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Gündelik STRESA'DAN SONRA CENEVRE. 

18, NİSAN 1935 PERŞEl\IBE 

'A.ntigouvsh. "lngiltere' de,, 17 ( A.A..) -
Bura yakınlarımla ekspres yoldan çıhmıı 
ve makinist ile bir yolcu ölmil§tür. Rirt.:ok 
yaralı vardır. 

Her yerde 5 kurus 

lf ~~ 

DOST ARTiSTLER 

. Dost Rusya'nın tiyatro ve mü
~~ h~yatında ün almış artistleri 
d urkıye'ye gelmişlerdir. Ankara'· 

a ve İstanbul' da arlarmı göstere· 
ceklerdir. Onları dinleyen ve gö
~en halkımızın bundan büyük bir 
~.z duyacağına kuşku yoktur. 

Konsey üç devletin andıcım onadı · Bu 
durum karşısında Bitler geneloy yapa· 
cak .• B. Litvinofun önemli bir yazısı 

B~:~~~~~A.)duu~u~t.~: j 
neği konseyi başkanı B. Tevfik Rü§dü / 
Aras torumun eıasına dokunmaksızın 

Boğazların askerlikten tecridi huıusun

da Lozan andlaımasile kurulmuş olan 
farklı muameleye Türkiye delgeıi ıuııti-

Dün al{şamk.i 
hüyül{ konser 

'u~kü artist ile halk arasındaki 
I kglarm en önemlisi olan karşı· 
r .. lı sempati bu konserlerde en 
~k~.ek derecesinde gerçekleşerek 
Uyuk ve verimli rolünü oynaya· 

caktır. 

Cenevre, 17 (A.A.) - Alman
yanın silahlanmasına kartı Fran• 
sa, İngiltere ve ltalya taraf mdan 
hazırlanan karar, bu üç devlet de· 

' 

"mesuliyet,, altında bulunduğunu 
anlayacaktır. Barışı gözetmek Ö· 

'devini üstüne alan konsey, bugün 
sessiz ve kayıdsız kalamaz. Çün
kü bütün uluslar bilirler ki pakt
lara bağlı kalmak yalnız bir ah· 
lak prensipi değil, Uluslar Sosye • 
lesinin canlı bir kanunudur .• , 

le itiraz etmiştir. 

B. Tevfik Rüşdü Aras, bunun nıu- 1 

kabilinde Lokarno andlaşması nevinden 1 

bir ıey bulunmadığını ıöylemiştir. 
Sir Con Saymen, Baron Aloiııi \'e B 

Laval hu sorum hususunda çekinekler 
(kuyudu ibtiraziye) ileri ıürmüşlerdir. 

\ 

Uluslar arasındaki kültürel ta· 
~l§,?la ve yaklaşmalarm yüksek 

egerini bilmiyen kalmamıştır. O
h~ içindir ki devletler sıyasal 
ııg!an l>•r <le kültürel bağlar ile 

fekirHrn1~İ1" nmacım güdmektedir· tr. Biribidnin düşünce ve duygu-
arnıı eyi bilen uluslar daha çabuk 
anlaşırl~l". Bu anlaııma her alanda 
"e ' ı· 1 :s-k rını ı o ur. Arsıulusal geçimin 

.0 nusu yalnız ekonomik alışve
l_ı§ler değildir. Onun gerçek teme
t~ ~aha çok fikir ve duygu alışve
ışıne dayanır. 

B. Lava! 

B. Lava] Türkiyenfo günün bi-

rinde Avnapanın bu mıntaka11nda kuru
lacak mÜ§terek bir güvenlik ıistemindcn 
asığlanması (iıtifade etmesi) arzusunda 
bulunduğu düşüncesini ileri ıünnüştür. 

B. Litvinof Türkiyenin arzuıunun 

gerçekleşebilir olduğunu söylemİ§tİr. 

Subayların ve süel 
işyarların aylıkları 

artıyor 

.• 

\ 1 
.J 

B. Steinberg 

Şehrimizde bulunan Moıkova Bii
yük Akademik Devlet Tiyatroeu artist
leri Halkevinde verecekleri konserler 
ıerisinin ilkini dün akşam verdiler. ~aldı ki Sovyet Rusya' da ar 

>'enı bir erek ile yeni bir yol tut
~uş olduğundan bu büyük hareke-
1 devrim Türkiyesi çocuklarının 
~akından bilmesi gerektir. Ar üze
~nde türlü düşünceler olabilir. 

akat devrim çağlarında her şey 

legeleri tarafından, dün öğlede~ 
sonra toplanan Uluslar Sosyetesı B. Bek 

Subaylar ve süel işyarlarrn ay
lıkları kanununun ba:Lı maddeleri 
ile 2617 sayılı kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair 
önerge Kamutay büdce komis
yonundan geçmiştir. Buna göre 
Subayların ve süel işyarların 14 
derecesi 13 e indirilmekte, tiiko
mutanlık (liva komutanlığı) yap
mış olan albayların (miralaylarm) 

Atatürk ve Başbakanımı:ı: lımot 
İnönü ile bir ı;ok bakanlan• 
mızın, ıaylavlarrmızın ve birçok ta• 
nrnmıt şahsiyetlerin hurr bulunduk.. 
ları bu konser, gerek artistle
rin yüksek değeri, gerek çalınan 

parçaların seçilişi ve gerekse konserin 
tam bir İntizam içinde yapılması bakr. 
mından çok mükemmel olmuttur. HnJ .. 

kasıl ulusun genel asığları ve hal
ın en çabuk bir vakitte yükseltil· 

llıesi bakımından değerlenirse ti
l'atro ve müzik gibi ar çeşidleri de 

(Sonu J üncü sayrfada) 

konseyine verilmiştir. 
Celse açıldığı zaman, 16/ 3 ta· 

rihli alman önergesinin reddedil
mesini istiyen B. Laval şu sözleri 
söylemiştir: 

"- Konsey ne büyük sora v 

B. Laval, 3/ 2 tarihli Londra 
bildiriğindeki güvenlik şartını el· 
de etmek için konuşmalara başla
nacağı bir sırr.da Almanyanm an-

(Sonu S. inci sayıfada) (Sonu J ürıcü sayıfada) (Sonu 2. nci sayı/ada) 

u~manlıcadan Türkçeye Karşılıklar f(ılavuzu N. 25 
l - IJz türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği ( aüimeti) 

lwnmuştur. Bunların lıer biri hakkında sıraıı ile uzmanlarımızın ( müıehaHuJ 

yazılarını gazetelere vereceği2 
2 - yeni konan karşılıkların iyi ayı rd edilmesi i(in, gereğine göre, f ransızcaları da yazılmış, ayrıca örnekler de konulnıuş tur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bu giinkü işlenmiş ve kullanıum şekilleri alm m.ıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türlu;e "çek,, kökünden ll&-

len şekil gibi. 
16ad = 1 eklik, tekkalma 

rnek: Hali infiradda aciz olan ınsanlar, birle
§ince büyük bir kudret iktisah ederler == Teklik 
halinde eksin olan insanlar, birleşince büyük bir 
erk e.dinirler. 

~tinferid = Tek 

Örnek: Bu, münferid bir hadisedir= Bu, tek bir 
hadisedir. 

l\.tiinf ·d erı en = Tek t k Ör .. .er .. er . 
. nek: Munferıden geliniz :::: teker teker gelı-

llız. 

l'eferr'·d 
Ö u etmek = T ekJeşmek 

rnek: Akran ve emsali arasında teferrüd etti 
:::::: T aydaşları ve benzerleri arasında tekleşti. 

lrıfisah == Bozulma (Bak: Feshetmek) 

lı-.fiaaı 
ı etınek = Ayrdmilk, çıkarılmak 
rıJud 

aın = Yıkılma, yılulrm 
~la.ili . . 
l •nhıdam (Bak: Müşrifi harab) = Knğşak 
tıhiıaı - _ 

Ö - Oagıhm = (Fr.) Dissolution 
rnek: lktısadi sebcbler bır cemiyeti inlıilale 

ııgra.t b ·ı. da_ a 1 ır = Ekonomik scbebler bir sosyeıeyı 
I grlrıııa uğratabilir. 
tıhi1aı _ 
Ö - A:çdma = (Fr.) Vacance 
e rnek: Bu vazifelerde hiç bir inlıilal oımadı = 

ıı Ödevlerde hiç bir açılma olmadı. 
ltthil' 

Ö "1 (bozgunluk anlanıma) = Çözüntü 
,..._ rnek: içtimai bir mücsse!scde görülen irıhilal 

1'\ ~ Sosyaı bir kurumda görülen çözüntü. 
ilb.ıi . . 4 

;... lhhi]ai maddeler = ErirJcr Vr . 
netı::: .Suda kahili inhi/;iJ m:ıddeleı şunlardır 

:::::: Sııd · 
~" a erı.rler şunlardır. 

lıllha_ı 
Ö = Açık = (Fı-.) Vacant 

rnek · M ~ h 1 · · k A,.. le yerı'ııu'z 1'ok · · un a yerırmz yo = :$1 

fr.himak (Bak: !ptila) = Düşkünlük 
örnek: Onda kitab okumak inlıirnak derecesin
dedir = Onda kitab okumak düşl:ünlük derece-

sindedir. 

l:rhioa = Eğilim, başeğme 
örnek: iniıina bilmez bir irade = Eı?ilim bil-

mez bir inle. 

Münhani = Eğriç 
İnhiraf = Sapma 

Örnek: Doğru yoldan ınhirafr sebebiyle bu hale 

düştü = Doğru yoldan sapması yü~ünden bu 

hale düştü. 

inhiraf etmek = Sapmak 

lnhisaf, ink:aaf = Tutulma 
örnek: [Jakikat inhisaf bilmez bir giirıeştir == 

Hakikat tutulma bilmez bir güneştir. 

inhisar (Monopol) - Tekit (Bak: Hasr) 

İnhisara almak (Monc.polizc 
mek (Bak: Jiasr) 

etmek) == Tekitle 

inhitat Dü,üm = (Fr.) Declin, afiaissement 

örnek: Zekasrndaki inhitat konuşmasından bel

li == Zekasrndaki düşüm konuşmasından belli. 

inhitat == İngizlik = (Fr.) Abaissenıcnt 
örnek: pu topraklard3ki i11iıitat = Bu toprak-

lardaki ingizlık 

inhitat -= Alçalma = (Fr.) Degradation 

Münh<!t -= İngiz == (Fr.) Abaisse 

örnek: Münhat olan yerler = lngiz olan yerler. 

Uehşetü inhizam (Bak: İnkıraz) 

inikat == 1 - Bağıtlanma, 2 - (Meclis terimi) 

inikas = Yanııma 
Örnek: Evler ve ağaçlarrn durgun suya inikası 
çok güzel görünüyordu = Evler ve ağaçların 

durgun suya yansıması çok güzel görünüyordu. 

in.kas etmek = Y anslmak 

Örnek: Yürek temizliği insanrn çehresine ini • 
kas eder = Yürek temizliği insanın çehresine 
yansır. 

İ rıitaf etmek = Çevrilmek 

Örnek: Nazarları ona initaf edince = Bakışla· 

n ona çevrilince 

l ııkar = Yadı sa 

Örnek: / nkar nedir bilmiyenin imanrnda kıy

met olmaz = Yadrsa nedir bilmiyenin inanında 
değer olmaz. 

1 ıık • r etmek = Y adısamak 

Örnek: Yaptıklarını inkar etmedi = 
rr nr yaclısamad r. 

Yaptıkla-

i rı!ubaz - Büz:ülme 

inkıbaz = P"k!:k 

iı.kı!5b = Dcvı-im 

l ı.kıraz = Batım 

lnl<ısam = Bülünme, kısımlanma 

ı nk s ~m etmek = Böiüıımek, kısımıanmak 

Örnek: Bu şeklin dört parçaya inkısaıuı = 
sı:klİn dört parçaya brjU' rınzc.,i. 

ı ı kisar = Kırılma, krı·gınlık 

Bu 

Örnek: Verdiği netice orıu inkisara uğrattı = 
Verdiği sonuç onu krrılmıya uğrattı. 

Bu sözleri duyunca içimde acı bir inkisar duy

dum = Bu sözleri duyunca içimde acı bir Icır

gmlık duydum. 

İnkisarı hayal = Umusa 
Örnek: Bu işte inkisarı hayale cıu.ıtam = Bı 
işte umusaya düştüm. 

inkisarı hayale uğramak = Umuaanmak 

İnkisarı ziya = Yalkırı 
inkişaf etmek = Geli§mek, açılmak 

Örnek: Yazı yazmakta çok inkişaf ettl = Yazı 

yazmakta çok açıldı. 
Çocuklarımızın bedenen de Jnkişafrna çalışma• 
lryız = Çocuklarımızın bedence de gelişmesine 

çalrşmalıyrz. 

inkıta = Kesilme 

İnkıta etmek = Kesilmek 

lnluyad etmek (Tebaiyet)-= Hağırunak, ba§eğmd 

Örnek: Kendimizden daha yüksek insanlara ia. 

kıyad edebiliriz = Kendimizden daha yüksek 

i~sarılar:ı başeğebiliriz (bağınabiliriz) 

lnkıyad ettirmek (Tebaiyet ettirmek) = Uyurmak 

Örnek: Başka milletleri emrine inkıyad (teba
iyet) ettı'rmck istiyordu = Başka ulusları 

emrine uyurmak istiyordu. 

İnkıza etmek = Sonalmak 
1 nsaf, nısfet = Ek it 

Örnek :lnsafrna sığınırım = Ek/tine sılrnırım 

lnsaf etmek = Ekitmck 

Örnek: lnsaf etmez ınısiniz? = Ekitmez rnisi
niz? 

insan = iman 

insani = ln:.el 

Örnek: insani hıslere hürmet göstermelidir = 
insel duygulara saygı göstermelidir. 

1 nı.ıbab etmek =- Dökülmek 
Örnek: Kızılırmak, Karadenize insılıab eder !":' 

Kızı/rrmak, Kara1cnize dökülür. 
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Dün akşamki büyük 
konser 

(Baıı l ilJCl u.yıfada) 

kev&ni, seyrek görülen bir kalabalıkla 

doldunnuı olan halk, ıes, müzik ve ba
le ıoliıtlerini, her parçadan sonra uzun 
alkıılarla ve tekrar tekrar sahneye ça
fmnak suretiyle ne kadar takdir ettiii· 
Di göıtermiıtir. Dün neırettiğimiz pro
aramda ufak tefek bir iki deiitme ya· 
pılmııtı. 

Ayakta dinlenilen istiklal ve 
Enternasyonal marılarından sonra Cu
mur baıkanlığı filinnonik orkestrası, 

birkaç gündenberi beraber çalııtığı ta
mnmıı Sovyet orkestra tefi Cumuriyet 
Hail- Artisti Stenberg'in idaresinde o
larak Rus klasik kompozitörü Gllnkamn 
.. Rualan ve Ludmila,, opera11nın uver
t&rünü ve ünlü Sovyet kompozitörü 
Şahter'in "Türkmen ıuiti,, ni çaldı. Eyi 
J.azırlanmıı ve Cumur Başkanlığı ban
dosundan birkaç kiıi ile kuvntlen
tlirilmiı olan tam kadroıu ile sah
neye çıkan orkestramız bu parçalarda 
hüyijk bir muvaffakiyet söıtenniı •• 
~k teknik bir anaamhl dinlemelc fırsatı
nı •ermiıtir. 

Lirik tenor Jadan çok tatlı olmakla 
laeraher en yük.ek perdelere kadar ko
layblda çıkabilen mükemmel sesiyle 
Rimski-Karaakofun Saclko operuından 
Hind aryasiyle V erdi'nin Riyolettoaun
dan "dük., aryaıım ıöylemiıtir. 

Akademik Devlet Tiyatrosu aoliıti 
Lef Ohorin piyanoda Şopen'in Noktür
nüyle Polonezini yÜksek bir kabiliyet ve 
teknikle çaldı. 

Cumuriyet seçkin artisti Makaakova 
Rimski Koraakofun Kar Km operasın
dan Lel aryasını ve Bizenin Kannen o

perasından Habanera aryasına pürüzsüz 
Ye tatlı sesiyle söylemiş, proırama ili· 

nten Cemal Reıid'in Kazan oğlu tür
küsünü teganni etmiı ve çok alkıılan
mıfbr. 

Bale artistleri Dudinskaya ve Meser
nır Minkus'un Don Kitot balesinden 
meıbur klaıik "Pu de dewı., adlı raksı 
oynamıılar ve rus balesinin ba kadar bii
)'iik bir §Öhrete aahib olmasının sebehi· 

i ç D 
Muğlada limon, portakal, 

muz yetiştirilecek 
Muğla, 17 (A.A.) - Vilayeti

miz topraklarının narenciye yetit
tirmeye olan kabiliyeti göz önüne 
alınarak ve kontenjan harici ltal
ya' dan 2500 tane limon portakal, 
mandalin, muz getirtilmiıtir. Fi
danlar Marmaris ve köyceğiz ka
zalarına verilmiştir. 

ni üınomal kabiliyetlerile göıtemıiıler
dir. 

Çok genç ve sevimli kompo:ı.itör Şoa
takoviç piyanoda kendi izerlerinden 
"Perçin,, süitinden bir parça ile Polka
ıuu çalmıı ve takdir edilmiştir. 

