sayın Bayan, Mevsim için A vrup~dan getirtti· 
ğim model şapkalan salonumda teşhıre ba!fladmı. 
_.!~ririnizi saygılarımla dilerim. 

Koca Sinanın Üıtalıll &m Mjllfff ~lfrn.olff uı;.c,. eamiıl. 
ve rum dillerini bilen ve bakkile konu· 
pu üstad. aynı .amanda, muvuenetf 
miyah bilgiune vakıf bir au milhendilf, 
bir akustik miltebassm olduğu gibi tez· 
yinatı mimariyedeki vukufile de her· 
keei kendine meftun etmittir• 

Sinanın izerleri mimarlık zevkimi· 
ain tekimülü için en ldMik" ,erinde 
bir bilgi ve örnektir. Madde olarak gö· 
züken bu yiiksek ruh ifadelerini anlı
yabilmek için maddenin tiatüne çık
mamız lazımdır. 

Sinan hakkında milı bakımından 

yapıJaıı tetkiklerin bemeıı bitmif de
necek kadar ilerlemif olduğunu bbul 
etmek belki mümkündür. Fakat kule-
r1 Uzerindckl mesleki etüdlerin ~k 
noksan ve hattı pek az yapıldığınıa ka· 

niim. 
Kültür Bakanlığında iki ıeneden 

beri teflril edilen abideleri koruma he
yeti bu bliyiik ebikliği duymu§ ve 6-
tekl bilyük tilrk münarlanrun lzerleri· 
Je birlikte Sinanın l.zerlerinl de rölö· 
velerle tesbite karar vermiştir. 

Başlı başına bir enstitü çalışması o
labilecek bu büyük işe ayırdığı bir Ü· 

yesin! iki yıldanberi bu yolda çalıştır· 

makta ve bu Jdlltiir n medeniyet THI· 

kıalarımı.zm llalrkUe tıMbitlne qrq
maktadır • 

Bir program eaaaı içinde flmdiye 
Jadar Ü.Zerlerinde plJfılan memleket 
lbidelerinln ri>lövclerı. ald bir eergl• 
yl dı bugün tergievindt aç
maktadır. Bize ıanat kabiliyet ve kud
ı.tirnfzi gölteren vHikalar Tertn bu 
eıl az aanatWrlanmum ıaerlerb fQ 
eon asrın aBaterdlfl al&kMızlıfr ancak 
cumuriytt deni durdurdu. 

Bu ölmu fzerlere karşı bu &s ha
reketi yilct Atatilrk'ün bir iprett ,.ap
tırdr. 

Ma. 
JI acJd ICur•I 

Sanat günü halkevinde 
kutlanacak 

Halkevi 8zel anatlar Jı:malteeln. 

den·: Mimar Binanın ölümil yıM&6nl 
olan g niaan aanat gUnU olaralr kabul 
edilmiştir. Bu vesile ile bugün IMt 11 
de halkevlnde bir toplantı ,..pılacak 

ve konferans verilecektU. Sanat ıever• 
ler gelebilir. 

DIŞ DUYUKLAR 
YUNANISTAN'DA 

Ywıanistan' da tasfiye 
işleri devam ediyor 
lıtanbul, 8 (Telefon) -Ati· 

nadan .ekiz tarihiyle bildiriliyorı 
Kondiliıin batkanlıiında topla
nan Bakanlar heyeti üninnite 
dekan ve mauvinleri aruında ya· 
pılacak taıfiye komqulmQftur. U
)u1&I tiyatrodaki Yenizelistlerin de 
tatfiye edileceği .CSyleniyor. 

Kondilis'in konferansı 
lıtanbul, 8 (Telefon) - Ati· 

nadan sekiz tarihiyle bilclirili1ora 
Dün aüel kulüpte General Kondi
lis bir konferanı yermit •e tuhay
ları uluıun hakkım ıeriye almak 
için ıöıterdikleri yiiitlikten dola-

JI kutla•'flır · 

Örfi idare 19 mayısta 
kalkıyor 

lıtanhul, 8 (Telefon) - Ati. 
nadan sekiz tariJıiyle bildiriliyor: 

Seçimin mayııın ~n ~kuzunda 
yapılacağı karan uzenne örfi f. 
darenin bu ayın on dokuzundan 
önce kaldırılacağı umulmaktadır. 
Birinci kolordu komutanları h~rb 
divanlarına 0 güne kadar ellerın· 
deki itleri bitirmelerini bildirmit· 
tir. 

Korkunç bir tren kazası 
Tsin king, 8 (A.A.) - Mançuri gü

ney demiryolu U.zeriııdeki bir japon aü • 
el treniyle Mançurili neferleri taşıyan 
tren araamda bir çarpıtma ve japon tre
nine bağlı ve mühimmat yüklü bir va 
gonda patlama olmu§tW'· Otıu kadar 
nefer ölıniit ye birçoğu da yaralanmı!-

tır. 

ALMANYA'DA 

Ulusal sosyalist öndenne 

tebrik 
Berlin, 8 (A.A.) - Almanya 

iç Bakanı Dr. F rik Danaiıcleki U• 

luaal soayaliıllerin 6nderi 8. Fn
tere ataiıdaki telyuııını ılnder· 
mittir: 

"Danzig'in almanlık fikrinden 
yana olan yeni tezahürü bütün AJ. 
manyada cotkun yankılar dolu· 
racaktır. Seçimdeki batanmlar· 
dan dolayı ıerek Danziıe ve ıe· 
rek size candan tebriklerimi ıön· 
deriyonua.,, 

Almanya, General Ludendorf'un 
70 lnd yılını kutluyor. 

BerJin, 8 (A.A.) - B. Hltler apfı· 
ôaki buyrultuyu çıkamıııtır ı 

''General Lude.ndorf, 7ann ~ 

1 nun yetmitfnci yıldönOmilnü kutluya• 
caktır. Bu milnasebetle akmn aluıu, 

büyük komutanınm Nftf aıraamdaJd 

unutulmaz hizmetlerini derin minnet 
duygulariyle hatırhyec:aktır. ŞUkran 

borcu olan bu duyguyla 9 nisan günü 
bütün kurağlara bayraklar çekilmesini 
emrederim.,, 

BULGARISTAN'DA 

Bulgaris'tanda yakala
nan komünistler 

Sofya, 8 (A.A.) - Polis,,maliye me
murlarından komilniıt Radenkofun dev· 
let parasını çalmasiyle ilgili olarak, bir 
çok komünistleri yakalamıftır. Bu ara· 
da Mopr adındaki arsıulusal kurumun 
bulgar merkez komitesi üyelerinin hep
sini yakalamııtır. Bu komitenin Paris· 
teki merkez korniteaiyle olan muhabe • 
re belgeleri mllaadere edilmiştir. Bu mu· 
habcrelerden anlapldılına ıöre bulgar 
komitesinin pek fazla mali 't'Ult.alan 
•ardır ve eon yıllar içinde Parla'ten ye
di milyon lnabk yardım g8rmüttür 

SAYIFA: 5 

\ etresa konferansına 
kimler gidecek? 

