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Paris, 18 (.4. A.) - Posta, telgraf ve tt•le
fon bakanı 175 metre dalga uzunlıığmıtin 
televizyon istasyorılarınm bir lıaf uıya hadar 
ç.alışnıaya başlıyacağını söylemiştir. 

Ball~an ekonomik konseyi dün 
Ankarada açıldı 

~~~~~~~~~~ 

Bulgar k~abinesi 
çekildi 

Zlatef eski başbakan ... 
larla arkadaşlarını 
sürmeğe kalktı 

Boğazlar için 
düşündüklerimiz 
Bay Aras'ırı Uluslar 

Sosyetesi Konseyinde 
diyevi 

Uluslar Sosyetesin~n 
k~ararından sonra 

ALi\IANY AYA KARŞI ALINA
CAK TEDBİRLER KONU

ŞULACAK. 
1 Balkan and· 
aşması ekono· 

tnik konseyi dün 
saat 16 d H' ı~ a ı· 
aliahıner mer· 

ke · d zın e çalışma 
sına haşlamıştır. 

Dış İşler Ba
k~nı Vekili Bay 
~ukrü Kaya bu 
~Ik celseyi aşa
f~daki söylevi· 
- açmıştır: 

. " - Ekonomik 
ıs~i~ari komite· 
nı 'k' • n ı ınci celse-
'' . .. nı açmak ve 
uyelerine h o 1 
geldiniz demek· 
le bahtiyarım. 
. Bu ahL':tk v' 
•f' 11" f organının 
l'ni.l..rntaz amille· 
tinden olan B. 
Maksimos, bun
dan evel Atina· 

Sofya, 18 (A.A) - Bulgar a -

jansı bildiriyor: 
Dışarı işler bakanı B. Batalof, 

ekonomi bakanı B. Molof ve tüze 
bakanı B. Dikof bazı sıyasal llde1·
lerin tevkif ve hapsine dair kabine-
nin geçenki toplantısında alınmış 
olan karan onaınıyarak istifa • 
larını vermişlerdir. Bunun üzerine 
Başbakan general ZJatef, Kabine • 
nin müşterek istif asını kırala sun • 
muştuı-. (Sonu 6 ıncı sayı/ada) 

--- fi 

Hül{ô.met çimento 
f iatlarını indirdi 
EKONOMİ BAKANLICININ 

V ALiLERE EMRİ 
Ekonomi Bakanhğından valiliklere 

gönderilen bir telgrafı önemi dolayııi- ' 
le olduğu gibi a,ağıya koyuyoruz: 

SURIYEYE ASURİLERİN YER
LEŞT1R1L1\1ES1 KARŞISINDA 

NE DUŞUNÜYORUZ? 

f 

B. T. R. Aras son yolculuğundıt 
B. Yevtiçle beraber 

Kararm Almanya' da ve Bütiin 
Diinyacla Yankıları .• 

Cenevre, 18 (A.A.) _ Uluslar 
Sosyetesi konseyi; lngiltere Ka
nada, Şili, İspanya, Fransa: Ma
caristan, İtalya, Felemenk, Lehiı
tan, Portekiz, Türkiye, Sovyet 
Rusya ve Yugoslavya'yı, dün kaı
bul edilen andıçtaki "andlaıma· 
lan tek taraflı olarak bozmaya 
kartı alınacak tedbirleri göru"t.._ 

kk 
. ,, ..-

ce omıteye katılmaya çağınnıt-
tır. 

Macdonald'ın söyl~vi. 

Londra, 18 (A.A.) - Baıba.. 
kan Macdonald dün alqam radyo
da Stresa konferansı hakkında bir 

(Sonu 6 ıncı sayıfsd•) 

DÜZELTME 

~a. hu organın 
b?etnini parlak 
ır surette gös· 

~rtn_işti. 
• B. ŞükrQ Kaya stiylevini verirken 

Bu anda Avrupa sıyasasındaki 
değişiklikler, cihanın dikkatini 
Uzerlerine çekecek şekilde ortaya 
atılmaktadır. Balkan anlaşması 
bloku elindeki satvetli devlet güc· 
teriyi; bu sahada kredilerini mu· 
hafaza etmiye elinden geldiği ka· 

1 - Memleket ekonomisini koru • 
mak üzere yabancı ülkelerden sokul • 
mail yasak edilmiş olan çimentonun 
son yıllarda genel (yoğaltımı) iıtihla· 
ki artmaya başlanuş ve mevcud fabri • 
kalarmuz bu (yoğaltonı) istihlaki kar • 
§ıhyab!hl'~k için her ay artan bir kud
retle bilhaıısa ıon zamanlarda aiami kıı 
pasiteleı·ine raldaşmı§lardır. Bu müıa· 
id dunınıu şrören bakanlığımız çimen -

Cenevre, 18 (Anadolu Ajansının Ö· 

zel bildirmcninden) _ Dünkü toplan • 
tıda sırasiyle bütün konsey ilyeled, 

~.ran~ı:ı:larm ileri sürdüğü karar projesi 
uzennde düşüncelerini söyledikten son
ra Bay Tevfik Rüştü Aras, Türkiye a
dına söz alarak demiştir ki: 

Dünkü sayımızın betinci Myıfa· 
ımın 4 üncl! sütunundaki telıre.fta 

Am ve ıamil 
Kelimeıinin karııbiı Kapaal o

lacaktır .• Y anlıtlıkla "a,, harfi "o 
diye dizilmittir. " 

1
. akıkati söylemek lazım ge-·irse bu güzel söyleve hiç bir tef 

1 aye edecek değilim, ancak za· 
~annnızm en hararetli roeşgalele
rı arasında bulunan ve sizler ta
rafından halli matlub olan me-
sele! . h • . . d ~. erın e emmıyetıne ışaret e e-
Cegırn. 

(Sonu J üncü say:fada) 
(Sonu 4. cü •ayılaJa) 

« - Bay Laval tarafından üç dev • 
let adına verilen karar projesinin Stre· 
sa konferansından ıonra çıkrı.nlan bil • 

(Sonu S. inci sayıfada) 

- . 

Aynı sayıfanın betinci ıötuDun 
da . 

Mani 
Kelimesinin karşılığı ''Ônge,, o

lacaktır. Yanlışlıkla "Ôngel dl-
zilmittir. " 

1ürkçeye Karşılıklar Kılavuzu N.26 
Usman l ıcadan 

I _ ö. ıürkçe kökJ.erJ,,n gektı sözlerin karşmna (T. Kö.) beldeği ( alômeti) konmU§tur. Bunların lıer biri hakkında aıra" ile wımanlarım"'ın ( müwha.ıu) 
yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yerıi k<man karşılıkların iyi ayırdedilmesi irin, gereğine göre, fransızcalnrı yazılm~, aynca örnekler de konulmU§tur. 

3 _ Ki'k" 

1 

.. k l kelimelerin bu .. ünkü işlenmiş ve kullanılan §ekUleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm oları büküm 
1 
.. k " k k"k'·-·.ı ı u ur çe o un • • ıır ce ~· ,, o unaen g&-

len şekil gibi. 
İrşad etrnek = Erdirmek uslamak yedeınek, yö-n , , 

Öernek (Bak: ikaz) · 
rnek. ı S. . . . d k . . ,._ · - ızı hakıkate ırşa etme ı.sterım 

.... s·. 
2 

ızı doğruya erdirmek isterim. 