Bale artisti Dudinskaya ''Bayader,, 
haletinden ''yılanlı danı,, ı uçar gibi o
lan hafifliii ve inceliğiyle oynarruı, Ba· 
riton Nortaof, Çaykovskinin ' 'Maça lu
zı,, operasından Eletski aryasını aöyle
miıtir. 

Cumuriyet ıeçkin artisti Pirogof gür 
ve enerjik bas sesiyle Rimıki - Korsako
lun Sadkı operasından "f skandinavya,, 
aryasiyle Guno'nun Faust operaımdan 
"Mefisto,. kuplelerini söylemiı n bil
hassa beienilmiıtir. 

Bale artistleri Dudinskaya ve Mes
serer Libling valsını gene aynı mükem
meliyetle oynarmılardır. 

Soprano Barsova Rimski • Kor • 
sakofun Kar kızı operasından Kar kızı 
aryasiyle Rossininin Sevil Berleri opera· 
ıından Rozin aryasını söylcmiı ve pek 
çok beğenilmiştir. Halkın dinıniyen al
kıflan üzerine değerli artist biri türkçe 
ohnak üzere iki parça daha söylerniıtir. 
Baraovarun yiikaek sanatı her türlü öv
melerin üstündedir, En sonra değerli Ba
le artisti Measerer, Talaınıaıun "fudbol. 
cu raksı,, m büyük bir esneklik ve akro
batik kabiliyetle oynamıı ve sürekli al
kıtlanmııt.ır. 

Konaer, °bQgün Maarif ve yaran ordu 
mensublan için tekrarlanacaktır. 

Jntihab - Seçi, ıeçme, seçim 

u y u K L A R 
Yabancı dil derslerine 

devam etmiyenler 
İstanbul, 17 (Telefon) - Üni

versitede yabancı dil derslerine ah
mı§ gün devam etmiyen talebenin 
herhangi fakültede olursa olsun 
amaçlara kabul edilmemeleri ve 
sınıf geçememeleri rektörlük ta· 
rafından fakültelere bildirilmi§tir. 

Değiştirilen türk 
göçmenleri 

lstanbul, 17 (Telefon) - Bul
garistandan değittirilme suretiyle 
gelen türk göçmenler Korf allı kö
yüne yerlettirildiler. Bu göçmenler 
eıyalarmı ve hayvanlarını beraber 
getirmi§lerdir. 

Meyva fidanlık enstitüsü 
latanbul, 17 (Telefon) - Bü

yükderede meyva fidanlığında bir 
enstitü binası yapılacak ve yetiıti
rilecek fidanlar köylülere bedava 
dağıtılacaktır. 

Filorya plajı 
İstanbul, 17 (Telefon) - latan. 

bul belediyesi hukuk mütavirliği 
Florya plajının belediye namına 
satınalmması muamelesinin ikma
li için hakyerine müracaat etmit
tir. 

Kastamonu'da yangın 
Kastamonu. 17 (A.A.) - Dün 

akpm 18.30 da Nasrullah meyda· 
nında manifaturacı B. Kimi) Kay
pok oğlunun dükkanından çıkan 

bir yangından, elraf ında bulunan 
35 dükkan kimilen yanmı§lJr. Za
rar elli bin lira tahmin edilmekte
dir. 

İnebolu' da yumurta . 
pıyasası 

lnebolu, 17 (A.A.) - Yumurta 
piyasası isteklidir. Bu hafta için· 
de Almanyaya 1000, İspanyaya 
3500 aandık yumurta gönderilmiı
tir. 

Çankırı vilayet meclisi 
Çankrı, 17 (A.A.} - 45 gündür 

topla'Iltıda bulunan Çankırı vila
yet meclisi dün toplantısını bitir
di. Genel meclis özel büdceyi 350 
bin lira olarak kabul etmiştir. 

Büdcede bayındırlık işlerine 80 
bin, kültür işlerine 120 bin, sağ
lık i§lerine 36 bin, belediyeler su 
yollarına yardım olmak üzere 12 
bin, Halkevi için de 3200 lira ko
nulmuıtur. Bunlardan baıka büd
ceye iki y1lda yapılmak üzere mo
dern techizatlı bir ilk okul ile bir 
de hastane yapılmak üzere tahsi
sat konulmuıtur. 

Aydın halkevinde zehirli 
gaz konferansı 

Aydın, 17 (A.A.) - Halkevin
de zehirli gazlar ve korunması 
hakkında bir konferans verilmif 
ve denemeleri yapılmıtbr. 
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Otuzuncu kılavuz
' da a:ylık ahonelPrİ-. 

miz doluyor. Gaz<:te 
göııderilebilmesi 

çin şimdiden yt~ni
lenmesi. 

• 
l· 

Çocuk Esirgeme Knnı
munun yardımları 
Çocuk Esirgeme Kurumu O" 

nel merkezi 1 nisan 935 ten 16 ni
san 935 tarihine kadar 1524 çoo 
cuğa yardım etmi~tir. 

Bunlardan 253 hasta çocuk ve 
anne genel merkezin poliklinikle
rinde mauyene ve tedavi edilmit
tir. Di, muayene evinde de ayrı• 
ca 875 çocuğun dişleri muayene 
ve tedavi edilmiştir. Süt damlasın
dan her gün J 60 çocuğa 1158 ki• 
lo yekun olarak bedava süt dağı
tılmıthr. Yoksul talebeler için .,. 
çılan aı evinde her gün 226 çoo 
cuğa sıcak yemek verilmiştir. Y aJ'lıl 
dım için başvuran çocuklara 428 
lira 75 kuruı değerinde yardım y.,. 
pılmıştır. Ayrıca 7 çocuğa da ça
maıır, ayakkabı verilmek ıuretiy• 
le sevindiriJmi,tir. 

Muğlada bağcılık 
Muğla, 17 (A.A.) - Vilayett• 

bağcılık gün geçtikçe ilerlemekte
dir. Son günlerde yüzlerce hektal 
bağ dikilmiıtir. Vilayette 1152 
hektar bağ vardn. Geçen yıl yedi 
buçuk milyon küsur kilo üzüm a
lınmıı ve hepsi vilayet içinde sar
f edilmiıtir. 

Son günlerde Filoluarah bir 
mıntaka olan Milas'a dokuz bin 
Amerika çubuğu getirilerek yeni 
usulle dikilmek üzere dikicilere 
dağıtılmıştır. Filoksaraız bir ının
taka olan Bodruma da Muğladan 
1500 kilo çekirdeksiz ve rezzaki 
üzüm çubukları yollanmıttır. 

B. Fahri ve arkadaşları 
beril endi 

Posta telgraf ve telefon eıki u 
mum müdürü B. Fahri ve muavi 
ni 8. Suphi ve telgraf İf leri müdü· 
rü B. Ihsan Cemalin Ankara asli• 
ye birinci ceza mahkemesinde de
vam eden muhakemeleri dün 
bitmİf ve her üçü de berilemnit
lerdir. 

lnaicam = 1 - Tutarlık, 2 - (Edebiyat terimi) 
Örnek: Sözlerinde insicam yoktu = Sözlerinde 
tutarlık yoktu. 

Örnek: Mebus intihabı henüz bitmedi = Saylav 
seçimi henüz bitmedi. 

Jnti§Ar etmek = Yayılmak, çıkmak 
Örnek: Yeni bir haber intişar etıi = Yeni bir 
haber çıktı. 

Müptela olmak = Dütkün olmak. ujramak, y.U. 
lanmak 

Örnek: 1 - Bilmem neden bu sırada oyun• 
müptell oldu = Bilmem neden bu sırada oyun• 
düşkl1n oldu. 

laıidad ebnek = Tıkanmak, kapanmaı. 

bıilab etmek -= Soyunmak, yüzülmek 

Örnek: Sanki insanlıktan insi/ah etmlşti = 
Sanki insanlıktan soyunmuştu. 

insiyaki = lçgüdel 

ln§a etmek = Yapmak 

Bina etmek = Kurmak, yapmak 

Örnek: Bu evi 1895 te ia.p etmifti = Bu evi 
1895 te yapmıştı. 

IDıia etmek c:: Şavmak (Bak: E§ia) 

bıiab (Teşaub) etmek = Dallanmak, kolaalmak 

fube Kol 
Örnek :Bu yol dört şubeye ayrı/Jr = Bu yol 
dört kola ayrılır. · 

laıikak etmek = Y anlmak, çatlamak, ikiye ayrıl
mak 

lntirab - Ferahlık, iç açılma 
Örnek: inşirah içinde geçen bir gün = Ferah
lık içinde geçen bir gün. 

lataç etmek = Sonuçlamak, bitirmek, sebeb olmak 
Örnek: Bu i.ji intac edemeden = Bu ip bitire
meden (sonuçllyamadan). 
Bu hastalık ölümana intaç etti = Bu hastalık 
~lümDne sebeb oldu. 

intak etmek = Söyletmek, dile setinnek 
Örnek: Feryadı dağları taıları inta.lc edecekmif
resine = Haykmsı dağları taşları dile getirir
et!sine (söyletircesine) 

lataı etmek - Çimlerunek, yeıermel&. 
Örnek: Tohumlar intaşa başladı = Tohumlar 
rimlenmeye (yeşermeye) başladı. 

IMıba = Duyul(Bak: hiı), iz = (Fr.)İmpression 
Örnek: Onun bende b1raktığı int.ba biç de iyi 
4eğildir = Onun bende bıraktığı iz hiç de iyi 
değildir. 

J.hbak etmek = Uymak 

lılbfa ==Sönme 

...,. = Faydalanma, aaıtlanma 
Omek: Parasmdan daha çok intila fikriyle = 
Paruıadan daha fOk /aydalalJllMll. (uıllanmak) 
llkriyle. 

lntihab etmek = Seçmek 

Örnek: !kiden birini intihab etmelisiniz = I ki
ci en birini seçmelis'niz. 

~üntahab .... Seçken 

Örnek: Memurl:ırınız meyanında en müntahabı 
hangisidir? = lşyarlarrnız arasında en scçkeni 
hangisidir? 

Müntahib - Seçmen 

Örnek: Mebus intihabında müntahibi sam/er 
rey verir = Saylav seçiminde ikinci seçmenler 
oy verir. 

intihar = Ölünç 

Örnek: intihar da bir cürümdür; fakat cezası 
d:ı cürümle birlikte rekilmiş olur =Ôlünç de 
bir suçtur, ancak cezası da suçla birlikte çekil
miş olur. 

intihar etmek Ölünmek, kendini öldürmek 

Müntehir Ölnük 

Örnek: Müntehir, intihar etmezden eve! yazdı
ğı yazısında ... = Ölnük, kendini öldürmezden 
önce yazdığı yazısında ..• 

intikal - Geçme 

1 ntikal = Anlayıt, varıt 
Örnelı:: SeriülintilcaJ bir adam = Çabuk anla
yr~lı (çabuk vanşlr) bir adam. 

intikam = Öç 

Örnek: intikam, yüreği kemi~n bir kurttur = 
Ôç. yüreğı' kemiren bir kurttur. 

İntikam almak = Öcalmak. 

Örnek: intikam almak için onu öldürdü = ôc
almak için onu öldü. JU. 

J ntikamciı = Ôçgüder 

Örnek: O ne intikamciı bir adamdı = O ne öç
güder bir adamdı. 

lntiaab etmek - KapılanmaJ. 

Örnek: Zenginlere intisab etmekten başka bir 

şey biltMzdi = Zenginlere kapılaDmalıtan ba~
ka bir ~ey bilmezdl. 

lntna etmıiels .._ Yamanmak, Chmefc 
Örnek: Bir işe intisab etmek = Bir işe girmek. 

İntizam = Diizenlik 

İntizar etmek == Beklemek, gözlemek 

Örnek: Vürudunuza çarıçcşm ile intizar ediyo
rum = Gelmenizi dört gözle bekliyorum (göz
lüyorum). 

lnzıbat (Zaptürapt) = Yasa 

Örnek : lnzrbat, bir memleketin idaresinde en 
ehemmiyetli bir §eydir = Yasa, bir ülkenin çev· 
rimindc en önemli bir şeydir. 

lnzımam etmek - Katılmak 

Örnek: Önümüzdeki layıiad mıi~kül§ta bir de 
bu inzımam etti = Önümüzdeki sayısız güçlük
lere bir de bu katıldı. 

1 nzivagih = Çekilge 

Örnek: Bir zamanlar şehirlerin hercümercinden 
el çekerek bir küçük köyU inzivagih ittihaz et
miştim. = Bir zamanlar şehirlerin karga~alı

ğından el çekerek bir küçük köyD çdilge edin
miştim. 

ipka etmek = Bırakmak, alıkoymak 
i pka kalan = Dönek 

ipka kalmak = Dönmek, kalmak 

iptal etmek =- Çürütmek 

Örnek: Taahhüdatını iptal etmek için binbir 

yola baı vurdu = Bağıtlarınr çürütmek için 

binbir yola baş vurdu. 

iptidai = Ham 

iptidai = ilkel 

Örnek: Akvamı ıptıdaiyenin malumatı da, ma

hareti de iptidaidir - llbl ulusların bılgı/eri 

de uzelliği de ilkeldir. 

iptila ..... Dütkünlük 

Örnek: Oyun eyi bir §eydir, yalnız iptila derece

sine varmamalı = Oyun eyi bir şeydir, yalaız 

düfkünlük derecesine varmamalı . 

Müptela = Düıkün 
Örnek: O adam işrete muptel!idır = O adam 

içkiye düşkündür. 

2 - Korkulu bir hastalığa mDptell oldu =«: 
Korkulu bir hastalığa uğradı (yakalandı). 

lptina etmek = Dayanmak 

lptiaam etmek, tebessüm ebnek = Gülümıemek 
iptizal = Bayağılatma 

Örnek: Bu yoldaki mütalealar artık iptizale u~ 
radı = Bu yoldaki oylar artık bayağılaşu 

İrade (İhtiyar anlamına) - lrde 

irade (Kudret anlamına) - Enerji 

irade etmek == Buyurmak 

Örnek: Böyle yapılmasını irade ettiler = B~!h 
le yapılmasını buyurdular , 

iradi = lrdeael 

Gayri iradi = lrdeıiz, irdeaizce 
Örnek: Mücerred harekatı iradıyesinden mesul 
oları insanlar, gayri iradi hareketlerinden cezı 
görmezler = Yalan irdesel hareketlerinden so

ravlanabilen insanlar, yadirdesel bareketlerio-. 
den ceza görmezler. 

İradeli = lrdeli, enerjik 

lras etmek = Vermek 

Örnek: Çekirgeler toprağın verimliliğine zarar 
iras etti = Çekirgeler toprağın verimJlliğiDll 
zarar verdi. 

lrad = Gelir 

Örnek: lradiyle geçinir bir adam = GeJiriyı. 
geçiair bir adam. 

lrad etmek = Getirmek, Yermek 

Örnek: 1 - Nutuk irad etmek - S~ylev vtltta 

mek. 

2 - Misal irad etmek = Örnek getirmek. 

DÜZELTME 
Kılavuzun 24 üncü sayısında ikinci yar_ 

rağm ikinci sırasında, 20 inci satır töy14 
olacaktır: 

lnad = lnad (T. Kö.) 

(İnad) sözü tür~ kökünden geldiğine 
göre, bunun yerine yazılmış olan; 

1 nadına = ~onana 
Satırı lüzumsuzdur. 



Bahar 
Baharı 
Geııe a·~· 

dt, Ye • gaçlar, bir ışık bolluğu için-
4-, talJJ açılan çiçeklerinin hayat ka -
"1gu ~e, yaşamak kadar güzel rengile 
Pl~· n i§an sı'Ju tl . . - .. - b. rofli e erını puruzsuz ır 

ırıavis· - . Gen 1 uzerıne çiziyorlar. 
"''' k e ~ırlangıçlar havada çığlıkla -
•· eskın h 1 . ~ b; at ar çızerek, çok ıraklar-
,;.. ze sıcak "kl. ··ıorıar 1 ımlerin havasını geti-

Gene ta . 9'e kö ze bır koku, yeniden doğu-
._ rpe ve b '"'Yay 

1 
az dolu kokusu kanımı-

liıııiı· 1 'Yor, sıkıntılarımızı ve kederle-
' uy uşturuyor. 