(Baıı l inci sayı/ada) 
nalcl'ıa Streu konfennuna ıideceii ~ 
tık s•çeldetmiı ıibidir. Buna Hqk~ 
o&.. kar ... IMaaiinkü kabine toplaab ... 
dan aoma ilan edilecektir. 

Eko dö Pul bu 10lda fÖJle dil'O"J 
"Madam ki inıi)iz " Jtalya bükfü ..... 
rlnin batlcanlan Streeada bulaaac.aldar
clır B. Flanden'.in de ._ sörilfmelere ait
mesl sereldr . ., 

Fransa ne istiyor? 
Londra, 8 (A.A.) - Taymis suet• 

lhdn Parla Wlclhwm 7Ul)'orı F ....... 
1ası1terenia Stna lronfennunda .U. 
... ıu ........................ . 
m. prdma ecf1111iW Wldirmeeini iete • 
mektedir. 

Samldlima P,. Fnnwla laaila.• 
n1n meli clomia,...a.n .. Amen11a a. 
olu aWDHebetJeriDclea dojan öal ... 
rumn ıöaönüne ıetirilmemektedir. Ş. 
halde iki tarafın pnatileri ve ıneauli 11 

Jetleri konutulurk• Jenİ bir talum ....1 
lapmazhklar Ol'taJ• ~kacafı gı°hl sörMt 
mektedir. 

B. Makdonald giderse ... 
Berlia. 8 (A.A.) - Eyi haber aı.. 

mahfillerden a~ndiğine g"öre, B41 
Makdonald Str.ruya gidecek olur1a B, 
Lava) yarı.n toplanacak olan f nmı~ 
Jrablneainde bafbUan B. Flanden'in cU 
Btreaaya ,ıtmeıinl 8ocrgeliyecektir. 

O saman, ilç deyktin bapbn " 
dıprıifler bakanları Stresada toplaqı 

IDlf olacaklardır.· 

~veStresa 
V&finlton. 8 (A.A.) - ~ 

Clııt ~er bUuı B. Bul Amerilıılmt 

lu.a lııonferanuna mliphid atinde• 
mlyec:ellnl bildkmiftlr. Amerikanı! 
Londra, Parle, Rmna ve Berllndeki eli 
9fled bu konferans görüpnelerindet 
Ameribya haber vereceklerdir. 

Polonya'ya göre 
V....,..., 8 (A.A.) - Polonya _.." ........... .,...,.. ....... Mldirmed, 

'-1 Mailerin bir salelıiait ..m,..d .,.. 
mek iıtedı-.ıert ..P. aonadarnun on 
lann umucllannr •Jıa düıilrmtlt oldu 
ı..au ,umaldadrrlar. 

Nazilerce elde edilmlt olan oy 
hiraz claha artmıı he de bu mikdar 
aal kanunun deiiıtiıilmeai i9n ge 

olan ü~te iki çoiallhliu tmWae 1 
Guete bı1clinmnlerl, nuilerin y 

ımt oldulrlan senit Mfİm uinfındao 
111a..ı raldblerlnia lzerinde ,apblıl 
llulodlqı direnle .... etmekte ve 
.. dnam Nazi düpnanlarının her han 
Wr MÇim airatanda Wunmalarma enı 
aldafunu ~.,..._.tedir. 

Bundan baıka aul D...U.li olan 
ancak timdi~ .... 7000 
IDMU1l ıeçime lıabhmf oldun- da 
dirmektedir. 

.............. ·~ .. 
Wllllll .,......... °""8• ım MC111111111 
Wrarak 87&0 ..... ,. .... . 
iuu&a.nley ............... . 

SOVYEnER BIRUCINDE 

Doğu andlaşması ve 
tzvestia 

Moskova, 8 (A.A.) - B. Radck ı~ 
veatia gueteainde &tre• konf er-. 
hazırlıklarını gösden ıeçirerek diyot 
iri 1 

Doğuavrupasmın giivenliiJ daha 
~k bu çevredeki uluelan llgi1encHıir. 

Türk Maarif Cemiyeti 

Çiçek balosu 
18. 4. 1935 

Davetiyeler Cemiyet merke· 
&ile lataobul eczanesinde 

bulunur 

- r;e; 
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:v. b~ ulusların 1 ~ lıı.tsusile kendi işti- andlaşması projesini uluslararası söz- Kıra! Aleksandr Holanda 'dan İn~il tereye Ökonomiciler birliği 
Jlaki ve onama.ar oimaksrıın alınacak ka· \eşmelerden çıkarmak ve harb hazır- t 2().S 

anıt! lçln altın akını 14.4.1935 pazar günü saa Rrl&rlA biç ba~h olmıyan Sovyet Rus- lıklarında bulunmak için vakit kazan- k ofr 
A S · 1 de Halkevinde yapılacak o ,anuı il\iraki olmaksızın Stresa konfe- 1 Paris, 8 (A.A.) - Dün sabahtanbe- Londra, 8 (A. .) - on gün r .. .,. ...., mak bahse konu muştur. l l 1 J • i Ur 

hıwr bu torumu çözemez. Halbuki böy- ri, şehrin bütün sokaklarında, kolların - içinde altı Hollanda uçkusu Lor· .'ya rans ı top antıya geme erın 
te bk iftirak hlç bahse konulmamrştır. Genel barışın devamını arzu eden da fransız bayrağı renkleriyle birer şe - üç milyon altm isterling değerinde al - lerinden ve bütün ökonomicİ il' 
y. 8te ta.raftan bazı salahiyetli fran- Sovyet Rusya mıntakavi andlaşmalarla rid ta~ıyan kadm ve erkekler, Yugoslav- tın getirmişler ve bu altınlar hemen kadaşlardan diler. rt""" 

,. mahfflleri doğu paktından vaz ge- müşterek barış sistemi yolunda uğraş· ya Kıralı Aleksandr adına dikilecek anıt Londra bankalarına yatrrrlmıştır. T k~ • d ..., C .. ddei 
ifftrıeeini - çünkü Almanya ve Lehis- maya devam edecek ve bu amac uğrun- için gelip geçenlerden para toplamak · e lr ag • filll 

tadırlar. Teşekkür t.n buna kartı duruyorlar - ve bunun da Avusturyaya benzemek ve tehlike Uffillmilıgın•..., • den•. 
B. Laval'in radyoda haber verdiği 

JW{ne ulualar kurumu paktına daya· anında başını yorgan altına gizlemek Annemizin cenaze merasimin-
"Ulus günü,, ne hükumet izin vermiş - ,,... aaıı genel bir Avrupa paktı yapılması- ı"stemı'yen bütün devletlere baı:.vuracak· de bulunmak, bizzat taziyeye gel- Mevcut &artname mucibince 

Y tir. İane verenlerin yakalarına özel bi · % 'br 
llf iltizam eder gibi gözüküyorlar. tır. rer rozet takılmaktadır. Bu rozetlerin mek, mektub ve telyazısı gönder- hamme? bedeli 15370 ~ir~da~-~ ... 

