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Gündelik BALKAN EKONOMİ KONSEYİ ------------... -

17, 1SAN 1935 ÇARŞAMBA 

l\'cvyorh, 16 ( A.A.) - lJcyli Telgraf & ... :::;e

tesirıin Ncvyork bildirmeni, Amerika işçi 
partisi liderlerinin 3.500.000 amelenin da
lıil olacağı biiyük grev lıazırladıklarını yc•z
nıaktadır. 

Elektrik ucuzladı 

Her yerde 5 kuruş 

Balkaıı antantı ve 
küçük anlaşmanın 

bildiriği 
Cenevre, 16 (A.A) _Küçük anlat· 

rna ve Balkan anlaıma11 konıeyi dün 
yaptığı müıterek toplantı ıonunda bir 
bildiriğ çıkannııtır. Bildiriğcle denili _ 
yor ki: 

Küçük anla~ma ve Balkan anlqrna. 
ıı, Avrupanın kuzey doğusunda kartı . 
laklı yardım andlaımaları yapmaya vı 
orta ve güneyi Avrupada süvenlik and· 
la1ma11nın tahakkuku yolunda konuı • 

(Sonu 2, nci sayı/ada) 

Osmanlıcadan 1 ürkçeye Karşılıklar Kılavuzu N.24 
l - Öz. ıiirkçe köklerden gelen sözlerin kar§ı&ına (T. Kö.) beldeği (alameti) konmuıtur. Bunların her biri hakkında ııran ,!J_ 

HCJ usmanlarımız.ın 

yazılarını gazetelere vereceğiz. 

(mütehauu) 

2 - }'eni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, franııızcalan yazılm11, ayrıca örnekler de konulmUflur. 

3 - Kökü türkı;e olan kelinuılerin bugünkü iflenmiı tıB kullanılan ıekilleri alınmııtır: Aslı ak olan bak, ıulı ügüm olan h""k" .. . u um, ınrkçe "çe1',, kökünden ı• 

IJr len şekil gibi. 
•aak ._ 
Ö no ... tası = Kavııt nokta11 

rnek· T d · d · 1 nu . · oros emıryolıyle Ankara emıryo u-
111.11 1ltisak noktası Eskişehirdir =- Toros de
s ıryoJıyle Ankara demiryolunun kav~ıt nokta-
' Eski.,eh. d. &!·· :ı lT iT, 

'-la•ık - ... Ö - Bıtııık, kavuşuk 
ın:nek: Fıtraten biribirine merbut değil, belki 
b·"~fisık denilebilecek derecede == Yaradılr§tan 
ltıbi . Celc r:ıne bağlı değil, belki bitişik deni/ebile-

1 
dPrecede. 

itil>. 
Ö s ::::: Benzeşim 

tnek · A b.d 'h · ·ı ''sat : ra ı e "sin,, ile yazılan ı tısas ı e 
iy;;: ıle yazılan ihtısas iltibas/arını rel'etmek 
ihtı ır = Arabçada "sin,, li ihtisas ve "sat,. lı 

l1t· sas benzeşim/erini kaldırmak iyidir. 

IC<\ et k Ör rne = Sığınmak 
rir~ek: Bu işde de alvı alinize iltica etmek iste

·· = B . iste . u ışde de yüce bağışlama111za sığınmak 
rım 

it . . 
tıcagah 
Ör ' melce = Sığınak 

hCk· /Jt' • €ırıı · ıcagahım olan sıneı mader =Sığına-
olan P.t·· ana kucağı. 

lılte · cı - S v ö - ıgınık 
rnek: Siyas· -ı . .. h -tere ı mu tecılere en çok musama a gos-

n Türk' • lı0§ _ ıye dir = Sıyasal sığınıkları en çok 
tıt.i l:oren Tiirkiye'dir. 

haı, ._ y 
Ö - angı 

ac:~ek: Yarasının iltıhabı gayrı kabili tahammül 
ara '>eb b lna~ · e oldu = Yarasının yangısı dayanıl-

lıtih acı/ara sebeb oldu. 
ak et . 

Örnek ınek = Katılmak . B . k • de il .' u ın ıl~b kalıramanlarrnrn saffına ben 

I 
tıhak . . . ar, etmek ısterım = Bu devrım bahadır-

11111 ittir suasına ben de katılmak isterim. 

Öt (teveccüh) = y·· 1 
rncıt. . one 

::::::: }'~ · lltıfatınız kalbimi ser~arı mesar eyledi 
one/iniz ·· ı- - · J d ld d gon umu ~vınç e o ur u. 

Utifat (teveccüh) etmek 
hoş davranmak 

Yönelmek, yüze bakmak, 

Utima etmek = Parıldamak, yalpırdamak 
örnek: J - Semada iltima eden bir necmı za· 
bire hasrı nazar ederek ... = Gök yüzünde parıl
dıyan parlak bir yıldıza gözünü dikerek ... 
2 - Ufk üzerinde ziyayı şemsin iltima ettiğini 
görenler ... """ Ufk üzerinde gün ışığının yalpır-
dadığınr görenler ... 

lltimaat = Yal pırı 
örnek: /Jtimaatı kamer, enzaumı taltif ediyor-
du = Ayın yalpmları, gözlerimi okşuyordu. 

lltimas (sahabet etmek) = Kayırmak 
örnek: Bu işin olması için bana biraz iltimas 
etmenizi rica ederim = Bu işin olması için be

ni biraz kayırmanczr dilerim. 

tltiva == Kıvrım 
örnek: Üstündeki hariri fi:;tancn iltivaları = 
üstiindeki ipek fistanın kıvrımları ... 

lltiyam bulmak = Onulmak 
örnek: Harbte aldığı ceriha iltiyam bulunca ... 
= Savaşta a/dıgı yara onu/unca .... 

iltizam etmek = Tutmak, yan çıkmak, yan olmak 
örnek: Siz beni iltizam ettikten sonra kimse
den korkmam =- Siz beni tuttuktan (Siz benden 
yan çıktıktan) sonra kimseden korkmam. 

l!zaın etmek - Susturmak 
örnek: Ne deliJ gösterdiysem cevabwı verdi, 
beni ilzam etti = Ne kanıt gösterdiysem cevabı 
nı verdi, beni susturdu. 

ima = lmay 
Örnek: A nlıyana bir küçük ima yeter - Anlı· 
yana bir küçük imay yeter. 

lma etmek = lmaylamak 
örnek: Jma etmek istediğiniz nokta gözümden 
bçaııı değildir - lmaylamak istediğiniz nokta 

göaümden kaçmıı değildir. 

imal etmek = Yapmak 
Örneık: Onun imal ettıgı tarzda güzel koltukla
rın emsali yoktur == Onun yaptığı yolda güzel 
koltukların benzer:i yoktur. 

imalat= Yapım 
Örnek: imalat hitam bulmak üzere olduğu sı
rada =- Yapım bitmek üzere olduğu sırada. 

imalathane = Atölye (T. Kö.) 

Mamul = Yapık 
ö_rne~: Ceviz ağacından mamul bir dolab = Ce
vız agacından yapık bir dolap_. 

Ameli c:::ı Pratik (T. Kö.) 

Nnzari = Teorik (T. Kö.) 

İmale etmek = Çevirmek, yatırmak, egmek 
Örnek: 1- Kalbinizi bu tarafa doğru imale e
den sebeb = Yüreğinizi bu yana doğru çeviren 
sebeb. 
'7 - Birçok uğraştıktan sonra istirhamımı is'ala 
ımale edebildim = Birçok uğraştıktan sonra 
ya/vardığımı yerine getirmeğe yatırabildim 
3 B' · . - ır o yana, bır bu yana imale ederek beni 
de ~aşırttınız = Bir o yana, bir bu yana eğerek 
benı de şaşırttınız. 

lınan - inan 
Örnek: Türklüğün terakki edeceğine, itı'/lı cde

cc~~nc im.~nımız vardır = Türklüğun ileri gide
cegıne, yukscleceğine inanımız vardır. 

imar etmek - Bayındırmak (Bak: abadan) 

lmdad etmek Yardıma k mak 

İmdad = Yetişme, yardıma koınıa 
lmdad! = Yetişi 
lınba etmek = Yoketmek 

?rnek: Harbın nihayetinde düıman {)rdularını 

ımba eden büyük kumandan ... = Savaııa sonun
da düımao ordularını yok eden Hyülc komataa ... 

lmhal etmek = Onellemek, önel yermek 
Örnek: Alacağınızı tediye etIMk inerim• /ıbl 
biraz .f mbal e~menizi rica edeceğim - A~•cafı• 
nrzı odenıek ısterim,· ancak biru ISnıllımıalsl 

(önel vermenizi) diliyeceğim. 

Mühlet =- Önel 

Örnek: Size iki ay mühlet ... ondan !IOnr• be• 
lemem = Size ilci ay önel ... oadaa «>ar• btlıl .. 
mem. 

imkan = imkan (T. Kö.) 

Ademi imkan = lmkinıızlık 

Adimülimkan -== lmkanaız 

Miimkün imkanlı 

Mümkün kılmak = Imkanlaıtırmak 

Gayrimümkün = İmkansız 
Gayrimümkün kllmak = lmkansazıaıtırmak 
imla = imla (T. Kö.) 

İmli etmek = Doldurmak 

Örnek: Bu lutluııuz kalbimi hissiyatı meserret-
le imla eyledı' - Bu k - • . . . - ayranız yuregımı sevıno 

duygulariyle doldurdu. 

l mrar etmek _ Geçirmek 

Örnek: Gümrükten imrar edilen sandıklar = 
Gümrukten gcçirilcıı sandıklar. 

Mürur = Geçme 

Örnek : Bu sokakt -an yuk arabalarının mururu 

mem_nudur = Bu sokaktan yük arabalarznrn geç

me ı yasaktır. 

imsak etmek = Kısınmak 
Örnek: Sarliyatta biraz imsak ~tmek lazım • 
Harcamada biraz lcısınmak ıerek. 



• 

-
Balkan ekonomi konseyi 

yarın toplantılarına 

başlıyor 

j ç D y u K L A al Balkan antantı ve küçiil< ri 

ınlaşmanın bildiriği 

(Başı 1 inci sayıl ada) 

Karonis, murahhas. B. X. Zolotas, mu
rahhas. B." A. Argüopulo, murahhas. 
B. Kiryakopulo, murahhas. B. Haciva • 
allyu, k~tib. 

Yugoslav kurulu 
BB. Pelivanoviç, Sava Obradovlç, 

Milenkoviç. 
Konseyin görüıeceği mevzular; Bal

kan antantı daimi konseyinin yani dış 
i~leri bakanlan konseyinin tesbit ettiği 
protokolda tayin olunan konulardır. 

Daimi konsey; antant ülkeleri ara • 
amda ekonomik münasebetlerin dü
zeltilmesi ve peki§tirilmcsi için ve 
antantın ekonomik alanda üstün so
nuçlan elde etmek ülküsiyle halli ge -
reldi cörülen bu konular üzerinde bir 
arnıtınna yapbnnak ve istişari bir oy 

elde etmek amaciyle, kendisinin ynrdım 
cı mganr olan ekonomik konseye bazl 
meselelerin tetkikini havale etmiştir. 

Antant ülkeleri arasındaki münase -
betlerin nasıl ve ne ,ekilde olacağı ve 
ülkeler arasındaki ticari münasebetleri 
guçlüğe uğratan tedbirleri ve bunlann 
ortadan kaldmlma11 sebebleri gibi çok 
Önemli bir yükümü olan konsey yann 
başlıyacak olan toplanbsiyle, antant 
ülkelerinin dünya piyasasiyle kredi ha
knnından mevcud münasebetlerini dü-
7.eltmek ve arsıulusal ticaret münasebet 
lerini yoluna koymak amaciyle gereken 
tedbirler Üzerinde uğraşacak ve üçün • 
cü bir iş olarak da antant ülkelerini bir
birine bağlayan laJrl vasıtalanrun ge -
liıme ve tamamlanmaır ve bu alandaki 
işlerin kolaylaştmlm.aaı gibi çok enle -
resnn bir konunun antant ülkeleri için 
en faydalı olan biçimini tesbit edecek
tir. Konseyin işleri arasında genel bir 
değeri olan turizm işinin de müşterek 
bir cebheden ıslah ve orğanizc edilmesi 
vardır. Turizm iıinin bir kolu olan mÜ· 

·na kale i~lerini tanzim ve düzenine koy
mak üzere Belgradda toplanan lı:omite
nin tetkikleri ve aldığı ıonuçlan da 
konseyde tetkik edilecektir. 

Bütün bu sorumlann konseyde top-

lmtidad = Uzam, boy 

Çin elçiliği müsteşarı 
geliyor. 

lıtanbul, 16 (Telefon) - Çin elçi -
liği müsteşarı ile elçilik ataıelep bu ak
•am Ankaraya aittiler. 

Haliç şirketinin önergesi 
latanbul, 16 (Telefon) - Haliç 

şirketi pazarlık uyarsa şirketin 
bütün mallarını iki yüz bin liraya 
belediyeye devredecektir. 

Halk partsinin balosu 
lstanbul, 16 (Telefon) - Halk par

tisi lıtanbul merkezi ayın yirmi beşin
de bir baro verecektir. 

lu bir halde görütüleceği umulmakta ~ 

dır. 

Konıey loplnnblarırun on gün kadar 
sürecei:ri tahmin edilmekte ise de uza
mak ihtimali de vardır. 

Konseye ilgili bakanlıklar olan dışa
Tı işler, maliye,. ekonomi, bayındırlık, 

tanın, gümrük ve inhitarlar bakanlık -
lanndan münasib delege veya uzman • 
lar tayin edilmiştir. 

Konsey Hilaliahmer genel merkP.zi 
binasında toplanacak, ve konseyi ynn:ı 
Oıf81'J lıler Bakan vekili Bay Şükru 
Kaya aaat 16,5 da bir açq eöyleviyle 
açacakbr. Aynı akıam Dııan itler Ba
kanlığı sayın konuklarına ilgili ülkele
rin kor diplomatiki ve bakanlar ku -
ruliyle ligili olanlar da bulunduğu halde 
Ankarapalaata büyük bir dine ve sonra 
ıuvare verecektir. Çalışına sırasında E
konomi Bakanı Celal Bayar, Türkiye 
ulusal ko:nitesi başkanı ve Balknn kon
seyinde Türkiye baş murahhası Trab
zon aaylavr Hasan Saka tarafından 
birer çay ve delegelerin dönme aır.lla • 

J 

rında da Dııan itler Bakanımızın bir 
akşam yemeği vereceği haber alınımı 
tır. 

imtiyaz = Aynt 

l{adınlar kongresi 
lstanbul, 16 (Telefon) - Kadınlar 

kongresi için bugün de l1tanbula bir 
çok salkurlar gelmİ!lİr. Aranalusal ko -
mite Yıldızda toplanblanru devamlı O· 

)arak yapmaktadrr. Bugün komite o:ka· 
dın haklan» nı konu§muı ve münaka • 
şalar olmuıtur. 

İstanbulda hayat yiızae 
otuz ucuzladı. 

lstanbul, 16 (Telefon) - lıtan
buJ ticaret odasının çıkardığı bir 
istatistiğe göre lıtanbul' da yaşa
mak 1929 yılına göre 1935 ıuba-
tında yüzde otuz ucuzlamıştır. la
lanbul'da 39 esnaf kurulu vardır. 

Bazı dairelere tahsisat 
korunak için bir kanun 
Bazı dairelerin 1934 yıL büdcelerine 

2.889.000 liralık tahsisat konulmaıına 

dair kanun layihası Kamutayda ruzna -
meye alınmıfbr. Pertembe toplanbıın -
da görüıülecektir. 

Bu layihaya göre Ankara belediye. 

ıinin büdcesi hükumet merkezinin çok 

önemli ihtiyaçlarını kar§wyamamakta 

oldu~u anlaşıldığından ıehrin bu za · 

ruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere ge • 

nel büdceden vade ve faizi B kanlar 

Kurulunca tcsbit edilmek üzere Anka

ra belediyesine 250 bin lira borç veri· 

leccktir. Bundan ba§luı Trakyaya yer -

Jeıtirilecck göçmenlerin masraflannı 

kar§ılamak için İçeri l§ler Bakanlığı 
büdcesine 450 bin lira, polis knrakolla
n yapımı için emniyet işleri büdcesine 
20 bin lira, uyuşturucu maddeler mhi -
san mütedavil sermayesi ıiçin ekonomi 
büdcesine 250 bin lira eklenmektedir. 

General Esad - Son Posta 
dil evi. 

İstanbul, 16 (Telefon) - General 
Esad Son Posta gazetesinde geçen uh 
tihad ve Terakki na11I doğdu ve nasıl 
öldü » tefrikasında vakaların deği,ti

rilcrek kendisine hakaret edildiğini ile.'.İ 

sünnüt ve gazeteye karşı dilev açmıştı. 

Bugün hakyerinde müddeiwnumi suç
lu gazete sahibi ile yazı işleri müdürü
nün ve lefrilmyı yaznn yazıcının 480 
inci maddeye göre cezalandırılmalarını 
İstemiştir. 

Bir yokatım cezası 
Hırsızlık suçunun kamtlannı orta 

dan L:aldınnak için iki lcişiyi öldü~k 

ten suçlu Mehmed oğlu arabacı Halil 

ile Maksud oğlu çapacı Sadrinin ölüm 

cezasına çarpılınalan hakkında Maniıa 

ağır ceza hakyerinin karan tasdilc için 
Kanmtaya bildirilmiıtir. 