Gene 
~: "1tı caddeler kalabalık; ve balcı • 
~ ar ne kadar daha dik adımlar 

can/ - ' !aJJ 1• Yüzler daha şen. 
ı.- iri ... 

e biir d ~' ,,. 0 • amı, açık penceresinia 
~li ı~~ tablo gibi çerçevelediği giJ
~lrılJd P.rçaS1nı seyrfderken, dağ 
>tıı'ı • l:alın gövdeli çam ağaçları, 
~ dY•prüların arasından ıırlltıyla 
k. er~·1cı ~'ilJd 1 er, lcrmıldamıyaa sathı 
lfe111t..._e beyaz yellcenli kotralarıa 
~ b" ' ~ tız ır ~ö~~e pat_inaj . yapan bir 

l. ~i lıalıflıgi ve ıace/ığiyle lcaydı-
1 . SOnsuzlulclar tahayyül ediyor. 
~'ilde od "fib. ' anın gergin yayından bir 

,. fırlayarak uzaklara, uzaklara 
~ ~ lrzusu uyanıyor,' bu güneı uyuf· 
Ptleı lU uyandırıyor, dalgın zihni ha· 
hlJi e getiriyor ve usançlı kalbi binbir 

1' •r~yla dolduruyor. 
oıcu/ k -.'1_,d u ne güze/ ıey, Jcırlardan, 

4's d an, dağlardan veya denizlerden 
ıı.. llrınad ~l L an geçmek ve gitmek, git-

• .:end · · · fffıra _•sım uzaktan bir sevgili gibi 
-.... nı~ gun_eşe doğru, bir gün ona u/aş
lıit ii . mkunmüş gibi, ve hep bu ümid-

1" llııde kapılarak gitmek. 
e b~ -' utun bahar ve yaz aylarınr, bir 

L /lflJ Ö - d ... ı,c nun e, beyaz Hğıdların can 
L l bo]/ -"'llQJ ugu arasında geçirmeye mah-

•daın · · S.'/c.ı • ıçınde hiç bir zaman ger -
'tnı. "1rır ıyecek arzular uyandırdığı ve 

d ilim 'lı 
1 
•• uş hasretleri yeniden uyandır-

h 'lc.ız<;ın fdeta bu bahara, ve bu güne
'°l•!: tnaya başlıyor. Ve düşünüyor ki, 
tı11, b:• Yürümek lel8.ketine ulrıyanla
'- •t ran evel kendilerini bir çatı altı
•- llıak · · "~ı ıçın acele ettikleri soğuk, fır-
~ 1 ve -'ret·- yagmurlu günlerde sobanrn 

ıg• ••ı h 1 sıcaklıkla bütün vücudun tatlı 
lı1111t •1zıa dolduğu ve bütün kederlerin 
d il du - b · ıı \.'e ~ gu ır oda içi ne kadar gDzel-
~~s · buro adamı için kış ne ideal bir 

1tndir. 
Yaşar Nabi NA YIR 

--~--.._...,=--·-------~~ 

~llhayların ve süel 
'şyarların aylıkları 

artıyor 
Jr.rı (B~, 1. inci sayılada) 
'- llnd ki d ~dır a ereceleri kaldırılmak· 
a· 

t..._ ~ kanunun hük ·· 30 "k' · ::"tın 
19 

. • mu ı ıncı 
tit. S b 35 tarıhınden yürüyecek· 
>eııi; ayların ve süel ityarlarm 
9'ı ted erece ve maa,larını gösteren 

Ce vel kanuna bağlıdır: 
Ce lleraller (birinci f erikler) 150 
l'·· neraUer 125 

~tı '-1llaeneral (fırka kumandan
l' :~P~ıt .olan mirlivalar) 100 

~, ha~ız dıvanı müddeiumumisi 
.\)b nlık hukuk müta viri 90 

"'-tıı .~Ylar (ıübaylar) Temyiz di· 
~rı,:~leri, birinci sınıf ıüel it· 

. '\' •rha 1 ~ '•lltf .~.ar. (kaymakamlar), ikin· 
°"''Uat ._uel ışyarlar ve bakanlık 

l!i
11 

ıqlem müdürü 70 
~ batılar ·· ·· ·· f • Ss • uçuncu sını ıtyar-

L ()llyij 
~) dö Z~dar (kıdmeli yüzba: r 
) \'ii~hduncü ıınıf ıüel iıyarlar 4~ 
'"lar ~ılar, be~inci ımıf ıüel İ§ 
l', ... 

'ltr-tl;ınenler (Birinci mülaziı,.•er) 
~·"at: ~tnıf süel ityarlar 35 
1hti 

1 
tlncn1~r (mülazimler) y~ 

A lf'lıf •• J • ":11\lh ıue tfyarlar 30 
~ti(:• aylar (zabit vekilleri), N-

~iif!t ~ınıf ıüel İfyarlar 25 
ışyar muavinleri 20 

\J l&.4.t Çaiınlıı • 
~ı>~ pertembe siinii Heyeti 
ıt\i~~ t eonra Milli Müdafaa En-

....,.1.. ••• 

1 

ULUS SAV ·A 3 

Balkaıı antantı ekonomi konseyi bugün to;JI .. : nıyor 1 UO~T AK flSTLER 

Balkan antantı elıonomik kon
:..:!Y • toplantdanna iftiralı eJecelı 
olan romen ve yugoılav Jelegeleri 
Jiinlrii .lnprnl• ıelırimiu gelmiı· 
l•, Jınalda D11 l,Leri Bakanlığı 
adına /ıarfflannuılartlar. 

Romen murahhaJarı Ankara 
Pala' a, yugoılao murahha.ları i.e 

Yunan muralalacuları bugiinkii 
eluprule geleceklerdir. 

Salkar bafkanlan bugün ıaat 
15.30 da aralannda özel bir top
lantı yapacaklardır. 

Ekonomik konıeyin genel top
lantı11 dünkü ıayımıula yaulığı
mız gibi bugün ıaat 16,5 da Hila
liahmer genel merkezi binaantla 
Dı~an lfler Bakan vekili B. Şükrü 

elçilil• inmiflertlir. 
____________________ , ...... 

Kaya'nın bir açı§ ı6yleviyle tıfıla 
caktır. 

Akfam Ankara Pala.'ta bir dine 
ve gece de bir mvare verilecelıtir 
Suvarede ilgili lrordiplomatilı ,,,;. 
kanlar, ve eliler ilgiler bulun:m. 
tar. 

Ruimlerima yugoılav ve romen 
ıalkarlarını Ankara JuraiınJa 
göstermektedir. 

(Başı 1. ıncı sayıfada) 

o bakımdan önemli olurlar. Sov· 
yet. Rus~a. bu yolda ilerlemİf n ar 
ç~ıdl~r~m .~alkın fikir ve duygu 
duzweymı yu .. kseltecek tekilde yap
magı ve degerlendirmeği kendine 
baılıca amac tanımıtlır. 

. Ar batlı batına bir değer olsa 
bıle, ıoysal ve ulusal değerini da
~a çok kültür alanındaki verimi 
ıle alır. Bundan önce Ruıyada ar 
belki de bir lükı iti &ayılıyordu. 
~~ .~ndan hazlanmak istiyenler 
ıçm luk~:· ~em de yaratacağı duy
gular~ ozu ve çerçevesi bakımın
dan luks .. Bu eski bir aosyete · 
f~rüt~ idi. Öyle bir aoıyete ki, k~~ 
erk hır parçası, büyük bir .-rça-

• •• ı emmekle ıeçinir, ve ha~tun 
uyuşuk ve duyauauz kalmaL -· 
' cndiıi için en gerekli bir yol- • 
mrdı. Böyle bir durumda tiyat:: 
da, müzik de ancak sara; Ye aris
tokrasi için çalışırdı.. Halk bun
lardan ancak kurtarabildiği kadar 
faydalanırdı .. Ruı devrimi bu du
rumu kö~nden deiittirmiftir. 

Halk ıçin çalı--n rua ar' _ ....:.
61 

• r- a. rua 
... ..._ erı, Türkiyede kendilerini 

Arsıulus_a_I _k_a_d_ın_l_a_r _kongresi 
>:ah.ancı aaymıyacaldardır. Çünkü 
türk d:=vr~~i de türk ar'ma ay-

h
ru erek 1 goatermittir. Bizdeki ar 
areketleri de bu··tün· d .. . i halle .. eıerın 

çılık ozıülüğünden almakta-

Kongre bugün açılıyor · Toplantı için yeni posta pulları 
basıldı · Kongre do layısile bir düşünce 

lstanbul, 17 (Telefon) - Bugün 
lıtanbula ıon murabbaı kafileıi 
geldi. Yann (bugün) ıaat onda 
arsıulusal kadınlar kongresi açılı· 
yor. 

*** 
Kadmlar birliği genel konıreıinin 

1 ıtanbulda toplanması dolayııiyle ba
zırlanmıt otup buıün posta ıiıelerinde 
ıatıta çıbrdacak olan pullann resim· 
leriai afaiıY• koyuyoruz. Bu pullar· 
dan 12,S kuruıluk olanın üzerinde nobel 
bant ödenini kazanan Jane Adama, 
15 kurutluiunun üzerinde eclehiyat No· 
bel mükifabnı almıt olan Grazina De 
ledda, 20 kuruıluğunun üzerinde gene 
Nobel edebiyat ödenini ka:zanmıt olan 

Selma Lagerlof, 25 kuruıluğunun üze
rinde Nobel bant ödenini alan Bertha 
Von Suttner, 30 kuruılukta Nobel ede 

biyat ödenini alan Siırid Undset ve 50 
kuruıluk pul üzerinde de Nobel fen öde· 
nini alan radyom uzmanı Curie gÖ· 
rülmektedir. Kadmlığm en büyük şah 
ıiyetlerini toplayan bir pul kolleluiyonu 
dünyada ilk defa olarak yapdmak~adır. 
Gerek bu buluıun özgünlüğü ve gerek 
bu pulların basılıtım Avrupa gazeteleri 

pek beğeniyorlar. 

*** 
Jd Nısan yJS guaıi Yıldız sarayında 

toplanacak olan arsıulusal kadın kurul
tayı murahhasları, lstanbul'a gelmeğe 
başlamışlardır. 

Gelenlerle ayrı ayrı goruşınedıuı; 
düşüncelerini, duygularını, görüşlerini 
ayrı ayrı ıesbit etmemiş bulunuyorum. 

Bunları ve kurultay gunlerinin intı
balarrnı bu sütunlara geçirmeden önce 
bir ilk yazı ı'Je /staabul'daki ilk etkele
ri ve bu çevreden yürüyerek, bu konu 
üıerindelıi ileri türk görüş ve gidışini, 
koagreain lstanbu/da toplanmasındaki 
faydaları belirtmek istiyorum. 

Böyle" bu gilalerde kamusal dü -
ıünü üzerine çeken bu konu için yaz
malc istediğim bir dizi yazıya da başla-
mif olacağım. 

Bu ıaalerde gelen bayaDlarıa ge -
ne/ olarak, yurdumuz ve gidifiıaize dol· 
ıu çok müsaid bdıılarını 16rmekte • 
yiz. Bunua, bizim içia çok derin bir 
< rılamı vardır. DDayanıa saja, sola, ile-

riye, geriye doğru giden binbir akışı 
aıasrnda, büsbütün yeni, ileri ve kendi
sinin olan bir varlıkla ortaya çıkan ye
ni Türkiye dünya ile olan bütün te -
maslarında olduğu iibi, bu işte de o 
öz varlığnıı göstermektedir. Düşün • 
meli ki yirmi beş yıl öncenin, kafesli, 
p~çeU, sultanlr, haremli osmanlı impa • 
r;ı.torluğu yerinde, kadınları bile say • 
lav olmU§ bir yeni Türkiye güneş gibi 
parlamaktadır. Burada bunun felsefesi. 
ni yapacak değilim. Bu olu!jun yüce bit 
ulusla, yüce bir bll§buğa dayandığım, 
bugün bilmiyen kalmamıttrr, en ince 
kestirifleri bile altüst eden bu varlığıa 
izeri ise işte biziz. Yalnız yakın zaman
ların inanarak baktığı eski duruşla, ye
ni duruş arasında/ti bu tezattır ki, ge • 
Tenlerin gözlerini bir kat dabı üzerimi
ze çevirmektedir. Bu çevrilen bakıı önü
ne, kadınlık adesesinden, devrimimi
zi, ü/Jrümüzü, varlığımızı vereceğiz 
demektir. Sayın bayanlar, kendi dD· 
şiincelerine çok içten kucak açmış bir 
yurda konuk bulunuyorlar. 

Barrş üzerinde g6rüşecekler ,· bura • 
sı barışı dünya çevresinde güden bir 
yurdtur. Kadın, erkek birliğine uğra • 
şacaklar,· biz kadın erkek ayrılığı bil • 
miyen bir ulusuz. Geri kadınlıkları ko. 
rumak istiyecekler ,' biz geri uluslar alcı 
şını baltalamış kimseleriz. 

Bunun için on ikinci kongrenin 
Türkiye'de toplanması hem biz, hem de 
konuklarımız için çok yerinde olmuı _ 

tur. 
Bizim için yerinde oluşu şudur. Gi-

dişimizi, düşünceleritDizi yeryilzD bir 
kez daha çok yaluntlan görecek ve bu
nun için faydalı olacalız. Onlar için 
ise bu görüştür ki işlerini kucalclıya • 

cak ve koruyacaktır. 
Kadınlığın bu, kendi kendini koru-

yuşu bugün artık, bu adımları atmıy111-
/ar için, yardımcılık etmek gibi insan
ca bir çevreye dökülmüştür. 

Bizde ise hız noktası bu yüksek an
lam<Iadır. En büyiJğümüzün gösterdiği 
yol. hep, bir ci,._1 ayrılığın insanlık 
anlamında yeri olmadığını Hlirt
mektı'r. Ne güzel, tılerruıtta ayrılsak 
bile anlamda birlef1yoruz. 

Kendileri yurduawzd• kaldıkları 

günlerde, köylümüze Kaaar ış oerıoer

liği yaptığımızı, kanunlarımızda kadın 

erkek değil, vatanda~ kaydını kullaa _ 
dığımızı : saylav, belediyeci, işci, polis 
hem de anne, ev kadrnı olduğumuzu da
ha yakından göreceklerdir. 

Böyle bir ulusun kendinden istiyı • 
ceği kalmayınca, hiç kaygu duyulamaz 

ki, insanlık çevresinde atılacak adım • 
Jara yardımcı, hem de içten, gönaldıa 
yardımcı olacağı göz 6nDndedir. 

Doğrusu bu duru~ biH çok temi• bir 

duygu vermelr:te, bir çak ileri ulu b
dınlıklaundaa daha ileri olaıJ ka4ıold 

durumumuz, bid içten llnindlra»~ 
dit. 

Böylece T/Jri'e yaiıf1r bir komıi. 

severlikle ve lçlmlzdea ı•lıa duJ'lll • 
/arla, oa ikinci arsıulusal bdın Jıoaı • 
resini llucaklryacağı•. 

IFF~T ORUS 

Bisiklet yarıştan 
Ankara Buikleı HeyetinCıenı 
Kwulumuswı kıJ lçln huırlamıt ol· 

duğu kroskonterl mUubakalarınm bt

tincisl 26 nisan cuma gUnU yapılacak· 
tır. Yol Uzer! ile batlama saati qatı

dald yazıldığı glbl değittirilmlttlr. 

Yarıp aaat 8 de Mecllı altından bq
lanarak Ay•ta cldip gelme 115 ıJdlomet

re yol üzerinde yapılacatmdan yarııçı- l 

ların buna göre hazırlanmaları blld1ri· 
lir. 

ANKARA RADYOSU 
Peqembe, 18 NiMJl 19" 

19.30 - Musiki: 
Dvorak Havalar 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 
19.SO - Matbuat rapo~ 
20.20 - Musiki: 
Brahmı Parçalar 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 
20.45 - Haberler. 

~ır. Onun için ruı artistleri kartı· 
ann~a a~lamak iıtiyen, anlayan 

ve b?ı!e!~e kendilerini bir duy
gu bırhğı ıçinde aUaılayan kim-
seler bulacaktır. Yüksek .c.11_ •• 

1
.. h ve wau-
u ar . er yerde değeriyle kaıııla-

rur • Sız dost ülkenin bö" ı b' Ye ır ar 
yaratmak ve yaymalr üzere nasıl 
çabıtığını Ye amacına naıd yak
lqtığını dütünerek daha çok ha:z 
duyarız. Karfıhklı olacağım aan
dıimuz bu saygı ve hazzın iki u
lus ~~ınd~i türlü bağlan da 
pekiıtıreceııne içten inanırız. 

Zeki Mesud ALSAN 

~------··------~-
Çin elçiliği müste

şarı geldi 

ınmH •7ımızxra lstanbuldu ha· 

ı~ et ettilinl yıadılımn Çin elçilıgi 
musteprı B. Wan Pım Son ve atapler. 
dla tehrimi• ıelmişler ve karplan
aJZfludır. Resmimiz durakta elçilik 

a:ıtUteprını g6stermektedir. 

Tiirkiye Tiftik Cemiyeti 
kongresi 

Türkiye Tiftik Cemıyetinin yıllr• 

kongresi 21-4-935 pazar günü saat 14 tc 

toplanarak bagh gündeliği görüşeceğin· 

den cemiyete mensup sayın azanın mez· 

kfır gün ve saatte Bendderesindeki mer· 

kez binasına l!clmclcrı dilenmcktcdır. 
Gdrü,ule ek sorumlar şunlardır: 

l - Muvakkat Reıs ve iki kitıb in
tihabı 

2 - İdare heyeti raporunun kıraat 
ve tasdiki 

5 - Murakıp raporunun tetkik ve 
tasdiki 

4 - 935 - 936 büdcegjnin tetkik ve 
tasdiki 

S - Aza tarafından vuku bulacak 
toldiflcrin müzakeresi 

6 - Umumi reis intihabı. 
7 - Milrakip intihabı. 
B - U moml idare heyeti intihabı. 

9 - Zaptı imza için Ki nt intihabı. 



ULU~ 

Sovyet ı 1 
kompozitörleri ' Yabancı gazetelerde okuduklarımız 1 

Sovyetler Birliginde müzik kültü -

rünU ve müzik sevgisini kamuğ yığın

larına 7aymak için tutulan yol, halk 

arasından yeni birçok kompozitörlerin 

yetişmesine ve kompozitörler kadrosu

nun çok geniılcmesine sebeb olmuıtur. 