Son on beş yıllık sınamalar gös· ---• ---- üzerinde bir yugoslav bayrağı ve orta- mek suretleriyle teessürlerimize ret T ekırdağ Ceza evının JJJt""'" 

~rmJştir ki devletleri belli olmıyan bir DAGINIK DUYUKLAR sında Kıratın resmi vardır. iştirak buyuranlara kıymetli te- 2490 sayılı kanuna tevfikan~· 
\ilkeye ve gene belli edilmemiş şartlar veccüh ve lütuflarından dolayı lı zarfla bugünden itibaren 15 ti' 
'" haııerde yardım etmeğe zorlamak B. Şuşnig orduyu Dolf u- 25 kişi ezen otomobil kalbi teşekkürlerimizi sunmağa müddetle ekailtmeğe çıkar•tı;; 
tmunsızdır ve belli bir çevrede ve bel· gazetenizi tavıit ediyoruz. tır. Teklif mektupları 18-4-'"' • d• v • ld .. " Sato Tiyeri, 8 (A.A.) - Otomobil ı.t 

S'Un ÇlZ lgl yo a yuru- E ı·k B k ld M I' . percembe günü aaat dokuza kaur. U tartlar içinde belli devletlere yar· yarışı yapılırken ürkünç bir kaza olmuş· m a an ası are ec 111 T ..., 

B k C al T ekirdagv Cümhurı'yet Müdde• .. tiundan kaçınan Almanya ve Lehista- " ... Of tur. Yarışan arabalardan biri halk ara· aş anı: em e 
mege çagrrry 0 Kamutay Ba .. kan Oruntagwı mumilig-ince kabul edilecek 'f 1 b. A u a paktından dog· a sına girmi tir. ~ ölü ve 22 yaralr var - ,.. nın gene ır vr P • D" 1 " Hasan aynı gu"nde saat onda mu"ddeı·UJllll' 1 Viyana, 8 (A.A.) - un yapı an dır. Yaralılardan üçü umutsuzdur. 

cak bağlantıları mantıkan onama arına · M f · · mı'lı'kdekı' komı'syon muvaceh-•İll° • büyük bir süet geçid töreni dolayısıyle, Kültür Bakanlığı ü ettışı ..,... ihtimal var mıdır Aslından böyle bir B' k dl' 
t Bacbakan B. Şu-.nig. bir gündelik emir lr tren azası Dr. Celal de açılacaktır. Kati ihalesi A ı· pakt ancak, ngilterenin girmesile az :s " e 

1 k k duyu Doıfus tarafından ~i · Kopenhag, 8 (A.A.) _ Fulmen ada- ..,, ye Bakanlığından gelecek eoır. çok müessir olabilir. Halbuki ngiltere çı arara or ' "' Cagrılış .. l k M kk ısır 
d . l'w· Si cenubunda du"n o"nemlı' bı'r tren kaza. ..- gore yapı aca tır. UVa at te . Avrupa üzerinde herhangi bir bağlan· zilcn ve amacı Avusturyanın ergın ıgı· d 1153 1· d Ş b clelı 

kı sı olmuş, bir makinist ölmüş ve yirmi 9.ıv.1935 salı günü saat on a · nal ıra ır. artname e tıya girişmeg·i her zaman abamaktadır. nin, baysallığının ve ha arının tanın · l k uk b'l' d · t• ·ı ktir• 
w kadar yoku ağır yaralanmıştır. Maarif Encümeni top anaca tır. m a ı ın e ıı ıyene verı ece 

Bunun için, açıkça görülüyor ki, doğu mafil olan y~da yürümeğe çagırm~tı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-
..,..~~---111111111111111111111111111111111111--lml!'!'!!!""""""'!""~...,..---ll!""!"'-..... --~~"!ıuı=ıuıııı=111:uıııuı:ı~uıı=ııı1111'.:ı".:111=:111111:'.:mııu=Hı«:'.:ııı:'.u~ıH'.'.'.'.ıııum:ıo::nıııımımıu1H111na111ııuııııııı1111111111111U1ttıuı1111nnımııuımımııtııft11ım4Mllltt11l1ffn1111-~ ~~·,., 
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!! Umum Müdürlüğü ilanları 1 ~: 
Halis Urfa 

yağı 1 Komisyonu i13nlan İ • !LAN - ~ 
2 asit 28 derece: Urfa yağı MUHABERE MALZEMESİ İLANI Beherinin muhammen bedeli 5 lira olan 1100 tane ban- ~ 

teminatlı verilir. daj çene torna kalemleri 25 mayıs 1935 cumartes.i günü 
60 takım Laklanşe pili, 35.3.Mm. kutrunda demir tel saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bınasın-

ile 2000 adet deve boyunlu 3 No. Mücerrit fincan satın a- da satın alınacaktır. 
tınmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işe girmek istiyenlerin 412,50 liralık muvakkat te-

Hepsinin tahmin edilen bedeli 1305 lira 80 kuruştur. minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4. cü 
Şartnamesi par<!sız olarak komisyonumuzdan alınacaktır. maddesi mucibince işe girmeğe manii kanunileri bulun-
İhalesi 25.ıv.1935 perşembe günü saat 11 de komisyonu- matlığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 
muzda yapılacaktır. Muvakkat teminat 97 lira 94 kuruş· 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
tur. Eksiltmeye girecekler 2490 No. lu kanunla şartname- Bu işe aid şartnameler paqısız olarak Ankarada Mai-
de iı;tenen belgeleri beraber getireceklerdir. (788) zeme dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Mü-

l-l359 dürlüğünde dağıtılmaktadır. (779) 1-1352 
İL AN 

1 - Hepsinin biçilen ederi 1289 lira olan 22 kalem def
t er ve cetvelin basılması açık eksiltme ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 24.4. 1935 çarşamba günü saat 11 dedir. 
3 - Muvakkat pey akçesi 104 lira 18 kuruştur. 
4 - Şartname ve örnekleri görecekler her gün öğle

den sonra komisyona uğrıyabilirler. 
5 - Eksiltmeye girecekler pey akçelerini maliyeye 

yatırdıklarına aid alacakları makbuzlarla artırma eksilt
me kcınununun 2 ve 3 üncü maddeleırinde yazılı vesikalar
l a birlH:te eksiltme saatinde M. M. V. Satın alma komis-
yrmunr:la b:.ılunmalarr. (789) 1-1358 

İLAN 
1 - Tahmin edilen fiatı 

2025 lira olan 450 metre 
muhtelif renkte yaka çuha
sı açık eksiltme ile şatın a
lınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 11.4.1935 
perşembe giinü saat 11 de -
dir. 

3 - Muvakkat teminat 
151 lira 88 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para
sız almak ve örneklerini gör-

mek için her gün öğleden 
sonra komisyona uğranabi -
lir. 