- Bu genç, pek eğelnceye daldı, onu irşad et· 

l?lefi - B · - u genç pek eğlenceye daldı, onu usla-
tııaJr. 

3 ::::: - Aklı ermiyenleri irşad etmek vazifemizdir 

4 
Aklı ermiyenleri yedemek borcumuzdur. 

t"- Yüksek bilgileriyle yalnrz bizi dep;il bü-
rın milleti irşad etti = Yüksek bilgileriyle yal-

t nız bizi değil bütün ulusıı yönedi. 

ttihat -Ö - Bağlanım, bağlantı 
rnek· A 1 . . A · ra arındaki sıkı ırtıbata nazaran = 

l ra/arındaki sıkı bağlamına (bağlantıya) göre. 

tliC<\ -ö - Kaytakbk 
rnek· ı . d · rtıca hissi inkılabı bazmedemiyen/er-
e doğar == Kayta~lık duygusu, devrimi sin.di
rem · ıyenlerde doğar. 

ltr 
•caten - D ~ 

(B - ogaçtan, hazırlanmadan tasarsız, 

Ör ak: Bilbedahe) 
nek:. 1 . D ~ t · rtıcalen bir nutuk irad etti == ogaç-

an bir .. 
l 

soy/ev verdi. 
rti 

da.d et k t rne = lnanından çıkmak, dönmek 

ttifa - .. 

t 
- Yukscklik 

tt.iL-
.... 1 == G"' .. 

Örn oçum 
p ,_ek: Pek kıymetlı bır mucidin irtihali ::-:: 
e~ d ~ egerli bir bulmanın göçümü. 

•rr •saın et Ör rnek - Smaylanmak, resmi düşmek 
tJ/ek: Ufukta irtisam eden bir yelken -

Ulcta 
t 

srnaylanan bir yelken. 
t'lj ti' ::::: Ahmsaklrk 

rnek. 1 . de · rtışa bir memleketi harab eden haJJer-
n birid. - . . k l haıı ır - A lımsaklık bir ıilkeyı yr ı ayan 

<'rrle b' n ıridir. 

habet = Doğruluk, yerindelik, yanılmaz hk, İsa· 
bet (T. Kö.) 
örnek: Her bir meselede görülen isabet şayanı 
hayrettir = Her bir sorumda görülen doğr~
luk ( yanrlma~lik, yerindelik, isabet) şaşr/n1aga 

değer. 
isabet etmek = Düşmek, tutturmak, düşgelmek, 

isabet etmek 
örnek: A rtrğı kurşun tam hedefe isabet etti == 
Attığı kurşun tam amaca düştü (düşgeldi, ama-

cı tuttu, isabet etti). 
isabeti rey (vuzuhu nazar, feraset) = Yalgöri.i 

örnek: Devlet ricaline en çok muktazJ.olan bir 
şey de isabeti reydir -= Devlet adamlarına en 

çok gerekli olan bir şey de yalgörüdür. 

isabet ettirmek = Düşgetirruek, isabet ettirmek 

isal (iblağ) etmc.k = UJaştrrm3k 
ir.ar etmek == Esirgememek, bol bol vermek (Bak: 

bezletmck) 

lsbat lsbat (T. Kö.) 

Jsga etmek == Eslemek, söz dınlemek 
örnek: Size verilen nasayihi pederaneyi isga 
etmelisiniz == Size verilen babaca öğüdleri es-

JemeJisiniz. 

isim = isim (T. Kö.), ad 

l skan etmek -= Y urdlandırmak 
örnek: Jl{uhacirleri iskan etmek üzere yerler 

tefrik edildı = Göçmenleri yurdlandırmak üze-

re yerler ayrıldı. 

lsmet = Arığ 
Örnek: lsmeti her tar/ü şaibeden beri olan == 
Arığı her lekeden beri olan. 

lsnad == Oıınet 
örnek: B:ı gibi jsnadat ons hıç oır zarar vere-
mez == Bu gibi üsnetler ona hiç bir zarar vere-

mez. 

lsnad etmek = Osneı:nek, yasdamak, üstüne almak 
Örnek: Onun bir kabahati yoktu, fakat kabaha

ti ona isnad ettiler = Onun bir suçu yoktıı, an
cak suçu ona üsnediler (yasdadılar, oriun üstü

ne attılar). 

israf = israf (T. Kö.) 

lstib'ad etmek = Iraksamak 
Örnek: Böyle hareket edeceğini istib'ad etmez-

dim = Böyle hareket edeceğini rraksamazdım. 

lstibşar etmek = Müjde almak 

Tebşir etmek = Müjd~lemek 
Örnek: Memnuniyetle tebşir ederim kl = Se
vinçle miijdelerim ki. 

istical etmek == Evemck, çabuk olmak (Bak: ace

le etmek) 

lstidab etmek = Getirmek, çekmek 
Örnek: Dikkatini isticlab etmek istiyordu = 
Dikkatini çekmek istiyordu. 

İstida (Arzuhal) = Dilekçe 

lstidad = Anıklık (Fr.) Aptitude, capacite 
Örnek: 1.şten çok düşünmede gösteT'liği isti
dadla tanınmıştı = işten çok düşünmede gös
terdiği anrklrkla tanınmıştı. 

lstidane etmek = Borç almak 

İstidlal etmek = Çıharmak 
Örnek: Sözlerinden ne diişündüğünü istidW 
etmeliydiniz = Sözlerinden ne düşündüğünü 

çıkarmalrydrnız. 

istifa = Çekilim 
Örnek: istifa, her zaman hizmetten içtinab ma
nasına gelmez = Çeki/İm, Jıer zaman işten ka
çınma anlamına gelmez. 

t stifa etmek -= Çekilmek 
Örnek: Makamından istifa ederek - Orunun- . 

dan çekilerek. 

lılifayı kuıur etmek = Suçdilemek 
Örnek: Vaktinde gelmediği için istifayı kusut 
etti = Vaktinde gelmediği için suçdiledl. 

istifade etmek - Fayda görmek, a11ğlarunak 

istiğna (Bak: gına) 

latiğrab etmek = Yabansımak (Bak: gara.bet) 

latiğrak = Dalınç 
Örnek: Okuduğu türküyü istiğrak içinde dinle
diler = Okuduğu türküyü dalınç içinde dinl•

diler. 

istihale = Değişin 
Örnek: Her inkılah, birçok istihalelerln bir 
.ıraya gelmesiyle olur = Her devrim birçok de
ğişin/erin bir araya gelmesiyle olur. 

lsLihJnf etmek = Yerine geçmek 
istihale etmek = Değşinmck 

Örnek: 1 pckböceği kelebeğe istihale eder = 
l pckböceği kelebeğe değşinir. 

istihfaf etmek = Hafifsemek 
Örnek: Kuvvetli insanlar, düşmanısrınr ıstırı 

laf etmezler = Kuvvetli insanlar düşmanlarını 

hafifseme:ı:ler. 

İstihkak = Hak (Bak: Hak) 

istihkar etmek = Küçüksemek 

J stihlak = Y oğaJtım 
Örnek: Memlekette yerli malr istihl~ki = 
Yurdda yerli nw.lr yoğaltımr. 

1 stihlôk etmek _ yoğaltmak 

Örnek: Odun istihlak edenler komıır ıstıhl§k 
edenlerden çoktu = Odun yoğalt:ınlar, kömur 

yoğa/tan/ardan çoktu. 