Eski Rusyada kompozisyonla uğraşan

ların sayısı yirmi otuz kişiyi geçmezdi. 

Şimdi Sovyet kompozitörler birliiinin 

yalnı. lıloüo..a ve Leningrad tehirle -

riııdc 326 tiyni varda. Bunlarm )"ib -

de sekseni kompozitördür, ötekiler de 

mil.zik ilimenJeridir. Sovyetler Birli • 

ğindeki ulusal cumuriyetler, ilk defa 

olarak. batı tekniğini bilen ileri kom -

po&itörler yetiftirmeye baJWnıılardır. 

Ukrayna'nın K.azitaki, Revutski, Ya

to1enski gibi kompozitörleriyle, Gür -

cistan'ın Arakçiyef, Valançavdze ve 

Palyaıvilli, Ermenistan'ın Spendiyarov 

Haçatorayn, Stepanyan gibi kompoai-

törleri vardır. 

Sovyetler birliğinde kültiir düzeyi

nin yükselişi geniş halle yıgınlarının 

müziği benimsemesine ve bu yolda ça • 

hşmasına imkin vermiştit. Artık Sov

yetler Birliiindoki müzik bayatı rua 

müziği terimiyle ifade edilemez, hal -

buki etkiden Rusya'daki blitün ulus -

lara yalnız rus müziği öğretiliyor ve 

onların kendi özlüklerini göstermeleri

ne fırsat verilmiyordu. Mesell eskiden 

muzik aabasmda çok geri ve iptidai 

olan Öııbeldıtan'in timdi bir müzik 

mektebi, bir operası, armonize edilmiı 

ve oldukça .zengin 6.r:bek repertuvarı, 

ulusal kompozitörleriyle bunların yu • 

dıkları yeni izcrler vardu. 

Kabiliyetli scwyet kompozitörleri 

aramda pınlar gön çarpmalrtadrr: 

§aporin: iyi bir senfonisttir. Henüz 

tamamlanmıyan "Dekabristler., operası 

ile birkaç oda müziği yazmıştır. 

Gliyer: Birçok 1enf oni. oda eaerle

ri, romans ve popüler bir eser olan ''Kı

nı Haıhaı., baleti ile A.crbaycan hU

iQmetinin ısmarlaması il.zerine yazdığı 

w memleketimizde de tanılan .. Şahae -

....... operumm lahıöidir. 

• Mahlmilyan ltmberı: Rimüi - Kor

IÜof'un biade ylrilyaa b8,& bir 1e11-

foniattir. 

Vailenko: lenfoal, balet we opera
lar kmnpodtadldlr. 

AafJef: eemoniattir. ··Parla Alnl. .... ~ fnld,..._ baJedal ,... 
mqın. 

Gedike: k1mik u.nm ..toailddlr. 
'"hmü pPdi •ahide.. Mb operaJJ 
ywalifbr. 

Kn,a: emfcı ' Ulu 11.,,_ Am
rila .......... el 5 z..-. open

C}'le lllrçok oda w .. aerlerinfn • • 
bibidir. 

Aynca değerli kompozit<5rter ara • 

ıında İpolito. İvanOT, ŞerbaçOY, Şeba

lin, AJeksandrof, Raynberg, Kuipper, 

Polovinkin, Veprik, Sehter vardır. 

Şostakoviç: Sovyet müzik ve ses ar
tistleriyle beraber şehrimizde bulunan 

bestekar Şostakoviç'e gelince, henli.r: 24, 

25 yaşlarında olan w yüzU kendisini 

adeta bir çocuk denecek kadar genç 

gösteren bu kompozitör timdiden yal

nız Sovyetler Birliğinde değil bUtün 

dünya müzik muhitlerinde tanıtmakta, 

çok öz Un olan sa atı gitgide artan 
bir ilgi uyandırmaktadır. 

İkinci senfonisi birinci teşrin dev • 

rimini ve üçüncü senfonisi de ı mayısı 
anlatmaktadır. "Perçin,, suiti 1930 • 31 

de balet için yazılmış olan izerden çı • 
brılmıştır. Fabrikada sabotaj serüven. 
feri, hakikiğ hayatın güç ve çetin taraf· 

Jarı gözönline getirilince bazı melodi • 

lerinde görülen bayanbk kolayca anla

fılır. Bu süitin parçalarında ayyaı, bü

rokrat, sabotajcı gibi tipler görillür. 

foıtakoviç'in alaycı sanatı bu konular· 

im çek aıığlammp. Katerisı lmıai • 
ıo.a adlıl bir operum da yuan ,_. 
odur ... 

Zlatef iş başında 
10 Nisaa 1935 tarıhli Fra11kfurter 

Saytung gazetesi, Solya bildırmenıa • 

den aldığı ve Bulgaristandaki durumu 

gözden geçirfln şu ynıyı Mşretmı~ir: 

Bulgaristan iç 11yasaaının general 

Zlatef hükiimetiııdcn bc"1enmiı ulan 

nomallattınımuı. ba&tine kadar henüz 

ger~ekleşmemittir. Daha 22 aonkinun

daki hükQmet değişikliğinin ertesi gü

nü, yeni hükUınctin devrilmek üzere ol

duğu rivayetleri dolaşmağa başlamı:wtı. 

Bu pyialar doğru çlkmamıt oln · 'a 

beraber, böyle şayiaların çıkması, hil

k.Ometin durluğuna kamusal düşü"lün 

inanı olmadığına delalet ediyordu Baş

bakan'ın birçok tekziblerine kimse in~n 

mıyor. Hatırlardadır ki Georgiycf hü

kUmıeti de devrilmezden u önce, hü.kU-

metinin durumunu aağlam ve sarsrlmu 

diye göstermişti. Peki, Zlatef'in temel

leri daha mı saglamdır 1 

Muhalif partinin ileri gelen bir sı

yasacısı, durumu §Öyle tebarüz ettiri -

yor: 22 son kanundan önce yalnız bir 

zabit grupu idareyi eline almıştı; o ta

rihten beri bu grupun yarısı it -başın -

dadır. Bunu biraz daha açık söylemek 

lazımdır; işin özü ve doğrusu budur : 

Daniyan Velçef ve arkasından sürükle

diği cwnuriyetçiler bükUınet işlerinden 

uzaklaştırılmış ve böylelikle muhale • 

fet tarafına geçirilmiş, karşı tarafta 

kalmış olan hükumet ise bulunduğu ta

rafın temellerini ne aağlamlaıtırmıı ve 

ne de genitietebilmiıtir. Geçenlerde te

kaüde sevkedilmiş olan Generallerden 

ikisi Velçevist, buna karşı ikisi de or -

dunun sıyaaal hareketlerine apaçık ola

rak kartı durmut tertemiz kıralcılardt. 

Zabitler birliğinin bu iki grupu üç ol

muftur; kıralcılar, budarmrn, ordu ile 

birlikte aıbitlerin yerleri sıyaaal tri -

bünleri değil, kışlalar olduğu düşünce

sinde ısrar etmeleri ytizBnden birçok 

bölümlere ayrıldılar. BuıJan da, kimi

si aıyml ihttraa ukasmda koştuğun

dan kimisi de ordunun yeni Bulgaris

tanı .kurmak ödevini üzerine almış ol

duğu ve bu ödevini yapmadan geri çe

kilmemesi lizım&eldiği üllriisUnU tap· 

dıklarından Ztatef ile Kolef'in arkası

nı bırakmadılar. Bu durum daha ne ka

dar sürecektir? Şimdilik beUi olan ci

het tud\11 ki: Bu yeni Bulpriatanm 

görönüfiinün De biçimde olacalmı biç 

küme bilmiyor; her balde ba ,eni Bul· 

garla~ ~ pliaci1e lıadu dalla 

çok lilrecektir. Ancak. ba ,akUn altm

dan ordu kalkabiJecek midir? 

Hele ekonomik krbde ve yokauJ o
lan bir ülkede bultihneti idare etmek 

çok zor bir ittir. 11 bagına geçen par

tilerin hükQmetleri her yana kendi a • 

damlarını sokmakla suç i§lemiıterdir. 

Ne de olu her partinin bir sürü işten 

anlıyan ve kendilerine it itimad edile

bilen adamları vardı. Binbaşı ve mira -

laylar, Maliye Bakanlığına, kooperatif 

bankalarına doldurulmakta pek çok ıey 

kazanılmış olmadı; istedikleri kadar 

coşkunca yurdsever olsunlar, bu işlerde 

hiç bir fayda ve yardunlan dokuna -

maz. Partilerin yapmakta oldukları yol

ıuz işler ortadan kaldırıldı; ancak, h!-

1! üyeleri devlet zaranna olarak fay -

dalanan birçok gruplar ve çeteler var 

ki, bu olan biten §eyleri gazeteler ne 

kadar u yusalar da bau h&diaeler 

ağızdan ağıza geniı bir alanda pyia 

halinde yayılmaktadır. 

Denebilir ki, Bulgari.atan eskisin • 

den ne daha iyi ve nede daha k6til 

idare ediliyor. Arada ayırdedllecek 

ıey pdur: memnuniyetaizlik. önceleri 

alvil bir hWrGmete. aıyuacılara. parti 

lere ft btmlarm 1lerl gelenlerine br
fl idi; 1NgGıı lee, binba,ıtara, miralay· 

Yapılacak iş nedir? 
8 nisaa 19J5 tarihli Deyli Herald 

gazetesi, .. Stresa'daa Cenevr~yt! .. bq

lığı altında yazmıJ olduğu bir başyuıda 

diyor iri: 

İngiliz sıyasaaı, gayet aiır •e aa -

bırlı bir yliriiyüıle yürümektedir; bu 

yürüyüfiin Stresa'dan sonra celen Nf-

bası da Cenevre'dir. 

Bunun böyle olması gerektir. Çilsı

kü ancak uluslar derneğinin çrvre Ye 

çerçevesi ve onun kurduğu temel ku • 

zeyindedir ki kollelı:.tif güven eistemi 

kurulabilir. 

S mimi olarak çabuk iyileımesini di

lediğimiz Bay Eden'in yaptığı yolcu

luk göstermiştir ki Cenvere'de bile 

güçlükle kurulabilecek olan bu kollek

tif sistem, Cenevre ortadan çıkarılıp 

mevzii istasyonlarda daha güç olarak 

kurulabilir. B. Litvinof'un '"banş bö • 

llinmez bir biltündür,, sözü, birden or -

taya atılmış bir hakikattir. 

Barı,, ne Doğu andlaşmasiyle, ne 

Batı andlaşmasiyle, ne de üçler andlaş· 

mas:y!e pekıştirilemez. O, bütün çerçe

veyi kuvvetlendirmek kuzeyinde sag -

lamlaşabilir. 

Uluslar derneği konseyi hel'kesçe 

bilinen ve tanılan bir kurum haline gel

meli ve bir devlete saldıran herhangi 

bir devlet, hemen kendisinin yalnız bir 

grup devletlerle değil, butün uluslar 

derneğine bağlı devletlerle savq ha • 

linde bulunaca mı yakından bilmeli -
dir. 

Bunu temin ediniz, barı9 başanl • 

mıştır. Çünkü yeryüzünde kendisini 

böyle bir tehlikeye atacak hiç bir dev

let bulunduğu akla getirilemez. 

Bir defa barışı sağlama bağladıktan 

sonra artık ııra muahedelerin yaratmıı 

olduğu haUııhkları tamir etmeğe ge -

lir. 

İngilb aıyaııasının gütmesi gereken 

yol w varması gereken amaç budur. 

Böyle bir sıyasaya bütün ulus bağlılık 

ve taraftarlık gösterir . 

A vrupada panik vücude getirecek 

bir durum yoktur. Çıkacak bir aavap 

karıı hem ııyasal, hem süel hazırlıkla

ra sıtmalı bir ıurette koyulmak gerek

liği iddiası bo' bir tcydir. 

Eldeki if, alınan tehdidine, yahud 

herhangi bir tehdide karşı korunma ha· 

zırhlrlarına giri§lllek deiildir. 

lı. ısailam temeller üzerine atirckU 

bir barıı sistemi kwmaktan ibuettir. 
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1ara, generallere lwlıdır. Önceleri 

bap.. partilerin başına gelmesi imkinı 

nı verebilen, ileri gelen parti 11yasacı 

!arını ortadan kaldırmak ve yahud da 

yeni seç.im yapmakla durumun düzelti

lebilmesi umudu idi; ya bugün? Jşte 

tehlike de buradadır. 

Sagyanı tutan ulusçuların önderi 

Sankof, ''Biz, hül.-iimete karıı ne müca

dele edebiliriz ve ne de etmek istiyo

ruz; çünkü, orduya karıı mücadele et

mek istemiyoruz. Biz, zabitlerin hülcQ

met idaresini baprabilecekleri bir i§ 

olmadığım anlamalarını bekliyoruz: 

zaten kendileri de bunu anlıyacaklar -

dır. Bizim istedigimiz ıey, kıralın, iş

leri eline alması ve sıyasal bir hükQ

met kurmasıdır Biz, otoriter bir hü -

cfımet istiyoruz; ancak bu otoriter hü

kilmet demokrasi temelleri Ozerinde 

durmalıdır. 19 mayıs 1934 den önceki 

duruma geri d&ımenin imkinı yoktur. 

Sıyual güder bqka bapa gruplar ha

linde toplanıyorlar. Bu değipnede biz

ler. bmılarm ortaaında kalacağımızı aa 

myoru: Çiiııkil. bellibaflı bir um& 

değil. ulusal ve eo1Jal dllfibıcelerle 

ballammt biribirlerine hiç bememiyea 

mıaurlan temsil ediyorua. Belki bb .. 
tek parti sistemine geçeri•.,, 

Andlaşmalar 

ve barış 
S Niaaa 9Jj tarihli DeyU Meyi g•

uteıi, ••azıdJll§l1Jalar ve barq,, bqlığı al
tmda yudıiı bir bq yuıda diyor ti: 

Bay Eden, Almanya, R_,., Leh.11-
tan -.e Çekoalovakya'ya Japauf oldup 
ziyaretlerden bugün Londra'ya döntl -
yor. 

Bu bakanın kendi ,an1q1arından ~ 

masa bile bahtaubtındaıa olacak Ci A •

rupa havasında birçok andlapnalar ve 

birleşme duyuklan dolaşmakta ve bil -

tün bu görüşmelerden, ne gibi bir so -

nuç çıktığı ve çarşamba günil toplana -

cak olan Stresa konferansı hakkında 

resmt bir ağızdan hiç bir söz aöylen • 
mcmiş bulunmaktadır. 

İngiliz .kamusal düşünü barıı isti -

yor. Önümüzdeki ay .içerisinde ınailia 

aıyasaıının iki üç yıl sürecek bayık bir 

şekil alacağına dair sözler söyleniyor. 

Her halde İngiliz ulusuna bu ıuyasanın 
anaçizgilerini öğretmek önemli auret . 
te gereklidir. 

Onun içın Bedin, Moskova, Varşo

va ve Prag görüşmelerinin sonuçları ne 

olduğunu ve Stresa konferansı topla . 

nınca orada neler konuşulduğunu ulu

sa bildirmek bükü.met için bir ödevdir. 

Ancak bu kuzeydedir ki ulus, olup bi -
ten itler üzerinde kendi hükmünü ve
rebilir. 

Ortada iki sorgu vardır ki ingiliz bu

dunu bunlara birer karıılık verilmesini 
istemektedirler. 

Birinci sorgu şudur : Fransa. İngil
atan bir adam görür ki Rusya, bu and· 

lapna yapmak istiyen hükUmct, bu kil
meye Ruaya'yı ne gibi bir amaçla kat
mak iıtedi.klerini aöyliyebillrler mi 1 

Harita üzerine fÖyle bir lrufbakışı gö• 

atan bir adam görür ki Rusya, bu and

laşmanın içinde bulunan herhangi bir 

devlete yardım etmek için hiç olmazsa 

beuüz millik Lehiatan topraklarım 

kuvvetli bir ordu ile geçmek ytikümitn

dedir. Böyle bir hareket Lehistanm bl· 
taraflığmı bozmak, bu suretle onun 

menfaati olan Almanya'yı da UVBf& 

girmeğe sürüklemek demektir. 

K.amuaal düşüne bu andlapnayı .._ 

dece İngilterenin imzalıyacağı 1Öylene
bi1ir. Fakat böyle bir kümeye lrarıpnak
la İngiltere kendi üzerine tehlikeli n 
korkunç yükümler ytHrlenmit olmıya

cak mıdır? 
Önemi bu ilk sorgudan daha apiJ 

olmıyan iki sorğu da §udur: 
Bu andtaımanın avukatları Alman • 

ya tarafından bir zorlama yapıldığı u
man İtalya paktını yerine getirebilmek 
için ne yapabileceklerdir? 

İtalyan askerlerinin Avusturya top
raklarına girmesi, yahud italyan uçak
larının Avusturya toprakları il.zerinde 
uçması 1914 yılında almanların Belçl -
kaya yaptıkları pilde bu ülkenin bita
raflığını bozacaktır. 

İngiltere hükOmeti, böyle bir pak
ta giri§IDeden önce yukarda ileriye d
rülcn sorum üzerinde ingilia kamusal 
düşününü aydınlatmalıdır. 