5 - Eksiltmeye gire -
cekler muvakkat banka te -
minat mektup veya maliye-
ye yatırılmış teminat mak
buzlariyle kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ve saa • 
tinde M. M. V. satın alına 
komisyonunda bulunmala -
rı. (668) 1-1144 

Wi? ~MV $LS& .. lm! ................................ ... 

eyhan v ;Jayeti dai
mi encümeninden: 

1 - Adana'da Hükumet konağında daimi encümen ri
yaset odası ve kalemi, umumi meclis salonu ve halk mü
racaat bürosu inşasile bunlarla alakalı diğer tadilat ve te
sisat "on iki bin,, lira keşif tutarı ile eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename projesi. 
C - Hususi şartname. 
D - Keşif hulasa cetveli. 
E - Proje resimleri. 
F - Umumi şartname. 
İstiyenler bu evrak ve şartnameleri ••60,, kuruş muka

bilinde Seyhan Nafıa Başmühendisiğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 935 senesi nisanının 18 inci perşembe gü

bü saat 11 de vilayet daimi encümeninde ihale edilecektir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için "900" lira teminat ver

r._esi. ve ~afıa Başmühendisliğinden tasdikli ehliyet ve
likasıle tıcaret odasının içinde bulunduğumuz seneye aid 
N,esikasını göstermesi lazımdır. 
' 6 - ~eklif mektublan 3 ncü maddede yazılı saatten 
J!tr saa~ ev~~ vilayet daimi encümen resliğine verilecektir. 
fosta ıle gonderılecek mektublar nihayet 3 ncü maddede 
fazı~ı s~a.te kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
'fuu ıle ıyıce kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 
\ecikmeler kabul edilmez. (1628) 1-1290 

Maarif Bakanlığından: 
ANKARADA YENİDEN YAPILACAK ORTA OKU

LA BİNASI EKSİLTMESİ: 
1 - Ankarada 1 tfaiye meydanı arkasındaki ayrılan 

arsaya hazırlanan projeler, şartnameler ve lahikasına uy
gun olarak yaptırılacak okula binası kapalı azrf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu yapının keşif bedeli 165.925,13 liradır. 
3 - Bu işlere aid evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Projeler ve detaylar) yapı kalörifer, sıhhi tesisat 
c) Fenni şartnameler ) elektrik, gaz) 
İstekliler bu proje ve evrakı 8.30 lira karşılığında Ba-

kanlık inşaat dairesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 20 nisan 1935 tarihine gelen cumartesi 

günü saat 16 da Ankarada Maarif Bakanlığı inşaat daire
sinde toplanacak artırma ve eksiltme komisyonunda ola
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için: 
a) 2490 No. h artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 

17 inci maddesine uygun 9547 lira 60 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri, 

b) Ticaret Odasına kayıdh bulunması 
c) Maarif Bakanlığı inşaat dairesi müdürlüğünden eh

liyet vesikası alan diplomalı mimar veya inşaat mühen-
disi olması. • 

6 - Teklif mektubları ihale günü saat 15 de kadar ko
misyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektubların nihayet saat 15 e kadar komis-
yona gelmiş olması lazımdır. (751) 1- 1317 

Harita umum müdürlüğünden: 
1 - Kıta erleri için aşağıda yazılı (7) kalem yiyecek 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen fiat (756) 
liradır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de (56) lira (60} kuruş mu
vakkat teminat makbuzlariyle 10 nisan 935 çarşamba gü
nü saat ( 10) da Cebecide Harita uıuum müdürlüğü satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (763) 
Mikdarı kilo CİNSİ 

1500 Bulgur 
1000 Nohut 
1000 Kuru fasulya 
800 Mercimek 
300 Çekirdeksiz üzüm 
200 Toz şeker , 
200 Yemeklik tuz. 

l - 1311 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Ekmek münal{asası 
Ankara Hukuk fakültesinin mayıs 935 nihayetine ka

dar alacağı 5000 - 5500 kilo ekmek 21. 4. 935 pazar günü 
saat 12 de münakasa ile ihale edilecektir. Taliplerin fakül-
teye müracaatları. (734) 1-1275 

Diyanet işleri karşısında ~: 
Sebat hanında Urfalı Bekir 

~ 
1-1315 ~ 

!I 

Keçiören'de otobüs durak ye· 
rine yakın 4 oda bir sofa bir 
mutbah, kiler ve ahırı ve tatlı 

kuyu suyu bulunan bir bağ ve 
evi kiralık ve satılıktır. İstekli. 
ler Hususi Bizim Mekteb mü· 
dUrlüğUne başvunnaları. 

Telefon: 2459 1-1323 

Ankara BeledJye ReisJiği 1 
:~ naıııan 

İLAN 
ı - Otobüs garajının et

rafiy le garaj içi parke döşe
... .ecektir. Keşif bedeli 9189.28 
iiradır. 

2 - Keşif ve şartnamesi
ni görmek için fen kalemi -
ne gelinecektir. 

3 - İhale 11. 4. 935 ta
rihine rastlıyan perşembe 

günü saat 11 de fen işleri 
müdürlüğü odasında açık 
eksiltme ile "~pılacaktır. 

4 - Mu .kat teminat 
690 liradır. (676) 1 -1176 

İLAN 
1 - 500 adet bahçe ka

napesi yaptırılacaktır. Ke
şif bedeli (6405,5) liradır. 

2 - Şartname ve keşif
namesi görülmek üzere Fen 
kalemine gelinecektir. 

3 - İhale 22.4. 1935 tari
hine rastlayan pazartesi gü
nü saat 15 de Fen Müdürlü
ğü odasında kapalı zarfla 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 
481 liradır. (792) 

1-1357 

Paris Panayırı 
18 mayıs - 3 haziran 

1935 
Evrensel ve uluslararası olan 

PARİS PANAYIRI dünyanın 
bütün müstahsillerine ve sana
yi erbabına açık bir alışveriş 

yeridir. Garbi A vrupanın en 
büyük ve en vasi meşheri olan 
bu panayır bilhassa mevaddı gı
daiye, tezyinat ve mefruşat le
vazımının en son ve modern ih
taraatini arz eylemektedir. Dün
yaca tanınmış markalar PARİS 
PANAYIRINA iştirak edece· 
ğinden herkes bunun açılmasına 
büyük merakla b~ıder. "Her tür· 
1ü tafsilat için Beyoğlu, 41 Meş

rutiyet caddesi (Sabık kabris
tan), "ŞANBR DÖ KOMERS 
FRANSEZ,, e müracaat olunur. 

İLAN a# 
Cebeci askeri techizat 

barının elektrik tesisatı ~ 
-"::arlık suretiyle yaptırılacB 
tır. ~ 

Şartname ve keşfi göt111e 
· · h ·· a .. oO ıçın er gun saat on a .. 
ikiye kadar Ankara levazıfll 
amirliği satınalma koınisY~ 
nuna gelmeleri keşfi ı94 ~ 
ra 14 kuruştur. Pazarlık 
nisan 935 pazartesi gün~ si 
at ondadır pazarlığa işt1 
için de taliplerin vaktıJI" 
teminatları ile berabe~.~ 
gibi işlerle iştigal ettig~c 
ve yaptığına dair vesika 
birlikte mezkur komisY~ 
gelmeleri (718) 1-1"" 

İLAN 
Çankırıdaki kıtaat efradı' 

nm ihtiyacı için alınacak <f 
lan 62,000 kilo una talip ~' 
mamıştır. 16 nisan 935 ıat1' 
hine müsadif sah günü sa3~ 
onbeşte yine tekrar kaP' 
zarf usulü ile münakasa}'~ 
konulmuştur. Muhammen 
ata nazaran bedeli 6386 tirı: 
dır teminatı muvakkate51 

478 lira 95 kuruştur. Şartrıa" 
meyi görmek istiyenlerin cır 
ma gününden maada her 
gün öğleye kadar Ankara 1t' 
vazım amirliği satın alf118 

komisyonuna müracaatları 
taliplerin de belli saatte" 
bir saat evel teminatı ınıJ .. 
vakkate makbuzları ile bir .. 
likte teklif mektupların' 
mezkur komisyona vermele" 
ri. (717) 1-1228 

İLAN 

1 - Ankaradaki kıtaat 
için müteahhit nam besa6 
hına 45,000 kilo sabun ı. 
nisan 935 tarihine müsadıf 
sah günü saat 11 de pazar .. 
tıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen fiata oıı· 
zaran bedeli 14,850 liraclıı"· 
teminatı muvakkatesi 11 ı.3 
lira 75 kurustur. 