lıtihsal = Üretim 
Örnek: Adana'da pamuk istihsali 
Adana'da pa.muk. üretimi artnuştır. 



• 
Arsıulusal kadınlar kongresi lstanbul'da toplandn 

Atatüı·ke hir şükran telyazısı çekildi . Yerilen öylevler 
· l{adın için her alanda l)irlili isteniliyor 

İstanbul, 18 (A.A.) - Arsıulusal 
12 inci kadınlar kongresi bugün saat 
10 da Yıldız sarayında Bayan Korbet 
Atbi'nin başkanlığı altında merasimle 
açıldı. 

lsımıbuL Valüıinitı söylevı 
İstanbul Vali ve Belediye Başkanı 

Bay Muhittin Üstündağ kongre üyele
rine hitaben aşağıdaki söylevi verdi: 

''- Arsıulusal Kadınlar Birliğinin 

12 inci kongresini açmak gibi büyük bir 
şeref bana teveccüh ediyor. Bu zevkli 
ödevi büyük bir memnuniyetle yapıyo
rum. Sizin gibi mümtaz ve münevver 
bir dinleyici kütlesi huzurunda ulusla
rın bayati bütün teazhürlerinde kadına 
düşen rolden bahsetmek cesaretinde bu
lunacak değilim. Muhakkak ki bu rolün 
takdir edilmemesi insanlığın terakkisi
ne engel olur. Kız kardeşlerimizin her 
yerde pek meşru olarak elde etmeğe ça
lıştıkları hakların temini için yapılan 
çalışmalar en büyük bir a7fıka ve en 
canll bir sempati ile takibe değer bir 
takım yeni ve mudil sorumlar kaqı

sında bulunan bugünkü cemiyet kadı
nın sosyal ve sıyasal faaliyet alanına 

tamamiyle iştirak etmesinin tahakkuk 
etmesiyle herhalde müstefid olacak
tır. Bu mesai j~tirakinin daha sıkı ve 
daha müessir olmasına yardım edecek 
herkes u/11s/aun mukadderatı üzerinde 
ve barış ülküsü için ancak mesud bir 
tesir hasıl edebilir. Bu mesud hadise
nin yaratmış olduğu hassaten müsaid 
muhit içerisinde, bayanlar, baylar sizle
re cumuriyet hükumeti ve lstanbul şelı
ri adına ho!j geldiniz der ve çalışmala
rınızda muvaffak olmanızı bütlin sami
m;miyetimle dilerim.,. 

lfoywı IJ'ılife Bekir'iri söyleı•i 
Bundan sonra türk Kadınlar Birliği 

Başkam Bayan Latife Bekir Işık kür
süye çıkarak bir söylev verdi. Bu söyle
vin mühim kısımlarını aşağıya yazıyo
ruz: 

1 

"- Son zamanlara kadar yalnrz. er
keklere maJısus olan sosyal ve sıyasal 
bütün haklardan büyük Şefimiz Ata
türk'iin sayesinde bugün müstefit bulu
nan türk kadınlığının munıessili sıfa-

tile ö11ünü~de söz söylemek ödevinin 
bana düşmuş olmasından dolayı fevka
liicle bahtiyar ve mütehassisim. Umarım 
ki ülkemizdeki ikametiniz sizde hoş bir 
hatıra bırakacaktır. 

Hemen her yerde kadınlara istedik

leri haklar verilmiş ise bu kadınlığın 
en eski zamanlardanberi ifa eclegeldiği 
hayırperver va~ifenin tanrnmış olma
sından ileri gelmektedir. 

Bugüne kadar aile yuvasında ba§a
T1lan bu ödev insanlığın bugünkü te
kamülü önünde daha geniş bir çalışma 
alanı istemektedir. 

Bunun delili olarak Türk.iyede ha

rem dışında hiç bir sosyal değeri olmı

yan ve yıllık ananeler içinde büyutü

Jen türk kadım Atatürk tarafından 

kendisini boğmakta olan örtüyü atma

ğa ve erkeğin yanrnda müstahak oldu
ğu yeri almağa çağırılmı§tır. Bundan 
böyle Türkiye'de bir kadınlık sorumu 
yoktur ve burada erkek gibi kadın da 
bir tek şefin idaresi altında ülkenin iyi
liği için ralışmaktadır. 

Bu kadar fırtınalar arasında yarı 

gömülmüş bir ulusun mukadderatına 

derin inanını muhafaza eden ~·e her 

tiirlii tezadlar arasında türk kız .kardeş

lerinizin dileklerini yerine getiren da
hi bizim için bir yurd kurtaucısı değil, 
aynı zamanda türk kadınının kurtarıcı
sıdır. 

A l<tlÜ rk' e {;ekilen tel yazısı 
Bayan Llitife Bekir ışığın söylevin

den ıonra kongre başkanının önergesi 
üzerine Cumur Başkanı Atatürk'e aşa
ğıdaki şükran telgrafının çekilmesine 

karar verilmiştir: 

Ankara'da Camuı Ba§kanı 
Kama/ Atatürk'e. 

''Arsıulusal 12 inci kadınlar 
kongresi size gösterdiğiniz tevec
cühten dolayı en samimi teşekkür
lerini ve türk kadınlığına bahşetti
ğiniz serbesti için sevincini arze
der. - Korbet Aşbi,, 

Kongre IJuşk,mınm süyleui 
Bundan sonra kongre başkanr açış 

söylevini vermiş ve çok alkışlanmış

tır. Bu söylevin önemli parçalan şun

lardır: 

"- Tarihi lstanbu/ §elırinde yapı
lan bu toplantının kadrnlık cereyanı ta
rihinde fevkalade bir önemi nırclır. Bu
rada toplanan JO ülke kadrnları "ka
dmlar.i~in hürriyet ve insanlık için ba
rış,. ~eklinde hulasa ediJebile11 öde~·le
rirıi b:J§~rnıağı tiiahbüt etmektedirler. 

Layık olc1uğu mukadderata salıib ol
ması içirı kaclınlığırı Jıaysiyeti ve istik
lali namına mücadele etmeliyiz. 

Ananeler ve itibari şeylerle milşkü
lata uğratılan kadın/Igm kahramanlık 

ve fedakfırlık faziletini inamlmıyscak 
derecede tahammülıinü mazi bize gös
termiştir. istikbalde serbest mcsul ve 
münevver kadınların yaratıcı kudretini 
isbat edecektir. Cehaleti, ataleti, muha
rebeyi, hastalıkları, muharebe uçurumu

na sürükleyen dar millı"ciliğin me;;um 
yarışını tardetmeğe muvaffak olursrık 
daha zeki, daha giizcl, daha sağlam bir 
ırk yaratmaga muvaffak olacağız. 

Kadınlarm serbest ve tam inkişafr
nı istiyoruz. Yeni olsun eski qlsun bu 
ir.kişafa mani olan anaııa/erin ortaya 
çıkardığı güçlüklere karşı mücadele e
deceğiz. Biribirlerinin tamamiyle aym 
olmakla beraber erkek ve kadın için 
serbest ve müsavi bır terbiye istiyoruz. 
Kanun huzurunda aynı mevki ve me.~le
ği ve ekonomik aym hürriyeti talep 
ediyoruz. Yeni kudretimiz büyüyünce 

bıı iktidarı ailenin iyiliğine ve dunya
nın ba11şına hasredeceğiz. Bu kongre
de söylenilen her söz, yapılım her je:.t 
doğrudan doğruya olsun, bilvasıta ol
sun barı.~a Jıizmeı etmelıdir. 1932 y•Iın

da 18 milyondan fazla kadın silahsız
lanma Jelıindeki bıldiriğı imza et

mişlerdir. 