Şimdiye kadar ingiliz aıyuasmısı 

anadire ği orta ve doğu A vrupaımıdald 
kaıgaşahldara kan,malrtan çekinmek o~ 
muştur 

Bundan elli yıl ~nce Lord Salisbori 
sonunda Avusturyanm toprak bUtünlil
ğünü garanti altına almak yüklimünü 
yükliyecek diye Almanyanm ileri sür -
düğü bir birlepıe teklifini abamıttz. 

Yapılması jıtenen andiqma bir teh· 
li.ke bqgaatcrdiği zaman adı geçen dört 
de•letin yardımı demek olmıyaçalttır. 
Bu, hakikatte Ft'UlU ile Almanya &ra

unda bir andlapna olacak ft Çekoalo • 
vakya yeni ailihlanmıı Almanya'yı bir 
1avap bfbrtmak suretiyle ini ldime

ye bir tehlike bJnap olaalkbı. 
Bayle bir brulut. buıp pekiftlr • 

mek tB:rle dunıaD. yeni brppbldara 
yol acacaktır 

bu kabinenin Belga denilen 

frangmr değerinden düşürdüğü 

dur. Bu ıkabine, orada yeni bir 

kınma hareketi,, ne girişmiş ve 

programını kararlaıtırmııtır. Bu 
ramm malt tuaflan fÖylece bdJlll 
lunabili.r. 

Belp yüzde yirmi bcf ıle 

ttız arasında değerinden diıtil 

tir. Rayic para Durinde arsıuhll.ı 
anlapıa oluncaya kadar altın 
ler geciktirilecektir. 

Belganm değeri 

sonra bu değeri arsıulusal piyAAltlllf'• 

tikrar ettirecek bir komisyoa 

caJr ve emrine sermaye tahsis 
caktır. 

Bu yeni rejimin ilk başladrtr 

belga yilzde yirmi sekiz değerin_. 

türülmüıtür. Bqbakanın aöyledİf 
söylevde anlattığına göre bu i 

lromİ8yoDWUUı emrine bütün was...,.;• 

vermek ve sermayesini artmnat 
bütün tedbirler almacaktır. Bu 

la ulusal bankanın sermayesi de 

gün.kilnden yüzde yirmi daha fas 

cak ve sanılmıyacaktır. Bu işin 

ca yürilyebilmeıi, 8konomik du 

aarsdmamaıı için bankalar yenideO 

kilatlandırılacaktır. 

Güvensizlik yibünden bir çok 
aelerin bankalardan pan çebneJed 

c:U aamtmıı, itler ebihniı, ipizlİ) 

mı,tır. Onun için Belçika h 

bankalardaki dipozitoları gara11ti 
tına almak dileğindedir. 

HükQmetin procrammda p 
ler vardıra 

1 ) Kredi a,aamıı kontrol .il 
bilmek için bir kurul kurulması. 

2) SoYyet Rusyanın tanmmall 

3) Bir yıl içerisinde bütün pllll' 

nm tatbik edebilmesi için b ·· 

tam bir ealalliyet YerilmeaL 

Programda bundan bapa ıunJaf • 
bulunuyor: 

1) Hük\Unet, lpizliği bertaraf 

bilmek için akonomik bir ge~ 
bapraca.1ctrr. 

2) Ba yeni tedbf.rlr ytlzilndeıa .. • 
ya dcierfnln Jllbeleceii ... .....-. 
dır. 

3) KUçilk dtMtnc:ımm durUJllllll' 

düzeltebilmek Jçiıı etya deler~ 
bir yilbelif ıereklıi görillmektedlr· 

4) HilkOmet, bir takım resimleri 

harçları bMllnmek c1lleli~. 

S) Htlkftmet. bnblan ıaerı.agl ~ 
ıilmıtJlı durumdan hrtarmü lçfa r.. 
ucuz kredi ve garanti aermayw 
etzncte aavapcaktır. 

6) Ekim vergileri hafifletile 

7) İ!Çl gündelikleri JUbclti 

ve yqama fiatJ bir Jaımlte mafrrJll 

kontrol edilecektir. 

8) Bo.r:utmuı itler tasfiye edil-' 

ve yerine yenileri kurulacaktır. ..t 
(llrfaa~ester Gardiyea S "'""' 

Türk Maarif Cemiyeli 

Çiçek balosu 
18. 4. 1935 

Davetiyeler Cemiyet merk ... 
sile !ıtanbul eczanesinde 

bulunur 

BAYAN (FEGARA) 

İıtanbulmı en yük.sek kflJf!: 
terzisi Bayan (Feğara) bu ~~ 
Paris'ten getirdiği 1935 rn"!"" 
kadın elbiselerini önümüzdekı; 
martesi günü öğleden sonra . il 
karapalastaki hususi daireSi" 
ve pazar giirrii otelin büyük sa 
mm4a tec:hi1' .etlec-- ~~. 



Yurd Postası 
-

Polatlı'da bayındırlık ve kültür işleri 
Polatlı bildirmenimizdea : ()amanlı 

llDParatorluğu AJD1UUnda adı bile bi· 
llnaıiyen, cilmburiyet ldarcaiuiD \ilkeyi 

~ ve &Uzellqtirme aıyasasU11n 

biı:abir örnciiDden biri olan Poı.tlı ka· 

..., 1926 yılında turuımuftur· 
Kua mer~ bq1ID ellııl mabz o-

(5) ıınıfa çıkarılmııtır. Geçen yıl (360) 
okuru bulun&D okıılada bu yıl (400) o
kulalı vardır. Talebe aayw qaiı yuka· 
rı her yıl (50) kadar ıuıaıapıakta ol
duiuııdası okula bqibıkü ihtiyacı bile 
«aqılıyaml'D'ktadu. Ayni amnac a 

da Maarif mamurlu&• yaaifeliDİ 1aı. 

ptlldlftl• S.d*f' ,.,,,,, 

lan Mente,e kayilnil, Zafer mahalleli JSY Gekçeaiıı idarnlDdc olaA olaala 5 
olarak ayırdıktan sonra istasyon ve d· 11JUflıdır ve yedi okutanı vanıa.. ~ 
Yarında geniılemi§ ve cümhuriyet ıner- lalı gokluiu dola,.le de sifU tıl4ri-
lr.ezi olan Ankara ile, !HanbuI arasında sat yapıJmrlrtachr. 
IDodem binalariyle, ticart ça1ıgmaiari1· Hepe& de geat-. ..,.ıe)dedns btJ. 
le belli bqh bir bnbantz oJsnuttur. ,at _.pıert1ı. IMllll oı. .,.ıJleler 
Geleceğin bir .,Jltyetf olmafa aamzed bltlta ,....ı-- oJad te 0~ 
balumn Polatlı her yıl 30-40 bina y• Pllımk saret!yle gittikçe gealfleıaelrt•· vermeık auretlYle cerçetten umuclml O. 
dlr. Anbnya geHp ptenlıerfn t.bllJO- tinde '* Yll'hk ı•ceıudprdfr. 
8-da hblb, 111 tt Din aJc!ıJ&. Banda ea .tJade dltbd çebo ay-

lan ba ıfrin. fabt k~lldk uaıı. ıı. .. tılr olımık time ~ (Blsba 
rlc1e bir ticaret merhd oımata amme41 ıaete> clfr. Oh!llllB teııdflle ıare kl-
baluama~. tllplllDed •• varyoaıa. tenis .... iri 
Bi~M b.-IllFDIR ntlmafte ve sesi ofdutu ıad okakldar da SIWlab-

'blr çalqma amelf oıarat g81tıerilel>fio- IQtı' gençlik tetlıilltl aırmutl&r ve ~ 
eelr olan Polath okular, ım yrlnıda ~tık bir ecwıe yapmııtardır. Okulablar 

ıs..ennı o zllMfl.ki ihtiyacına g8re (3) t bot aamanJCllll -~ .,.._ -.Ilı 01.- 1ı:anıJmattm'. IC--- ..ıtmela ...... .,. o1mm"r1' aesın-1 
"'11mıd .,..,_11Je olrala ...... tıldlr. 

Ooldlı oial• 

Bibliyografya 

Sümer Bank Bülteni 
Sumer Ba k tarafın n ç a da b r 

çııkmak üzere bir bültea Dqıcdılmeye 
ba,ıamıı ve bil tenin ilk aayııı baııl • 
mııtır. Mecmuanın çıkarıllDalında.'U 
mak9ad Baskayı ve bantaıua mtiesse
aelerıne ll&ıli aorumlar tiaertDCl• etild· 
1er nqnıtmck, TUrkiye ve dlnya eko· 
nomilinde banlcqı iı,il•yeA llareketle· 
re dair bam veya lfleamit iltatiedll ma· 

JQmat wrmekdr. 
Bu •yada Ud aalbim .. .,.... tetldk 

edilmittir. Türkiye•de pamuklu ft yün· 
il dokuma .... ,ıt. ltlr ele ""dllııya n 

Ttlrlılye emtia P'Y..ıanna UllUUlll bir 
balut. ,rakamlara ve ı.tatiıtildere da • 
1aıanlk ll)'nc& pdllderle falı edil • 
mit w •1nt1nııell objektif bir tetilcle ele 
llumut olan bu mcvsular lserfılde tam 
bir flıkir ediııUmellM imktn verecek 
b4ar ttnflı bh nntte tetkik edil • 

mittir. 
Aynca blllwıdıl lıtatfsdt kıamın • 

.. ..,. teker, pamıat. ytııı, ipek, de. 

rl, ıeHlloe, kip! " dlfer mtllrlm tlca. 
ret ef1811 lftrfnd• bfrçot latatfatik 
oedvellert, Teıtiye tclhatlt n Dıracat 
w.tlltlklaf .ardır. 

Çok iyi tenn. eclllmit " çok mwı • 
tıamr w neflı bit fekDde tal>edilmit 
olm 1111 btllten bedin banb. aaaayl ve 
ticaret muJıltterlmld alAJracflr ıdeaııll-
tlt. 

Demiryollar Mecmuu 
Demiryollar Umum Mildiırllliii ta

rafından çrkanlan. IMı değerU fea ve 

meslek mecmuasının 1 aıilan tarihll 132 
bld .. Jlll da 9Jmıqtır. Bu sayıda Ba1 
Zlya'nm "bir aeyıbat ve bir batıra. 
Bay Htlseyfıı ıcaıp:(m "dUııya aUrat 
prqlan ve ukil naıta1an tar!Wnt 
pnel bir bakq. mdbendiı CeWettla 
lmat'm ~ trammlayonll 
-. mla'«W Ddlla mi ...-..1ım. 
BıJ llOalr Bqid'la "'Tilüiye. ltlfÜ 
de•letlu we Baidacl tlemUJolı.rma &P 
Jr blr tetkik. ,.atcgl W makinfM. IDeV• 

ıuu etrafmda teknik bir yan. "'Mançı> 
d c!emlryotu etrat'mdaki mtıcadele 

,.Prakfuıt bilyik ,.ıcu garında itle; 

- munbbeli hbmetiaüa lalJıfpfı.. 
"mtlneV'ftr ve mlltefelddrl 1mdrel8 m-
tan ııhbat atudleri,, "dUııya 18ul 
" dmmrallalı. •4nıet c1em1,,.acu • 
..... tenAM lmlllerf,. .. dalla .... 
b ,_.. ..-. 8tlllla ba mat 'ele• 
qnca çok bol ndmler\9 ... .mmı .. 
*· • ==• tlhlk mecmuılıra ar. 
........... .eh d9ettıl SÜ • 

maktadır. 

Amok 
Stefan Zvayc'm bu çok mefbur v• 

Jlemen ber dile çevrilmlt olan laa " 
orljiMI .-ı Wenaa A. Aru tarafın• 

.. *'P1' tenllll eec811alt " 56 ... 
,.ıatdr lllr.,.. lldnck pkmqtır. fı· 
aa 11 braf ola'* neri edeblyat1e -
verlere taniye eclerlr • 

Bw:11wt•· lleanuaaı 
HllllS .,__ lllcllrlqlace Is .,. 

ela bir plalnl9 "lıılıtt.alar IDICIDUa-

Stresa'dans nraCenevr 
(Başı ı. ıncı sayıl ada) 

11nn ıiJllllanmaya urar verme&i· 
nın tahllun en bota çrbtuak dilnyöl1I 
kaygulandırdrtınr .a,rennı •e tunlan 
ılave etııriftlf : 

' - Ulualar arasında biç bir oyan 
yap...,onu BUth uluslar arasında 

Cfildlık .. mü.Nv.ı,. kurulmalıdır. Sıyua· 
..... hii bir memlekete Jwtı y&lelmif 
de.laldir. Güvenliğin kopal .. ,m ve f• 
mü,. olmaımı istiyoruz. Bunwa ıçm.. 

dir 111 bu19 &IJdlmlUdea ... ı~lk. 
Cumuriyet bilkOmetl ~.,unıra andaçla 
"mubtı,..., --ıa.ı IMrıta _...1 ol-

~·tinde.......,_... . 
~ .... ldld,..... .... 

ınek - ............... tollCtll. .. ... .. ... ... -... ~ ..... 
ık11trn.-k da o 1ııadar ....,,ucur .. 
~ Laval'clen sonra • &im eon 

.. ,_ ~ ... lıraıv .... tallDlll...,. ~ ... 

., ı.ı,. ile.,.. tumde oldutaaa ta1· 
lemlf ve bunun çotunJ\llda .. .-11,a. 
, ... ...ı edilmeliDI clillmtftlr. 

lasili.s dlfl>akml eDJlerild .. .a.
.. ı. bitlnılf'lr: .._ .. ..,..... ....... ..-.. 
IOll bnrduı dol* par. a. -.. a6-
N. ..... Jtınw, ~ .. ı..ı,. bil-. 

a.. 11111 1 afamtarfhll 7 fncl aayw çık • 
mıftrr. Her ıamanld gibi bu aaylda da 
haritacılık ilmi Uzeriııde birçok defer• 
U etldl«, raporlar, prb llemindekt 
,enWılder llaldanda baberı.r nrdır. 
123 saysfahk mecmuamıı Hm yalnu 
40 kunııtu.r. Anlrarada Harita mat1Ju. 
unda buı1maktadu • 

Yücel 
lıtdMıl'da aeaç edeblptcı1U ara-

fmdall çıbnlm bu sOn1 edebiyat " 
fikir memnıll!lllll mart tar.ihll 2 facl 
laJlll plamttn. Ba urıda Profea6r 
Yusuf A.kçura baklmlcla bir mable, 
ProfulSr Rapp Hululi'aia Hdil mi • 

temmelliil. Doktor Rıila lllkrll'nlln 
.. Ökonomik ilminin faydası hakkında., 
yazı!an, Mltat Cemal'bı "tilrk pup· ... ...,,Mr,..., bir ,nıt ......... ............................. 
..., .... <- ..... _ ·-· w --nan 
tiyatroda ......... lıeflı.at • bJeJert, 

~ AJ&b'ID '"beni laartanaD. adla 
,aseı tilraycai, ve pnçledıı Wrçok ... 
drfed. lilrled. terctlmelerl nrdır. BU. 
lama ıençft lçln çalqmayı meslek 
...... .. clelnfl mecımuyı tanlye 
...._ • ~ taMsl H hıaıtar. 

Poftlnffnlk 
Mart tarilıll ıı inci saynmda Dok· 

tor Aum Omı'ua "p _. bb lla
afıt., Doktor Rüd peJmü•a1n "bJm 
............. , ..... Dr.llminln 
Sallık Bakam Bay ildik Sqdlllı'm 
Dottor Ali Rıdvan.. Doktor SUrena 
k.trt Olr'Un ~t ve uhhl kltablar 

terıfd 111111 ~hyor?,. Dottor A. Aum 
Ow'mı "'merham DkotÖr AH Suacl 
w.,. ,...ım. laııbtrler ..... .,.,.. 
dır. Taftlye .... 

tehlıkcyc duıurebılecek olan bilt 
antaıyma "abidlere burmetsidill. .. 
kttler&11i bütün bnkinJarı bq wra 
önhyeceklerdir. Kon&eyc ve.ı e:ı ki 
hepimizıa ödevimbm De okl g 
daha g steriyor. Onun ilkön e bir 
Jet taırafındaıı &ne ıihillmuı 0~ 

bafkalarını:n aynı karardan uıjlanmaıt 
ıına "idi/ad• •tnwsıne. öngel "mııü. 
olamu. 

Karardaki iau&elcr pleck içia bit 
bir lmp1Jı 'aıpenMkh da delildir.,. 

BUOll AloW ital,- _,... 
lllUD llakWj durumlara ........... 
"bak.._ alnlir• darrrüt.1 oJ 

duiuau ...... "-~ ..... Ml .. 111' ··--il~ ............ -..ı.-"....,. .. '" .. ,.. ....... , ........... ..,.. 
lr.ı8'led ............ ,..- «"*'lfiaı., 

aöylemiftir. Baft»a AJolsl clemlttlt ki. 
"- balya bUk&ned lııgtltere M 

..._. deleplerlfthı d.lynleri!e .,,.,. .. 

aatıırlyl•.. beraberdir. Andl8fdll!•t 
Ancak. bnall bir yoldan p!llMk ete 
lift!rlleblHt . ., 

Leb\ltaa dtfhebw B. Bek ~ 
,.. ym.ldea lilü ...... , tberiM ili 
• .... aldıtı lıanrJa. .,.u .......... 
do1mnul4up m .. ....,.. ileri 
riUea anerpler laakkrnda ~ 
bl.r takım çekiaıelderi "kıqatfu Urdra. 
slye., oldufunu .u,ı.-•ft.lt. 