3 - Şart;amesini görıııe1' 
istiyenlerin her gün talİJI" 
lerin de belli saatte An1~J .. 
ra Levazım amirliği satırı 

. . ~t 
alma komısyonuna temı11:: 
makbuzları ile birlikte nıu .. 
racaatlan. (730) 1-1259 __________ __.. 

ZAYİ 

Ankara Emniyet müdürlı.ı· 
ğünden aldığım 101906/ 415 sar•· 
lı ikamet tezkeremi kaybettiıtı· 
Yenisini alaca gımdan cskisinitı 
hükmü olmadı "'ını bildiriritn· 

"' · ke•·ıı· Ankara Ilavagazı Şır g 
de Alman te aası Reinholt pflı.1 

ı-1351 
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Türkiye Ziraat Bankası idare lV ec ·s·n ı.en: 
Hal Nr: 

Kira ık dükkanlar 
Sabık Muvakkat teminatı 
bedeli U fiirkiye Ziraat Bankası Umumi Heyeti. 9 MayıB 19 35, Perşembe güni.i, saat 16.:J{) da Anl,aar,Ja, Baolaum 

~um Mfüliir1ük hina'-mda fevkalade olarak toplanaca ltır. Aşağıda isimleri bulunan mur:.hha .. farııı ) ukarıla 
lı &ün ve ııuıtte toplantıya gelmeleri rica olunur. 4 

lira 
1185 88,85 

-48,00 
48,00 
48.00 
4~ "() 
42 '.JO 
4: GO 
4:' o 

Görüşülecek işler şunlardır: 
6 640 
7 640 

Esas ınuku·e)enamenin a,ağıda metinleri yazılı 76 \'e 85 inci mafldclcrinin~ hizaJarnub AÖ"'tf'rilcn ıaclil 
~nlcri ..ı • • d d W• • ·ı . 

8 640 
9 550 

uaıre"m e egı~tırı mcsı. 

7 6 ıncı maddenin aslı: 
Mai ~lfey'eti umumiye, her sene Teşrinisani ayında Mec
ı.ızı ıdare tarafından vuku bulacak davet üzerine tayin <>
let •cak mahalde akti içtima eder. Meclisi ;dare hini ha
Jt:ıa te Heye~ umumiyeyi sureti fevkakidede de akti içti-

a davet edebilir.) 

85 inci maddenin aslı: 
1'h (L§akal 3.000.000 liralık sermaye~i tem.sil ed~n mu· 
dar haslar. t.~afından mümza olup hazır.an nıhayetıne ka
der ;Meclısı •?~reye tevdi olunan te~lıfatın. ruzna~.eye 
k cı ınecbundır. lşbu teklifat heyetı umumıyede muza
ıı: edilebilir. Bunun haricinde vaki olacak teklifat ruz-

eye dercolunamaz.) 

7 6 ıncı maddenin deği~il:li!; ıcl;/if i: 
(Umumi heyet her yıl hazirandan eveJ idare mech~i 

tarafından yapılacak çağırma üzerine gösterılecek yerde • 
toplanır. İdare Meclisi lüzum görürüse umumi heyeti 
fevkatade surette de toplantıya ça;ırabilir.) 

IJS inci muddenin değişiklik ,,,/dif i: 
(En az 3.000.000 liralık sermayeyi temsil eden murah

haslar tarafından imzalı olup şubat nihayetine kadar ida
re meclisine verilecek tekliflerin ruznameve konulması 

mecburidir. Bu teklifler umu~i heyette mÜzakere edile
bilir. Bunun dışında yapılacak teklifler ruznameye konu
lamaz.) 

10 560 
il 5GO 
12 560 
13 560 
14 .StO 
15 4(;0 
16 430 
17 4SO 
18 4SO 
19 430 
20 480 
21 400 
22 400 
23 400 
24 400 

Ziraat Bankası umumi heyetine vilayetlerden seçilmiş olan murahhasların adları: 25 
26 

400 
702 

4....:.oo 
~- vO 
36,00 
36,00 
36,00 
36 00 
3600 
36,00 
30,00 
30,00 
30,00 
30,00 
30,00 
52,65 
36,00 Vi.-5.yetler 

Afyon: Saylav 
Murahhasları 

Ali Çetin Kaya (Bayındırlık 
rlakaD.L' 

Vilayetler 
İrmir: ,, 

,, 

Murahhaslar 
Mahmud Esad Bozkurt 
kahmi Köken 
Şükrü Saracoğlu (Adliye 

27 
29 
30 
32 

480 
1500 
280 
-400 

] 12,50 
21,00 yalnız ön kısmı 
30,00 ,, 

" 

izzet Ulvi Aykurt 
Berç Türker 
Nafiz Aktın Kemal Turan Ünal 

Mükerrem Ünsal 

Bakanı) 33 400 30,00 
34 Amasya: 

Ankara: 

Antalya: 

Aydın: 

Balıkesirı 

Bayazıt: 
Bilecik: 

Bolu: 

Burdur: 
Bursa: 

Çanakkale: 

Çankırı: 

. 
Çoruh: 
Çorum: 

Denizli: 

Diyarbekir• 
Edirne: 

Elaziz: 

Erzincan: 
Erzurum: 

'E1>kişeh ir: 

G. Antep: 

Giresun: 

tGümüşaneı Çel: 

İstanbul: 

" 
H 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" 
,, 
,, 

" ,, 
" 
" 
" 
,, 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" ,, 
" ,, 
ft 

" ,, 

" 
tt 

tt 

,, 
,, 

,, 

" 

" 
tt 

,, 
,, 
,, 
,, 
" 

" ,, 

" 
" 

Rifat Araz 
63kir Kınacı 
Saffet Arıkan 
Rasih Kaplan 
Numan Aksoy 
Adnan Ertekin 
Nuri Göktepe 
Dr. Mazhar Germen 
General Kazım Özalp (Sil 

Hayreddin Karan 
Tevfik Fikret Sılay 
1hsan Tav 
Salih BQZok 
Ali Şevket Öndersev 
Behire Bediz 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mustafa Şeref Özkan 
Refet Camtez 
Dr. Galip Kahraman 
Sadettin Ferit TalaY, 
Ziya Gevher Etili 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Bakann 