Kükürd yollanacak 
Bağcdanmız, bağlannı külriirtlem' le 

için piyasnda lüzumu kadar kükürt bu 

lamadık)arından tikiyet etmekteydiler. 
Öğrendiğimize göre, Keçiburlu kükürt 
fabrikasında mcvcad 300 ton kükürt 
piyasaya çıkarılmıştır. Sümer Bank ta 
rafından ithalat müsaadesi alınmış o . 
lan büyük mikdnrda kükürt de piyasa -
ya maymn ilk haftaıınm ilk gÜnleri 
içinde çıkanlacaktrr. 

Bu ıuretle piyasada kükürt buhranı 

kalrruyacak ve ihtiya~ niıbctinde kü . 
kürt tedarik ct~k imkanı hasıl ola -
caktır. 

Bundan başka, Keçiburlu fabrikası, 

haziranda umumi ihtiyacımızr kar9ıla -
dıktan ba§ka artacak mikdarda kükürt 
üretimine başlıyacak ve böylece, mem -
lckette kükürt işi kökünden halledilmiş 
olncakbr. 

(Başı 1. inci sayı/ada) 

ına.J~n 

esaslı Önem verir. 

Sen Jermen, T r ianon ve Neuilli ba 

"i andlaımalarıru imza cclenleriıı siftA 
durumlarının değiştirilmesine gelinct 

beş devletin mümessilleri bu husuf!' 

B. Lava\ tarafından yapılan tefsirlJ 

öğrenmişledir. 

iki grup d evletlerin daimi kon.C~ 
Uluslar Derneği r,onseyinin üsnornai 

toplantı devresi sırasında yeniden bit 
toplantı dahn yapacaklardır. 

İstanbulda 23 nısan 
lstanbul, 16 (Telefon) - lstaniJ 

Halkcvi 23 nisan gÜnÜ üniversite ır 

lonunda bir toplantı yapacak, topJa.,tl" 

da .öylıevler eöylenecek ve tehir bılll • 

doıu bir konser verecektir. · 

1\lali)cllc teşkilat layihası 

Maliye Bakanlığı hazırİama"' 
ta olduğu teşkilat layihasının ıner· 

kez kısmını bitirmiş ve taşra tetki• 

latı üzerinde çalışmaya baılanııt" 
tır. Layiha ay sonuna kadarı-· 

mamlanmıf olacaktır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111 ınfllf 

Otuzuncu kı]avuı

da aylık aboneleri· 

• 

miz dolııyor. 

gönderilebilmesi 
çin ~imdiden yenı· 

lenmesi. 

lncizab etmek = Kapılmak, tutulmak Nafiz - Geçen, iıliyen 
Ôrnek: 1 - Bütün yol imtidadınca mamur köy
ler gördüm = Bütün yol uzamınca bayıncllr köy
ler gördüm. 

Örnek : Vatanda§1ar arasında imtiyaz dıi§ünıile
mcz = Yurddaşlar arasında ayrrt düfiinülemez. 

imtizaç etmek c::: Kayna§mak 

Örnek: Bu nazarfirib cemale incizab etmemek 
mümkün değil = Bu göz alıcı güzelliğe kapıl
mamak (tutulmamak) elden gelmiyor. 

Örnek: Nafiz bir nazarla yüziJme baktı s::: lıJ' 
yen bir bakışla yUziimc baktı. 

2 - Dere imtidadınca sıra evler gördüm = De
re boyunca sıra evler gördüm. 

lmtid:ıd etmek = Uzamak 
Örnek : Bugünkü içtima dörtte lıitam bulacak
ken sekize kadar imtidad etti = Bugünkü top
Janu dörtte bitecekken sekize kadar uzadı. 

imtihan - Sınaç 
Örnek : Mekteb imtihanları mayıs sonunda icra 
olunuyor = Okula smaçları mayıs sonunda ya
pılıj•or. 

imtihan etmek = Sınamak 
Örnek: Gençleri imtihan etmcıt oyıe ehemmi
yetsiz bir iş değildir -= Gençleri sınamak öyle 
önemsiz bir i§ değildir. 

Şifahi İmtihan = Sözlü amaç 

l"ahnri imtihan = Yazılı şınaç 
]' ecrübe -= Deneç 

Örnek: Tecrübe, ulilmu bazıranın en mUhım is
tinadgahıdır = Dencç, bugünkü ilimlerin en ö -
nemli dayanağıdır. 

Tecrübe etmek = Denemek 

Örnek: Bu izam ettiğiniz ı:ıı, musaaae eaerse
nı'z, bir de ben tecrübe edeyim = Bu büyü.kse-di
ğiniz işi, izin verir&eniz, bir de ben deneyim. 

imtina = Abay 

Örnek : lmtin:ıa sebcb yok, rcyinizi vermelisi
niz - Abaya sebeb yok, oyunuzu vermelisiniz. 

imtina etmek Abamak 

Örnek : Böyle bir vazifeden imtina etmek için 
esbabı muhikka göstermelisiniz = Böyle bir ö
devi abamak lçin hal:Jı sebebler göstermelisinı'z. 

Reddetmek Reddetmek (T. Kö.) 

lmtisal etmek - Uymak 

brnek : Emrinize imtisal edeceğim = Emrinize 
uyacağım. 

imtisas etmelc (mas) = Emmeli 

imtiyaz = Bırakığ 
Ornek: Çin, hututu hadidiyesini işletmek imti
.yazıaı bir alman kumpanyasına vermişti = Çin, 
'demiryollarınr işletmek buakığını bir alman 
kumpanyasına vumi§ti. 

Örnek: iki dü§man gayet eyi imtizaç ettiler c::: 

1 ki düşman pek eyi kaynaşttlar. 

imtizaç etmek = Baydaşmak, geçinmek, uyuımak 
Örnek: Onunla imtizaç etmek zannedildiği ka
dar sühuletli değildir = Onunla baydaşmak 

(geçinmek, uyuşmak) sanzldığı kadar kolay de
ğildir. 

lmtizaçsız = Geçirmü. 

Örnek: lmtizaçsız bir adam - Geçimsiz bir a
dam. 

Ademi İmtizaç .ı:= Birle§emezlik, geçinemezlik 
Örnek: Aralarındaki ademi imtizaç yevmen fe
yevmen tezayüd ediyor = A.ra/arrndaki birle§e· 
nıezlik (geçincmezlik) günden güne artıyor, 

lmza = imza (T. Kö.) 

inadına = Zoruna 

ln'am, inayet = Kayral 

inan = Dizgin 

Örnek: Süvari, nagihan öniindeki sahai fesihada 
irhayı inan ile = Atlı, birdenbire önündeki ge
niş alanda dizginleri gevşeterek ... 

lnbat == Bitim 

lnbisat = Sünüm 

Örnek: Cisimler hararet altında inbisata uğrar
lar = Cisimler harard altmda sünüme uğrarlar. 

1 nbisat etmek = Sünmek 

Örnek: Her cismin inbisat etmek kabiliyeti bir 
değildir = Her cismin sünmek gücü bir değil
dir. 

lncaz etmek ıı= Sözünü yerine getinnek 
Örnek: Merd olan verdiği sö:ıü inc;u eder = 
Er olan 1•erdiği sözü yerine getirir. 

1 ncimad etmek = Donmak 

Örnek: Bürudetten incimad eden fukara = So
ğuktan donan yoksullar. 

Camit = Donuk, cansız 

Örnek: 1 - Neye öyle camit bir tavır almışsın 
-=- Neye öyle donuk bı'r duru§ almı:jsın. 
2 - Camid cisimlerde hay;ıt yoktur = Cansız 
cisimlerde hayat yoktur. 

lnd = Yan, göre, - dıkte 
Örnek: 1 - Sizin imlirıizde bıicürı kudsi şey
ler abestir = Size göre (sizin yanmızda) bii -
tün kutsal şeyler boştur. 

2 - inde/müzakere -= Konusuldukıa. 

indi, keyfi c::ıı Kendiz 

indifa etmek = Fışkırmak 
Örnek: Yanardağ indifa ediyor = Yanardağ hş
kınyor. 

lndiras etmek = Batmak, kaybolmak, çökmek 

Örnek: lndiras eden osmanlı imparatorluğu C'IO 

Batan (çöken) osmanlI imparatorluğu. 

2 - Münderis olmu§ devletler = Kaybolmuş 
devletler. 

lnfak etmek = Beslemek, yedirip içirmek, ıeçm
dinnek 

Örnek: Bütün bir aileyi infak etmek kolay bir 

vazife değildir = Bütün bir ardayı beslemek 

(geçindirmek, yedirip içirmek) kolay bir ödev 

değildir. 

Nafaka - Geçimlik 

Örnek: Zevcesini tatlik <'tti, nafakasınr veriyor 

.... Karısmı boşadı, gc~·imliğini veriyor. 

infaz etmek = Geçirmek, yürütmek 

Örnek : Dünyaya hükmünü infaz edenler bile 

böyle cüretkarane hareket etmemiştir = Diinya

ya hükmünü geçirenler (yürütenler) bile böyle 

küstahça hareket etmemi§tir. 

Nüfuz = Geçme, i,lcme 

Örnek: Yağmurun iliklcrıme kadar nüfuzu yü

zünden hastalandım = Yağmurun iliklerime 1::ı

dar geçmesi (ı'şlemesi) yüziinden hastalancllm. 

Nüfuz (Tesir anlamına) = Etke 

Örnek: Orıun nüfuzu her yerde caridir = Onun 

etkesi lıer yerde yüriir. 

Nüfuz etmek ... Geçmek, itlemek 

ÖrneJc: Rutubet kemiklerime kadar niiluz etti 
= Islaklık kemiklerime kadar jşJedi (g~çıi) 

Nafiz = Etker 
Örndk: O kadar nafiz olsaydım aeıer yspard~ 
= O kadar etker olsaydım neler yapsrdıSJJ· 

infial = Küaü 

Örnek : Bana karşı infialinizin esbabım bir tO~ 
Jü idrak edemiyorum = Bana karşı klisünüıD• 
sebeblerini bir türlü anlayamıyorum. 

Seriülinfial = Teaküser 
ömcık : Arkadaşınız ne seriülinfial bir aa&JJJll1' 

= Arkadaşınız ne teskUser bir adammı§. 

Münfeil olmak == Küsmek 

Örnek: Bu hareketiniz üzerine mOnlail olm•fll'
1 

elden gelmiyor = Bu hareketiniz Dzer/ne )il 

memek elden gelmiyor. 

lnfikak etmek = Ayrılmak (Bak; Fek) 

infilak = Patlama 

Örnek: Haydarpaşa istasyoılU infilfıkr lstaab~ 
clehşet içinde bırakmı§tı = Haydarpaşa dııt 

patlaması, lstsnbulu korku içinde bırakmıştı. 

İnfilak etmek = Patlamak, patlak vermek 

ÖNERGELER 
Kılavuz sözleri üzerine, her listeııİJI 

(ULUS) ta çıktığından ba§lamak üzeri 
bir ay içinde, iıteyenler yeni bir öner 
ge ileri ıürebilirler. Bunlar T. D. T. C. Gr 
nel Katibliğine fU ıekil altında gönderi· 
lecektir: 

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

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

Önergem şudur: , • . . . . (1) 
İmza 

11 
(1) Burada bir önerge göstcrilmiyen yazılar • 

1
! üzerine bir §ey yapllamıync:ıktır. ' 

- - -



~ Rus arı üzerine 
Ualarıa ıık .. l . . d lı tı d • • savaş gun erımız en e 

, ostuz. k .. -
ıçin b" . • aragun dostu oldugumuz 

, ırıbir· . 
&tçt~k ırnıze olan bağlılığımız gün 
ha.ıd Çe kuvvetleniyor. Böyle olduğu 
retı e ~e onlar bi.ıi, ne de biz onları ge-

• ru
1 

gıbi tanıyoruz. Mesela bugünkü 
arı ii . 

'a k' zerıne bilgimiz çok azdır. Oy-
1 Yen· b" teku~- . 1 ır ulusal ar yaratmak ge -

. gını duy b' 1 . 'd lfiye . an ız er, rus arını ıyı en 
otre dınlemeğe duymağa, anlamağa, 

nıne~ ih 'Q. ge tiyacımız var. 
'<aın Us arı, müzik bakımından nedir? 

~ l ızca bü .. k t ııuıu. d yu savaşın sonunda stan-
baha ~~duran balalayka müziki midir? 
luııu ~~~sek klaaik bir müzikleri oldu
l:rilJ ılıyordu: ama bunun iç sava§ 
'°Yı·~lnda öldürülmüş olduğunu bize 
~d:Yorlardı. Düşünüşlerini büsbütiin 
Olan. ele§tiren bir ülkede, idealci i9l 

bur· ar, attık nasıl açılabilirdi? Art~k 
Juv-a Y 

lltatıti ,aşayışından doğmuş olan ro -
~ :ı:nıe ye yer olabilir miydi? 

larııı:•ları~ :n büyük düşünce adam
ıu. an, bır ıki yıl önce ölen ünlü Lu-
~ar&lti • 
~ ~ • rus mkılabının onuncu ydın • 

Crdiğ' bi ,, 1 r konferansta şöyle der: .._ :s· 
çtıl\lttt .. ız realiteyi kabul ediyorıu, 

ltla. dun ile yarın bugün içinde kar-
ıifor .. k . !ettı. .

1 
• çun il bız yarınki sava~ın 

•ı ed 1 "a en eri ve yapanlarıyız. 
l'li t ununıa bt!'taber, gene bundan ötU· 

' eaı· tiliı ıteden tamamiyle "mutmain,, de· 
tun· Onun işleyici kuvvetlerini milm· 

Olduw 
fi, b· gu kadar çabuk tanzim etrM--
1 trlbtı"r w• • • B . 1 tritn· :ı tnegı ısteı:ıız. u ışte ar, e • 
lfr. tzde pek büyük bir kuvvet olahl· 

··a 
le h' 0 tnanda veya dramda değilse bi· 

ff ti'. tç 0 1tnazsa operalarrmızda, binlerce 

~ ll}'i birleştiren büyük toplantıları -
1
lda hüy··k k' · b 11 · · · tr u ter ıpcı sem o erımızın 
ı tıed 

ti en bulunmasın Belki bunun re-
ı~ 

bu e olmadığı söylenecek. Şüphesiz, 

lib·toınantizmdir, çünkü unsurları bi • 

le itleriyle inanılmaz !bir biçimde bir • 
§ıııi . !:at §tır. Böyle olmakla beraber haki-

1 sadakatle gösterirler.,, 
Sı: .. 

• te Sozlerden anlaşılıyor ki rus ına.-
tyaı · 

~ lZlnası romantizmayı kovmuyor. 
eıır· 

'o 1 Yeni bir cemiyet kurmanın, ardaıı 
11 lte rtede yararlanacağını anlatıyor. 

to ~tıs cürnhuriyetleri birliğinde tiyat

lığlllltı az zamanda büyük inkılaplar yap-
ı 1tıt g·· d'" . k re . or uk. Sınemada, acı ve açı 

aıı:ı: 
llil· tnanxn yakıcı ve titretici doku -

b,:1 ~~du.~~nu anladık. İki Uç yıl önce 
~ fi~ gordugUmüz (Mustafa) adlı ru. 

tıi .. ni bir anarsak, rus sinemacılığının 
Cı.ınd k' e ı arttklığı anlarız. 

li(:us ariyle bir iki kez buluşabilmi· 
~ktr. I'tadyolardan aldığımız doku • 

A di, ~r ise ~ize büyük bir şey öğretme· 
~Unı/sa kı biz, ister dünkU, ister bu -
\ıı u tus arına yaklaşmalıydık. Çün • 

te' tus CÜnıhuriyet}er birliği. herbirl 
4 ndi k .. ı 

di ı... U.türünde başına buyruk, ken-
l\Ultü ·· .. ~ illa- runu yokluktan varlıga çıkar -

lt•aga, "eya varlıktan yükseltmeğe ça • 
'n b· Ulıısl ırçok ulusun topluluğudur ve bu 

terekarı~ ~~rçoğu bizimle, ger~~ ırık, 
~'tıhktltUıtur bakımından büyük bır ya.. 
l'İi.tlt adır. Azerbaycan, Özbekistan, 
~ tnenistan, Tacikistan, Başkürdia-

' k:az,.ki .. " Un aıltıaıt "' starı, Çuvaş.... külturun 
~· ~ ta oldugw u yönden yapmakta ol· 

&u ·ı • 
d ~t~. ~1 erlemeden habersiz kalmaınab • 

ltıır asıl ki büyük Rusya bile kendini 
an b"" . 

~ak Utıin ulusların kültürlerini en 
~~ ın~an takip edip gitmekten kendin! 