Hakemlik, mutckabil tazminatla em

niyet, ılıtilafların su/hen halli, müteka
bil rıza ile silahların tenzil ve tahdidi 
gibi sorumlar. birer yer değildir. Fakat 
karde~lerimiz erkekler kadar azimle, a
çık ve iyi bir muhakeme ile halline yar
dım edebileceğimiz es:ıslı sıyasal sorı;m

/ardır.,, 

Bundan sonra dünya kadınlar birli

ginin fahri başkanı ve müessisi Bayan 
Karri Şapman Kat'nın gönderdiği mek
tub okunmuş, cevaben bir teşekkür tel
grafının çekilmesine karar verilmiştir. 

ll':üteakiben söz alan uluslar arası 
kadınlar teşkilatı irtillat a1anı ve ulus
lar sosyetesi kültür birliği kolu üye
lerinden prenses Radzivill uluslar sos
yetesinin kadınlar tarafından dünyanın 
refahı ve barışı için sarfedilen gay
retlere müzaharet ettigini fakat bu der
neğin aynı zamanda kadınlar teşkilatı
nın yardımına muhtaç oldugunu oyle

miştir. 

Bayan Agilvı Gordon, arsıulusal 

kadınlar konseyinin selamlarını ihtiva 
eden bir mektub okumuştur. Ars1ulus 1 
i: bürosu müdi:ır muavini olup bu kon
grede erkeklerin biricik mumessili bu
lunan Bay M oret kadın teşekkülleriy
le arsıulusal iş bürosu arasında yapıl
m<ısı mümkün i birliğinin büyük çiz
gilerini anlatmışvc bu biıronun çalışan 
kadınları rahatsız etmeden himaye et
mek istediğini söyledikten sonra şöy
le devam etmiştir: 

Erkeh delege B. Moreı'in söyleı'i 
''-Bu buhran yıllarında kadın ça

( Sonu 6 ıncı sayı/ada) 

Kiiçiil~ yazılar 

Işık 

Bir ~ehrin başlıca ihtiyaclnrı ne 
olduğunu sorsalar, aklını:za lıeı.ıell 
şunlar gelir: Ev, ekmek, su ve 
ıtık ! 

Ankara' da ı~ık pahalı idi. Ay 
sonu hesablarmı düşünmekten, 

evlerimizde, bir türlü aydınlığın 
tadına kanamıyor<!uk. Geceleri 
Ankara pencerelerinden pe.:< azı
nın ışıklanmakta olduğunu h p 
görüyoruz. Geçen yıldanberi lstan· 
bul'un tramvay ve elel:trik derd· 
leri ile uğraşan Bayındırlık Baka· 
nımız, Ankara'nm ışık davasını 
da ele aldı: Gazetemizin çarşam· 
ba sayısında elektrik fiatlarmın 
kilovat başına 5,5 kuruş indli.;I
miş olduğunu yazmıştık. Bu La· 
ber şehrin her yanında derin bir 
sevine uyandırmıştır. Ankara' cla 
oturanlardan çoğu, aylıklarını. GOD 

akçesine kadar hesablamak yül.ü
mü altında bulunan devlet emek· 
tarlarıdır. Bunlar için, hele ışık gi· 
bi, başlıca ihtiyac maddelerind .. n 
birinin fiatını yüzde 22 ucuzlat
manın ne kndar önemli olduğunu 
söylemeği bile lüzumsuz buluruz. 
Şehrimizde ev, ışık, su ve yaka• 

cak fiatlarımn basit şeyler değil, 
bir yef'.lqme davası olduğunu ha· 
tırdan çıkarmamalıyız. Eğer 

yeni devlet yapıları kira yü
künü de hafifletir, Çubuk barajı 
bol su vermeğe başlaraa, Ankara· 
mız yeni bir hızla kalabalıklaşa· 
cak, boşluklar daha çabuk dola-
caktır. * * 
1Hl111111111111111111111111111111111111111111111111111111 u 

Otuzuncu liılavuz. 
da aylık al>0nelerİ· 
nıiz doluyor. Ga7~te 
gönderilebilmesi • l• 

çin şimdiden yeni· 
lenmesi. 

istihsal etmek = Üretmek 

Örnek: Afyon istihsal etmek için haşhaş eker
ler -= Afyon üretmek için haşhaş ekerler. 

latilqaf etmek Açılamak 
Örnek: Dü§manrn vaziyetini istikşaf etmek üze
re bir kol yolladı = Dıişmanın duru/bunu açıla

mak üzere bir kol yolladı. 

lıtintak - Sorgu • 

Örnek: Once onu istintaka \ektiler - Önce 
onu sorguya çektiler. 

istisna·= Ayra (Bak: Fark) 

istisna etmek = Ayramak 

istihza etmek = Alay etmek, eğlenmek 
istila = Salgın 

istintak Rltına almnk = Sorguya Çl'kmek 

istirahat = Rahatlanmak rnhaf 

1ıtisnai = Ayral 

t itiınaiyet = Ayralık 

lıtiıare = Danıı 

s1 

Örnek: Kendisiyle istihza edenlere kızıyordu 
= Kendisiyle alay edenlere (eğlenenlere) kuı

yordu. 

lstihzarat = Hazırlıklar 

istikamet = DoğTuluk 

Örnek: Bu topraklar bir vakitler düşman isti
lasına uğramıştı = Bu topraklar bir vakitler 
du~man salgrnrna uğramıştı. 

istilada bulunmak, müstevli olmak - Salgın et
mek 

htirahat etmek -=- Rahatlanmak, dinlenmek 

Örnek: lstirahat etmek için buraya geldim = 
Dinlenmek için buraya geldim. 

örnek: Mühim işlerde istişare iJe hareket d~ 
mek doğrudur = Ônemli i§lerde danışarak bşj 
reket etmek doğrudur. 

Örnek: istikametten ayrılmadı = Doğruluktan 
ayrılmadı. 

istikamet (veçhe) = Yönet 

Örnek: Bu istikamette gidersnciz köyii bulur
sunuz = Bu yönette giderseniz köyü bulursu

nuz. 

Jıtikamet almak (Teveccüh etmek) = Yö:relmck 

Örnek: Bolük o tarafa istikamet aldı (Tevec
cüh etti) = Bölük o tarafa yöneldi. 

lıtikbal = Gelecek 

Örnek: istikbal i'in birçok düşünceleri vardı 

= Gelecek ı"çin birçok dü~ünceleri vardı. 

lıtiklal = Erkinlik 

Örnek: Türk milleti istik/ilini Atatürk'e med
yundur - Türk ulusu, erkin/iğini Atatürk'e 
borçludur. 

lıtiknah cbnek = Derinlemek 
Örnek: A.ma/u kalbimdeki düşuncelerı istikna/ı 
etmek mi istiyorsunuz? = Yüreğimin içindeki 
düşünceleri derin/emek mi istiyorsunuz? 

lıtikrah - Tiksinti, iğrenme 

Örnek: Sun'i hareketlerden istikrah ederim -
Yapma hareketlerden tiksinirim (iğrenirim). 

lıtikrar = Durluk 

Örnek: Fransız frangınıa istikrarına ~ok çalr
~ılmıştı -= Fransız frangının durluğu için çok 
çalışılmıştı • 

lıtiluar etmek = Çoğumaamak 
Örnek: Bu parayı istik sar etmeyin = Bu para
yı çoğumsamayın. 