B. Bek'ia Skrince ,...ı tMhlll4 
maddelerini çoğaltmakla ne paktıa 

btMdal ,abeltmek, M de alualu 
..,.,....... baıüetlni et.ha ~ 
........... blJt aıetbm* ,... 

Yeni bir P* De ...-Jlll ..,, .... 

.. 
leadh--.... lpı ,.. ... ...,. w.ı..a. ................ 

.. _ PolClllf9 111 ....... a oı.. lld 
bllyGk dmet .. n ıla iki .._ ..a. 
ı.,ma ile clmlak elde edilebilecil bir 
sanıandl, dop .A;waıpM&Dd9 t.np 6 
senlemek 1çln 1.S paktlar bağıtm a " 
haklwıda yapılaA 6nergelerden dolayı 

Polonya hayrette blmlftır. Bu 

~---·-----~ Jlld ......... 

9 · Bek'la ba .....,_.laaen ... 
ra ÇelıollOftkJI c!ıpbnı B • .._ 
tös almlf ve Ug dnletin branm ....., 
ettllinl bHdinalftir • 

Daha IODl'& • aJaa ,..,. 6Je. 

l9Iİ B. De Naııllıl1'1P "'cin 1ıoaup ... .... .. ,...,.. ..... . ..... 
ı8lılelmlt w 1rome,ıa aseence .._._ 
--. .. .,~ -.enıhp etmei,. w 
..._... ....... clelfyeler -.. 
dil,. ,.............. latlrl,,.tkdn ..,... _.,....,...,, 

""811111lrlııe eki ıalli 8. llaacb Pi
ri drWea ............. bul ....... 

r11e bir mlr&t oldutuau. fakat b~ 
metine danqıc:epna liyım.iftlr. 

ıcorm..- ...... .....,._ ......... 

Tefrika• IO 

an Michele'nin kitabı 

lerıktcn geriye kalan teY sonsuz bir bahar 
kokttSU ile me§ba birkaç gül verikagdır. Hel
lada'nm malt Jaydarmdaıı gelen bu pr~ 
~ tuıaklarmUZda ne ölmes bir 
11e1e .ene ölmU bir hilzfin vardırl Güzel Sa
fo, ıenhı sesini acaba bir daha iıitebilecek 
miyün? Kinıbilir, belti ele Herkillanom'un 
Jlvlan altmda Jcalmıı bir antolGji'aia, kay • 
bo1mUI bir parçamda. hiı& o prJalan ., • 

.. Ki~ ~im ıöylediği mda Flopet de annMd. Olldm9 ...., _... ve celClial =!ü ve ış ortağmm yanında, bir yere 'bit llllıl.a14ı; O ....-w 1Mmi girince " - 1••0 •"fllkl maada 
b - Flope~ pııe içmiııin. Mutlaka 4:9 f11-t .... Mle, blhtl Jlardmı etaeydı," 

eaeeme mi gitmek iatlyonun?,, dedim. mi bir bdla Kıııık bir ...ıe: "Evet" • dedi, "Ol-. .... ıataymı.,, aWılllrdL .... bir hiklye 

1'ua11; .tbel JIUN'I 
Tllri~ye çnıreıa: Nadi BAYDAR 

• Erkekler bmılan ele aldddaD IODf&cbr 
~ ilcrlemeğe baflaımflanbr· Bagiin bile hiç 
1....~ kadın, kendimi veya çocalU tehlikede 
u~ununca, kendi cinaiMen bir kadm hekime 
laath kalamaz. 
ı._ Musikiye bakı Rönesans tadJldanDID 
~~i riibab ve daha sonıalall da klaften ve 'k:l çalarlardı. Geçen yüsYJlda, bütiln genç 
aııu_ar, piyanolarmm kaqlSIDda ter dök -

"'terdir. Ancak bir kadm tarafuıdan kam· 
~ edilmiş b~ der~ede bir miziksel 

tanunadıgım gibi BetoYeD'id op. 10611• 
~ Adacyo Sostcmıto'amm keyfımce çala· 
~~ bir kadJD bilmiyorum. R,elbn yap
.. ~ olan hemen hiç bir genç kıs yoktm'· 
~yle ise de ve pyed ~oraam -
JtO a ile trq olan ve erkek gibi giyinen 
1&ııt ıa .~onör belki müstesna - hiç. bir .kadı • 
teaıiıı birinci derececi• bir tablom hiç bir mli-

duvarmş IÜa'enrit deiDtfir• 
41r. !~ devirlerin en bllylt piri bir kadm· 

ut1 füaaldna .ımnr .u.nyea çiçekli çe-

ıemektesin '" Norstrom homurdandı: "senin Safo'sm 
artık dinli emem. Onunla upmanlan bak • 
laDcla ,,,/'~ l>8n4 bol bol yeter. Artık 
taam lifı etmek istemiyonuDt JAisU•DiJd • 
dall fota içtik, birçok manası• IÖzler .a,ı.. 
dik. Artık dönelim.. 

Bulvardan inerken doltmı bir blrdat bi-
ra içntek iltedi ve kabvelerdea birİDİ.11.,.. 
ııe oturcfui. 

Yalan maaaiardan birinde atma bir b-
- arkadquna: "&asuvm' dol~ bana 
da bira umarlar mısın? Daha yemek ,eme
dim,, dedi. Nontraat hiddetli bir ıesle, ~ 
dilini rahat bmkm ...... söyledi. 

- " BeDllJftl' Kloe.,, dedim. "Plopet. 
llemde?,. 

- • Yan. aokaldanla çatıwar, ~ 
ra o.cık pço yamıadalı I08I& --• 

J«• 

~ daha kati otamu.,, tki ima keli••-. Bulvardan, kolkola --~- "ha-lar gı"bı bakan Norttrom söze kanştı: ~ "" 
-: "Dostlarmı seçmekte hiç güçlük gös- tm?,, clfdim, "bani seçen yıl, tifodan öl 

tmntyorsun I" in'eçli bir ıenç Jma bllnnak üzere beni S 

~da" Bunlardan aşağı seviyede tamdık- Terez sörleri tarafmdla idare edilen 
• v~<!n:· Ben on1amı hekimiyim. İki- deki kız mektebine ı&dlnnüştün. o mekt 

11 de fırengilidte. Ablent itin ötesini tamam.o te, birkaç wkit aonra. gene benim teda 
hyacaktır. ~ok geçmiyecek, ya Sen Lazar ti"" b. tü 
hastahanesmde, yahud çirkefte ömürleri .gım ır 0 

Y&kur daha olduı gayet 
sona erecektir. Biç olmaaa bunlar oldukla- bır &ansız km bD ı.talıla tutuldu. Bır 
rmdan bafka ıörünmeğe kaltaPmYorlar ........ meldebte9 c•ktalm• mda, 
Unutma ki onlar, yapmakta olduklan ift~ kaldmmd'a durmalcla olaD bir kadm, • 
d?tayı bir erkeğe borçlanırken öteyandan, fin biçimde &lime ıeçtl. Sert bir Mile 
~~ lıqka erkek, ellerine geçen parayı aJm•k 1-lııs __.... - ihtar ederken, .ıs 
çın, S_?kağm köıesinde bekliyor. Bu kızlar mlk ı.t.dllt birkaç 16zil dinlememi. 
l;Ddı~ kadar lcıötü defillerdir: bütün eksilt· bir tmıta, benden rica etti. B:·kaç ... :& .... 

liklen v_e düşmüf olmalarma rağmen canlı biri, .... 
5

-
kalan birkaç faziletleriyle, ıona kadar, ka- benim mektebtm çıJnşnnı gözlemi, 
dm olarak kalmaktadırlar. Söyllm•i Mil. cak llna brarmamlt olduiu lçiD, 
yfptir ama, ıözibl en yüksek na!wnirle. ..., ıelmeie eeaaret ed....,ifti; Bm a., 
mep de milteidlerdir ve ıen bunun kadar W. 4lJW ,.tan Jmm ne 
gönle keder verici bir teY benli& görmemit. l Jaaluad._. Teblike var mı 
alncflr. Bunlardml. ~ I* a. biiaf (Şema 981') 
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Elektrik kilovatınm 20 kuru~a in

dirıldiğıni diinkü say11mzda yazmış

tTk. Bu yazr, bu kararın alrnmasında 

esa ~ olan durumu ve ~İrketle bakanlrk 

ara5ındaki görüşmelerin nasıl sonuç
Jandıgrnı anlatmaktadır: 

Stresa' dan sonra Cenevre 

Karar sureti 
Cenevre, 17 (A.A.) - Karar 

sureti a,ağıdadır: 
1. - Almanya hükumetinin 16 

martta çıkardığı askerlik kanunu, 
arsıulusal teahhüdlere riayet pren
sipi He tezad teşkil eder. 

2. - Almanya, tek taraflı ha
reket etmekle hiç bir hak elde et
memiştir. 

3. - Almanya'nm tek taraflı 
hareketi, arsıulusal durumu yeni
den bozacak bir etke ihdas eyle
miı olduğundan Avrupa'nın dir
lik ve güvenliğine karşı tabiatiyle 
bir tehdid teıkil eder. 

4. - Almanyanın hareketi gü
venliği tanzim planiyle ve 3 tubat 
tarihli Londra bildiriğinde dütü
nüldüğü gibi ıilihların, hukuk be
raberliii rejimi içinde tahdidi a
macına uygun değildir. 

Gene bu karara göre, konsey
den istenilen şunlardır: 

1. - T eahhüdlere ıaygı ve ar
ııulusal teahhüdlerin tek taraflı 
bozulmasını her bakımdan takbih 
etmek hususunda arsıulusal cami
anın bütün üyelerine düşen ödev
lerde tasavvur ettiğinin Almanya
ya ihtarı. 

2. - 3 ıubat tarihli programı 
tanzim ve programa sonradan ka
tılan hükumetlerin, barıım durlu
funu temin için gereken andlaı
malara aid konuımalara devam ve 
uluslar sosyetesinin çerçevesi için
de bu anlaşmaları sonuçlandırma
ğa çağrılmaları. 

3. - İlerde gene böyle barışın 
durluğuna tealluk eden bazı teah
hüdler tanınmazsa, uluslar sosye
tesi üyelerinin, andlaşma çerçeve
ıi içinde her türlü tedabiri alma
ğa mecbur olacaklarma karar ve
rilmesi. 

4. - Müşterek güvenliğin tan
zimi hususunda andlaıma hüküm
lerini daha müessir kılacak tedbir
ler teklifi ve tatbik o!unacak eko
nomik ve mali tedbirlerin tasrihi 
ile mükellef bir komitenin seçilme-
• 

aı . 

' Karar verildi 
Cenevre, 17 (A.A.) - Uluslar der

neği konseyi bugünkü toplantısında 
Fransa, İngiltere, İtalya tarafından ;,. 

nerge edilmiı olan karar suretini Dani
marka müstekkif kalmak üzere birlikle 
kabul etmiıtir. 

B. Laval, dıı bakanlık genel katibi B. 
Leje ile B. Litvinof arasında dün ;eni 

lir konuıma baılaım,tır. 
B. Laval, B. Litvinof'a, yolculuk pla

nını değiıtirdiğini, doğu andlaımatı 

hakkında leh ıefleriyle görüımek için 
8nce Varıova'ya gideceğini söylemiıtir. 

Sö) İcnildiğine göre, B. Litvinof, bu 

şekli B. Lavalin Varıovadan sonra der
hal Moskovaya gitmesi ve leh ileri ge. 
!enleri ile yapacağı konuşmalar sonu
cundan tamamiyle müstakil olarak. ruı

fransız karşılıklı yardım andlaşmaıının 

İm.ıalanması ıartiyle kabul edeceğini 

soy l"m:ş tir. 

B. I.Jitvinofuıı l)ir 
•• • 
onerc)'esı o 

Cenevre, 17 (A.A.) - Uluslar sos

yetesi konseyinde fransız - italyan - İn

giliz karar suretinin oya konulmasm<l n 
önce B. Litvinof, andlaşmalar hükümleri 
nin gelecekte de bozulması hususun1 
karşı alınacak tedbirlerin yalnız Avru
paya mı yoksa bütün dünyaya mı kapsal 
olacağı sorumunu ıormuş ve bu su. ' e 
konseyde bir az heyecan ve tereddüt u
yandırmıştır. 

B. Simon, cevab vererek ııimdiki bil
diriğde bu ıorumu tetkik edecek olan 
komitenin mandasını tahdit veya geni•· 
letmek imkanı mevcut olmadığını ıöyle
miş ve demiştir ki : 

"- Çünkil l}imdiki karar sureti yal
nız Londra, Roma ve Stresada harcanan 

gücü ilgilendinnekte ve uluslar sosye
tesi için yeni hiç bir bagıdı ihtiva etme
mektedir. 

B. Litvinof, fikrinde ısrar ettiğinden 

B. Laval, B. Simon'un diyevlerile kayıt 

ve şartsız olarak kabul etmekte olduğu

nu söylmiş ve B. Litvinofdan bu soru

mu başka bir zamana bırakmasını iste

miştir. 

Baron Aloisi, fransız-ingiliz fikrine 

tamamiyle iştirak etmiş olduğundan B. 

Litvinof kendisinin de ayni fikirde oldu

ğunu söylemiştir. 

Sorum oya konuldu,ktan sonra B. La

val, şu son diyevde bulunmuştur: 

"Fransa, uluslar sosyetesine iyice 

bağlıdır. Uluslar sosyetesi arsıuluaal 

bağrdların bozulmasını takbih etmek ve 

yarın için tedbirler almağı derpiş eyle

mek suretiyle bir takım aoravlara giri

yor. Konseye Fransa adına teşekkür e

derim. Kaygı kargaşalık içinde bulunan 
Avrupada barış için İJ-biliğinde bulunmak 

hususunda ısrar ediyoruz. Barış fikrine 

Londra, Roma ve Stresada yaptığımız 

ve başka yelcrde yapacağırmz gibi hiz

met etmek amacındayız.,, 

Andlaşmaların bir taraf
lı bozulmasına karşı 
Cenevre, 17 (A.A.) - Uluslar soe

yetesi konseyi aralarında Türkiye de 
olduğu halde 13 devleti andlaşmaların 
bir taraflı alarak bozulmasına kartı alı

nacak tedbirleri bulmaya memur komi

teye iştirake çağrılmıştır. 

SAN 

AR.C.A 

TORKiVI iŞ llAN"A51 

Berlindel{i yanliular 
Berlin, 17 (A. A.) - Uluslar 

Derneğinin kararı Bertin' de bom
ba tesiri yapmıştır. Yanresmi mah
filler hele Lehistanm katılmış ol
masından çok müteessirdir. Söy
lenildiğine göre, B. Hitler güttüğü 
genel 11yasa hakkında alman ulu
sunun genel oyuna başvuracaktır. 

Alman sıyasası ve İngiliz 
gazeteleri 

Londra, 17 ( A.A.) - İngiliz liberal
leri şunu sormaktadırlar: "Eğer Alman
ya eski kolonilerini geri alır~a, kendi 

gtitrnekte olduğu ırkçılık dokterini ile. 
koloniler halkının hürriyetleri davası
nı nasıl uyuşturacaktır? 

Mançester Gardiyen gazetesi diyor
ki: "Almanya kolonilerini kaybetmek
ten çok, kendisine kolonilerini kaybet
tiren aebeblerden üzülmelidir. Çünkü 
Uluslar ıosyctesinde üye olan devlet
ler, manda altındaki memleketleri eyi 
bir tarzda yönetmek ödevini Üzerlerine 
almııtardır. Almanya uluslar soıyctesi
ne tekrar girerse, barış paktlarının bü
tün ylikUmlerini kabul etmiş olacaksa 
da, ırkçılık dokterini ile manda davası 

hiç bir ıaman uzlaşamaz. Hiç bir mem
lekette yerli halka kartı, Almanyada 

yahudtlere yapıldığı gibi, hareket edil: 
mco;ıi,ttr ve Almanyanın istemekte ol
dufu toprakların hiç birinde arif ır

knıdan lmmse de yoktur. 

Merkeziğ icra komite!iimlen bir 
iiye öldü. 

Moskova, 17 (A.A.) - Merkeziğ icra 

komiteıinin en eski üyelerinden olan Pi

erre Smidovitch ölmüştür. Kendisi bü
tUn ıeçllerde komite üyesi olmuştu. 