": g(),._ .. 
ll ""uyor. 

tıı:ırı b~~e rus müziğinde türık ktiltüril • 
oııil uyük dokunağı olduğunu bilsek, 

\terece~ . . v. _1 
~t\la gımız değerin yükselecegııııı 

lpp:;iz. Rus, büyük müzikçilerinden M. 
dilt to" • İvanov'un şu sözleri ne ka· 
f1e anıaınlrdır: "Müziğin ilerlemeleri· 
,. &elince b" h k · ·· ·· d · ve ıar1n . • ız er esın onun eyız 
~a.'ll ' tster istemez bizimdir. Bizde çok 
1 an O tr 111e .. rtaasyadan alınma halk tem • 
'odiJ gore bestelenmiş senfoniler, rap• 
~İi2:i~r. 'Ye süvitler gibi şekillere !bağlı 

a lzerleri pek boldur.,, 

~ilce undan bir, bir buçuk yüzyıl kadar 
il Yarat 1 .. ·~ı va.k 1 mağa başlanan Rus muzıg ' 
türe te göre Rusya'daki ulusların kül
.ı e en ·1 "eıı . 1 eri olanlarından alınmış mo-
~ erın b" ~~ii .. garp tekniği ile işlenerek ır 
b ıı.ıuk ·ı .. lliy ı e ortaya çıktığını daha ıyı 

o ruz 
• l:ıug ... 
0"ce Unkü rus müziği, bir iki gün 
1 t1 .... gelen, değerli ve sevimli konuk • 

'4.lt 
rus :ı an da işi tece -

ULUS 

AVUSTURYA, MACARiS'f 1\N, BUL(;A RiS'fAN. 

Sil ahlanmalan hakkında Fransa ve küçük anlaşma neler düşünüyor? 

Paris, 16 (A.A.) - Paris gaze
teleri Avusturya ile diğer silahsız 
devletlerin silah)anması sorumun
da B. La val ile küçük anlaşma ve 
Balkan anlaşması arasında anlaş
mazlık olduğunu tekzib ediyorlar. 
Bununla beraber bildirmenler, kü· 
çük anlaşma mahfillerind~ mem· 
nuniyetsizlik olduğunu gızleme-
mektedirler. 

Pertinaa, B. Laval'i Stresada ö-

nemli bir yanlışlık yapmış olmak
la suçlu görüyor. Ekselsiyor gaze· 
tesi 8. Makdonald ile 8. Musolini, 
Tuna sorumunda ilgili devletlere 
gizli bir bildiriğde b.ulunmakla ik· 
tifa etmeli idiler,, dıyor ve şu su-

retle devam ediyor: 
Gerçi Stresa bildiriğinde bu su-

retle bir fıkra eksik olacaktı. Fa· 
kat Cenevre konseyinin toplantısı 
daha baysallık içinde olacaktı· 
"Tadil kelimeleri küçük anlatma
da kay,~ılar yaratmıttır. B. Titüleı· 
konun pek ainirlenmit olduğu ve 
8. Laval'in konferaıu mukarrera
tına üç devletin andlatmalardaki 
toprak hükümlerine yapılacak her 
türlü muhalefete kartı koyacakla· 
rını söylemek ıuretiyle kendisini 
zorlukla teskin edebildiği anlatıl· 
maktadır. 

övr gazetesinin Cenevre bildir· 
meni fransız güvenlik 11yasasının 
üstünlüğü hususunda çok akım· 
sardır, küçük anlaşma, balkan an· 
}aşması, İtalya ve Avusturya ara· 
smda, iki taraflı yardım andlat· 
maları şimdiden hazırdır ve Ro
ma' da imza edilecektir. Laval, 
Litvinof, Potemkin ve Beneş ara· 
larındaki görütmeler ve franıız • 
sovyet anlaşmalarının metnini çar
taınba gününden önce tesbite İm· 
kin verecek tekildedir. Fransa, 
Sovyetler Birliği ile iki taraflı bir 
anlatma yapmasını tercih etmiıtir. 
Fakat bu anlatma Lehistan veya 
Romanyaya karşı olarak tefsir e· 
dilemez. Bir bildirmenin düşünce
sine göre Alrnanyanın Cenevreye 
dönmesi ve Lehistan ile Çekoslo
vakya arasında ilerde bir itbirliği 

mudu akımsar olmak için bir ıe-u . 
bebdir. 

Pöti Pariziyen gazetesi yazıyor ı 
Lehistan dış bakanı, 8. La val'in 
ilk doğu andlaşması, projesi yeri
ne bir sıra iki taraflı anlaşmalar 
gözeten teklifini dostça karşılama· 

- _ .. 

Evelki gece Sovyet Elçiliğinde ..-eri

len suvareden intibaları 
Yukarda solda: Bayan Maksakova 

. d"yor Yukarda sağda: Da • 
tegannı e ı ' w da ı 
vetlilerden bir grup. Aşagıda sağ 
Salonun görUnUşil. ----
(Artistlerin bu akşam halkevinde '{ere
cekleri müsamerenin programı altıncı 
sayıl adadır.) 

-=-
yırnız· • yüksek, insani bir inkılab musi • 
g . . d ~ 

kisidir. Bu değerli arınanlar, bızım og-
ınakta olan musikimiz için en cesaret 
verici örneği göstermiş olacaklar. On· 

.1 . . · e saygılarrmı-
lara içten sevgı erımızı v . . 
zı bildirmeği birinci ödevlerımızden 
sayarız. Kazım Narr:i VURU 

mı:ıtır. Gerçi ne "evet,, ne de "h.ı
yır cevabım vermiştir. Fa' r~ belki 
B. Laval Varşovaya gittiği zaman 
giJişini değiştirecektir. 

Maten gazetesinin özel bildir
meni diyor ki: "Hiç bir kimse', e 
gizli değildir ki birçok ülkeler Al· 
manyayı suçlu görmekte pek b1r· 
Jik değillerdir. Bu alanda Lehıs
tan başta gelmekte ve Danimarka 
da ona katılmaktadır. Konseyin 
lttif akla karar vermesi gerektiği
ne göre Stresa' da hazırlanan ka
rar sureti projesinde bazı değişik
likler yapılması iktimal içindedir. 
Pöti Pariziyen bildirmeni, Laval
in Almanya ile darılmak istemi· 
yen bazı ülkelerin karar suretin
den Almanya için hakareti göze
dir her türlü fıkrayı çıkarmak is
tedikleri anlaşılmaktadır. 

Pertinaa, Eko dö Pari gazete
sinde; bitaraf ismini alan ü)kele· 

rin çekingen davrandıklarını bil
diriyor. 

xxx 

Paı·is, 16 ( A.A) - Dünkü Cenevre 
konuşmaları hAkkında gazeteler, ıon 
kararın temelinde tam biı· anlaşma ol • 

duğu halde, ,eklinde bazı anJa9mazlık

lar olduğunu yazmaktadırlar. Gazete • 

leıin bir çoğu, erk! düş·nanlarm yeni -

den silahlanması sorumunun küçük an

la§ma devletleri arasında yarattığı yan 

kıya ve B. Lavalin bunları teıkin yo -
lunda harcadığı emeğe işaret etmekte -
dir. Polonyanrn tereddüd ettiğini ya
zan Matea gazetesi diyor ki: « Gün a
kımsar bir bava içinde ıona ermiştir. 

Fransa, lngiltere ve ltalya arasında 
tam bir anlaıma vardır. Ve buaa Çekoı 
lovakya da girecektir. » 

Övr gazetesi de töyle yazıyorr «Dün 
akşam Cenevredeki düıünüm ıu idi: 
Eğer fran11z ıalkuru ıonuna kadar da 
yanırsa Streıada hazırlanan ihtar oldu
ğu gibi kalacaktır.> 

~~--~----------· ... ------------~~-
Ergani tahvillerinde kazanan numaratar. 

MırlrH l>anturnda Ergani lstlli rasının ntramlyeleri getlllrken. 

Dün Ciimhuriyet Merkez Ban
kaıında ikramiyeli Ergani lıtik
razmın A. 8. C tertiblerinin dör-
düncü çekiti yapılmııtır. Bu çe
kiti de büyük ikramiye olan 
(30000) lira 156280 numaraya, 

Sıyasal başkanların 
muhakemesi. 

lıtanbul, 18 (Telefon) - Atinadan 
bildiriliyorz Sıyasal parti önderlerini 
muhakeme edecek harb divanı batkan
Iığına donamna genel komutanı tayin 
edilmiı ve ordunun temizlenmesinin 5 
mayııa kadar yetirilrneslne karar veril - \ 

mittir, 

ikinci ikramiye olan ( 15000) lira 
1416 numaraya çıkmıttır. 1'"~ ~, 

125594, 147426 numaral~. 
bin 184093, 170706, 138477, 
152970, 154312 numaralar dokuz 
yüz dokuzar lira kazanmqlardır. 

Bir V enizelist gazetenin 
çıkmasına müsaade 

edildi 
lıtanbu.I, 16 (Telefon) - Atinadan 

bildiriliyorı Azanın ilk günü kapatılan 
Etmoı gazetesinin yeniden çıkmasına 

mü&aade edilmiş ve razete dün ak!am 

çıkmııtır. 

ı 
f)üşünüşfor 

Kültürel münasebetlerin 
değeri 

Bir otaqi ve kontenjantman devri 
ya§ıyoruz .Bütürı uluslar yabancı mah
sullere kapılarım kapamak yolunda bl
ribirleciyle yarışıyorlar. O kadar ti 
uzun asıclardanberi medeniyet bu k• -
dar büyük bir ulusal bencillik devresi 
daha görmemİ§tİr diyebiliri:z. 

Bununla beraber ekonomile alaad• 
bütün şiddeti ve hıziyle devam eden bu 

"kapalı sınır., sıyasasr Jıenilz, sanat "~ 
kültür mJnasebetleci üzerinde pek v•
him tesirler yapmamıştır. 

Bunu insanlık namına memnu
niyetle kaydedelim. Çünkü, hatta ea 
ileri uluslar için bile, yabancı saızat 

adam/arma ve mahsullerine kapılarım 
kapamak, kendi kültür ve sanatlarrıua 
inkişafzm yavaşlatmak ve daha dar bir 

çerçeve içinde habsetmeJı demehir, 

Kültür ve sanat i~lerini, bu bakımda. 
ekonomik işlecdea ayırmak ve yaba.acı 
tesirleria bir ulusun kültün} yübel -
mesindeki büyük ehemmiyetini tam • 
mak Jbımdıc. 

lnsanlığın ideali olan ebedi barrı n 
baysallık davasında da arsıulusal samt 
ve kültOr münasebetlerinin bayük de • 
terini ıörmemelı, anlaınamak blla.m 
ki milınklla müdD.rl. 

El•r bir gün bu büy.üJı idHl gerfflll
Jeıirae bunda en çok aanat ve /Itır ad.., 

larınıa rolü olacaktır. HaktJmetlet M

Hrlya, uluılarıa Waran v• tqan ldn 
nya eme1/erlyle en korkuzıg macer.ı.
ra, copun bir nehir listaDdetJ blnr 
dal gibi allrllkleairler. Tam bir barq 
sisteminin dUnya yU.ünd• kurulmaa 

ve yerle§mesi içla, bu yüzdendir ki, JJ. 
şeydea önce ulusların karızlrJılı olarak 
kinlerini ve dü§.m4:tlıklarını unutilJlll• 
rz, biriblrlerine kar§ı sacszlma2 bir .rn
gi ve dostlukla bağ/anmaları Jlzım4a. 
Ne zaman bu rüya hakikat olursa, uı. 

cak o zaman, hükflmetler ,ulusların • 

zuları lSnilnde bqyun eğecek# Yf yerılıo 

zünll cennet yapacak büyü barışı te • 
sis etmek içı'n eJltrinl bl rlblrlttine ... 
tacakl•rdır. 

Ulusların içiadt1yH bu büyülı IMld. 
katı en fazla dııyan ,anlıya -re bealm., 
~cyen fikir v~ -;anat adamlarıdır. B• 

bakımdan, aycı uluslara manlltlp aımt 

ve kültllr muhitlerinin biribitlerine .dır 
münasebetlerle baglanmaları, işbltlilf 

yapmaları ve çalıımaiarımD neticeM
rini yakından biribirleriae tanıtmalar 
iki ulıuua yakınlqmasında bilyük bb 

ro1 oynar. 

Soy-yet müzik, bale ve ~• $Clllat...,.. 
Jarının en ünlülerinden mD.reklreb bb 
heyetin memleketimizde buJunwıum 

biz bu dil§ünceyledir ki basit bir AMt 
tezahilrilnden çok da.ha geal~ bir değ# 
veriyor, ve iyi bir başlangıç olan ba t .. 
masların yalnız bu güzel teşebb/J• 

münhasır kalmamasını büyü ve do• 
memleketle ve öteki komşulsrımızl• 

fOk sıkı ve dostça bir JşbirlJğinin ilk ı. 
zahilrU olmasım dileyocuz. 

Yatar Nalft NAYIR. 

Elen parlamentosunda 
kaç saylav bulunacak? 

f ıtanbul, 16 (Telefon) - Atına. 
dan bildiriliyor: 

Kondilis gazetecilere bükumetfn 
parlamentoda 270 ıaylavın bulunmıum
na karar verdiğini aöylemi9tir. 

234 subayın muhakeme
sine başlandı. 

lıtanbul, 16 (Telefon) - Atlm
dan bildiriliyor: 

Tersane harb divanında muhakeme
lere batlandı. Bu harb divanı 234 ıuba
yı muhakeme edecektir. 

Yunan azıyanlarının 
muhakemesi 

Atina, 16 (A.A.) - Divanı harbde 
Venizelosun ve diğer karşı partiler 
başkanlarının muhakemesine cuma gil
nU başlanacaktır. 

V enizelos, oğlu Kiryak09, Ceneral 
Plastiraa, eski mali,. bakanı Marl• j> 

yaben muhakeme olunacaklardır. 
Papanmıtasyu, Kafandari-, SofuU... 

Milvas, Gonataa ve öbürleri ha~te 

bulunmaktadırlar. 
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BUGÜNKÜ VE DÜNK .NESll.tr: RASl.NDA 
DUSUNUS VE GÖR US FARKl.ARI NEDİR? 

Paris'te ~ıkan ''Le Miroir du Mo11de,, 
dergisı "geoçlik, ,e tahsis ettigi son sa
yısında iki erkek neslilc iki kadın 
ncsl ara ında pek gUzel birer "konuş
ma,, neşrediyor. Bugünkü nesille baba
ları ve anaları arasında düşünüş ve du
yu§ farklarını gösteren bu konuşmala

rın birincisini bugün tercüme ediyoruz. 
Koı U§anlar, Fransa'mn tanınmış ya -
zarl:ırzndan ve sıyasal adamlarından M. 
Henry de Jouvenel ile oğlu, muharrir 
Bertrand de ]ouvenel'dir. - Gelecek 
sa.yıınızda iki kadın arasındaki mulıave

reyı neşredeceğiz: 

Oğul - Baba, senin neslinden bahs
ediyoruz, fakat her nesle göre ayrı hil· 
küm vermek dogru mudur? 

Baba. - Evet. Çünkü her nesil bir klil 
teşkil eder. O nesle mensub olanlar is
tedikleri kadar biribirlerinden düşü -
nilş, huy ve duyuş itibariyle farklar 
olsunlar, gene biribirlerine, babalar ve 
oğullardan daha yakındırlar. Onlar, ay
nı hisleri taşımak, aynı mficadelelere 
iştirak etmek, aynı soysal disiplinlere 
tabi olmak hulha aynı modaları kabul 
etmek suretiyle aralarında, kendileri . 
nin görmedikleri, fakat sonraki nesil
lerin gözünden kaçmıyacağı muhak -
ltak o1an bir birlik, bir benzerlik viıcu
cle getirmişlerdir. 

Oğul. - Sizin nesle mensup Paul -
Boncour, Monzie, Colrat, Leon Berard 
gıui damlar da her itibarla binbirle -
rinuen farkh idiler değil mi~ Aranız • 
da hır iılkü bırliği yok mu idi? Bu ül

kü ne idi? 
B ba. - Fırka kavgaları bizi al~ka

dar etmezdi. Bilhassa dikkatimizi çe • 
ken nokta, fen alanında yapılan ve 1900 

sergisinın bize gösterdiği terakkilerdi. 
1cad ve ihtira fikrinin bir asırdanberi 
beşeriyet tarihinde oynadığı rol bizi 
hayrete dü ünnuştü. Bunu, ıuyasal alan· 
da h im olmakta devam eden anane 
fıkriy e mukay se ettıkçe bilsbütUn şa
şırıyorduk. Bizim fikirlerimize gore 
neslimizin vazifesi, eski "ideolojileri 
~erine, yeni y ni malzemeler ile yeni 
bir me eniyet kurmaktı. Başlıca düşün. 
cemiz idare ve hükumet işlerinde mo
dern sar.ayiden mülhem bir teknik te
sis et •kti ki bunun çarelerini "mes • 
leği te kilatlandırma., da buluyorduk. 

O· ul. - Bu fikriniz, loncacılık is· 
mı a tında aktüalite alanına girinciye 
kadar aradan otuz sene geçti ... 

B ba - Öyle ama bugün bile, bi -
zim on n bC'klediğitn\ı ve onda gör • 
döklerimiz ne görülüyor, ne bekleni -

or. 

Ogul. - Hulasa siz: de bir '~saadet 
yasası .. güttünüz. Ne derecede muvaf

fak oldunuz? 

Baba. - Olmadık. ÇUnkü müaaade
ldrhk gösterdik. İçimizden bazılan 

fırka 1\avgalarına ittirak etti; fakat 
muvaffakiyetsh:liğimizin asıl sebebi, 
dağılmış Ôlmakhğrmızdır. 

Oğul. - Ne gibi? 
Baba ı birimiz bir vazife ka-

bul ettik. 1-. ımiz elçi, kimimiz nazır 

oldu. 'Oçuncu cümhuriyetin en büyük 
kuvveti, kendiııni tehdid edebilecek 
olan kimselere uyuşmak imkunlarını 

vermektedir. Onları, mcısuliyete iştirak 
etmelerini teklif etmek suretiyle ıtma 
etti. Böyle bir teklif karşısında kalan 
her hangi bir kimse, "programımın hiç 
değilse bir kısmını tahakkuk ettiririm,, 
yolunda düşünür ve kabul eder. Fakat 
nazırlık bu imkanı vermez ... 