Ltik§Af = Açı 
Örnedc: 1stikşaf tayyaresı - Açı uçkusu. 

istila etmek - Kaplamak, basmak 
Örnek: Çekirge Jıer tarafı istila etti = Çekirge 
her tarafı kapladı. 

Düşmanların istila ettiği yerler = Düşmanla
rın bastığı yerler. 

İstilam etmek Ne olduğunu sormak 

Örnek: Neticeyi istilam ettiler = Sonucun ne 
olduğunu sordular. 

lıstilzam etmc.k Lüzumlaştı~mak. geı·ektiı·mck 
Örnek: Cezayı istilzam eden bir hareket Ce-
zayı gerektiren (lüzumla§tıran) bir hareket. 

lstiman etmek - Aman dikmek 

Örnek: Asiler istiman ettiler =- Azıy2nlar 
aman dil~::liler. 

lıtimhal etmek = Önel istemek 

1 stimzaç = Yoklama 

Örnek: Bu meseleyi ıstınızaç için size geldim 
- Bu sorumu yoklama için size geldim. 

istimzaç etmek = Yoklamak 

Örnek: Bu meseledeki fikrini istimzaç edece
ğim ~ Bu sorumdaki fikrini yoklıyacağım. 

t stinad etmek - Dayanmak 
Örnek: Hayatında kendinden başka kimseye 
i:>tinad etmedi Hayatında kendinden başka 

kimseye dayanmadı. 

lstinadgah = Dayanç 

Örnek: Bütün istinadgllhım sizsiniz - Bütün 
dayancım sizsiniz. 

istinas etmek = Alışmak 

İstinsah etmek = Kopye etmek 

Örnek: Bu kitabı istı'nsah etmek için yirmi li
ra istedi = Bu kitabı kopye etmek için yirmi 
lira istedi. 

İstirham = Yalvarı 

Örnek: lstirhama lüzum yok, işinizı yaparlar -=

Yalvarıya liizıım yok, işinizi yaparlar. 

İstirham etmek Yııh·armak, yakarmak 

Örnek: istirham ederim, cürmümü affediniz -
Yalvarırım, suçumu bağışlayınız. 

lstirkab = Çck~mezlik 
Örnek: Alicemıb olanlar ba§kalaunı isıirkab 

küsüklüğıinıi göstermezler - Akı olanlar ba§
kalanm çekemezlik kiiçüklüğünü göstermez
ler. 

lstisgar etmek = Azımsamak 
Örnek: Kendir;ine tediye edilen meblağr istis
gar ettiğine hayret ettim = Kendisine ö<lE>nrn 
parayı azımsadığına. ş~trm. 

lsthkal elm~k = Ağırsamak 
Örnek: Misafiri istiskal etmek aerıl, ona ikram 
etmek lazımdır Ko11ıığu ağırsamak değil, 

ağ1rlamak gerektir. 

İstismar etmek l§l:'!tmek, sömürmek 

Örnek: 1 - Bu makineleri böyle muattal bı

rakmakta bir menfaat yoktur,• onları istismar 

etmeliyiz = Bu makineleri böyle i§lcmez bı

rakmakta bir fayda yoktur, onları i.'jletmeliyiz.. 

2 - Kendisine kanjl irae buyurduğunuz merha

mete istinaden sizi istismar etmek istiyor ~ 

Kendisine kaqı gösterdiğiniz .acımaya day.aJJa
rak si:d sömiirmek istiyor. 

Müstamere - Sömürge 

Örnek: On dokuzuncu as11da A\•rupa düveli 
muazzaması müstamereler edinmek hevesine 
dii!itiller =- On dokuzuncu asırda Avrupa bii
yük de~·letleri sömürgeler edinmek isteğine duş
tüler 

1 stişmam etmek = Scziıılcmck 

Örnek: Öyle bir §ey olduğunu ıstışmam e4 
yorum c=: Öyle bir §ey olduğunu sezinJiyoru111. 

T&titaat, takat = Güç 

Örnek: lstitaatimin en .son haddine kadar 
Gücümün en son derecesine kadar 

ltilitale = Uzalı 
Örnek: Mesele, yalnız kendi budutlar.ı dohllf 

de kalsa gene bir şey değil, bir takım istitalele 

de oldu da = Sorum, yalnız kendi sınırları i• 
rinde kalsaydı gene bir şey değil. bir takmı us~ 
tılar da ortaya çıktı da. 

lııtitar = Örtünme 

örnek: Ve~hi dılarayı kamtar bir sehabı muzll~ 
le istitar etmişti = Ayın gönül süsliyea ya;d 
karanlık bir bulutla örtünmüştü. 

l~titrad = Arasöz 

Örnek: Burada bir istitrad yapacağım -= JJutll 
ya bir arasöz koyacagım. 

DÜZELTME 

Kılavuzun ZS ind sayısının dördüncll 

sütununda 

inaani 

Karşılığı olan insel kelimesinin yanııı& 
insaniğ de ilave olunacaktır. 

Yedinci sütununda 
inzibat 

karşılığı olan yasa ke?imeı.İ ya.av oıaralf 
düzeltilecektir. 

Son sütununda gayri iaJi kelimeı'n:n ör

neği lüzumsuzdur. 



Balkaıı ekoııomil{ konseyi 
~nkarada açıldı 

dün 

Ekonomi konseyi rop/antı halln4• 

d ( Başı 1 inci sayıfada) 

d ~r Çalııacaktır. Blok, takviyesine me-
0~ olacağını kuvvetle ümid etmekte 

tc~ u~uın sulh idealini müdafaa ede
•! .tır. Bu buhran, bir kere had devre
le~ı atlattıktan sonra ekonomik mese
Yc c~, hiç şüphesiz, tekrar pek ehemmi-

th olan k.1 ... dir. mev ı erını ışgal edecekler-
<! Şu halde çok mühim bir vazife 
CruJıt }f e buyuracaksınız ve bu vazife 

d~ç de kolay olan vazifelerden değil-
'.r. Iialihazırda arkalarından sürükle-

tııldi ~. . 
1 

. gı takdırde rekabetlere ve biribir-
tıyle . 

1
. ımtizacı kabil olmıyan hodbin-
ıkJere · · de ıstınad eden ticari menfaatler-

l? n daha kuvvetli bir hareket yoktur. 

t 
u tnenfaatleri acilen ve münhasıran 
trn· sıı ın etmeye çalışmaktan başka bir 
tettc ta . . kA nu nzım etmeye ım an yoktur. 

t k ~enfaatler, bu noktadan o kadar 
~~ ıhtilatlar arzeder ki dünyanın en 

Yade hü .. . h'b' 1 k . ,
1 

snu nıyet sa ı ı o an te nı-

~Cnleri hile bu sahada iktihamı çok 
Ct ç olan bir takım müşküllere tesadüf 
ltıcktedir. Binaenaleyh bu müsküllere 

Re · ~ 
~ınnış uzlaşma imkanları açmak ve si-
~r kıymetli tenviratmızdan istifade 
~Usu d lcu n a bulunan Balkan itilafı hü-
ltıetlerin ' . . . h' ır ın mesaısını tes ıl eylemek 

ı&n ın" v
1 

uşterek hayır ve menfaatimiz za-
}esinden b .. k · 11 . llıeıt . u muş -u erı derpis eyle-

ıcab eder. 