Mustafa Abdülhalik Renda 
(Kamutay Ba&kam) 

Rifat Ünür 
Fuad Bulca 
İsmet Eker 
İsmail Kemal Aıpsaı 
Dr. Kazım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 
Zülfü Tiğrel 
Faik Kaltakkıran 
Mehmed Ali Yöriikeı-
Fuad Ağralı (Maliye Bakam) 
Hasan Tahsin Berlr 
Abdülhak Fırat 
Nakiye Elgün 
Aziz Akyürek 
Celal Bayar (Ökonomt 

Bakanı) 

Emin Sazak 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
General İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Hasan Fehmi Ataç 
Hamdi Ongun 
F crid Celal Güven 
Emin lnankur 
Selah Cimcoz 
Abdülmuttalip Öker 
Ziya Karamursal 

Isparta: 

Kars: 
Kastamonu: 

Kayseriı 

Kırklareli ı 
Kırşehirı 
Kocaeli: 

Konyar 

Kütahyaı 

llalatyaı 

Manisaı 

Maraşr 
Mardinı 
Muğlaı 

Mu_ş: 
Niğdeı 

Orduı 

Seyhanı 

Siirdı 
Sinopr 

Sıvası 

Tekirdağı., 

Tokat: 

Trabzonı 

Urfaı 

Van: 
Yozgatr 

• Zonguldakı 
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,, 
Jt 

,, 
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Baha Öngören 
Dr. Tevfik Aslan 
Sami Erkman 
Hilmi Çoruk 
Ahmet Hilmi Arga 
Reşid Özsoy 
Şevket Ödül 
.Mehmed Seyfeli 
Ali Dikme 
Ragıb Akca 
Tevfik Fikret Sılay 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Mustafa Ulusan 
Receb Peker (C.H.P. Umumi 

Katibi) 
Muhlis Erkmen (Ziraat 

İbrahim Dalk.ılıç 
General İsmet lnönU 

Bakanı) 

(Başbakan) 

Said Fırat (Z.K.Ko. Reisi) 
Refik İnce 
Yaşar Özey 
Turgut Türkoğlu 
Mitad Alam 
Rıza Erten 
Dr. Hüseyin Avni 'Ercan· 
Nuri Tuna 
Sükrü Ataman 
Halit Mengi 
Cavid Oral 
Hamdi Yalman 
Muhiddin Baha }'ı>an 
Etem Tuncel 
Dr. Asmı Sirel 
Zühtü Durukan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Cavid Oral 
Mahmud 
Yusuf Kemal Tengırıe'Fık 
HulUsi Oroçoğlu 
Rasim Başara 
Remzi Çiner 
Cemil U ybadın 
Faile Öztrak 
Süreyya Tevfik Geııca 

,, Resai Erişken 

" ,, 
,, 
,,, 
tt 

,, 

,, Daniş Eyiboğlu 

Şevki Kıroğlu (tüccardan) 
Ali Saip U rsavaş · 
Münip Boya 
Sım İçöz 
Sungur 
Rifat Vardar 
Hasan Karabacak 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 
Hal Nr: 

53 
Süpürgeci 
Çayhane 

400 
480 
480 
480 
480 
600 
480 
560 
560 
560 
560 
710 
640 
640 
640 
644 
640 
640 

640 

Yeni mezbahaaa paçahane 
Anafartalar caddesinde 
(9) Nr) mağaza 
Samanpazarı caddesi (12) 
Nr: Dükkan 
Samanpazan caddesi (5) 
Nr: Dükldn 
Ulucanlar çarşısında ( 4) 
Nr: Dükkan 
Saraçlarda (40) Nrı 
Dükkan 
Atpazannda eski polis kı 
rakolu binaaı 
Atpazannda (133) Nn 
dükk'an 
Atpazarmda ı Nr: dükkaı 
Atpazannda 116/120 dük
kin 
Atpazannda 23 Nr: dük
kan 
Atpazarmda 7 Nr: dükkil 
Atpazarında çayhane 
A tpazannda Ahır 
Ankara beledJyealnden ı 

3C.OO 
36,00 
36.00 
3600 
36 00 

45.00 
36,00 
42,00 
4~.oo 

42.00 
42.00 
53,2~ 

48.00 
48,00 
48,00 
48.30 
48.00 
54,00 

48,00 
Sabık ~eli 

lira' 
640 
200 
480 

1770 

!400 

800 

1600 

J2(l 

aoo 
IOO 

16.5 

105 

ıoe 

64 
·140 

64 

Muv~ 
temm.ı.r 

48,00 
15,00 
96,00 

1!2,7! 

teo,00 

60,00 

120,00 

1, 

11,2~ 

J2,50 
12,50 

12,38 

,,88 

7,50 
4,80 

10,00 
4,80 

l - Yukarda numaralan yanlı Belediyeye aid ~ 
l.C5.1935 tarihinden 31.5.1936 tarihin~ kadar olmak üz 
açık artırma ile kiraya verilecektir. 