Ogul. - Gazetecilik verir mi? 
Baba. - "Le Matin,, gazetesi baş -

yazarlığının bana temin ettiği nüfuzu 
harb çıkmasaydı, hiç bir şeyle değiş -
mezdim. 

Oğul. - Harbın tecrübeleri ne ol -
du? 

Baba. - Sizinki gibi bir "realist 
nesil,, adını taşıyabilecek olan neslimi
~e harb, bir ülkü getirdi: fransız sulhu 
Ulküsü. 

Oğul. - Bununla ne demek isti • 
yorsun? 

Baba. - lki harb arasında barış 
devresi barış sayılmaz. Barış, uluslar 
arasında bir nevi "§lrket,, kurulması ~ 
dır. Soysal hayatm esasıJ Ierdler ara • 

sındaki dostluk ve}a itimad deı;u, on . 
!arı hakim kılacak olan kanunlar ve 
müeyyedelerdir. Eski m..ıh .. rıo er olan 

bizler size. elinde müeyedeler bulunan 
bır arsıulusal kanun ıle kurulmuş bir 
barış bırakmak istedık. 

Oğul - Muvaffak oldunuz mu? 
Baba. - Hayır. Çünkü biz, za{erin 

şerefini üzerine çeken, ve kendi gay
retinden zıyade bizim gayretimizin son 
ucu olan bir vaziyet neticesinde ikti
dar me-vkiinde kalan bir nesille karşı
laştık. O ne il harbın sonucundan me· 
sul değil, harbın kendLinden mcsuldü. 
O nesildir ki bizi idareden Ula:,laştır
dı. Fakat ne olursa ol un zaferi biz: 
elde ettik. 

O~ul. - Bu ı4f .den beklediğiniz: 
manevi neticeleri ~e elde ettiniz mi? 

Baba. - Heyhat ki zafer, Franıwı

da ulusal kıvancı artırmadıgı gıbi mc
suliy.et hiHini de büyütmedi. Büyük 
bir ulusun neler yapabileceğini diın

yaya göstercektik. Fakat Fransa kı· 
mıldamıyor. Biz, içimizde, ı;onu gel
memiş bir inkılab taşıyoruz. Bu inkı

labı belki siz yaparsınız. Ancak siıin 
ülküleriniz bizimkilerin bir nevi deva
mı mıdır, yoksa onlardan büsbütün ay
rı mıdırlar? 

Oğul. - Seni dinlerken neslimin 
fikri orijinallrğı hakkında hayallere 
dü~mu olduğumu nladım. Biz yirmi 
ya~ında iken sizin de gençliğinizde ia.. 
yan etti .. iniı ideolojilere kar ı i yan 
ettik. Hükümden dl"ş nü uU.'iilerin is

keletleri blzi, izleri ettiği kadar ra. 
hatsız ediyordu. Kendimiz icad eyledi
ğimiz parolalarımız meğer izden inti
kal etmişler: evk ve idareye tabi ekono. 
mi, d .. vlet m~kanizmasınm isi hı gibi 
"paro!alar,, dan bahsediyorum. Bıın

d n b şka her ulu un b ş eğeceği bir 
annulu '.il disiplin k rulahılececini de 
zannediyorduk. 

Baba. - Bunları niçin maziden bah
seder gibi anlatıyor un. 

Oğul - Yirmi yaşının verdiği em
niyet ve itimadı kaybettik de ondan. 

Baba. - Prensiblerinizi değiştirdi
niz mi? 

Oğul. - Hayır. Fakat prensiple··le 
idare etmek imkhu hususunda şüphe
ye düştük. Mesela. ulusların, kendile
rinden üstün bir kanuna t:ıbi olmağı 

k. ul edeceklerin· ı nmııtık. Halbuki 
uhı~culuğun inkişafı bu ümidi boşa çı· 
karmı~tır. Ne bir kanuna, ne de bir 
mukaveleye dayanrna)an arsıulusal iş 

birliği formülleri arıyoruz. Çünkü bi
ze göre ne kanunun, ne mukavelenin 
mutlak bir kıymeti vardır. Onların kıy
meti, alakadarların arakası derecesine 
bağlıdır. 

Baba. - Sizdeki hak ve hukuk mef. 
humu bizimkinden başka mı? 

Oğul. - Bizim için ehemmiyetli 
olan nokta bir kere galip gelmiş olmak 

değil, her zaman galib gelebilmektir. 
Baba. - Kahramanlık naıariyesi

• · n n s inizde pek kbul bir nazari
ye olduwunu biliyorum. Bu enerji ro
mantiımini biltUn fa ızmlerde bulmak 
kabildir. 

Oğul. - Filhakika f istler hisset· 
tiler ki devlet mekanizmasının ıslahı 

ancak, bu mekanizmada o zamana ka
t r h ·m olan gevşeklik yerine kuv
vetli bir gerginlik ikamesi sayesinde 
han~i bir kıymet arzedebilir. 

Baba. - Faşizme doğru gitmek 
meylinin sizlerde pek kuvvetli oldu
ğunu görliyorurn. 

Oğul. - Evet, ama bu meyle mağ
liıb olmıyacağız. Çünkü faşistlerin za
yıf tarafı gençliğinin heyecanını u
yandırmak için genç ülküler yaratama
mış ol~ktsr. Onlar, büyük ve kuvvet

li bir ulus ülküsünü yani bir kemiyet ül. 
küs.il güdüyorlar. Halbuki biz medeni 
bir ulus, yani bir keyfiyet ülküsü isti
yoruz. Burada deminki fomıülü tekrar 
edeceğim: "Saadet sıyasası,, fonnülil
nll. .. 

Baba. - !aksadınızJ beşeri ihti
yaçların tatmini değil midir? 

Oğul. - Evet, fakat biz g8rdilk ki 
be~d llıtlyaçlann bilyük bir k?Smtnm 

ULUS 

Fran ada esen hava 
8 ııi ilrı 193.S tarıhli Noye Zürher 

Saytung gazetcsı Parıs bildırmenindcn 

aldr~ı bir yazıda dh•or ki: 

Fr ..... rz hiı .u ""tinin, askerlik yiı

kfimüniı b:tirmiş o .. n kura eratının 

şimdilik da'ha üç ay silah altında tutul
masına karar verdı,J ve dolayısiyle 
oğu!l rını bekliy.. binlerce uilenin ha
yalleri boşa gı.ti[!i; Fransa'da yayılın
ca her y nda "Bunu Hitler'e borçlu -
yuz !,, sesleri yükselmeğe b şladı. Hit· 
!erin bildiriği, askerlik yükümünün ye
niden tatbik edilmesi ve hele Avrupa'· 
ya meydan okunması dol:ıyısiyle, sıya
sal ve süel çevre erde çoktanberi bili -
nen ancak halkı bedbinliğe sürükle -
mekten eçkindikleri için ort<ıya iltma -
dıldarı hakikatler, en sade dUşünen kim· 
sclerin bile kafalarında 1:.omba gibi pat
ladı. Şimdi gene, orduları 1914 den 
1918 yılına kadar dört yıl fransız top . 
raklarmda durmuş olan ve bu defa ye· 
niden saldırma kabiliyetini kazanan bü
yük savaştaki Almanya i:"ÖZönünde tu· 
tul maktadır. 

Korku ile ulusal ~uur lıir araya ka • 

fl§tı. Eski muharib!er "dört hafta ıi -
perde: k lmaktan i e, iki yıl kışlada ya
ıam k daha iyidir!" diyorlar. 

Her yanda Hitler'in "Mayn Kampf,. 

adlı eseri atılıyor. Hatta bu e erin bir 

zamanlar ya k edilmiı olan fransızca 

ya tercUme edilmiş nüshaları blle, Sen 

nehri boyundaki kUçük kitabtılarda 1 

altından ıatıhyor. Uçüncü Rayh 'ın dü· 

şiıntı ve kavrayış tarıı, bir fransız için, 

do rudan doğruya kendisinin uğraşıp 

ortadan kaldıracağı bir tehlike halini 

almıştır. Geştapon'nun Paris'te ve fran

sız vilayetlerindeki faaliyeti etrafında 

ortaya çıkarılmış olan şeyler, alınanla

ra karşı beslenen itimadsızlığı çoğalt

mış, sıyasal olmı} an alanlarda bile an· 

!aşına imkanlarını silip süpürmüştür. 

Eski müttefiklerine ve hele ingilb:lerc 

karıı gayet soğuk davranılıyor: çünkü 

Avrupanın bugünkü güvensiıliğinden 

dolayı onların sıyasalarını mesul sayı -

yorlar. Britanya imparatorluğunun bün

yesi fransız menfaatlerine uygun bir 

tesanüd altına girecek durumda değil

dir. Lehistanın ta ındığı tavır dn, şüp
hesiz ki acı hn· a danı~ olmu tur; bun
dan dolayı da her yanda, istiklali için 
franiız kanı dökiilmüş olan bir ulusun 
nankörlüğü söylenme 'tedir. İtalya il 
baılanmı olan yeni latin d tluğu gün 
aeçtikçe cuvvetlenınoktedir; anc:ak, aı. 
yasal dü§Ülleelerdeki yrıhklar v ?t u· 
solini'nin diplornaı:>ide damdan düşer 

gibi hareket etmesi, fransızlan dikkat
li davranmaya mecbur ediyor. 

1::ı~ması ve inkişaf etmesi üzerinde • 
mil olabilmek kabildir. Gör<lUk ki ida
re adamlarının vaıi fesi yalnız bu ihtl
yaçlann tatminini temin etmek değil, 
onlara bir istikamet de vermektir. Sov
yet veya Hitlercilik gibi rejimlere gö
re ferdin na s1 y şıyacağını tayin et· 
mek devlete aittir. 

Bab - Omid ederim ki böyle bir 

istibdada taraftar değilsiniz 1 l.. 

Oğul. - Hayır. Fakat buna muka

bil yaşayış tarzının ticaret ilancılığı i
le idare edildiği rejimlere de taraftar 

değiliz. Bizim ikisi arasında bir reji • 
mimiz var ki .,.dına "dirigisme,, (sevk 
ve id cilik) diyoruz. 

Baba. - Bunun hususiyeti neden 
ibarettir? 

Oğul. - Biri ferdi hayatta muay
yen bir istikamete doğru disiplin kur
mak vazifesiyle milkellef bir gUzide 

sınıfından, diğeri cebir ve şiddet te
şebbüslerine karıı halk kütlelerinin 
mukavemetini temsil .. memur bir halk 

sınıfından mürekkeb iki kuvvetten iba
ret. Benim fikrime göre bu ikinci kuv
vet sindika kuvvetidir. Birincisi ise 
mahiyet itibariyle daim! olup intihap 
yoluyla vücut bulmuş olmayan devlet
tir. t~te bu devlet, bizim elzem saydı-

ok 
İ talya'nın dış ticareti 
Fölkişer eBobahter gazetesinin son 

nüshalarından birinde ltalyanın dış ti
careti araştırılan bir yazıda denfliyor 
ki: 

İhracatının azalmakta ve buna .karşı 
ithalatının !iogalm.akta oldugunu gören 
İtalya hükfuneti, bazı tedbirler almak 
mecburiyetinüe kalmıştır. İtalya bugü
ne kadar, serb it mübadelenin en mü
kemmel bir ökonoı:ui prensibi olduğunu 
sanıyor ve bu umudla yaşıyordu. 

İtalya, dövizlerinin bir kısmını İn

giliz lirasına kapatmış olması dolayı· 

ıiyle, ingiliz lirasının düşın ıi üzerine 
hasıl olan ııarsıntıdan ilk inkisara u -

radı. Ucuzlamakta olan ingiliz malları 

da İtalya ihracatı üzerine kötU bir tc· 
sir yapmıştır. 1934 yılının ticaret bilAn
çosu 2,5 milyarlık bir açılı gösteriyor
du. İtalyaya giden seyyahların azalma
"· deniz ticaretinin hemen hemen biç 
bir gelir temin etmemesi ve lilke dışı
na yapılan güclerin kuvvetini kaybct
meai. bu açılt üzerinde ehemmiyetli bir 
değişiklik yaptırmadı. Buna bir de 1934 
yılının bir buçuk milyar liretlik •ltın 
ve döviz ziyanını katmak lazımdı.r. Bun
dan 'başka zahirenin ü~te biri de Ulke
nin dışından satın alınmıştır.Hiç şüphe 
yok ki biıyilk bir para darlrğ1 da var
dır. 

Roma ve şimali İtalyn gazeteleri a
lınan yeni tedbirleri uzun uzadıya tet
kik etmektedirler. Kontenjana tlbi tu
tuhm 1500 muhtelif kalem eşyanın he
men hemen hep&i de bugüne kadar olan 
mikdarlarmın ylizde otuz beşine kadar 
tahdid altına alınmıştır. 

Öyle sanılıyor ki, bu tedbilerin 1-
talya ökonomisi Uzcrinde yapacağı ak
sUlameller çok büyük olacaktır. Bu işin, 
8 ilk k!nun 1934 tarihinden itibaren ko
nulan döviz tahdidinden önce yapılma

dıgına teessüf edilmektedir. Çlinkll 
dıt ticaret kontrol edilmeden önce 
dövizleri kontrol etmenin hiç bir mana
sı yoktur. İtalya gazeteleri diyorlar ki.. 
ithalat ödenmeyince donup kalmış b·r 
kredi meydana geliyor, ödenince de dı· 

şarıya döviz çıkanlmış oluyor ki kon
trolun manasızlığı derhal anlaşılıyor. 

İtalya da ,ithalat ile ihracatın denk
leştirilmesi düşiinülüyor. İthalat ihra
cat ile ödenmelidir, aksi takdirde itha-

lat yapılmamalıdır deniy<>r. İhracatın 

yUkseltilemiyecğei ve bundan dolayı da 
mamul ve yarı mamul ithal!tla ayni cil
çüde olan ham madde ithalatının daha 
ziyade tahdidi sanayiin yaşayış şartla
rını müteessir deceği kaydediliyor. 

Ham madde yerine yan mamul Jthal!t 
tahdid edilmeli; böyle yapılmıyauk o
lur da bam madde ithaıntı tabdid edile
cek o1urtıa sanayiin çah~ma imktnlan 
ortadan kalkmış olacaktır, deniyor. 

ğımız kahramanlık zihniyetiyle yoğ

rulmu olacaktır. Senin neslinle benim 
ne Hm ara ındaki f k: nedir? Sizdeki 
gibi bizim · üncemiz d halk kUtlelc· 
rin vaziyetini d.eğiıtinn k i2in soysal 
rejimlerin deği mcsidir. Fak t biz, ül
kümüzü yerine getirmek için demokra i 
hük<lmetlerine güv:enemiyoruz. Biz, 
devletin keyft hareketlerine mani ola
bilecek demokratik bir mesleki temsil 
istiyoruz. 

Baba - Eyi. Fakat fikri entelektO· 
el zümreleri l~im birleştirecek? 

Oğul. - İşte bu, neslimizin en bü

yük sıyasal me ele~, 

Baba - Müsaadenle söyliyeyim ki 
mesc l bundan ibaret de_ğiJdir. Siz, 
kahramanlığa susamışsımz. Fakat bu 

kahramanlık ihtiyacını ne yolda tatmin 

edecğinizi kararlaştırınamışsınız. Şu

nu da söyliyeyim ki sizin "dirigis.nl,,. 

inize ben de bundan otuz kırk sene e

vcl taraftar olabilirdim. Çünkü biri
birimize benziyoruz oğlum. Ben de sen 

y~a iken bir gün babam bana Laus 

Venitıot'nun 'u sözUnU hatırlatmıştı: 

"Oğullarımız en derin dilşünc:elerlml

ze benzerler.,, 
Evet, sen de, ben de gu noktada müt

tefikiz ki ferdle devleti aindik.a vasıtaalle 
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zctesi, Londra bildirmenınden 
bir yazıda diyor ki: 

İngiltere belki de her devlette 
de Almanya'daki degt§ikliği ani 
ı.ğra~mıştır. Nitekim, Almanyaıı 
mokrasi rejimini devirmesi ola 
bu hareıketin, bundan on dört yı1 
İtalya'daki hareket gibi lngılt 
aempatıi ile karşrlanmadıgma ktıl~) 
le: asmadı ve bunun Almanyanın ıÇ 
yasasına taalluku olan bir mesele c 
ğunu ve İngiltereyi resmen ala 

edemiyeceğini durmadan ileri sur 

Ancaık, Almanya tekbaşına ol 
Versay endlaşınasınm asken Jllild 
rlni feshedince durum temelindell 
ğiştl. Bu hareketin yaptığı tesirı!l 
dırdığı duygular Taymis nehri tte 
rında, Sen veya Tiber nehri ke118' 

rmdan daha iyi gizlendi; bu b()ylt 

aıakla bere.'ber uyandırdı&ı kll'J 
acıaı da o nlsbette derinlere varıY 

Her ingillıı, nerede olursa olsun, 1 

anayuroda isterse seyahatte veye 

kan Ulkelerinde olsun, Almanya'n111 

tiğine karıı nefret duymağa ba 

Alınan ve ingiliz ınyasaı;mın 

adamları arasında yapılan Berlin go 

aıelerl Jngilterenin bütün böyle tııt' 
cağı yolu aydınlatmıştır. Öyle all 

lryor ki, Almany 'yı çeviren çevrt 
tkat kuvvetll bir biçime sokulacııkW 

Lehistanla yapılan andlaşma bit 
per oalmaz ; çünkü dinlenme de~ 

geçtikten aoma koridor meseles.iııİD 
niden btitün §İddetiyle baş gösterec' 
Lehistanca da biliniyor. 