Memnunı· ti .. ·· · Ilı ye e goruyorum kı bu te-
enni • 

t°" yı serdederken hissiyatınıza ter-
unı 

•ai ~n oluyorum. Siz mesainize bu me-
nın tak semeredar olmasına hadim ola-

varr en. geniş görüşlerle başladınız. Mu

tarı ak~!etiniz sayesinde şümuliyle ti
taf tnubadelelerin çok müsaid bir inki

lan zemini hazırlıyacak kabiliyette o

aj . :c ekonomik bir hürriyet çerçeve
oı ıçıne giren bir blok vücude getirmiş 

acaks va . ınız. Bundan başka ekonomik 
zıyetin ı.::.ı.. •• ltavi . sa cuıı ıçın lazım olan mınta-

tirrn· tılaflardan birini de tahakkuk et
en ış olacaksınız. Bu suretle baylar 

eın· ' ' 
İtila ın yotlardan gitmek suretile sulh, 

tc1t ~ ~e ahenk eserini vücude getire
sınız. 

Sizler b . . k . hanı u ışı ço yiıksek ve mufah-
da zevatın himaye ve sahabeti altın
'3 Yapıyorsunuz. İkmal ve itmamına 

1,~t~ekte olduğunuz bu muhteşem 
l'tıak kı binası, taş taş üstüne konul
\< su~tiyle ve yüksek bir akide ile 
e ha b tin. r ın felaketlerinden memleketle-

tc 1 kurtarmış ve harikulade bir kuvve-
&ahib ' tih asn devletler teşkil etmiş ve 
anın Ih lata . au unu yeni ve !arsılmaz esas-

lct ıstinad ettirmiş olan namdar dev-

tilı:n~d~rnla rınm elleriyle vücude geti-
Ştır Bu ··1 h · ter· · mu a aza, bcnım namdar 

ırn At t'" k' \r k a ur e, Romanyanın şöhretşi· 
ıralı hac;. ti' 'k· . h tere ırmc ı ı ıncı Karol'a, mu -

•'e rn 'Yunan Reisicümburu B. Zaimi· 
"e bü "k 'bizde yu hatırası kederli kalbleri-

ltah ebediyen menkuş kalacak olan 

dr•ı tarnan Yugoslav Kıralı Aleksan· 

lıut~ hatırasını tebcile davet ediyor. 

ların: bu yüksek simalara ulvi maksat 
ttnıi a necibane ve hararetle yardım 
ltı<ttu~ olan hükumet reislerile isimleri 

ları d veya meçhul bütün kahraman· 
tiın a aynı hararetle yadetrnek iste-

liiaa· 
ıyatımı, bu eserin imit ve mu-

harriklerinin sırrını ilicenlbine hızla
rında bulunacakları bir belagatle ifade 

edememiş olmaktan korkuyorum. 
Arkadaşım Dr. B. Aras'la güzide 

avkada§ları B. Yevtiç, titülesko ve 

Makaimos'la elbirliği ederek sizin fe

yizli mesainize yol açmak iç.in son de
recede gayret etmiştir. Bu celseye ri
yaset etmekle pek bahtiyar olacaktı. 
Şu ciheti de kaydetmekten kendimi a
tamam ki sizler yunan dışbakanhğm
da Maksimos'un güzide halefi olan B. 
Mavromihalis'ten de aynı muzahareti 

göreceksiniz, buna kaniim. 
Her halde mesuliyetini necibane 

deruhte etmiş olduğunuz büyük işi ka
ti adımlarla daha ziyade ileri götür

menizi bütün kalbimle temenni ede
rim. İhata ve vukufunuz, kabiliyetiniz 
ve inkarı gayri kabil ihti~asınız muV'<lf· 

fakiyetinizin en yüksek znnanlarıdır. 
Temsil etmekte olduğunuz milletlerin 
ve onları idare eden hükOmetlerin 

akıl ve hikmeti bana büylik bir emni

yet telkin etmektedir. 

Baylar, ahval ve vukuat sizi hilalİ· 
ahmcr binasının sakafı altında topladı. 
Es;ısen çok dostane olan müzakerele

r inizin en yüksek timsalini bu binanın 
teşkil etmekte olduğu insaniyet ve di

ğergmlık hislerinden mülhem olmasını 

temenni ederim. 
Bundan sonra yunan kurulu başka

nı ~öz alarak şu söylevi vermiştir. 

Sayın Bakan, Baylar, 

Yunan kurulu adına bize karşı ya

pılmış olan eyi kabulden ve dışişler 
bakanının güzel sözlerinden do1ayı ~
şekkür etmeğe ve kendilerinin Balkan 

anlaşma~ını yapmış olan devlet ve hü

kumet adamlarına karşı göstermiş 01• 

dukları saygı duygularına katılırım. 
Yunan kurulu, bundan birkaç ay 

önce Atinada açılmış olan konuşmalara 
Türkiye Cümhuriyetinin konuksever 

ülkesinde ve bilhassa türk ulusunu 

canlandıran ileri ve semereli çalışma 
Ankara 

zihniyetinin intıbaım taşıyan 
sebrinde devam etmekle son derece 
mutlu olduğunu hassatan söylemek is-

ter. 
Ekonomik gelişmeleri yakından ta-

kib eden herkes, birlikle istenilen kal

kınmaya kısa bakışlı otarşi zihniyeti

nin tesirli surette medar olaımıyacağı
nı bilir ve mıntakavi bir ekonomik iş 
birliğine doğru birlik bir gayret har

canması lüzumuna kani bulunur. Bu 
zaruretin Balkan anlaşması çerçevesi 
içinde daha ziyade kuvvetle hissedil· 

mekte olduğuna inanıyoruz. 
Bu işte Yunan hüküıneti en eyi 

duygular ile mütehassistir. Ve bi~ha~ 
yeni dışişler bakanı B. Mavromıhalis, 
sayın selefi B. Maksimos'un gittiği 
yola giderek Balkan anta.pnasının en 

kanaatli taraftarı olmuftur. 
çaııomamızın mutlu sonuçlara ik

tiran etmesini yunan kurulu adına te
menni eder ve buna bütün kuvvetimis· 

le çalışmağı kendimiz için mutlu sayaca 

ğımııı aöylerim. 
Bundan sonra SÖE alan romen kuru-

lu başkanı şu söylevi vermittir: 

ULU5 

· Sayın Bakan, Baylar, 
Balkan anlaşması ekonomik kon

seyi ikinci defa olarak toplanıyor. Ati
nadaki ilk toplantımızda tanıyıp saygı 
beslediğimiz türk, yunan ve yugoslav 

arkadaşlarımızla tekrar buluşmak bi
zim için çok büyük bir kıvançtır. 

Çoğumuzun tanımadığımız Anka
rada, büyük bir şefin hararetli yurdse

verliği ve dehası altında bir ulusun 
sebat ve dölenle neler yapabileceğinin 
görkemli bir örneği olan bu şehirde 
toplanmak bizim için ayrı bir zevk ol

maktadır. 

Sayın bakan, barişsever, anlaşma 
ister ve birlikçi mahiyetine önemle işa
ret buyurmuş olduğunuz ödevimizin 

ülkli!ü, gelecek yıllar için bir çalışma 
planı tanzim etmektir. Bu ptan. daimi 
konsey tMafından onandıktan sonı.ıa sa

dıkça ve harfiyen tatbik edilecektir. 