Ankara elektrik şirketinin ilk kuru
hı ~u, clanberi tatb'k etmPkte old en 
y t k ek tarife her dört ayda bit to, .. :man 
bir komisyonca santral amelesi vasati 
günd l'ğiyle lıviçre frangının tül'k lira
sına olan kıymetine, ve mo•orunun fiab
na gore değişme~i tetk•k cdilc•rek tesf>it 
edilmekte idi Halbuki formülü veren bu 
esasatın bugünkü duruma gfüe uygun
suzluğu ve hayatın ucuzlamasına rağ

men kilovatsaatin azami fiatmın fcab 
ettiği kadar duşmemit olması Bayındır
lık Bakanlığının dikkatini çekerek tir. 
keti gerek formül esasatırun ve gerekse 
a?ami tarifenin yeniden tetkiki hususuna 
çağırmı,ur.Bu çaiırtı ilzerine Almanya· 
dan gelen 9irket delgeleri Bay Felinger 
ile Bay Becker Bakanhğm bu husuataki 
fikrini kabul ederek tirketin ilk kurul~ 
masraflariyle genitlemek için barcadıtı 
paraların tesbitine ve aon iki yıllık it
letme, tamir maaraflariyle umumi mua
melat masraflarını bir komisyon marife
tiyle tetkik ettirilmesine hazır oldulda 
rını bildinnitlerdir. Bunun üzerine Ba· 

yındırlık şirket ve kurumlan ıenel di-
rektör muavini Emin, ve maliye milfet• 
tiıılerinden HulOsi ve Bayındırlık Bakan
lığı muhabere müşavirliği uzmanı Nejat
tan müte~kkil bir komisyon, •irk.et ~ 
rafından tetkik edilen mühendis Bernt 

ile müfettit Striçel ile berabeıc, tfrkıet 
defterleri üzerinde bet ay müddetle 
süren tahkikatında elde edilen eonuc 

ları bir nporla bakanlığa bildirmi§l~ 

dir. 

Bakanlık müstetarhtı başlranlığı al

tında bakanlık ileri gelenleriyle tirket 

mümessilleri toplanarak bu komisyon 
tarafından verilen raporu uzun U%adıya 
tetkik etmi1 ve her iki tarafın haklarını 
koruyan esaslarda anlatmıılardır. Bu
nun üzerine tekrar Almanyadan çağın-

On Yıl Şapka,alonu 
Tel: 1932 

Avrupadan getirttiği mevsimlik model ıapka 
ve hasırlarını gör~k ii:ısere sayın müıterilerinin 

teıri/lerinl bekler. 1-1387 

Ankara belediye reisliği ilanları 

SATILIK EV 

1 - Y enişehirde Müdafaa caddesinde ve ~mniyet abl· 
desi karşısında etrafı dıvarla çevrilmiş (1111.11) metro 
murabbaı arsa üzerine yapılan su elektrik ve havagazı te
sisatı mevcut üç katlı ev kapalı zarf usuliyle satılığa çıka
rılmıştır. 

2 - Bedeli nakten ve peşinen verilmek şartilo 
(22716.12) liradır. 

3 -Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhase
beye gelebilirler. 

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

v~ eksiltme komisyonunda yapılacağından artırma ve ek
sıltme kanununda yazılı tarifat dairesindeki teklif mek· 
tuplannı teminatlariyle birlikte ihale saatinden bir saat 
evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. (861) 1-1496 

SATILIK EV 

. 1. - Y enişehirde İzmir caddesinde etrafı duvarla çev
rılmış. (1143.80) metre ~urabbaı arsa üzerine yapılan sa 
elektrik ve havagazı tesısatı mevcut üç katlı ev kapalı 
zarf usuliyle satılığa çıkanlmıştır. 

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

l - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhaae
bcye gelebilirler. 

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

ve ekstltme komısyonunda yapılacağından artırma ve ek
siltme kanununda yazılı tarifat dairesindeki teklif mek· 
tupl:mzu teminatlariyle birlikte ihale saatinden bir saat 
eve!m~ kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
venlmq olmalıdır. (860) 1-1495 

İLAN f 3 - İhale 22.4.1935 tari-
hine rastlayan pazartesi gü-

l - 600 adet bahçe ka- nü saat 15 de Fen Müdürlü-
Aapesi yaptırılacaktır. Ke- ğü odasında kapalı zarfla 
fil bedeti (6405,5) liradır. yapılacaktır. 

2 - Şartname ve keşif- 4 - Muvakkat teminat 
Mmtsi görülmek üzere Fen 481 liradır. (792) 
blemine gelinecektir. t-1357 

lan &alihiyetli d~elede Baymdıriık 
kanı doğrudan dotnıya mtlsaker 
girışerek evelce mutabık 1caluıan e 
rı iÖ:z önünde tutarak tesisat layıne 
azami tarifeyi. tarifenin değişmul 
killerini ve belediye aidatı nisbetle 
takarrür ettirmişlerdir. Ve bu karar 
şağıda tafıilen yaı:rhdır. 

1 - Şirketin 1.1.1935 tarihinde it 
tesisi ve genişleme kıymetleri yani ratff" 
zu sermayesi yekOnu 3,100,000 lira olr 
rak kabul edilmiştir. Ve bu sermaye üt 
beraber, §İmdiye kadar ödenmemiş ol 11 

kanuni, nizamt faizlerden mütehassil "' 
lan 37 5 bin liranın imtiyaz müddeti de
vamınca imhasr esası da kararlaşurıl· 
mıştır. 

2 - Şirket tesisatının imtiyaz mucl
deti olan altmış yıl içinde yenilenınetl 
llzım olan kısımlar için ayıra gelmekte 
olduğu paraların bldema hangi şerııiC 
altında ayrılacağı ve kullarulaeağı t~ 
bit edilmİJ ve bu paraların lüzumu bil" 
!inde sarfedilen taamı tenzil t'dildiktetl 
ıonra kalan bakiyenin de ıerek satı• 
alma tarihinde ve gerekse imtiyaz 01üd
detinin bitmesinde hükilmet .-eya belr 
diyeye denini firket kabul etmittir. 

3 - Küçük müetdıliklerin 14 ni.,.-

935 tarihinden itibaren alınan ondeld" 
lerile büyük mu.tebliklerin w re_.a 
devairiıı 30 niaan 935 tarihillden iti.__, 

ren alınacak endeksleri 20 kun.ıf ~ 
Uzerlnıdıen heublan.acaiı, yani küçü~ 
mUıtehlikler vergi ve reaiml«den gay

rı olarak beher kilovat N&t için ~ki· 
den vermekte oldukları 25,5 kurut yr 
riın.e 20 kurut verec:.ekleri, ve firket1' 
evelce immılanmıt olan imtiyu muka

velenameainde derpiş edilen o/o 25 % s• 
te~ilatlı tarifelerin on ve on bet ku· 

t'Uf il.zerinden verllme&i yolunda anıa

tılmlftır. Bu 20 kurutluk azami tarıfe 
eaaıı 1. 10. 937 tarihi.ne kadar muteber 

olacak w ancak motörünün beher kilo

aun.dald kıymeti yüzde on nisbetindt 

bir tablwvtll olduğu takdirde bu ta

havvül umıi tarifede % 2 niabetinde 

bir değifiklik yapacaktır. Aocü bu dfo 
ği9ikliğin takdiri biri Bayındırlık Ba· 

kanlığı diğeri belediy~ ve UçlinGü-' 
tirkıet tıan.fmdan eeçilecek üyelcrd• 

mUte,elddl olarak birinci yıldan aonıe 

altı,ar ay fuıla ile toplanacak komı.

yooa aid bulunacaktır. Yukarıda yazılı 
zaman içinde motöcUn üzerine konnıUf 

olan vergi ve resimler indirilip veya 

yükseldiği takdirde a.r:amt tarifede bir 

değ1'iklik olup olmıyacağı gene bu ko

misyonca tetkik edilecektir. 

4 - Şirk.etin her yıl yalnız cereyaıs 

aatıtmdan olan, safi olmıyan hasılatı 

Uzorinden % 4 nisbetin.de bir aidaU 
Ankara belediyesine vermesinde muta

bık kalınmıştır. Bu nisbet beş yıldan 

sonra ve imtiyazın aonuna kadar o/0 .S 

tceviye edilecektir. Bu gibi genel hiz

met gören §irketlerin elde edecekleri 

menfaatlerde kuruldukları tehirlerin 

dıc faydalanması esulı bir prensip ol

duğundan bunda da iki taraf uyuşmak

ta güçlük çekmemiılerdir. 

5 - Elektrik tesisatı bulu.nan bütün 

~hirlerimizde on amperlik tek safhalı 

elektrik aayıcıların aylık kirası 12,S 

kurut olarak tesbit edilınesine ragmen 
bazı malt düşUnceler dolayısile Ankara 

Elektrik Şirketi için bu kira 

şimdiye kadar on buçuk kurut 

olarak tıalı:dir edilmişti. Bu de fa

kıi mlizakeratta bu mali düşüncelerin 

ortadan bldırılmı' olmasına binaen 

diğ,er tirketlerin almakta oldukları 

12,5 kurut kiranın 1 mayıs 935 ten iti

baren bu firketçe de ahnmaaınıa muva
fakat edilmiştir. 

Tıbbi müsamere 
Birinci Mıntaka Etibb. odaunca het 

on bet sinde bir Yerilen Tıbbi Müsa
merelerin dördüncüıü eskisi ıibi buaün 
aut 18.30 ela Ankara Nümune haıtane

ai konferans salonunda verilecektir. 
l - Hukuk ve ceza alanındıt tıbbi 

meıullyet (ikinci konfeanı) Dı. Fahri 
2 - Şezen cismi ecnebisi. Dr. Ihsan 
3 - Şezenii - kasabi d""eni adeno

pathie hakkında yeni tetlôldw. Or. Na
d 

4 - Beynerribat tümör iıtieali esna
smda balip kesilm .. i •• teclariıL Dr. 
Muzaffer Canbulat. 

1 - Bir ıizli Diapete vakaaı Ye yer
li bir Pneamotlaoru aleti ıön.ilmest.. 
Dr. NüsNt 
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Maarif Vekaf etinden~ 
'-lemurin kanunundaki şeraiti haiz olanlar arasından 

lıliisabaka ile iki memur alınacaktır. Daktilo bilme~i ~
tır. 22 Nisan 935 saat 14 de imtihan yapılacaktır. Şımd~ye 
kad ·· ··k ·· kt r Evrakı müsbitelerıyle . ar muracaatların hu mu yo u • 
bırlikte Zat İşJeri müdürlüğüne müracaatları. <851) 

1475 

~-------------------
1 k tıs at Vekaletinden: 

İktısat VekaJetinin Halen işgal etmekte ol~uğu m.uh· 
t~ıu binalardaki demirbaş eşya, evrak ve defatır v.e saıre
lliıı Yenişehirdeki yeni vekalet binasına (~000) lıra ~h
lrıin edilen ücret mukabilinde nakli açık eksıl~~ suretıy
le ihale edilecektir İhale 9 mayıs perşembe ~nu sa?t 11 

de \rek"I t L . M"dürlü'1-ünde müteşekkıl komısyon-d a e evaznn u b •• d ·· zde 
a icra edileceğinden taliplerin adı. geçe~ Ç'W1 e yu b _ 

redi buçuk muvakkat teminat akçesıyle bırlıkte ha.~r v u 
~alan eşya ve şartnameyi görmek için ?e her gun e-
kalet L M""d"' ı·· ~un·· e müracaatları ılan olunur. evazım u ur ug 

1498 (866) 1-......... ..._ ____ . __________ ...:__~------------
Jandarma Genel K omutanlığJ 

Ankara Satınalma komisyonundan 
18-4-ryJS perşembe günü saat (15) de sa~ alın?cak olan 

(S) kalem tıbhl eczaya ait kapalı zarf eksıltıne.sı 28-4-_9~5 
Pazar günü saat (15) şe uzatılmış olduğu isteklılerce bılın-
~ Üzere ilan olunur. (867) 1-1497 

Kayseri 
Milli iktisat Bankasından: 

Kayseri Milli İktısat Bankası heyeti unrnmiyesi 16 ma
Yıs 935 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de Kayse· 
l'1 ·r· k · · dece -. ıcaret Odası salonunda fevkalade olara ıçtıma e : 
~~rJen hissedaranın malUmu olmak üzere iHin ve ruznaaıeı 

62akere zire dercolunur. 
1- Evelki ruznamede dahil dördüncü maddede muhar· 

ter ·· ·· 1 gunu yeten azalar yerine intihap yapı ması. . 
2 · "tena~ır sır-it . - Kanunu ticaretin 386 ıncı maddesıne mu .. " · 

fıetın esas mukavelenamesinin kırkıncı mad?e~ının ~?n 
h icrasının tadili hakkında heyeti umumiyece ın~ılıap euılen 
r eret raporunun müzakeresi kırkıncı maddenın son fık -
ksı aynen: (Şirket müddei nizamiyenin inkızasınd~n evel 

hatr tnüddet ile tasfiyei muamelatı hakkındaki teklıf her 
•ald · h ·bir sebeple za't e şırket sermayesinin nısfının her ~gı . kl · f 

8 olrnasrndan inbias edebilip bunun hılafmda hır te 1 

erd v .. . ) 1-1478 
~e muzakere edılemez. 

• 
istatistik Umum MüdürJüğü 

eksiltme komisyonundan: 
l'abının bedeli 950 lira tahmin olunan sayım v~ kontrol 

:el'llurlarma ait talimatnameden 205.000 adet val~ ve kay-
2ıakarnıara ait talimatnameden de S.000 adet kı ceman 
ta 0:00o risale azarlıkla eksiltmeye çıkarılmı~~r. Bu .bab
~1 Şartname ~omisyon katipliğin~en istenebılır.Eksıltme, 
it. l'~sın 4 üncü cumartesi günü daırede toplanacak . ol'?1 
}' Ottıısyonda saat 15,30 da ihalesi yapılacaktır. İsteklıl~nn 
..,,::lı gün ve saatte yüzde yedi buçuk muvakkat temınat 

1kaiariyle hazır bulunmaları. (855) 1-1486 

Maliye Vekiletinden: 
Muğla vilayeti Köyceğiz kazasını ihata eden ve seneli

ği on iki bin, üç seneliği otuz altı bin lira muhammen be
deli bulunan Köyceğiz namı göl ile tevabii olan taşlı çay 
ve işbu kazaya merbut dalyan namı köyde mevcud dalyan
da balık avlamak hakkı ve% 12 saydiye resmi mültezime 
aid olmak üzere 1 haziran 935 tarihinden 1 haziran 938 ta
rihine kadar üç sene müddetle icara verilmek için ve iha
le bedelleri 1 haziran, 1 ağustos, l teşrinievel, ı kanunu
evel, 1 nisanda altı taksitte ödenmek şartiyle 1 nisan 935 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle artırmaya çrkanl
mıştrr. 21 nisan 935 tarihine müsadif pazar günü saat 17 de 
ihalesi icra krlmacağından talib olanların ve şeraiti öğren
mek istiyenlerin Muğla Defterdarlığına ve Köyceğiz mal
müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. (823)" 1-1428 

Türkiye Ziraat Baokasındaıı: 
Memurlar Kooperatifi Binasmm halen Umum Jancıar

ma Kumandanlığının işgali altında bulunan kısmı 1 hazi
ran 935 tarihinden itibaren kiralıktır. 

1stiyenlerin şartlan c>Jılamak ve pazarlığı yapılmak 
iizere Merkez Ziraat Bankasrna baş vurmaları. (822) 

1-1427 

Ankara şehri imar 
i\l ücliirlü~ndPn 

Daireye lüzumu olan 111 model haricen kromlu madeni 
aksam ile teferruatlı Leica marka fotoğraf makinesi pazar
lık suretiyle alınacaktır. İhalesi 24. IV. 935 çarşamba günü 
saat on beşte yapılacaktır. Taliplerinin şartname ve sair 
evrakını görmek üzere müracaatları ilan olunur. (831) 

1-1456 

Daima genç daima ~üzel 
KANZUK 

Balsamin Kremi 
Elli senelik bir maziye 

malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanını§ güzel
lik kremidir. Cildinizin gi.ı· 

zellik ve tazeliğini daima 
muhafaza eder. Balsamin 

kremi memleketimizin ki • 

bar mebafilinde rağbet gör· 
müt ciddi bir kremdir. Çil
leri ve buruşukları izale e
derek tene fevkalade biı; ca· 
zibe bahşeder. Ruhnüvaz ko· 

kusu ile ayrıca şöhret ka • 
zanmıştır. Balsamin kremi 
katiyen kurumaz teninizin 
latif tazeliğini, cildinizin 

cazib taravetini ancak krem Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz . 
Bir defa BaJsamin kullanan başka krem kullanamaz. Tanılmış ıtri

yat mağazaları ile büyük eczanelerde bulunur. 

l[ aarif Vekil etinden 
1 _ Orta tedrisat mektcblerinde türkçe, tarih - coğrafya, 

fenbilgisi, biyoloji, riy~zire, fran~ı~ca, alman~a, ~ngilizce 
muaJim muavini olmak ıstıyenler ıçın bu sene ımtıhan açı-
lacaktır. 

2 _İmtihanlar 1 temmuz pazartesi günü İstanbul Üni-
versitesinde başJıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, Cinayet ve cünha. 

nevinden mahkumiyetleri olmadrğr hakkında mahalli vila
yet veya kaza idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri 
(halen memur ve mualli~ ol~nl~~ ~u kayıtt~ 11?-üste~a 
olup mensup oldukları daıre amırının verccegı vesıka kifı-

dir.) aı· lik . .. 
D) Her türlü hastalıktan ve mu . ım etmeye ?1~' vu 

cut arızalarından salim oldukların nsbat ~der tasdıklı he -
kim raporu ibra.z etmeleri, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders 
senesi muallimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 _ Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 
1702 numaralı kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dere
celer dahilinde herhangi bir orta tedrisat muallim muavin
liğine tayin edileceklerdir. 

s _ Yukardaki şartları haiz olan namzetler bir istida 
ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesika-
lar bağlanacaktır. . . • . . . 