Bugün Almanya'nın, askerlik ~ 
mından gUddUğU gayeler İngiltere 

artık bir müsavat isteğinden zi} 

Ustün bir hfikimiyet arzusu diye tel 

Jd ediliyor. Berlin'in, yarı resmi yol 
dan bunun aksini isbat etmeğe uğt~ 

masının da hi~ bir faydası yoktur. ı 
ten tehlike mıntakası da buradn bil~ 

maktadır. İngiltere, Almanya'nın /. 
rupa kıtasında herhangi bir üstUn ~ 
kimiyetlne hiç bir zaman taba~ 
cdemiyecektir. 

Her vesile ile Sovyetlcr Bidil 

!karşı duyduğu nefreti açığa vurınB~ 
kaçmmıyan İngilterenln doğrudan 

:ruya Kremel ile görll§Dltğe baılatıılf 

masr ve bu münasebetle verilen s!f 
fetlerde her ıild devletin C5nderter1 t 
refine içilmeli hak!katJ de apaçlk 
t riyor ld_, boltcVizme kartı du 

ne-l«te nğmen, defiılk bl'1mdc dl 
sa 1 bliıy(Ur aolqma yeniden do 
üzeredir. 

birle§tlrecck, mahalll temsil usuıuııl 
hn fennt bir kontrol usuliyle t 

yacak olan mesleki teşkfüitlandı 
bir ururet haline gelmiştir. Sen ele 
nimle beraber teelim ediyorsun ki 
lek çe~evesl artık 8lnırlar çerçe'o·et' 

aşmış olup arsıulusal teşkilat, ul 

te§kilatın onu tamamlayan bir pıı 

sıdır. Bu meslekleri temsil eden guı 
delerin kalı biribirine zıd giderek• 

' aralannda mUfrlt bir tesanüd ıcur 

ancak Atina ve Roma medeniyetl'" 
nln galip gelebildikleri barbcı" 1' 

ledliğl fhyn etmelerinden 

sun ve korkmakta haklısın. Bu ıco 
b:ına, devlet kontrolu lüzumu kana' 
ni, sana da devlet sevk ve idare' 

ı 
nazariyesini telkin ediyor. Bu i1'1 

lakkiden hangisinin galip geıece 

lUidiseler kanrlaştıracaktır. 

Oğlwn. benim neslimden sanıı 1 

kal edecek olan, tamaınıanmanıı 

hayaldir. Bu hayal. ulusların ıs 

temelleri üzerine dayanan bir ars 

sal cemaat kurmaktı. İçinde yetişt 
muhite iyice bakarsan görürsün ~ 
çok şeyin yıkıldığı bu zaman, ayrıt 

0 
man. inşaat ma1zemesinin en bol 
nk biriktirildiği bir umandır. 
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N!oskova Akademik Tiyatrosu 
aanatkarları bu mUessnelere giderek 
orada amatörlerin çalıtmalanna neza. 
ret eder, onlara lizungelen direktifle· 
ri verir, çalışmalarında yol gösterirler. 
Bqka tiyatrolar da bag.ka mUeesescler 
üzerinde aynı vazifeyi görmektedirler. 
Ve bu tıyatroların halk ve iıçi terbiye. 
sinde muvaffakiyct dereceleri hakkın
da yapılan bir müsa4bakada akademik 
tiyatro birinciliği kazanmıştır. 

ANKARA RADYOSU 
Bu ak§amki radyo programı ı 

19.30 • T1lyyareclnin 1&ati 

19.40 • Musiki: Büdcesi 20 milyon ruble olan müess~de 3 bin ki şi çalışır. 700 temsil verilir 
İ6clı Joııgleur 

§ehrimizde bulunan Moskova bil • 
)'tik akademik devlet tiyatrosu sanat • 
karlarından mUrekkeb heyete başkanlrk 
eden ve bu tiyatronun dir • tdril B. Ar
lcanorla dün bir muharrırimiz görüş
nıüş ve kendisınden, akademik tiyatro
nun teşkilat, kadro ve çalışmaları hak
kında malQmat rica etmiştir. 

B. Arkanof bize şu izahatı vermiş-
tir: . 

- Memleketin en ünlü ve en yük
lek aanatkarlarını koynunda toplamı§ 
olan büyük akadomik devlet tiyatrosu, 
ın·· . Uzık, balet ve ses kısımlarından mü • 
tekkebtir ve aynı zamanda bu şubeler
de en yiıksck bir ihtısas mektebi vazi • 
fesini görmektedir. 

Akademik tıyatro, cumuriyetlerara· 
il Yüksek ve örnek bir müessese oldu · 
lu için cumuriyet maarJf komiserliği • 
ne değil, doğrudan doğruya merıked ic
ra komitesine bağlıdır. 

Büyük tiyatroda, bütUn sanatık!rlar 
Ye teknik kısımdaki ışçiler dahil, 3000 
itişi çalışmaktadır. Bunlar, muhtelif 
Çalışma şubelerine gu suretle böltln • 
lnektedirler: Orkestra 300 kifi, koro 
250 kişi, balet 220 kişi, solistler 150 ki· 
ti, estetik müdür ve rejisörleri 100, 
ressamlar50, muhtelif teknik işçileri 

600 v. s ... 

Repertuvarımızın esası rus klas~k 
ve modern müziğidir. Tabii Glinka. B.>· 
rodin, Çaykovski, Rimski • Korıkof gi
bi büyük klasiklerin eserleri çalışma 
larnnızda en mühim yeri itgal etmek 
tedir. Bundan batka yabancı kompozi • 

törlerin eserlerini bilhassa Verdi, Bize, 
ve bizde çok sevilen Vagner'in operala
rını da sahneye koymaktayız. 

Klasikler üzerinde çalışırken tiyat· 
ro modern müzik ve balet eserlerini de 
venneyi hilmektedir. 

Tiyatro r ! ı tu ar'ına yeni eserler 

/ 

Bayan MBksakova 

lki türlil kabul edilir. Yaşıyan ilnlU 1 Tiyatro binası büyük ve ses terti.ba· 
kompozitörlerin mukavele ile bağlı ola- tına müsaid olduğu için muhtelif kon-
rak müessesemlı iç.in yazdrkları eacr- feranslar ve müsamereler fçfn de bu 
}er, bir de açılan eser müsabakalarını binadan ıstifade edilme1<tedır. 
kazanan genç kompozitörlerin eserleri. Akademik tiyatro konservatuvar ve 

Balette de en çok Çaykovski, Glo- mllzik mektoblreinden mezun olan en 
zonof, Gbiyer, Oranski, Asafyef gibi kabiliyetli talebeler tiyatronun kadro-
bUyu .. k sanat.karların eserleri üzerinde suna alınmaktadır. Tiyatronun AD.at • 

__ ,_ k4rları yalnız vazifelerini görmekle 
duruyoruz. Akademik tiyatro ~neye. 

tak b kalmazlar melctebte devamlı surette 
koyu11:.larında monilmantal Uslllbu ı 

,.. kura görerek teknik bilgi ve bbi-
eder, ve yeni bir eserin ortaya çıkanı- liyetlerinl inJdp.f ettirirler. BilyWc ba-
maaı büyük emekler ve yeni mizanaen- le teknikum'u da bu tiyatroya baf b • 

Ierle olur. dır. Tiyatronun bu kunlar ve teclrlı 
BUyük akademik tiyatronun bir de .kıamımn 2 milyon ruble tahaiaatı vv-

"tecrübe tiyatrosu,. adıru taşıyan bir dır. Yalnız aanatk!rlar değil, re11&m -
şubesi vardır. Bu tiyatroda bizim ifÇi lar ve teknik !§çiler kendilerino mah-
ve sanatkar kadromuzun idaresi altında swa kurslarda mesleld bilğilerlnl iler-
çalııır. Orada pek büyük mizansenler letmdktedirler. 

icabettinneyen ve bilhaua acı sanat • Tiyatro aynca 1eyJrcUerin tıeıt>lye-
kirlarının inkiıaf ına yarıyan Puççini, aile de me§gUl olmakta ve içinde bu 
Verdi gibi kompozitörlerin eeerleri uğurda çalıpn bir büro vuife (ör • 

üzerinde çalışmakta, monümantal mi· mektcdir. Yenf sahneye konulan bJr 
zansenler istemiyen baletlerde veril • temsil için bu bllronun milmeMillerl 
mekte ve burada yeni mizansenler 1~· fabrikalara, Jceıif itçl muhitlerine gide-
tiyatronun isminin de gösterdiği gıbı, rek konferanslar verir, yeni temefll an. 
tecrübeler yapılmaktadır. latır ve ona karıı halkta alika uyandır-

Büyük tiyatroda 2200 ve tecrübe ti maya çalışır. Ayrıca bu yeni temsilden 
yatrosunda da 2000 seyirci yeri vardır. parçalar reklam mahiyetinde radyo 

Tiyatrolar her vakit doludur, ~e ~er .konserleriyle dinletilir. Yeni minnae-
bulmak çok zor bir iştir. Sebebı de ış • nin küçlik ölçüde bir modeli tiyatro is-
çilerden mürekkeb geniş .~ütlen~n tir.abat salonlarının bir köşesinde yapı· 
devrimdenberi seviyece çok yukselmıf lır, ve halk, perde aralarında bunları 
ve yilkseık müzik kliltüriinil alabilecek seyrederler. Ayrıca tiyatronun bir de 
bir eeviyeye gelmiş olmasıdır. müzesi vardır. 

Akademi tiyatrosunda yerlerin ya • Büyük tiyatro kendi binası içinde 

rısı, mevsim başlamadan önce Moskova· kalan çalışmalarından ba§ka halk ve 
nın muhtelif fabrika, imalathane ve igçilerin terbiyesinde de ayrıca vazife 
mekteb müdiırlilkleri tarafından, mev- sahibidir. Bir kolkoz köyü, Moskova 
ıim müddetince kiralanmaktadır. Bu 

yerlerde yalnız o müessesel~rd~ çal.ışan 
işçiler oturmaktadır. Yerlerın otekı .ya: 
rısı da serbest olarak ve bilhassa ışç~ 
kütlelerin en kesif olduğu yerlerdekı 
kişeler vasıtasiyle satılmaktadır. 

otomobil fabrikası, Moskovanın en bil· 
yük lisesi ve istasyon işçileri, Mosko
vadaki bir askeri alay doğrudan doğru
ya büyük tiyatronun müziksel şefliği 

ve terbiyesi altına verilmiştir. Tiyatro 

\ 

t 

1 

Bay Puogov 
taufından cvelki gece çizilen kro kileri) 

Bay ]adan 
(So" yet artistlerinin ressamımız 

Tiyatro ıanat.karlarmın yılda iki ay 
tatilleri vardır. Fakat sanatkirlar, ken
di istekleriyle bu tatillerinden yazge· 
çerck, gene halk ve işçi terbiyesinde 
çalışmaktadırlar. Meacli geçen yıl tf. 
yatromuz sanatkarlarından 44 kişiden 
milrekkeb bir heyet &Uak dofu ordusu
na giderek, orada ayn ayrı latalara 65 
konaer vermiJ, çok iyi neticeler- almıt 
ve bizzat Vorofllof tarafında.o bu çalıt
malar takdir edilmif '" mWElfatlandı
nlmııtır. 

Tiyatronun çatnı altında çok yük
sek sanatk!rlar toplandığı iç.in men • 
IUblarırun ııbhl Ye içtima! ihtiyaçları
na cevab verecek teaiaat vücuda getlr

mlıtlr. Tiyatronun kendi hutahanele
rJ, diıpanaerlerl, kendi sayfiyeleri, 
Moılrova .,.. Kafkuya'da lıtirahat evle
ri vardır .. 

M ileMCM bildcoai 20 mllyoıı rubJe
dir. Tiyatroda yer ücretleri berık .. in 

gele'bilmoalnl temi niçin çok ucuz ol • 
duğundan varidat yalnız 16 milyon rub-

leyi buluyor. DeTlet yılda 4 milyon rub
le milrdarmda yardmı etmektedir. 

Şimdi Rimski • Korsokof'un Sadko 

operasının yeni bir mizansenle sahneye 
konması hazırlanmaktadır. Gelecek 

mevsimde de Sevil Berberi oynanacak
tır. 

Alkademik tiyatro devrimden önce • 
ki durumuna bakarak te§lrilit itibarile 

iki buçuk, Uç kat bUyUmü§tilr. Temsil 

1ayıaı da gene 2-3 kat fazladır. 

Tiyatro, yılda, 1.5 1 senfonik konser 
olmak üzere 350 temsil vermo:ktedir. 
Tecrübe tiyatrosu da aynı rnf kdarda 
temsil vermektedir. 

Bayan Barsova 

C. Tedeaco .Foxtrot aae 

H Alt Witfttt 

Wladigeroff Fox·trott 

Plano: Ferhwıde Ul~ 

20. • Arıcdık 

20.10 • Dana mualıkilf 

10.25 ~ Musikfı 

Sclıubort AvrJ btrla 
Fnı7 Volga 

Oourevftcıa Ballet Jl'41Dbiiaıftl 
Vldof Hot Homp 

lebafora ı Nl.Mn Beenpı 

PJ.ano ı Uni Cemal 

20.45 • Haberler 

BAY AN (FEGARAj 

latanbuıun en yükaek kadm 
temsi Bayan (Feğara) bu defa 
Paris'ten getirdiği 1935 modaaı 
kadın elbf8elerini önümüzdeki cu
martesi günü öfleden aonra ADo 
karapalutald hususi dairetinde 
vo pazar günü otelin bfiyük salo
nunda teşhir edecektir. 

KUVVE1 M1KNATJ~1YE -
Yl HAiZ OLMIYAN BiR 

PRESIZVON SAATi? 
İste hakikaten bir tane 

Birçok fabrikalar aaatlermin 
kuvvcl nıilmatisiyeden arJ oldu. 
funu iddia ederler. Fakat dedik
leri gibi midir? HAYIR REVUB 
SAA TININ makinesi bUyUk bir 
tavla ile milcehhudir ki: RE • 
VUE laboratuvarlarında icad vo 
ıenelerdenberi tecrU.be cdilrniı 

"NİVAROX pandolu ile birlık.
te, hava tebeddUllerlnden ve 
.kuvvcJ mi.lmatlsiyeden ılrat'iyeıı 
mütec•lr olmu 

İsviçre Nöşatelde resmi eaat.. 

çılık l!boratuvarlan tasdik et • 
mtılerd1r ki: 

YALNIZ REVUE SAATi HA. 
KlKATEN ANTİMANYE .. 

TİKTİR 

E ............. _,,...., llıtıa.111 096 
No.lu a. MlSIALf 

•ta'd9, TU-f-. .. ......, ... vs• 
AT TICAASTHANaal -.... ..,. _. ..... _ -· 

REVUE Fabrikaları Türkiye 

•tıt tubeıl ~ İstanbul, Bahçeklııı 
pu, Tq Han No. 19 

1-1467 

..lL.1.l ~un romanı 
Tefrika: 50 ki duşiincem er e lere aıd olanaa ı miısa . 

·ad· ama bunu o lara söylemem. Onl~r aa 
~a ~~saretlidirler, ha talı r 'e öliı u bızdcn 

den ço kadınla dtişiıp kalkmak zorunda ol -
du~unu anhyamazhır. Onu, soysal ahlakın 
son kanununa, ah tıra alıştıra, boyun egmek 
.zaru etinde bır kmak kabilse de yıkılamaz 
olan insiyakı, ancak uyumuş demektir; boş 
engellerden kaygılanmaksızın, daima insi -
yakına öre islemeğe hazır, tanrısı nasıl ya
ratmı a o halde kalmış bir hayvandır o ... 

ları ona da açıktı. lyonya ve Dorya milleti,_ 
ri onun istiklalini daima tanımışlardır; ha 
ta bu istiklal, Lasedemonyahlarda ltizumun 
dan fazla idi. Roma imparatorlu unun sü~ 
düğü dört yüz yıllık yüksek külti.irden ka. 
dınlar eyice faydalanmışlardır. Hatırlam~ 
gerektir ki onlar kendi mallarım istedikte 
gibi kullanabiliyorlardı. Orta çagda kad 
lann bilgisi erkeklerinkinden ço ustünd 
Şövalyeler kılıcını kalemden eyi kullanıyor
lardı. 

_,...... __ 
San Michele'nin k·taba 

Yazan: Akse/ MUN1 
Türkçeye çevırcn: Nasuhı BAYDAR 

- ·· Senin etrafını hep kadınlar çevir ~ 
llliştir. Ah onlar, seni sever göründüklerı 
ikadar beni de sevselerdi! benim ihtiyar aş -
Çr kadın bile, hastalığını iyileştirdiğinden 
beri sana a ık oldu.,, . 