Şuna inanıyo • 
ruz ki ulusal şu • 
beler tarafından 
§imdiye kadar 
harcanmış olan 

çalışma ve kon -
seyimizde hüküm 
sürmekte olan 

dostça ve samimi 
zihniyet sayesin -
de hepimizin sev
mekte olduğu -
muz B. Hasan Yunan delegesi 

Sakanın uzgörüşlüğü, tecrübe ve değe
rinin önder olacağı konuşmalarımız 
beklenen sonuca varacaktır. 

Romen delegesi 

Sayın Bakan, 
Bize söylediği

niz dostça sözler
den dolayı ro -
men kurulu adı -

,. na size teşekkür 

ederim. 
Ankarada bize 

karşı gösterilen 
ve asil türk ulu • 

kere daha pekiştiren 

sunun konukse • 
verlik ve eyi kar
şılama şiarını bir 
eyi kabulden do-

layı Türkiye Cumuriyeti hükumetine 
de şükran ve bağlılığımı sunarım. 

Sayın Bakan, 
Büyük müşt•! -

rek eserimizi ya
ratanlara karşı o
lan saygınıza ka

tılmamıza müsa • 
ade buyurmanı • 
zı dilemekten 

kendimi alamam. > 
Son olarak yu

goslav 
başkanı 

rak şu 

.kurulu 
söz ala
söylevi Yugoslav delegesi 

vermiştir: 
c - Bize karşı gösterilmekte olan 

dostça eyi karşılamadan dolayı bakana 
yugoslav salkuru adına teşekkür et 

mekle mutluyum. Asil türk ulusunun 

ve onun sayın şeflerinin erklerinin en 

güzel bir kanıtı ve tam bir muvaffaki 

yetlc taclanrruş büyük gayretlerin bir 
kanıtı olan bu güzel şehirde bulun -

makla derin bir kıvanç duyuyoruz. 

Müsaade ediniz de, kurtarıcımız sa
yın kırat Aleksandr'a izafe edilen tari

hi rolün anılmasından derin surette 

mütehassis olan bizler müşterek ve bü
yük eserimizin yaratıcılarına karşı yap· 

tığınız tebcile iştirak edelim. Ekono • 
mik alanda, dört Balkan antantı devle
tinin sıkı işbirliğinin önemini bilmiyor 

değiliz. 
Balkan antantının Atinada ilk top -

ıantısı sırasında, bizi bugün ilgiliyen di 

)evin mahiyeti aı çok dar kısmi hal su 
retleri sorumu olmayıp karşılıklı men -

faatli genel bir suret sorumu olduğu • 

nu gördük. 
Bu sefer, ınüsbet sonuçları daha şim 

diden görebiliriz. 
şunu kaydedelim ki ekonomik kon· 

sey tarafından kara yolu, demiryolu, 

deniz yolu. nehir yolu, hava yolu ve 

telli ve telsiz telgraf ile po.ta münaka
latının geliımesi hakkında milıbet pro
jeler hazırlamağa memur edilen komis

yon, Belgradda 5 nisandan 9 nlsarıa ka
dar çalışarak Ulkelerlmizin milnakalat 

bakımından ı,blrllti için bilyük önemi 
olan bir çok belgeler huırlamııtır. 

Bizim için gerek olan ıey, bizi ke -

.ain olarak mU9terek aııtlarımızı anla -
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Halkevirıde: 

Sovyet artistlerinin konseri 
Çarşamba akşamı ıovyet acbtleri

nin vermiş oldukları konser, mevsimin 
başlıca ıoanat hadisesi oldu. Konsere 
iki saat kala, Ev'in kapısına doğru 

akıp gelen halkın naıoıl üşüştüğüne 

dikkat edenler, şehirde bu güzel fır

sattan asığlanmak isteğinin ne kadar 
derin olduğunu anlarlardı. Daha saat 8 

de biıtün salon dolmuştu. 
Halkın sanat susuzlu,::unu gidermek 

sevinci dokuza doğru locasına giren 
büyük Atatürk'ünü görmekle bir kat 
daha arttı. Görüp dinlediği şeyler içi
ne daha eyi sindi. 

Cumur Başkanlıgı filarmonik or

kestrasının şefi bu akşamlık yerını 

sovyet halk artisti Ştenberg'e bıraka

rak birinci kemana geçmişti. llkönce 

Glinka'nrn, rus ulusal müziğinin ön

derlerinden olan bu büyük kurucunun 
bir uvertürü çalındı. Onun arkasından 
Şehter'in türkmen suit'ine başlandı. 

Bu parça bizi Asya ellerinin havası içi
ne götürdü; hepimize yeni doğacak o

lan türk müziğini özletti. Kemanlar bir 
türkmen yaylasının çiçekleri kokan ez
gilerile bize boynunda altınlar takılı 

türkmen gelinlerini, gümüşlü silahları 
ile oynıyan delikanlıları hatırlatırken 

birdenbire bozkırların ıssızlıf'ını şiir

leyen bir kavalın sesi duyuluyor, göz 

önüne koyunlarını otlatan bir çoban 

geliyordu. 

Artık orkestranın bütün aazlarm· 

dan başka ba§ka sesler çıkıyor sanki 

onlar oraların diliyle konuşuyorlardı. 

Bir aralık bütün sazlar susuyor, gene 
öksüz sesli bir kaval inlemiye başlıyor, 

söylüyor, söylüyor ... neler anlatmıyor
du. Çocuk sağdeliğinde bir yakarmaya 

benziyen bu ezgi yalın hayalimize, Ta

rim çayırlarında otlıyan atları, at üs

ünde gelen gelinleri, bacasından du-

man çıkan çadırları, doğan güneşleri, 

sisi sabahları, gümüş kuşaklı genç kız

laı-ı gösteren birer tablo yaratıyordu. 

Bu bir müzik değil, bir resimdi. 
Beyati pefttVile ne bUyUk klll"§rthk. 

İşte kendi müziğimizde gidilecek yol. 

Bize gidilecek bütün yolları gösteren 

Atatürk, locasından bu parçayı dinler

ken, hiç, şüphe yok, her vakit uzağa ve 
ileriye bakan gözlerile halk içinde bir 
tlirk glinka'srnı; bir tUrk Çaykovski'

sini arıyordu. 

Sahnede çalın.an bu müzik parçala

rından sonra orkestra yerine geçti ve 
artistler başladılar. Lef Oborin piya

noda Şopen'den bir parça çaldı. Bu pi· 
yanistin parmaklarındaki temidlk ve 
elindeki teknik her türlü övgüye de
ğerdi. Abartısız ve dürüst bir diyemle 

içimizde Şopen'in ince ruhunu yaşattı. 

Bay Şastakoviç, kendi dünyası için

de yaşar gibi görünen bu genç kompo

zitör de kendi bstelediği br polk.ayı pi

yanoda çaldı. Bu, her zaman duyulan 

bir polka idi. Fakat Şaatakoviç ona her 

zaman çalınan şekilden bambafb bir 

şekil vermiş, ona devrimci ruhundan 

kopan bir özgelik katıruıtı. Eeerlnde 

yapıcılıktan fazla alıtılmıı tekilleri 

bozmak ve lunnak heve9i görülüyordu. 
Eski duyuşlara uymıyan bu yeni 9ekil-

tan amaca götürecek olan bu yolu ta -

kip etmektir. > 
Bundan sonra celse tatil edilmiştir. 