2 - Şartnamesini gtirmek lıtlychler hergtin muh ... 
beye gelebilirler. • 

3 - İhale 25.4.1935 perşembe gtinli saat on buç 
1 

Belediye meclisi salonunda yapılacaktır. (785) ı-ıs 

Havacılık ve sporunl40ıncı sayısını mutlaka okuyunuz 

Ankara Milli Emlak 
Miidörliiğünden 

Mahallesi Mevkii ıokarı Oinıl Umum Metruke 
• Ho. Ha. 

~~~~~~~~~--~~~ .. ~ ......... rA.a.alllıllD91 mrmı-, .. Zflll~~ .. ~~~ıra*~..ııtıaıt1m'-"l!IRllN1112*m~m~~*~~z..llQilaa!l.9liılı:lllll .. i 
Suıta.n.su~~ Harası. 

Müdürlüğiinden: 
23.3.1935 tarih inde on gün daha müzayedesi temdid 

:dilen yüz altmış bin kilo buğdaya talip zuhur ettiğin
en hu ay zarfında pazarlıkla todan ve perakende su-

reti ~ıe ·ı · ld w d ı· 
ı J sa tın alınmasına karar ven mış o ugun an ta ıp 

0 anı · · ·· ann Hara merkezindekı komısyonu mahsusuna mu-
racaat etmeleri ilin olunur. (791) 1-1361 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Muhammen bedeli ke~fi ~~?i bin yedi yüz lira yirmi tt~ 
kuruştan ibaret Orman Çıftlı~ınde yapılacak bir idare hl· 
nasmın açrft eksiltıne ile ihalesi 11 nisan 935 perşembe gü
nü saat on beşte Ankara İnhisarlar başmüdürlilk dairesin-

1 de alım satım komisyonunda yapılacaktır. Şeraiti anla • 
mak istiyenlerfu komisyona milracaatlan. (670) ı-ı 158 

Vattarin Ezberciler 
(Hatunlye) :yolıuıu 

!'-~ taksit old 
Sekb aent 1eki.ı .-ı 

Hant 4-H-1521 149 T~ 

Yukwarda yazılı bet oda ikJ hali bir mutbah ve bir p 
tırmahgı ~taraçayı) mliştemil hanein millkiyeti mukad 
ma 6001 lıra bedelle talibine ihale edilmit ise de 
datm ifa edilmemesinden 14 nlıan 935 pazar günü saat 
te ihale edilmek tizere yeniden açık artırmaya konuhn 
~r. İhale bedeli nakten veya ikinci tertip mübadil bon 
ıle alınacaktır. İstekliler 300 liralık depozito makbuzu 
defterdarlıkta kurulan komi.yona müracaatlan (748) 

l-12M 
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Ankara V afiliğinden: 
ı _Keşif bedeli (24196) lira (98) kuruş olan Pola~lı • 

Haymana yolunun 23 + 090 ila 43 + 000 kilon:ıetrelerı a
rasında 18 menfez inşa ile 33 + 000 43 +: 000 kılometrele
ri arasında 10000 metre mikab ham taş ıhzarı kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. . .. .. 

2 - Eksiltme 22 nisan 935 pazartesı gunu saat on beşte 
Ankara vilayeti daimi encümeninde yapıl_acaktır. 

3 - İsteklilerin teklif mektublarım Tıcaret Odası ve
sikası ve 1815 liralık muvakkat temina~ları ve ~afıa. baş
mühendisliğinden alacakları fenni ehl~yet vesı~~lan~le. 
birlikte aynı gün saat on dörde kadar vılayet encumenı rı· 
yasetine vermeleri. . 

4 - İsti yenler keşif evrakını ve şartnamel~n ~~kara vf. 
layeti nafıa başmühendisliğinde gözden geçırebılırler. 

(756) 1- 1307 

1 Mayıs bayramı 
ı Mayıs bayramını ve yaz tatilini S. S. C. Birliğinde 

geçiriniz. 
1 Mayısta yapılacak şenlikleri görmek için S. S. ~. 

Birliğine gidiniz. . 
ı Mayıs bayramları 3 gün sürer. Her .tıyatroda ve her 

kulüpte hususi surette hazırlanmış temsıller olacak, tam 
bir konser serisi verilecektir. 

Tur Hatları mühim nisbette tenzil edilmiştir. 
lnturist S. S. C. Birliğinde 20 günlük bir seyahat ter

tip edecek; ODESA, KİYEV, HARK?V, MO~KOV_A 
şehirleri ve Dinyeper elektrik santralı zıyaret edılecektır. 

En yakın vapur İstanbuldan 18 nisan 1935 de kalka
caktır. 

İstanbuldan gidip gelme 20 günlük turun fiatr: 
Turist kategoı isi • • • 321 Türk lirası 
3 üncü kategori . • • • 201 Türk lirası 

Diğer şehirleri ziyaret için gerek yalnız başına, gerek· 
se grup halinde seyahatler tertib edilebilir. 

MalUmat almak için l ntuciste 
aşağıdaki adrese 
GALATA HOVAGiMAYN HAN 2inci KAT 

Telefon: 4-2-5-0-1 
4-2-3-5-8 

veya 
Acentalarımız olan 

NATTA \'e !TA ya 
müracaat ediniz. 1-1363 
~-------------------------------------------
Hayvan nakliyatına 

mühim tenzilat: 
Devlet demiryollarınd an: 

Yeni tarife 1 mayıs 1935 tarihinden itibaren tatbik edi
lecektir. Ehli, yabani ve yırtıcı bilumum kanatlı ve kanat
sız hayvanlar, bu tarifeye dahildir. Dört ayaklı ehli hay· 
vanlar tam vagon hamulesiyle nakledildikleri takdirde 
nakliye ücretleri, verilecek vagonların taban satıhlannm 
beher metremurabbaı üzerine hesap edilecektir. 

Nakliyat sahiplerine kolaylık olmak için yeni tarifeyi 
ve her mesafede ki nakil ücretlerini gösterir haremli tari
f eler satılacaktır. Fazla tafsilat için istasiyonlara müra-
caat edilmelidir. {762) 1-1312 --
Sıhhat ve içtim1i 

muavenet Vekaletinden: 
Trahom hastane ve dispanserleri için satın alınacak 

( 68) kalem cerrahi alat ve edevat şartname ve listesi mu
cibince açık. eksiltme usulile eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli (1460) liradır. 

20. 4. 935 cumartesi günü saat 15 de Ankarada Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Bakanlığı hıfzıssıhha işleri umum 
müdürlüğü artırma ve eksiltme ve ihale komisyonunca 
ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminat (109) lira (50) ku 
ruştur. Şartname ve listeyi görmek istiyenlerin İstanbul· 
Öa sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne, Ankarada 
hıfzıssıhha işleri umum müdürlüğüne müracaatları ve is • 
teklilerin yukarda bildirilen gün ve saatta komisyona mü 
rac?<ıt•arr ilan olunur. (774) 1-1327 

Ankara Milii Emlak 
Müdürlüğünden: 
Eski ihalesi 
Muhammen 

Mcvkü Cinsi Miktarı kıymeti Hisse miktarı Kaç taksit 

Lira K. olduğu 
Kubbeli Bağ 5514 M.2 700 00 Tamamı sekiz sene 

sekiz taksit 

Yukarda yazılı bağın ihalesi 31-3-935 tarihinden itiba
ren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. İfteklilerin 
45 liralık dipozito makbuzu ile defterdarlıkta kurulan sa· 
tış komisyonuna müracaatları. (750) 1-1287 

T aşcı, duvarcı, betonarmeciler 
cemiyetinden: 

Cemiyete mensup olan azanın cüzdanları değiştirile
cek ve olmayanlara yeniden cüzdan verilecektir. Cüzdanı 
olmayan hiç bir işçinin çalışmasına müsaade edilcmiye· 
ceğinden her işçinin cüzdanlarım bir ay zarfında yenile· 
me1cri ilan olunur. 1-1110 

ULUS 

Doktor • 
,ı 

Ali Maruf Ünver Yeni Sinem< da 
DERİ, FİRENGİ VE 1 

BELSOGUKLUÔU 

~ 
Raşid Rıza Tiyatrosu 

HASTALIKLARI Bu akşam saat 20,30 da 

MÜTEHASSISI Bir Avuç Ateş 
Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

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