- " Keşki beni sevmeseler; bütün ° sı -
nirli kadınlan şimdi sana devretm~ge r~z~. -
Vını. Biliyorum ki "moda olan hekım,, unu-
rtıün çağ.unu onlara borçluyum; yaI__nız, on -
ların büyük b"r huzursu luk ve hatta çok za-
~an. bir tehr e olduklannı da, müsaa?e.n~e, 
11.ave ede} i dınlann seni sevmesını ıs-
tiyorsun de ı mi? Pekala, bu isteğini onla-

.. ·· me ra soy leme. E emmi) et veriyor gorun . ' 
seni diledi J ri yere çekip götünneler~.e 

daha iyi karşıl lar. . 
Bizden çok merhametli ve daha az ~ ,u 

nücüdürler Onların insiyakı, h t • b d :n 
.zekamızda~ ço güvenilecek bir kılavuz u~. 
Onlar, bizim kadar sık, gül?~ç olmaz!ar. Bır 
k~dm için seve a, bir e:kek ıçın oldubundan 
ileride, yani her eydır. . . 

Bu, erkeğin s ndığında~ ~o~ az b~ h~s 
. 'd"r Kadın rirk.in ve hatta ihtıyar bır 
1 1 1 • , :r • d" 
ma _ eber muhayyelesini ta~rı~ c ıyor. a ~ 
a ık olabilir. Mu sır erkek, cın ı kud etı bı 
t"p tükendikten sonra da - tabiat n m . • 
sadlarına karşı olarak - me\ cud lan c n 
si duygul rını tahrik ediyor a bir k dı~ı • 
vebilir. Şuna göre, sevda için yaş h~d?ı Y?k
tur; Rişliyci seksen yaşında iken ca ıbcc:ınc 
dayanılmaz bir adamdı, halbuki ayakta du • 
racak halde değildi. Ulrike fon Leveç~f: ak-

G.. tmışınde hm başından aldığı zaman, ote ye 

idi. eh 
Sevdanın ömru, çiçeklerin~i.~ibi!. ~sa r. 

Bu, erkekte, evlenmeyle, tabıı omrun~. ~. • 
manılar. Kadında ise, hulyalamwı ~~ 
kahramanma karp anaca bir duyğu b~~· 
alarak sona kadar sürilp gittiği. sık sık gor_u· 
Jür. Kadınlar .cJ"keiin. mizacı bakımdan. bır-

Kadın erkekten daha az zeki değildir, 
belki de daha zekidir. Ancak, onun z ası 
ba a türl";dlır. Erkek beyninin kadın bey
nin en daha ır oldu u in Ar edilemez. 
Yeni do an coct1 unkinde bile görulcb"le
ce t olan beyin in ti ve çı ıntılarr, iki c 'ns
te, a rı aynd r. 

} ele iki beynin kc:. a kem k.leri çıkıntısı
nı l ar ılaştırınca aralarındaki anato i far
k n dalıa çok göze çarpıcı oldu unu lar
sınız. Bu çıkıntının k"dm kafa k mi "nde 
yok denecek halde bulunmasına Hüş çok bü
yük bir psişik el emmiyet vermi tir. Cincle
ri ayırd eden kanun, bütün yaradılı ta, doğ
lugu, tipler tckamul ettikçe teeyytit eden, de-
gişmez bir tabiat kanunudur. Deniliyor ki 
bu, talim ve terbiyeyi, cinsimizin bir mono
poli gibi, kendimize tahsis etmiş ve kadının 
da taliini istediği gibi deneyememiş olması 
keyfiyeti ile iz.ah edilebilir. Bu iş böyle mi
dir? Atina'da bile kadının yaşama ıartlan 
erkeiinkinden aşaiı değildi; bütün bila-i vol-

Kadınların yab ncısı olmıyan rne 1 gim> 
zc ba tınız. Daha Salern mckte i am nın 
k dm profesörler vardı. Doraünciı Hanri n 
arısı Mari do Mcdıcis'in he .,mı Luız B 

juva doğurtma sanatı üzcrıne de ersiz b 
e er yazmıştı. Margörit L m r 1677 de 
tel Diyö hastahanesinin ba ·ebesi idi. M 
dam Laşapel ve madam Buvaven kadın ha 
talıkları üzerine yazıp durdular; bunla 
h psi değersiz bir sürü sayıfadan başka 
şey degildir. On yedinci ve on sekizincı ... n-.•• 
yılhırda, İtalyanın Bolonya, Pavi, Ferrar 
Napoli üniversitelerinde kadın profesörle 
bollugu vardı. Bunl::ırdan hiç biri, takibe 
gi fonnin ilerlemesi yolunda bir şey yapn 
değildir. Kadın hastalıkları ve doğurtma 
natı, uzun zaman, kadınlar elinde kalmış 
duğu içindir ki mesleğimizin bu iki şu 
yıllarca. acıklı bir durgunluk içinde kalın 
tır. (Sonu var) 

Vol verme. Kadınlar, bunu bilmez ~o
liinıneJerine rağmen, kendilerine it~t ettı.~
llleğe itaat etmec7i tercih ederler. Bıze mu
savi olduklarını iddia ederler, ancak pek iyi 
bilirler ki iş böyle değildir. Ne mutlu onlara-. 
Böyle olmasaydı onları çok daha a.ı sever -
d. ·ate.esen kadınlar hakkında-

---------~---------------------------~ 
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Gündelik 

VAKiT K \ZA ·~1 

(Ba~ı ı. inci sayıfada) 

kımından ne kadar önemli ve cıe
ferli bir hareket olduğunu ona -
mak gerektir. 

Fransa kendi sava'smda hak -
lıdır. Hiç bir devlet bir taraflı bir 
karar ve hareket ile bir andlat -
mayı bozmamalıdır. Bir daha bo
zarsa ona kartı ne yapılmak ge -
rekeceği konuşulmalı ve bilinme
lidir. Bu bir prensip sorumudur 
ki arsıulusal geçim bakımından 
çok önemlidir. Ancak Almanya'. 
da prensip bakımından haksız ol
makla beraber, hayatın ve hele 
araruluıal aıyasanm gidişi bakı . 
mından pek o kadar suçlu sayıl -
mamaktadır. Artık olan olmuş .. 
Eski duruma dönmek imkanı yok. 
Bunun üzerinde uğratılıp vakit 
kaybedileceğine, yeni duruma gö
, ... , yeni barıf düzenleri aramak 
realitelere uygun bir hareket gö
rülmektedir. 

Bugün, böylece kurtarıldıktan 
sonra sıra geleceği düşünmeğe 
kalmıştır. Bunun için de önümüz
de vakit vardır. Almanya ile F ran
sa'yı daha çok ayaklandıran pren
sip savası her iki tarafın da azçok 
yatıttırılınası ile bittikten sonra 
Avrupa'nın barııı ve düzeni soru· 
mu üzerinde daha soğuk kanlılık
la düşünmek imkanı vardır. in . 
giltere bu görüşmelerde aracı ro
lünü oynamakta devam edecek -
tir. Ancak bunların yakın bir va -
kitte verimli sonuçlara varması, 
timdiye kadarki denemeler gözö -
nünde tutularak pek gerçek gö • 
rülmediğinden, metotlarda yeni -
den bir ayrılık baş göstermiştir. 
Genel uzlaşma istiyenler, başta 
İngiltere olmak üzere, Almanya -
yı da uluslar derneğine alarak o 
çerçeve içinde işgörmeğe uğraşı • 
yorlar. Beri taraftan buna güve -
nemiyenler, iki veya daha çok ta -
raflı rejiyonal uzlaşmalar ile ba
rıtı bucak bucak korumak yolun -
da ilerlemeğe çalışıyorlar. Bu iki 
metottan hangisinin üstün gelece
ği timdiden bilinmemekle bera -
her, vakit kazanmak politikası ile 
bunları biribirine yaklattırmağa 
;alııılacağı bellidir. Vakit kazan
mak harb yükümünün sonuçları -
nı da düşünmeğe ve tartmağa im
kan bıraktığı için, sıyasanın pra
tik metotlarından biri olmuştur. 

Zeki Mesud ALSAN 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE 

Kiiltiiı· andaçlarmı korumak 
icin bir andla!'ma . ~ 

Vaşington, 16 (A.A) - Amerika . 

nrn birleşme günü dolayısiyle B. Ruz

velt orta ve cenubi Amerikanın 18 cu
muriyeti ile bir andlaşm.a imzalamı tır. 

Bu andla ma b~ devletler arasında bir 

anlaşmazlık çıktığında kültür andaçla • 

rına dokunulmıyacağı hakkındadır. Bu 

andlaşmaya göre Kmlhaç bayrağı gibi 

bir bayrak yapılacak ve anlaşmazıık 

ç 1.!ığında bu bayrak kültürel yapılara 

çekilec<'ktir. 

tn ul muhakeme edilecek 

Vaşington, 16 (A.A) - Müddeiu • 

mumi Samuel lnsul, Junior, Marten İn· 

sut ile öteki sekiz kişinin Securits Com· 

pany'nin pek yakında dağılacağını bil

diği halde bir takım sehimleri değiştir· 

miş olmakla suçlu tutarak muhakeme 
altına alınmasını istemeğe karar ver • 
miştir. 

lTALYA'DA ----
A vusturyanın erkinliği işi 

Roma, 16 (A.A) - Royter bildir • 
meninden: 20 maylsta Romada topla
nacak olan Avusturya erkinliği konfe· 
ransma aid resmi çağrıtlar İtalya hü
kumeti tarafından İngiltere, Fransa, 
Almanya ve eski Avusturya, Macarfa. 
tan imparatorluğunun yerini alan bü
u;-. ,.,.,,,.tlere gönderilmek üzeredir. 

ULUS 

----- --
~ 

ı DIŞARDAN GELEN DUYUkLAR 
\ 

ULUSLAR DERNECINDE. 

Konsey B. Lavali 
dinledi 

Cenevre, 16 (A.A.) - Uluslar Derne
ği konseyi bugün öğleden sonra B. La
val'i dinlemiştir. B. Laval Uluslar Der
neğini kutladıktan sonra Almanyanın 
16 mart tarihli kararının takbih edil
mesini ve bundan böyle Uluslar Der
neği andlaşmasınm daha etkeli olma

sı için gerek olan tedbirlerin alınması
nı istemiştir. 

B. Laval, alman teşebbüsünün 3 şu

bat tarihinde Londrada düşünülmüş o· 
lan programa karşı olduğunu söyledik
ten sonra demiştir ki: 

·•- Almanyanm yapmı~ olduğu ha
reketle dünyada bir hayal inkisarı ve 
kaygu doğurmuş olduğuna kim itiraz 
edebilir? Bütün uluslara aynı birlik 
dairesi içinde muamele edilmelidir. Bi
zim sryasamız, hiç bir ülkeye karşı de
ğildir. Biz istemekte olduğumuz güven
liği herkes için istiyoruz. Barı~ ülkü
müzden vaz geçmiyoruz . ., 

B. Laval sözlerini §U suretle bitir
miştir: 

"- Konseye sunulan karar sureti 
projesini Fransa. İngiltere ve İtalya 
namına veriyorum.,, 

Avusturya, Bulgaristan ve 
Macaristanın silahlanması 

Cenevre, 16 (A.A) - Avustur}'a, 

Macaristan ve Bulgaristan hakkında bil 

diriğde geçen sözlerin ne yolda anlaşıl· 

ması gerekeceğini soran fransrz ga • 

.zetccilerine cevab olarak B. Laval de • 

miştir ki: « Stresada batı devletlerinin 

mümessilleri bu üç ülkenin süel durumu 

nu değiştirme sorumu etrafında her • 

hangi bir fikir ileri sürmekten çekin • 
mişlerdir.> 

B. Laval, Stresa konferansının bu so· 
rumda bu devletler tarafından ileri sü
rülen isteklerin inceden inceye tetki
kini haklı gösterecek bir karar hakkın· 
da serbestçe ve her türlü yükü üzerine 
alarak düşüncelerini söylemeyi doğru

dan doğruya ilgili devletlere brrakmak 
istediğini söylemiştir. 

Fransız dışarı işler bakam, Maca -
ristan, Avusturya ve Bulgaristan dev
letlerinin süet durumlarının değiştiril • 
mesi ancak, orta Avrupa andlaşması gi 
bi nuntaka andlaşmalarına girmek su
retiyle gerçekleşebileceğini, ancak bu
na imkan olduğunu da anlatmıştır. 

İtalyan - habeş 
anlaşmazlığı. 

Ulu!oilar Derıwğindt• ma)-ısta 
kon u~ulacak 

Cenevre, 16 (A.A) - Uluslar Der
neği konseyi 1 tal ya ile anlaşmazlığı 
hakkındaki Habeşistan andlClnın tet -
kilini mayıs toplantlsına bırakmıştır. 
Konsey başkanı, İtalya, İngiltere, Fran 
sa ve İspanya murahhaslarını dinlemiş
tir. Başkan, ilgili tarafların barış fikri 
beslediklerini ve İtalya ile Habeşistan 
arasında 1928 de imzalanan uzlaşma ve 
hakemlik andlaşmasmm tatbiki yolunw 
da eyi çalıştıklarrnı görmüştür. 

Sıyasa adamlarını koruma 
tedhirleri 

Cenevre, 16 (AA) - Şimdi Cenev
rede bulunan sıyasa adamlarına karşı 

anarşistlerin suikasd yapacakları bi:.
takım yabancı ülkelerde söylenmekte 
idi. İsviçre zabltası gerek Uluslar De'"· 
neği sarayı, gerek elçilikler ve oteller -
etrafındaki koruma tedbirlerini artır -
mıştır. 

Ayrıca sınırdaki koruma kuvvetleri 
de çoğaltılmıştır. 

Konseyin gizli toplantısr 
Cenevre, 16 (A.A) - Uluslar Der

neği konseyinin bu sabah saat 11 de 
toplanması gereken gizli toplantı öğle
den sonra 16 ya btrakılmıştır. Bu geri 
brrakmanın sebebi güdülecek yol hak • 
kında görüş anlaşmazlıkları olmasıdrı. 

ABIANYA.DA 1 

Almanyada ana sorumlar 
genel oya sunulacak 
Paris. 16 (A.A) - Yükümsel as -

kerlik ile Uluslar Derneğine dönme so
rumlarının Almanyada genel oya sunu
lacağı sanılmaktadır. 

Maten gazetesinin Bcrlinden ahlıgı 

bir tclyazısında salahiyetli kaynaklar -
dan Münib kongresinde B. Hess i't 
Göbelsin başkanlığınrla toplanan na7.i
lerin böyle bir istekte bulundukları ha

ber! alındığı bildirilm,.ktedir. 

Ülke dışındaki alınanlar 
birliği. 

Könsberg, 16 ( A.A) - Havas ajan 
sı bildirmeninden: Yabancl ülkelerdeki 
alır.anlar birliğinin 55 inci kongresi ha
ziranda KISnsbergde toplanacaktır. Bu 
toplantıda Fenlandiya körfezi ile Kara
deniz arasındaki alınanlar > konusu gö
rüşülecektir. Hazırlama kurulunun bil 
diriğine göre kongre, doğu Almanyaı:ıı 

birliğinin ilerde alacağı durumun gü

zel bir örneği olacaktır. Fenlandiya kör 
fezi ile Karadeniz arasındaki geniş çev 
rede yaşayan alınanların tarihsel rolle

ri ve şimdi yapmak yükümünde olduk
tan isler kongrede gösterilecektir. 

Alman gazetelerinin 
yazdıkları. 

Berlin, 16 (A.A.) - Havas ajansı 

bildirmeninden: 
Gazeteler Stresa'dan sonra Avrupa 

sıyasasının Almanya'yı tek başına bırak
mak ve karşı bir durum almasından 

korkmaktadırlar. 

Volkişer Beobahter diyor .ki: Al
manyasız Avrupa olamaz. Sıyasal hnva
nın gerginleşmesi konferans bildiriği
nin gereğini yazdığı konuşmalara bir 
engel olabilir. Stresadan sonra Cenev
re'de toplanan devletlerin bunu anla
yacaklarını umarız.,, 

Morgen Post gazetesi diyor ki: St
resa bir yandan Almanya ile konuşma 
kaprsının kapanmasına mani olmuştur. 
Uluslar Derneği konseyi alacağı karar· 
larm, Streeada kazanılmış olanın yDkıl
mamasına dikkat etmelidir . ., 

BELÇlKA'DA 

Belçika ve alman 
silahlanması 

Brüksel, 16 (A.A) - Ulusalcı Fla
man saylavlardan Borginon dün mec • 
liste eski müttefik devletlerin Alman • 
yayı silahlanması ylizilnden suçlu gör -
meğe haklan olmadığını çünkü bu dev 
letlerin silahsızlanma yükümlerini yap
mamış olduklarını söylemiştir. Saylav, 
eski başbakan B. Dörökvil'in geçen 
sonbaharda söylediklerine işaret ede -
rek demiştir ki: « B. De Brokvil eski 
müttefiklere bir silah yarışma yer ver
memek için Almanya ile anlaşmalarım 
tavsiye etmişti. Fakat sözleri dinlen 
medi. Şimdi hadiseler kendisine hak 
verdiriyor. Belçika Almanya ile anlaş -
mış olan silah sorumunda bir uzlaşma 
elde etmeye savaşan İngiliz teklifleriy
le birlik olmalıdır. > 

Alman istihbarat bürosu bakan B. 
Hymansın bu söylenenleri pekiştirdiği 
bildirmektedir. 