A) Nüfus tezkeresının asıl veya tasdıklı suretı, 
B) Tahsil derecelerine .ait şahadetname veya vesikala

rının asıl ve yahut sureden, 
C) Hüsnühal mazbatası, . .. . . 
D) Mahalli Maarif İdaresınden numunesıne tevfıkan 

tasdikli sıhhat raporu, . . . . 
E) Mahalli Maarif İdaresınden tasdıklı ve fotografh fış, 
F) Altı adet 4 x 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraf -

lan, 
Bu vesikaların en son 1/6/~935 tarihine kadar Vekale-

te gönderilmiş olması lazımdı~. ~ t~ri~ten so~a Ve~fil~ 
te gelmiş olan veya evrakı musbıtesı ıpksan gonderılmış 
bulunan istidalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. 
Keyfiyet ilin olunur. (842) 1-1481 

!Seyhan Vitayeti dai ... 
mi encümeninden: 

1 - Adana - Misis yolunun o+ooo - s+ooo kilometre
leri arasındaki şose inşaatı (3 6833) lira (92) kuruş keşif tl> 
tan ile eksiltmeye konmuştur. 

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

nnı bir lira seksen dört kuruş bedel mukabilinde Sevhu 
ViJayeti Nafıa Başmühendisliğinden alabilirler. · 

3 - Eksiltme 935 senesi mayısın ikinci perşembe gil• 
nü saat on birde vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktı!\ 

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

teminJt vermesi ve Nafıa Başmühendisliğinden tasdikli 
fenni ehliyet vesikası ile Ticaret odasının içinde bulundu
ğumuz seneye ait vesikasını göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evel vilayte Daimi encümeni reisliğine verecektir, 
Posta ile gönderilecek mektuplarda nihayet üçüncü mad
dede yazrlı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile eyice kapatılmış olması lbmıdır. Postada ola-
cak gecikmeJer kabul edilmez. (1629) 1-1289 

Sıhhat ve içtimai 

muavenet Vekaletinden; 
Trahom hastane ve dispanserleri için saun alınacak 

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

20. 4. 935 cumartesi günü saat 15 de Ankarada SıhhaJ 
ve İçtimai Muavenet Bakanlığı hıfzıssıhha iıleri um~ 
müdürlüğü artırma ve eksiltme ve ihale komisyonunc 
ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminat (109) lira (50) k 
ruştur. Şartname ve listeyi görmek istiyenlerin İstanbul~ 
da sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne, Ankarad~ 
hıfzıssıhha işleri umum müdürlüğüne müracaatları ve is • 
teklilerin yukarda bildirilen gün ve saatta komisyona mtf 
racaatlan ilan olunur. (774) 1-1327 

DahiJiye Vekaletinden: 
Adet 
50 Karyola 

100 Battaniye 
100 Yastık 
200 Yastık yt1zd 
100 Çarşaf 
100 Yorgan kılıfı 
50 Dolap 
50 Yatak 

Müstahdemler için nümune, evsaf ve eşklıt prtname .~ 
sinde yazılı bulunan ve muhammen bedeli 2500 iki bin be. 
yüz lira olan yukarda cinsi ve mikdan yazılı eıya kap~ 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
. Eksil~e. 29: 4. 935 pazartesi günü saat 15,30 ~a Dah~ 
lıye Vekaletı bınasmda top1anacak eksiltme komısyomuıe 
da yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı 187,5 liradır. 
İstiyenler bu husustaki şartnameleri almak ve nümUıt 

neleri görmek için her gün eksiltme komisyonuna miira;. 
caat edebilirler. 

Taliplerin 29. 4. 935 pazartesi glınü saat 14,30 a kadq 
icab eden belgelerle birlikte teklif mektublarını Dahiliyd 
Vekaleti eksiltme komisyonuna vermiş olmaları lazım-
dır. (786) 1- 1396 

t\nkara Valiliğinden: 
l - Keşif bedeli (37908) lira (371 kuruştan ibaret olaıı 

Kızılcahamam Ankara yolunun l9+0QQ.·ila 36+ 420 inci kj. 
lometreleri arasında inşa edilecek l lı -~et köprü ve men • 
fez inşaatı kapalı .zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 2 mayıs 935 perşembe günü saat on beşte 
Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler teklif mektuplarını 9~5 senesine ait tica .. 
ret odası vesikası, Ankara Nafıa başmühendisliğinden alJ1' 
nuş ehliyeti fenniye vesikası (2843) li,ra (13) kuruşlu1'. 
muvakkat teminat mektubu ile birlikte aynı gün saat l.f' 
de kadar vilayet encümeni riyasetine vermeleri. 

4 - f şe ait vahidi fiat, fenni ve hususi şartname Nafıa 
başmühendisliğinden (190) kuruş mtikabilinde verilir. 

İşbu evrakı almak ve prajeleri görmek istiyenler Anka
ra Nafıa Başmühendisliğine müracaatları (844) 1-1481. 

Adapazarı Türk Ticaret 
Bankasından: 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketinill 
25. Birinciteşrin 1934 tarihli fevkalade hissedarlar um~ 
toplanıtsında T. L. 1,000,000, (bir milyon türk lirası) d~ 
artmnak suretiyle şirket sermayesinih T. L. 2,200,000 .. ~~~ 
milyon iki yüz bin türk lirasına) çıkan.imasına dair ola~ 
katarın İkt),H.t Vekaletince tasdik edİlriıiş olmasına mebn• 
hususu mezkurun mahfuz vesaike müsteniden 16. 4. 935 ta .. 
rihinde Sicilli Ticaret Bürosunca tescil edilmiş olc' · ·ğu 
iJan olunur. 1-149() 
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~ Milli Müdafaa Vekaleti ~~ 1 T . C l 8 .. .. 
~~ Satmalma Komisyonu ~~ erzı ema llrUD 

~ En fazla aranan DE UT z fabrikası :: • 1Janlan :~ ~ Hugünden itibaren Ankara Palas'ta ilkbahar ve y~ 
mamulatından yeni ve az müstamel :: İLAN 1 modellerini teşhire başhyor 
2 _ 3 Beygirlik p et r 0 1 Motorları ~~ 1 - Yerli fabrikalar ma- tJ!ll 1111111uım1111HK1ıımıntD11onın11111UR11111111nnımlRllıx:ınıııın ... nıııı ı.ı:ııı .... ııınunmıım ıııııııınııııllqnmııılll!lımnHmıınilllmımmH111 ııııam ıı. ıı ııımııımun ınnnınrnıuı.~ 

Dı.zel Motorları~~ muıatmdan 22000 metre boz r·· k. z· t B k d 7 - 20 ,, / kaputluk kumaş kapalı zarf YOZGAT ASLİYE HUKUK Ur ıye lraa a 0 aSlfi an: 
~~ usuliyle satın alınacaktır. HAKİMLİôİNDEN: 

(kara ve deniz) 
Depomuzda hazırdır 

Satış yeri: 

~ Beher metresine tahmin e • Yozgad İnhisarlar idaresine 

dilen fiat 297 kuruştur. .izafeten müdürü Mazhar tarafm-

18-2-935 tarihinde açık artırma ile satılacağını UlUS. 
zetesile ilan ettiğimiz ve o tarihte değeri bulunmadığı ıÇ 
satmadığımız Tebriz dokuması 20 metre murabbaında .. 
metli ve büyük bir İran halısını 20-4-935 cumartesi 
saat 15 de açık artırma ile satacağız. İsteyenler ban Hans Frank ve Şeriki 

Voyvoc.la caddesi - Agopyan Han, No. 5 
Posta kutusu: 1420 ·İstanbul 

Telefon : 4 - 4038 

Satılık [16] lambalı radiyo 
935 modeli Amerikan Midvest marka 9-2000 tul mevcli 

çok kuvvetli bir radyo acele satılıktır. 
Ziraat Bankasında başveznedar Bay Osmana müracaat. 

1-1491 

1 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 

Satın Alma Komisyonu ilanları i 
ii 
! 

200 METRE MİKABI ÇAM TAHTASI 

Tahmin edilen bedeli (6400) lira (--) kuruş olan yu
karda miktarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 2 - mayıs - 935 
tarihinde perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan ( 480) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (836) 1-1458 

70,000 METRE FİŞEK TORBALIK BEZİ 

Tahmin edilen bedeli (21000) lira (--) kuruş olan 
yukarda miktarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrika -
lar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 4- Mayıs-
935 tarihinde cumartesi günü saat 15 te kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname (1) lira (5) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1575) 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e ka -
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lr kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (837) 1-1457 

KÜÇÜK YOZGATTA SU ARAMA SONDAJI VE 
B!LA HA RE KUYU AÇILMASI 

Keşif bedeli 55915 lira 76 kuruş olan yukarda yazılı iş 
28 nisan 935 tarihinde pazar günü saat 15 de Askeri Fab
rikalar satın alma komisyonunca kapalı zarfla yaptınla -
caktır. Şartname 280 kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Talipleri 4045 lira 79 kuruş muvakkat teminatı havi 
tekJif mektublarını mezkur gün saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle aynı günde saat 15 de ko -
misyonda bulunmaları. (809) 1- 1401 

BİR ADET KOMPÜRÖ -
SÖR. 

rahmini bedeli 1627 lira 
olan yukarda yazılı bir adet 
kompürösör 27 nisan 935 ta
rihinde cumartesi günü sa
at 14 de Askeri Fabrikalar 
satın alma komisyonunca 
satın alınacaktır. Şartname 
bedelsiz olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin mu ~ 
vakkat teminat olan 123 li
ra ve 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve sa
atta komisyona müracaat -
lan. (810) 1 -1400 

160 METRE MİKABI 
ÇAM TAHTASI 

Tahmin edilen bedeli 
l5600) lira (-) kuruş olan 
yukarda rnikdan ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüğü 

satın alma komisyonunca 
4 - mayıs - 935 tarihinde 
cumartesi günü saat 15 te 
kapalı z-rf ile ihale edile -
cektir. Şartname parasız 
olarak komir,yondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi . 
nat olan (420) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezldir 
günde saat 14 e kadar ko -
misyona vermeleri ve ken -
dilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddele . 

rindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müra-
caatları. (854) 1-1484 

3500 TON LAV AMARİN 

Tahmin edilen bedeli 
( 45850) lira (-) kuruş olan 
yukarJ a mikdarı ve cinsi ya 
zıh malzeme Askeri Fab -
r ikalar Umum Müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 
5 - mayıs - 1935 tarihinde 
p:ı zar günü saat 15 te kapa
lı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (30) ku -
ruş mukabilinde komisyon -
dan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (3438) 
lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarım mezkur gün • 
de saat 14 e kadar komis -
yona vermeleri ve kendile
ri de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaat -
ları. (853) 1-1483 

70,000 METRE FİŞEK 
TORBALIK BEZİ 

Tahmini bedeli 21,000 li
ra olan ve 5 - mayıs - 935 
tarihinde kapalı zarfla iha
lesi yapılacak olan yukar -
da mikdarı yazılı bezin mü
bayaasından sarfı nazar e -
dildiği ilan olunur. (852) 

1-1485 

2 - İhalesi 30. 4. 935 sa
dan İstanbul Kocamustafapaşa 

h günü saat 11 dedir. 
3 - İsteklilerin evsaf ve Alifakx mahallesinde Fıstıklı so-

şartnamesini almak için 327 kağı 9 numaralı hanede eski tü • 
za gelebi~er. 1-1493 

kuruş mukabilinde komis _ tün idaresi ambar memuru Bur- Jstanbul: Deniz Levazım 
satın alma komisyonunÇa 

yondan verilecektir. hanettin aleyhine Yozgat Asliye 
4 - Eksiltmeye girecek- Hukuk mahkemesine açılan 450 

terin belli gün ve saatmdan 
en az bir saat evel teklif 
mektublarıru 4517 liralık ka 
nuni teminatlariyle artırma 
ve eksiltme kanununun 3. 
üncü maddesinde yazılı ve -
sikalarla M .M. V. Sa. Al. 
Ko. na gelmeleri. (817) 

1-141( 

İLAN 

Kullanılmış olarak on bir 
şcvrole şasi ile iki şevrole 

motör maktaı memleket da

hilinden satın alınmak üze
re açık eksiltmeye konmuş
tur. Tahmin edilen umum 
bedeli (3580} liradır. Şart -
namesi bedelsiz olarak ko
misyonumuzdan almacak -
tır. İhalesi 4 - V • 935 cu
martesi günü saat on birde 
komisyonumuzda yapıla • 
caktır. Muvakkat teminatı 

268 lira 50 kuruştur. Eksilt
meye girecekler 2490 N o. 1ı 
kanunla şarntamede iste -
nen belgeleri beraber geti
receklerdir. (857) 1-1488 

ZAYİ 

Sen J ozef Lisesinde 1931 -
1932 senesinde almış olduğum 

sertifikam zayi olmuştur. Yeni-
sini çıkaracağımdan eskisinin 
kıymeti yoktur. Sait Naim 

1-1477 
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1mtıyaz sahibi ve Başmu i~ 
har riri Falih Rıfkı ATAY 

Um umi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdil rU N . suhi 
BAYDAR 

Çankm cııddtsi civarında 
Ulu& Basımevinde bssı/n11ş· 

k ,,., 

'-oww 

Dok lor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 

Altıntaş sokak No: 5 1 
Hastalarını her gün 9-13 

ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

lira kırk sekiz kuruş zimmetten 
alacak davasının cari muhake • 

mcsinde müddeaaleyh namına 

çıkarrlan ilk davetiye ikametga· 

hının meçhul olduğundan bahis-

le iade kılınmış olduğu daveti • 

ye zahrındaki mübaşirin şerhin· 

den anlaşılmakla müddeaaley • 

hin yevmi muhakeme olan 

15 • 5 • 935 çarşamba günil saat 

onda Yozgat Asliye Hukuk 

mahkemesinde bizzat veya bil -

vekale hazır bulunmadığı tak

dirde hakkında mahkemenin gı

yaben icra kılınacağına mah:Cc

mece karar verilmiş olduğundan 

usulün 142 inci maddesi muci -

bince tebliğ makamına kaim ol • 

mak üzere ilan olunur. (848) 
1-1482 

Kiralık 
Dikmende aşağı öğeç yata

ğı mevkiinde bağ ve bağhane 

kiraya verilecektir. Taliplerin 

Adliye vekaleti merkez büro

sunda Niyaziye müracaatları. 
1-1464 

Satıhk arsa 
Yenişehirde Mimar Kema-

lettin mektebi civarında Meşru

tiyet caddesi üzerinde Mardin 

saylavı Bay Edip Kemalin evi· 

ne bitişik köşedeki arsa aatılrk

tır. 

Telefon: 3211-2251 

1-1462 

temr Ttlsarr 
hpıtlan dalma 
~yle hpalı urf 
deruaoo~ı e c z 2· 

R!~~:, - ce!erde sarılır. 

Satılık ve kiralık 
Şehire yakın yerdıı Mamak 

özü Saimekadın bahçeliklerinde 
tapulu hem bağ hem bahçe iki 
kat evi dağlık arazisiyle bera
ber satılxk ve kiralıktır. İstekli
ler Meclis matbaasında Bay M. 
Raife baş vurmaları. 

1-1452 

Tahmin edilen bedeli 75,000 lira olan 5,000 ton Rek 
poze kömürü 4 mayıs 935 cumartesi günü saat 15 de 1" 
sımpaşada Komisyon binasında kapalı zarf usuliyle e 
meye konulmuştur. Şartnamesi 375 kuruş bedel mu 
linde her gün komisyondan alınabilir. Muvakkat temiıı'cıt 
5,000 liradır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuz 'ler 
mektubunu ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddr 
lerine göre belgeyi havi teklif mektuplarım belli saa~ 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine vermeleri. 

1918-859) 1-1494 

ORMAN l\IÜTEAHHlTLEUt VE KERESTECILf; 
BlRLlCtNDEN: 

Birliğimiz heyeti umumiyesi 29 nisan 935 pazartesi.~ 
nü saat 14 de Ankara' da toplanarak Birlik nizamnames~ 
bazı maddelerinin tadiline ve heyeti idarenin yeniden iJıtl' 
babına müteallik müzakeratta bulunacaktır. Orman miltr 
ahhitleri ile kerestecilerin ya bizzat ve yahud noterlikte# 
musaddak vekaletnameyi haiz vekillerinin mczktlr gilJı ~ 
saatte Birlik merkezi olan Ankara' da Aydın otelindeki d' 
irei mahsusada hazır bulunmalan mercudur. 1-1479 

1111• •• BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
Yeni tertib planım görünüz. 

linci ~eşidesi 11 mayıs 1935 tedir. 

Büyük ikramiye200000Iiradı 

·DARA 
BiRiKTiREl"l 
QA~T 6Dt:Q 
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1 SİNEMALA 1 
1 YENİ 

BUGÜN BU GECE 

Franziska Gaal • Hans Jaray tarafından 
temsil edilen: 

SOIUK ÇtÇEG1 
Senenin en şen ve eğlenceli 

almanca ıözlü ,aheseri 

BUGÜN BU GECE 

Bilmediğimiz bir dünya. göremiyecegimız 
bir hayat, buzlu iklimler ha'kırun ate:ıli 

a~kları. E k• O s ım 
Şimdiye 1'aclar çevrilen en büyük macu• 
ve heyecan filmi. 