r~ 
t: 

1( 
Komedi 3 perde 

Çeviren; Kemal Güremen 
(Paprika ismile filme çekilmiştir 

Yerlerinizi gündüzden alınız 

. 

Tokat Vilayetinden: 
Tokat Vilayetinde yapılacak yedi aded mektebin inşa

sı yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle aşağıdaki 
şerait dahilinde münakasaya konulmuştur. 

ı - Yapılacak mekteblerin ikisi Tokat merkezinde 
beheri 39486 liradır. Birisi 2300 liradır. Kazalarda yapıla· 
cak mekteblerin beheri 20542 lira bedel keşiflidir. 

2 - Şartname plan ve modelleri görmek üzere 'Folfat 
vilayetine müracaat edilmelidir .. 

3 - İhale 15 nisan 935 gününe müsadif pazartesi gtinü 
saat 16 da Tokat vilayeti daimi encümeninde yÇ.ılacak
tır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliledir. 
5 - Münakasaya iştirak edecekler bedeli keşfin yttzde 

7 buçuğu nisbetinde muvakkat teminat vereceklerdir. 
6 - Münakasaya iştirak için taliplerin ehliyeti fenni

yesi haiz Nafıa Vekaleti veya Başmühendislikten verilmiı 
vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - Bu şerait dahilinde talib olanların teklif teminat 
mektublarmı ve istenilen vesikaları havi kapalı zarfları· 
ru ihale günü olan 15 nisan 935 pazartesi günü saat on ilcl
ye kadar Vilayet Encümen Riyasetine tevdi etmeleri tlAn 
olunur. (1625) 1-1288 

Nafıa Bakanlığından: 
13.4.1935 tarihinde münakasası yapılacağı ilin edilen 

Irmak - Filyos hattı üzerinde 8 muhtelif istasyonlaraaki 
bina inşaatına aid ilanlar iptal edilerek: 

Muhammen ihale bedeli 160 bin liradan ve muvakkat 
teminatında (9250) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a
meliyatın eksiltmesi 25.4.1935 ~rşembe günü öğleden 
sonra saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında De
~iryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılmak 
üzere yeniden münakasaya konulmuştur. 

İsteklilerin teklif mektuplariyle münakasa şartname
sinde yazılı diğer evrakı 25.4.1935 jerıembe öğleden ıon· 
ra saat 14 de kadar inşaat reisliğine makıbu.s mukabilinde 
teslim etmeleri lazım geldiği ve münakaea ıartnameıi ile 
mukavele projesi ve ilitiklerinden müre!tkep bir takını 
evrakı sekiz lira bedel mukabilinde bakanlık littaat &afi.e-
sinden alabilecekleri ilan olunur. (775) l-13H 

Sıhhat ve içtimai muavenet Ve· 
kaleti Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğünden: . 

Umum müdürlük binası evrak odasındaki bölme duva
rı söktürülecek ve iç oda genişlemek şartiyle yeniden 
yaptırılacaktır. Bedeli keşif (122) lira (33) kuruştur. Ta· 
lip olanlar şartamesinl görmek üzero ayniyet muhasibi 
mesullüğüne ve pazarlık için 10 nisan 1935 tarihinde saat 
10.30 da komisyonumua müracaat etmeleri. (787) 

• 1~1360 

Türk Tayyare Cemiyeti 

Umumi Merkezinden: 
Tane 

30 Sığır derisi 
150 Yünlü koyun derisi 
250 Çıplak koyun derisı 

50 Yünlü tiftik keçi derisi 
Polatlı Tayyare Cemiyeti şubesinde bulunan yulCarda 

yazılı deriler açık artırma ile 25.4.1935 ~erşembe günü 
satılacaktır. İsteklilerin o gün Polatlı şuöemizde bulun
maları gerektir. 

1-1364 

Komojco KaoJ~ 

SaçEksiri 
. c ff 

Saçlarm clökWmell11 Cı 
kepeklenmcsine mini ~ 
Komojen saçların kökl Cı 
kuvvetlendirir ve ~dıf 
Komojen saçların gıd~.., 
Tabii renklerini bOID""' 
latif bir rayiha1ı v•~ 
Komojen Kanzu.k Mi e i'f" 
ti maruf eczanelet'l• ıtr. 
mağazalarında bulun\11'· 

LlNlMANTOL KANZUK: ROMATİZMANIN KJ\f[ 
DEVASIDIR. 

Seyhan Vil&yeti Dai
mi EncümenındeF: 

1 - Ceyhan • Adana şosasının O + 000 - 6 + 200. td
lometreleri arasındaki toprak tesviyesi, blokaj ve kıfl11~ 
taş ihzar ve ferşl ile silindiraj ameliyatı otuz iiç bin Y 
doksan beş lira otuz beş kuruş keşif tutaA ile ekıiltın•>'' 
konmuştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ıunlardiH 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa işleri umumi §U"tnamul (Matb14 
D - Fenni şartname (Matbu) 
E - Husuıi şartname 
F - Keıif cetveli, tahlili ffat coweli, ınRl'.a.f _. .. 

tahrik türab, tekibi türab 
H - Şosa maktaı tulinial 
İstiyenler bu ıartnamo ve ovr.Mıaa teblltt tllM -~~ 

tinden maada matbu olıruyanlan bir liAı altmıf altı kuD"' 
bedel mukabilinde Seyhan nafta bq mihendiaHfinden -' 
iabltirler. 

3 - Eksiltme g3s ıenesl nisanının 14 ncl puar P°' 
saat (11) de viliyet daimi encümeninde yapdaoalttw. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktu. 
5 - Ekailtmeye girebilmek için "2489,, lira "65,, JA.atlJf 

verilmesi ve Nafıa Bapühendlaliğinden t:udikll feıısıi 
ehliyet vesikasile ticaret odasmın i~dı bulundutunıul 
seneye aid v~sikası göstennek lazımdır. 

6 -Teklif mektuplan Uçünci maddede yaaı saatttı' 
b1r saat evel viliyet daimi encümeni reisliğine verilec:ek. 
tir. Poeta ile gönderilecek mektuplar da nihayet üçüne 
maddede yazılı saate kadar gelmlı olması vı dlf zaifdl 
milhür mumu ile iyice kapatılmış olması btft'll'ldır. Post~ 
"da olan gecikmeler kabul edilmez. (1544) 1-122 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünded 

Aylık icar 
Muhammen 

Mahatleıl Mevkii sokağı Cinsi Metruke kıymeti Kas taıctlf 
No. Lira K. olduğu il' 

Yenişehir (Süleyman bey 385 20 00 Mütahe~ euret 
mezarlığı Hane ., 

Yukarda yazılı üç oda bir mutbah bir hala ve taşhil 
müştemil hane karının ihalesi 14 nisan 935 pazar günli sa• 
at 15 te yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin 18 liralık depozito makbuzu ile defterdar 
lıkta kurulan komisyona müracaatlarr. (749) l-128° 

40da 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

bahçesi karşısındaki apartıman· 
da konforlu bir daire kiralıktır. 1 SiNEMALAR 1 

d 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vuı İşleri MUdilrU Naıuhi 

I ]ENı' 1 
Gündüz: AYSEL türkçe filim 

Gece: RAŞiD RIZA Tiyatrosu 

BAYDAR B I R AV U Ç AT E Ş 
Çankrrı caddtsi cfrarındı fefıilat el ilinlannda; tiyatro dolayı -

BUGÜN BUGECE 

Duglas Fairbanks Jr. tarafından 
temsil edilen 

DtJŞl\IAN ELİNDE ESlR 

ll·Ulu& Basımıvindı bııılmış· ıiyle 6,48 matinesi yoktur fransızca sözlü biıyük harp filmı 

_ur. M k 1 • FiLMiNiN JLK GECESiNE AiT NUMARALI BİLETLER şıftf• 
'ıliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-..iiiiiiiiiiiiiiiiiii._, os ova gece erı DiDEN YEN[ SiNEMA KIŞELERINDE SATILMAKTADJI{. 