BcJ~ika Başbakanının para 
durluğu i~in SÖ} lt·clikleri 

Brüksel, 16 (A.A) - Belçika baş • 
bakanı parlamentoda şunlan söylemiş
tir: « Paranın durluklu olması arsıulu· 
sal müna11ebetlerin temelidir. Faydalı 

tedbirlerin alınmasına bizi yaldaştira
cak her işi tereddüd etmeden yapaca • 
ğrz. Ekonomi ve para sorumlarının ko· 
tarılmasr için arsıulusal bir anlaşma 
yapılmalıdır.> 

Be1ga'ıım diişmesi ve amerikan 
ticareti 

Vaşington, 16 (A.A) - Hükumet 
ilgili iş adamlarına belganın değerden 

düşürülmesinin kendilerine zarar ver
miyeceğini bildirmiştir. Amerika ile 
Belçika arasındaki ticaret işleri karşı • 
hklı andlafJilllnın kadrosu içinde kal -
maktadır. 

Mareşal Petenin 
gizaçıları 

Londra, 16 (A.A) - Royter ajansı 
bildirmeninden: Sıyasal ilimler akadc • 
misinin toplansıtında mareşal Petenin 
aşağıdaki giz«çıda bulunduğu söylen • 
mektedir: 

« Geri hi:zmetlerinde kötü idaredf:n 
dolayı husule gelen yiyecek eksikliğini 
ve hiç bir muvaffakiyet ilmidi olmak • 
s•zın atılacakları saldırmalardan ümit 
s:zliğe kapılan 54 parti, 1917 yıhnda 

cebhede ve cebhe gerisind~ azıyarak 

Parise yürümü~lerdir. O zamanlarda 
tabiye noktasından ..._hiç bir değeri ol • 
mıyan bir siperi almak için bir zabit ile 
100 nefer gündüzün savqa kalkmalı: 
emrini almışlardır. Mitralyözle karııla
nan bu kıta, tamamen mahvolmuştur. 
Bunun arkasından bir ikinci grup gön
derilmi!J, o da ezilmi~tir. Savaşlar, Y• • 
t' r derecede topçu hazırhğt olmaksr • 
zın yapılmakta idi» 

Akademinin toplantısı gizli olmakla 
beraber, gazeteciler, bu duyuklan ala -
bilmişlerdir. 

General Denain Roma
ya gidiyor. 

Parie, 16 (A.A.) - Sıyua.1 mahfil

lerden söylenildiğine göre Fransa ha

va bakanı general Denain, Stresada ile
ri sürülen fransız • İtalyan hava and

laşmasl için konuşmada bulunmak üze

re Romaya gitmektedir. General ~ 

nain aynı zamanda 20 mayısta topla
nacak olan Tuna konferansının hava 

andlaşmasına aid yapılacak kon§rna • 
larla da uğraşacaklardır . 

DA(;fNIK DUYUKLAR 

Eski Tangut devletinin 
tarihj 

Moskova, 16 (A.A.) - Sovyct Ru. 

ya ilim akademisine bağlı doğu mmı •• 
ri enstitUsü eski Tangut devletinin 

diliyle yazdmış bef bin hiyecoğlifi aç
maya baflamıştır. Bilindiği gibi, eaki 

Tangut devleti onuncu yüzyılından oo 

ilçüncil yüzyıl bafına kadar yaşamıştı. 
Sovyet Rusya ilim akademiıi tarafın

dan toplamnış olL-ı bu yazılar Tangut 
yazı ve lrstloğraflarma aid dünyada 

bulunan biricik kolleksiyonu teşkil et

mektedir. Bu koleksiyonda ıHrlerle a

talar sözüne aid bir izer ve Tangut 

devletinin yasaları olan 20 cild kitab 

vardır. İzerlerin hepsi on ikinci ytll. 

yılıyla on üçüncü yüzyılın başlangı

cında Tangut devletinin ölümüne ee

beb olan Mongol baskınından az öneıe 
yazılmıştır. Koleksiyonun en önemli 

kısml Mongolistan steplerinde yed 

bulunan Kara-Koto şehri yıkıntrlarm

da bir mezardan çıkarılmış ve 1910 yı

lında Moskovaya getirilmiştir. 

Hiyeroğliflerin açılmasından son
ra bunların okunmaları sorwnu kota
rılacak ve bu suretle bir Tangut lCıgati 
yapılacaktır. 

Yasaların tetkiki sonuc\Ulda eski 

Tan ut devletinin idare rejimi ve ay

rıca bu devlet için de soysal ve eko
nomik münasebetler tan.ıamiylc anlilfı· 
lacaktır. 

İzcilik için bir söylev 
Stokholm, 16 (A.A) - Bütün diln

ya izcilerinin günU olan 23 nisanda İs
veç izcileri başkam veliahdın bilyük oğ 
lu prens Güıtav Adolf, bütiln dünya iz
cilerine radyoda bir söylev verecektir. 
Orta Avrupa saatiyle saat 19,30 da bil
tUn isveç lstasyonlan tarafından dağı -
tdacak olan bu söylevin konusu cbci 
idealleri• dir. 

I..ehistan' da bir tren kaza!"lı 
Varşova, 16 (A.A) - Kilçük Le • 

hfstanda bulunan Rizeszov istasyonun· 
da bir yolcu treni ile bir marşandiz çar 
pışmışlardır. Lokomotif ile 6 vagon la
nlmı§tu. Şimendifer işçilerinden biri 
berelenmlıtir. Kazanın makaı yanhı • 
hfr vü&linden çıktılı söyleniyor. 

17 NiSAN 

HALKEVtNJl 
Sovyet artistlerinin 

günkü müsameresi 
Bugun Jialkevıncle Sovyeı ..,aa 

/arının vereceğı miısamere progr 
şudur: 

1. - GLINKA: Ruaların ve Lud 
la operası uvertıirü 

Cümuriyet halk artisti Lef Şte 
berg idaresinde filarmonik orkest 
tarafından 

2. - RİMSK1 KORSAKOF: Sa 
operasından Hind türkusü 

VERDİ: Rigoletto operasından 
arya 

Büyuk Akademık Devlet Tiya 
su acı solisti Jadan tarafından, orke 
refakatiyle. 

3. - ŞOPEN: a) Naktürn 
b) Polene.z 

Piyano ıolo, Lef Oborin tarafın 
4. - RİMSKl • KORSAKOF: 

kız:ı operasından Lel aryası 
BİZE: Karmen operasından H 

nera aryası 

Cümuriyet eeçkm artisti Maksak 
va tarafından 

5. - MlNKUS: Don Kifot balesi 
den bUyilk klaıaik "paa de deu:x,, 

Dudinskaya ve cümuriyet seçki 
artisti Messerer tarafından 

6. - ŞOST AKOVİÇ: a) Ka11n.1• 
b) Perçin .ut 

tinden bir 
KompozltörU tarafındm piyanod 

çalınacaktır. 

7 - ÇA YKOFSKİ : Maça Kuı o 
peraaı Yeletsld aryası 

Rimski - Koreakof: Sake operuın 
dan Venedik tUrkfisU 

Büyük Akademik Devlet Tiyatrotd 
ıolisti Nortsof tarafından 

8 - MİNKUS : Bayad•r bal..:tiıı • 
den bir rakı 

Dudinskaya tarafından 
9 - TSFASMAN: Futbolcu rabt 
Cumuriyet ıcçkin artiati Meueret 

tarafından. 

10 - SUNO ı Fauat operuındd 
Mefiate tlirküıll 

ROSS1Nt : Sevil berberi op ..... • 
dan Don Ba.zillye aıyuı 

Seçkin aanat · emelcçW Aletıı:.Ddr 
Piroıof tarafmdan. 

11 - RİMSKl -KORSAKOF: .... 
km operaıından bır parça 

ROSSlNt ı Sevil berberi operamı • 
dan bir arya 

Cumurlyet eeçkin artt.ti Bano.,. ta 
rafından. 

lNGtt. TERE'DE. 

Fransız andıcma karşı 

Londra, 16 (A.A.) - Gazetelerin 

Cenevr.eden aldığı haberlere ıör• 

franaı.z andıcı Lehistanla DanimarJıı::ı.. 

run ve güney Amerikawun muhalefe
ti v le hflıl Clf&c:aktrr. 

İngilterenin yeni yıl 
büdcesi 

Londra, 16 (A.A) - 1935 • 36 bUd
cesinin masraf tutari 729.970.000 lira· 
ya varmaktadır. Bunun 235.580.000 i 
genel borçlara, 490.390.000 1 genel hiı:
metlere aynlrruş, Umomal harcamalar 
için de ihtiyat para ayrılmıştır. 

Ulusal korunmanin üç kolu için, ge
çen yıla göre on buçuk milyon fazla 
masraf yapıacağı umulmaktadır. Bu • 
günkü vergi sistemine göre, maliye ba· 
kani gelirin 7 35.580.000 liraya varacağı 
nı ummaktadır ki bu suretle 5.610.000 
lira derecesinde bir fazlalık olacakttt. 

Üç devletin saahlanması 
ve İngiltere 

Londra, 16 (A.A) - Stresada ıngı • 
liz mümessillerinin Avrupaya y.eni hiç 

bir taahhüde girişmemeleri parlamen· 
toda sevinçle karşılanmıştt.r. Almanya • 
nm iki taraflr karşılıklı yardrm andlaş
malarına zarar vermeksizin genel bir 
saldlnnama andlaşmasınl konuşmaya 

hazır buunması büyük bir adım sayıl • 
maktadır. Bununla beraber Almanya • 
nın mUsbet durumunun sonuçları hak • 
kında §imdiden bir fikir sahibi olmak 
irnk5.n içinde değildir. İngiliz mahfile
ri makul bir smınn aşılmaması şartiy· 
le Avusturya, Macaristan ve Bulgari•· 
tanın ı.Uahlanma birliğinden vana.dır. 



Garp Cephesinde Kanlı Hücumlar 
Frnnziska Gaal - Hanı Jaray 
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Kira ık dükkanlar 
liaı Nr: Sabık Muvakkat teminatı 

bedeJi 

4 
lira 
nss 

6 640 
7 640 
8 640 
9 560 
ıo 560 
ıı 560 
12 

560 
13 560 
14 560 
ıs 483 
16 4t:O 
17 480 
18 480 
}9 480 
20 480 
21 400 
22 400 
23 400 
24 400 
25 400 
26 702 
27 480 
29 1500 
30 280 
32 400 
33 400 
34 400 
35 480 
36 480 
37 480 
38 480 
39 600 
40 480 
41 560 
42 560 
43 560 
44 560 
45 710 
46 640 
47 640 
48 640 
49 644 
so 640 
sı 640 
52 

liaı Nr: 
640 

S3 

~UPürgecı 
'iaYhane 
/\eni mezbahada paçahane 
( nafartalar caddesinde 

8
9> Nr) mağaza 
~arnanpazarı caddesi (12) 

r: Dükkan 
~~rnanpazan caddesi (5) 
~r: Dükkan 
">.\ lucanlar çarşısında (4) 
4"r: Dükkan 
~~~açlarda (40) Nr: 
UUkkfin 
/\tpazarmda eski polis ka
takolu binası 
:~Pazannda (133) Nr: 

Ukkan 
~tpazarmda 1 Nr: dükkar. 
ıd~azarmda ı 16 ı 20 dük· 

88,85 
48,00 
48,00 
48,00 
4 :.:::,00 
4l.OO 
42,00 
42.00 
42,00 
4L,00 
36,00 
36,00 
36,00 
36,00 
36.00 
36,00 
30,00 
30,00 
30.00 
30.00 
30,110 
52,65 
36,00 

J 12,50 
21.00 yalnız ön kısmı 
30,00 
30,00 
30,00 
36,00 
36.00 
36,00 
36,00 
45,00 
36,00 
42,00 
42,00 
42,00 
42,00 
53,25 
4~.oo 

48,00 
48,00 
48,30 
48,00 
54,00 
48,00 
Sabık bedeli 

lira 
640 
200 
480 

1770 

2400 

800 

1600 

120 

150 

300 
300 

165 

105 

Muvakkat 
teminat 

48,00 
15,00 
36,00 

132,75 
• 

180,00 

60,00 

120,00 

9, 

11,25 

22,50 
22,50 

12,38 

7,88 

~tpazannda 23 Nr: dük· 
an 100 7,50 

~!Pazarında 7 N r: dükkan 64 4,BO 
.\ Pazarında çayhane 140 10

4
·: 

tpazarında Ahır 64 ' 

Al tıkara beledi\ c inden: . l"k - d. aıd em a l,5 - Yukarda numaralan yazılı Bele ıyeye .. 
çıt93s tarihinden 31.5.1936 tarihine kadar olmak uzere 

l artırma ile kiraya verilecektir. .. h 
he - Şartnamesini görmek istiyenler hergun mu ase-

Ye gelebiJirlcr. kta 
~eı3 -:--- İhaJe 25.4.1935 perşembe günü saat on ~~~355 ~meclisi salonunda yapı~a::,:k::t::ır:.:·...:<:.:..7.:..85~):-.----

J<nıda ~ma Genel I{ o tanlığı 

k~~ y. K. ] Ankara Satıııalnıa 

c.nrs, onundan: 
~·· · ı 1 ak ~artiyle (a0 Urnune ve evsafına uygun yerli. m~ ı .. o m ıt 

tıaı~O) tane kilim 20. 4. 935 cumartesı ~u saa~ 15 d: ka
b.e e zarf eksiltmesiyle satın alınacak~: ls~e.klıler numu· 
~ ~safını her gün komisyonumuzda gorebılırler. Şart~a
bi~11 Parasızdır Kilimin bir tanesi için (310) kuruş fıat 
Da 1 tl'ıiştir. Eks

0

iltmeye girecekler 2490 ~ayılı . kan~ ve 
~ l'ttıaınesindeki belgeleri havi ( 1860) hralık ılk te?1ınat 
lifaltbu.zu veya banka teminat mektublanm muhtevı tek
tadl'llektublarmın eksiltme günü saat (14) de kadar Anka-

a koınisyona vermeleri. (752) 1 - 1296 

1 (Atat .. rk) Heykeline 
A · d ·· a aka i anı 
Deniz i Vi ayeti 

daimi Encümeninden 
ı - Denizlide Cümhuriyet meydanında dikilecek (Ata

türk) Heykelinin yapılması müsabakaya. k.onulmuştur. 
2 - Müsabaka müddeti 1-4-1935 tarıhınden 30-4-1935 

sah günü saat 1 6ya kadardır. 
3 _ Heykel, tabii büyüklüğe nisbetle bir buçuk misli 

olacak ve bronzdan yapılacaktır. 
4- Müsabakaya iştira,;: edeceklerin İstanbul ve yahut 

yabancr memleketler Güzel sanatlar ak~?eınilerind ... en me
zun ve Heykel işinde muvaffak olmuş Turk sanatkarların
dan bulunmaları ve yabancıların bu şartlardan başka on 
sene Türkiyede ikamet etmiş ve Ticaret siciJlinde mukay
yet bulunmuş olmaları lazımdır. 

5 - Miisabakaya iştirak edecek Heykeltraşlar müsa
baka müddeti içinde Denizliye kadar masrafı ve ambalaj 
ve sigortası kendilerine aid olmak üzere Heykelin 1/ 15 
nisbetinde alçıdan bir maketini yaparak vilayete gönde
receklerdir. 

6 - Heykelin kaidesi vilayetçe yaptırılacaktır. 
7 - Müsabaka neticesinde mahsus komisyonu tarafın

dan birinciliği kabul edilene 200 ikinci gelene 100 lira mü
kafat verilecektir. 

8 _ Heykel birinci gelen sa?a.tk~r~- ~azarlıkla yaptırı-
lacak uyuşulamadığı takdirde ıkıncılıgı kazanan sanat-
karla' pazarlığa girişilecektir. . .. 

9 P arlık şartları ayrıca tesbıt olunacaktır. Musa-
- az 1 k.. H k 

bakaya iştirak edenler pazarlığa esa?ldo. ma ı·uza· elre ey e-

l . b d l" hakkında tekliflerini de hı ırme ı ır er. 
ın e e ı . VT' k 10 _ TafsiHit almak istiyenlerın ı ayet ma ~mına 
.. t etmeleri ve bu müsabakaya şartname nusha • 

muracaa . . 11w··d" ı·· -·· 
lan istanbulda Güzel sanatlar akadem.ısı .ı.uu. ur u~u~e, 
Ankara ve 1.zmir Vilayetleri Muhasebeı Hususıye mudur
Jüklerine gönderildiğinden fazla malfimatı oralardan da 
almaları ilan olunur. 1-1349 

Naf a Bakanlığıııdan: 
13.4.1935 tarihinde münakasası yapı~a~ağı ilan edile~ 

ırmak _ Filyos hattı üzerinde 8 muhtelıf ıstasyonlardakı 
bina inşaatına aid ilanlar İJ?tal ed~ler~k: 

Muhammen ihale bedelı 160 bın lıradan ve muvakkat 
teminatında (9250) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a
meliyatın eksiltmesi 25.4.1935 perşembe günü öğleden 
sonra saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında De
miryol insaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılmak 
üzere yeniden mün~kasaya kon~lmuşt.~r. 

İsteklilerin teklıf mektuplarıyle munakasa şartname
sinde yazılı diğer evrakı 25.4.1935 jerşembe öğleden son
ra saat 14 de kadar inşaat reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri tazım geldiği ve münakasa şartnamesi ile 
mukavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım 
evrakı sekiz lira bedel mukabilinde bakanlık inşaat daire-
sinden alabilecekleri itan olunur. (775) 1-1353 

Yurdumuzun en nefis 

Zeytin yağı 
Markasıdır 

Edremi tte Karagöz oğlu Ali Rıza Be
yin en modern fabrikası müstahsala 

tından olan 

KAR 
Yaö-lan muhtelif boy şişe ve tenekeler içindeı 

satılır~ Ankarada toptan ve perakende satış merkezi: 

Ankara Memurlar Kooperatif Şti. 
1 - 1332 

Jandarma Genel Komutanlığı 
( J .. U. . ] Ankara satın afma ko -
misyonundan: 

Jantlarına hayvanatı için (4.000) tane y~m torb.ası 24.4. 
1935 çarşamba günü saat (15} _d .... açık eksıltme ıle s~t!n 
alınacaktır. Bir yem torbası ıçm (65) kuruş kıymet bıçıl
miştir. Şartnamesi komi~yondan p~rasız verilir. Eks~ttn:c· 
ye airmek istiyenler eksıltme saatınden evel (195) lıra ılk 
te;inat banka mektubu veya sandık makbuzu ile (2490) 
sayılı kanun ve şartnamesinde yazılı belgeleri kvmisyona 
vermiş olmaları. (769) 1-1340 

Çifteler Harası 1\ ii ··rı··ğünden: 
Haranın damızlık ineklerinden taze b·1~ağh ve sütlü 15 

inek mayısın birinci çarşamba günü ~ski~ehir hayvan pa· 
zarında pazarlıkla satıJacaktır. İsteklıler.n pazara ~elme-
Jeri. (1782-804) 1-1391 • 
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Ankara belediye baş kanlığındanı 
1 - Ankara'da şartnamesinde isimleri gösterilen yol• 

ların yapılması Asfalt betonu ile kaplanması ve parke kat. 
dırım yapı1ması Trotuvarlarm beton blok ile kapatılması 
ve bunların beş senelik mütemadi tamiratı işleri kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli ( 449,599) lira vo 
beş senelik mütemadi tamirat işinin tahmin edilen bede
li 39,432) liradır. 

Bu işlere ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kargir ın aata dair fen• 

ni şartname 
E- Hususi şartname 
F - Keşif ve vahidi fiat oedveli 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı (12.23) Hra muk 

bilinde Ankara Belediyesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22 Nisan 935 tarihine müsadif pazarte 

günü saat 15 de Ankara Belediyesi fen i§leri müdilriyetınJ 
de müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 A numaralı arta. 
ma ve eksiltme ve ihale kanununun l 7 inci maddesine u~ 
gun (23312) liralık muvakkat teminat vermeleri. · 

B - Ticaret odasına kayıtlı bulunması 
C - Asfalt şoseler ve parke kaldıran inşaatında ih 

sas sahibi olduğuna dair Ankara belediyesi fen işleri mil 
dürlüğünden verilmiş ehliyet vesikasını haiz olmaları v~ 
ya ihtısası belediye fen heyetince musaddak bir mütehas 
sıs veya müe~sise ile teşriki mesaiyi temin edeceğine da' 
Noterden müsaddak teahlıütname vermeleri laznngelir. 

S - Teklif mektuplan ihale günü nihayet aat 14 d 
kadar Ankara Belediye fen işleri rnüdilriyetine makbul 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat 15 d 
kadar gelmiş olması laznndır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (620) 1-1067 

Jandarma Genel l{oıııutanJığı 

[ J. U. K. ) Aııkaı·a Satınalma 
komisyonundan ı 

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

Şartnameye bağlı listede her çeşid için gösterilen tah• 
min yekunu (7415) liradır. Satın alımına girmek istiyen • 
lerin (55613) kuruşluk ilk teminat makbuz veya bnka melf 
tubu ile (2490) sayılı kanun ve şartnamede yazılı belgeleıı 
içinde bulunan teklif mektublannı eksiltme günü saa' 
(14) de Ankarada komisyona vermiş olmalan. (733) 

1- 1276 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No. Mevkii ve cinsi 
Teminatı 

Lira 
340 C . 2 Bend Deresinde Üç taş Mevkiinde iki 

c. 5 

CI 12 

katlı ev ve arsa 
Danişment Bağlarında iki katlı bağ ev 

ve 6 dönüm bağı 
Cebeci Demirli bahçe mevkiinde iki 
katlı ev ve arsa 

JO 

400 

Yukarda mevkii ve cinsi yuıh Bankamıza ait gayri 
menkullerin ihalesi 21-4-935 tarihine müsadif pazar günü 
saat 11 de yapılmak üzere açık artırma usuliyle ve pesin 
para ile satılacağından isteklilerin ihale gününe kadar te
minat parasiyle Bankamıza müracaatları ilan olunur. 

(761) l-1367 
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~ Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 1 
Komisyonu ilanları 

1 LAN 

Aşağıda cins ve mikdarı yazılı 7 kalem mutabiye açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. İhalesi 20. 4. 935 cu -
martesi günü saat 14 dür. Muhammen fiatı 3010 liradır. 
Talipler nümunelerini görmek üzere her gün M. M. V. sa
tın alma komisyonuna müracaatları. Eksiltmeye girecek
lerin belli gün ve saatında 2490 numarah kanunda göste
rilen vesaikle ve teminatı muvakkatesi maliyeye yatırıl
mış 225 lira 75 kuruşluk vezne makbuzu ve yahut banka 
mektubiyle birlikte satın alma komisyonuna e:elmeleri. 

Adet 
Hayvan çulu 
Keçe belleme 
Yem torbası 

500 
400 
500 
500 
600 
400 
500 

Sapile ip yular başlığı 
Zencir yular sapı 
Gebre 
Kıl kolan 

( 731) 

1 LAN 

( 16428) kilo gliserin mü
teahhit nam ve hesabına sa
tın alınmak üzere pazarlığa 
konmuştur. Tahmin edilen 
urru.ım bedeli (11499) lira 
60 kuruştur. Şartnamesi be
delsiz olarak komisyonu. 
muzdan alınacaktır. İhalesi 
2. 5. 935 perşembe günü sa
:ıt on birde komisyonumuz
da yaprlacaktır. Muvakkat 
teminatı 862 lira 50 kuruş
tur. Pazarlığa girmek isti
yenfor 2490 N o. lı kanunla 
şartnamede istenen belge -
leri beraber getireceklerdir. 

(841) 1--1468 

1 - 1269 

İLAN 

On bir kalem tahta çivi 
ve saire ambalaj malzeme
si açık eksiltme suretile sa
tın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1293 liradır. İhalesi 
21. 4. 935 pazar günü saat 
14 dedir. Talipler vasıflan 
görmek üzere her gün M. M. 
V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. Eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve 
saatmda 2490 N o. lu kanun
la gösterilen vesaikle ve 
maliyeye yatırılmış 69 lira 
98 kuruşluk vezne makbuzu 
ile birlikte satın alma ko -
misyonuna gelmeleri. (732) 

1 - 1267 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

1K1 ÇİFT FAYTON ARABASI KOŞUM HAYVANI. 

Tahmini bedeli 750 lira olan yukarda yazılı iki çift fay
ton arabası koşum hayvanı Askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunca 4 - Mayıs - 935 tarihinde cumartesi günü sa
at 14 te pazarlıkla satın alına caktrr. Şartname bedelsiz ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
56 lira 25 kuruş ve 2490 numaralr kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle satacakları hayvanlarını mezkur gün ve 
saatte Umum Müdürlük nizamive kapısı önünde hazır bu-
lunmaları. (843) 1-1469 

41 KALEM ELEKTRİK 

Yukarda mikdarı yazılı 
ve tahmini bedeli 3000 lira 
olan elektrik malzemesi As
keri Fabrikalar satın alma 
komisyonunca müteahhid 
nam ve hesabına 30 nisan 
935 tarihinde salı günü saat 
15 de acık eksiltme ile satın 

MALZEMESİ 

alınacaktır. Şartname be -
rielsiz olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 225 lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. marldelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta komis 
yona müracaatleri. (816) 

1 - 1415 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Ankara şehrinde binalara numara levhaları takılmağa 

b~şlcmmıştır. Numaralama talimatnamesinin 38 inci madde 
sınde yazıldığı veçhile içinde bulundukları binalara numa
ra vazına muhalefet edenler, numaraları silenler, bozan -
lar veya söküp kaldıranlar. konulan numaraları muhafaza 
etmiyenler, numarası ziyaa uğradığı halde yenisini tak • 
tırmrvanların vilayet tarafından sayım kanununun 6 mcı 
maddesi hükmiine tevfikan cezalandırılacakları ilan olu • 
nur. (679) 1 -1166 

1 LAN 
Müteahhit nam hesabına 

pazarlıkla almacak olan 45 
bin kilo sabuna verilen fiat 
makul görJlınediğinden pa
zarlığa devam edilecektir. 
Muh-mmen fiata nazaran 
bedeli 14850 lira ve temina
tı muv""k ~atesi 1113 lira 75 
kuruştur. 18 4-935 tarihine 
müs~dif perşembe günü sa· 
at 11 de taliplerin teminatı 
muvak'rnte makbuzları ile 
birlikte Ankara levazım a
mirliği ~atın alma komisyo
nuna gelmeleri. (847) 

1--1473 

Kira 'ık 
Dikmende aşağı öğeç yata

ğı mevkiinde bağ ve bağhane 

kiraya verilecektir. Taliplerin 

Adliye vekaleti merkez büro

sunda Niyaziye müracaatları. 

1-1464 

f 1mtıyaz sahibi ve Ba~mu 
1 harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
\'azı İşleri MildurU Naııuhi 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civarında 
Ulus Basımevind• basılmış· 

ULUS 

a Nafıa Ba~ 
isi·"· 

Trabzon rman şirke- Anka 
ti meclisi idare riya- mühen 

t • d 1 -- Ankara - Kırştfuir yolunun Ankara şehri dah!lİ~ se n en: isabet eden kısmı ve bu yola iltisak eden kısımların ıf11 
planına göre yapılması ve asfalt betonu ile kaplanması.~. 
beş senelik mütemadi tamiratı kapalı zarf usuliyle ek51 

934 hesap senesine ait umumi heyet içtimaımız 27 
mart 935 çarşamba günü saat on dörtte Trabzon Halkevi 
salonunda inikad ederek atideki mukarreratı ittihaz etmiş
tir. 

ı -- Meclisi idare ve murakıp raporu ile bilanço ve kar 
ve :zarar cedveli aynen kabul edilmiş ve 1 mart 934 tarihin
den 9 haziran 934 tarihine kadar meclisi idare azalığı ifa 
eden iki zatın ibraları kabul edilmiyerek diğerleri ibra o
lunmuştur. 

2 - Meclisi idareye intihabı tazımgelen üç azalığa, Ha
cıkadı oğlu Mahmut Tahsin, Molla Mehmet oğlu Süley
man Sudi, Vaiz oğlu Hasan Talip intihap edilmiş ve ayda 
dört içtimadan fazlası için verilmemek üzere reisin hakkı 
huzurunun yirmi azalar hakkı huzurlarının da onbeşer li
raya tenzili kabul olunmuştur. 

3 - Şirk~t murakıpliğine mahiye kırk lira ücretle To-
pal Ali oğlu Ali Rıza intihap olunmuştur. 1-1470 

Ankara Be~ediyesinden: 
Tekaüt ve yetim maaşı alanlar mayıs 935 yoklaması için 
aşağıdaki maddelerde yazılr vesikalar ile belediye muh
tarlık işleri müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

Madde 1 - Yoklama sahipleri behemehal kendileri 
geleceklerdir. Gelemiyecek derecede hasta bulunanlar 
doktor raporu getireceklerdir. Haricte bulunanlar veka
letnameyi haiz zevat tarafından bu ~işi takip ettirecekler
dir. 

2 - Yoklama kağıtları iki nüsha olarak tanzim edile
cek bunlardan biri belediyedeki muhtarlık işleri müdürlü
ğünde kalacak diğeri defterdarlığa verilecektir. Her ikisi 
de mümessiller tarafmdan imzalı ve iki nüsha da fotoğ
raflı olacaktır. 

3 - Mütekait zabitanın, dul kadınlarının ve yetimleri
nin yoklamaları askerlik şubesince yapılacak ve ikinci 
madde ahkamına riayet edilecektir. 

4 - Yoklama kağıtları hakkında ayrıca belediyece de 
araştırma ve soruşturma yapılacak ve bunların hilafı sabit 
olduğu takdirde tanzim edenler ve şahitleri hakkında ka
nuni takibat yapılacaktır. (850) 1-1474 

Ankara Milli Em ak 
l\lüdürlüğünden: 

Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Umum Metruk( 
No. 

149 Vattarin 
Hatuniye 

Ezberci 
ler yokuşu 

Hane 

Hisse miktarı 
Tamamı 

No. 
4/ 35/1521 

Kaç taksit olduğu 
Sekiz sene ve se

kiz taksitle 

Yukarda yazıl' beş oda, iki hala bir mutbah ve bir pas
dırmahğı (tracayı) müştemil hanenin mülkiyetinin ihale
si 24 nisan 935 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek ü
zere artırma işi on gün uzatılmıştır. İhale bedeli nakten 
veya ikinci tertip mübadil bonosu ile alınacaktır. İstekli
lerin 300 liralık dipozito makbuzu ile defterdarlıkta kuru-
lan satış komisyonuna müracaatları. (846) 1-1472 

Ankara Milli Emlak 
l\lüdürlüğünden: 

Mevkii 

Y enişehirde 
Süleyman be}' 
mezarlığı 

Cinsi Metruke 
No. 

Hane 385 

Aylık icar 
Muhammen kıymeti 

Lira K. 
20 00 

Kaç taksit olduğu 
Müşahere suretiyle 

Yukarda yazılı i.ic. otla bir mutbah bir hala ve bir taşlığı 
müştemil hane icarmm ilı:ı1e s~ 24 Nisan 935 çarşamba gü
nü s~at 15 de ihale edilmek üzere artırma işi on gün uza
tılmıştır. İsteklilerin 18 liralık dipozito makbuzu ile def
terdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (845) 

1-1471 

meye konulmuştur. 
2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli (389320) lira ( 

kuruş ve beş senelik mütemadi tamirat işinin tahmin ed 
len bedeli (23487) liradır. 

Bu işe aid şartnameler ve evrakı sunlardırı 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyest 
d) Tesviyei türabiye şose ve kargir inşaata dair feıt~ 

~artname 

e) Hususi şartname 
f) Keşif ve selselei fiat cetveli 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 10 lira 32 kUrılJ 

mukabilinde Ankara Nafıa Başmühendisliğinden aJabl' 
lirler. 

3 - Eksiltme 22 nisan 935 tarihine tesadüf eden paıs> 
tesi günü saat on beşte Ankara vilayet binasında vUi• 
yet encümeni tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 2490 numaralı artırma eksrıtme ve nıalt 

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

b) Ticaret odasına kayıtlı bulunması. 
. c) Asfalt şoseler inşaatında ihtısas sahibi olduğut\a 

daı~ Ankara ~afıa Başmühendiğliğinden verilmiş ehli~e~ 
~~~ıkasmı haız olmaları veya ihtısası Nafıa Başmühendis 
l~g~nce m~~adda~ bir mütehassıs veya müessese ile tef 
rıkı mesaıyı temın edeceğine dair noterden musaddak te' 
ahhütname vermeleri lazrmgelir. 

5 - Teklif mektuplan ihale günü nihayet saat on dor· 
de kadar Ankara vilayeti muavinlik makamında viJayeı 
encümeni reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir• 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat on beşe 
kadar gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikıneıet 
kabul edilmez. (616} 1-1062 

----~-----------------=-....:.::.::...--~ 
Saçları dökülenler 

Komojen Kanzuk 

SaçEksiri 
Saçların dökülmciine '°' 

ıeepeklenmeaine mlnl ol~'; 
Komoien saçların köklerııı 
kuvvetlendirir ve beste!• 
Komojen saçların gıdaııd1'' 
Tabit renklerini bozıı>s..'' 
ldtif bir rayiha11 vardıfl 
Komojen Kanzuk aaç ek•1' . ..,,c 
rı maruf eczanelerle ıtrı, 
mağazalarında bulunur. 

LİN1MANTOL KANZUK: ROMATİZMANIN KA'fl 
DEVASIDIR. 

Maarif Vekaletinden~ 
Memurin kanunundaki şeraiti haiz olanlar arasındatı 

müsabak.a ile iki memur alınacaktır. Daktilo bilmesi şart· 
tır. 22 N~.san 935 saat ~~ d~. imtihan yaprlacaktır. Şimdiye 
kadar muracaatlarm hukmu yoktur. Evrakı müsbiteleriyle 
birlikte Zat İşleri müdürlüğüne müracaatları. (851) 

ZAYİ MÜHÜR 
Tatbik mühürümü kaybettim 

yenisini çıkaracağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Yenişehir: İnkılab sokağı: 4 

Seniye 

Arsa aranıyor 

Kocatepe veya civarında ve

ya Yenişehirue satılık arsa a
ranıyor. Telefon: 3666 

1475 

Tashih 

TERZİ CEMAL BÜRÜN 18 nisan perşembe gününden itibaren Ankara Palas'ta 
ilkbahar ve yaz modellerini teşhir edeceğini sayın müşterilerine bildirir. 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 

Altıntaş sokak No: 5 

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

, YENİ 
BU GECE 

r:-an i ka Gaal - Hans Jaray tarafından 
temsil edilen: 

SOKAI( ÇlÇEGt 
Senenin en şen ve eğlenceli 

almanca sözlü faheseri 

BUGÜN BUGr.:'!:E 

Bilmediğimiz bir dünya, göremiyecegiınız 
bir hayat, buzlu ikfaııler hnlkının ateşli 

nşk)an. E k • 
·S ımo 

Şimdiye kadar çevrilen en büyük macera 
ve heyecan filmi. 