Konsey, cumartesi günü ıaat 9,30 

da çalışmasına devam edecektir. 

x x x 
Dışarı lfleri Bak.an vekili B. Şükrü 

Kaya dün aqam Ankarapalaata, Bal -
kan antantı ekonomik konseyi aalkur -
ları üyeleri adına büyük bir yemek ver

mit ve bu yem~ği bir kabul resmi ta 

kib etmi§tir. 

Balkan anlaşması konse
yi 10 mayısta toplanıyor 

Cennre, 18 (A.A) - Balkaa anlaı
muı kon.eyi, mayısm 10 unda Biikttt· 
t• yapacağı toplantmm propuanu 
ıözden ıeçirmiıtir. 

lerde de bir güzellik olabilecegıni p 
tererek - neden böyle olmMın demek 

istiyordu. - İhtimal ki bir laaım dioJ. 

yiciler kulaklarına falso gibi gelen .. 

acemilik gibi görünen bu ayrıksılı• 

lard<ın büyük bir tad duymadılar. Ve 

belki de bu polkayı piyanoya yeni blıf

Jamı~ bir çocugun yalan yanlış çaldığı 

bir havaya benzettiler. Eserini bitittn 

genç artist bulgularına büyük bir gü

ven besliyen bir alim gibi Qoalile'yi ak

la getiren bir yürüyüşle piyaınosunua 

başından çekildi. Müzikle ilişikli olan

lar onu çok alkıtladılar. 

Ondan sonra sovyet artisti Ba,.. -

Maksakova şarkılarına başladı. Beyas 

ipekli tuvaleti içndc tair Nedimin Ser

vinaz'mı hatırlatan bu güzel rua bayam 

Karmen'in Habanera'sını .c>ylerkee 

Rusyanın lc.ırlı aahralarrnı unutmuf 

hemen İspanyanın turuncu gün.eti al

tında eemer bir iapanyol kısı oluftllo 

mişti. Ellerini beline koyarak bir 1ııa

şını kaldırıp şark111nı aöylemef'e hat
ladığı vakit, alnında bir kara aaç ıa... 

rnnı ve aıaçlarında bir kırının gül beli

rir gibi olmuştu. Yalnız BC&ilc deJU, 

gözleri ve dudaklarile de t.am blr ~ 

men olmuttu. 

Volga ycdekçilerini haı.altan b9o 

80 sesile Guno'nun Mefisto'aunu olm

yan Piragov bir Fagot gururil~ f&l'b 

ya başladığı vakit büyük bir ege~ 

tikle orkestrayı örttii. O lııalm aelİll 

yaptığı inceliklerle dinleyidlerl hlıır

ran etti. 

Şarkı aöyliyenlerden Bay Jadan w 
B. Nartsof da Tenor ve bariton scale • 

rile bazı operalardan parçal• çağın» 

tar ve çok alkışlandılar. 

Bu müzik buketinin en gtinill çeki

ci çiçeği Bayan Bareova idi. SlSyledlll 

mUziğfn bütün cliyemlerine uyan .. 

vfmli çchrealle bir bUlbill gibi öten t. 
kadın inaanların kufi.ar gibi .ıe ıı.... 

da uçmak değil, onlar gibi dt ötebll

mek imklnıru gösteriyordu. Dünya~ 

Re dieze kadar çıkabilen pek aayı)I 

p.rkıcrlan arasında "Re,, notaamı too 

tabilmek tansığını gösteren bu artilt 

tiirkçe IÖylediği bir ,arla ile de bir 
tUrk bU!billU olmak nezaketini u~ 

madı. 

Bu ayral gecenln en ıOael numı1-

ralarından biri de Bayan Dudinıka,. 

ile Bay Messerer'in dansları oldu. 

Meuerer bir futbolcunun hareJaet. 

lerini bir müzik senfonisi halinıe ge~ 

mi,ti. 

Avrupannr en yüksek dana artU. 

lerinin gösteremiyeuği bir gUıelllm 

musikiyi hareket haline koyan bu Ud 

artist, lı:lasllı: ve ritmllı: danam bir .,._ 

ıim musikisi olduğunu ve ~ fob

trotla tango demek olmadığmı bize bir 
lı:ere daha gösterdiler. 

Celal Esad Arsev•• 

••• 
Sovyet artistleri dün de .....-if -

ıublarına konser •ermişlerdir. Bu 1ı.,. 
set"de de aanatkarlar çok takdir edil • 
mit ve bir çok parçalar teknır ettiril • 
mittir. 

Sovyet tıyatro sergisi 
Sovyet Ruıya büyük u1istleriaia 

nrmekte olduklan festival müna"'-' 

tiyle Halkevi salonunda Moskova bi -
yük tiyatroaunun geçirdiii tarihi ..ı -
balar ile bucünkü durumuna Ye çabt
ma tarzım ıösteren bir resim aerıiıi • 
çılmıt bulunmaktadır. Çek dikkate de 

ier 300 • yakın fotoiraftan müreklıelt 
olan bu 1ergi, büyük tiyatroauD ıenk 
Türkiyeye ıelen, ıerek ıimdi So.,.t 
Rusyada bulunan büyiilı artiatleriaia 
cleiitik sahne kıyafetleriyle alamul N 

aiml...inl de ibtin etmektedir. 

.. 
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Moskova mektubları 

Sovyet Rusya' da sinema bayramı fırsatile 

Bir aylık seyahat 
-1 

Sovyet sınemasının onbe:iıncı yıl

dönümü fevstival'inde Kültür Ba~an

lığı namına iştirak etmek üzere :ıulıa

tı:n yirmisinde Rusya'ya hareket ettim. 

Bu bayrama benden başka hususi ola

rak sinemacı Halil Kamil de katılmıştı. 
Bir ay kadar aovyet dostlarımızın mi

ııafiri olduk. Odesa"dan başlıyarak 

türk misafirleri hakkında wvyetlerin 

gösterdikleri konukseverlik bizi o ka~ 

dar minnettar bıraktı ki kendilerine te

fekkür ıçin kelime bulamadık. Fevsti· 

va! martın ilk haftasında bitmişti. Fevs. 

tival esnası::ıda fasılasız sabah, akşam 

ııovyet, ingiliz, fransız, amerikan, İtal

yan, çekoslovak filmlerini seyrettik. 

Muhtelif sineme.> salonl rınr, studyola

rı gezdik. Yanımıza verdikleri tercü

man Tugendhold yoldaş mütehas~ısla

nn verdikleri malUmatı bize bütün in
ce' "'derile derhal fransızcaya çeviri
yordu. Mütehassısl.a.r, müdürler bize 

müesseselerin bütün atölye ve labora· 

tııvarlarını gezdiriyorlar ve iste rliği

miz izahatı vermekten asla yorulmu

yorlar, bilakis gösterdiğimiz alakadan 
hassatan memnun görünüyorlardı. Fevs. 

tival'den sonra Voks teşkilatı:lın ta

va:;sutu ile bize gerek hükftmet merke

zindeki, gerek Leningrad'taki Sovyet 
güzel sanatlar müzsini, garb eserleri 

müzesini, Ennitage'ı, etnografya ve din 

düşmanı müzeleri, kütüphaneleri gez

dirdiler. Aynca bir Kolhoz'a götürdü· 

ler ve Bolşova ismindeki Moskovaya 
40 kilometre mesafedeki genç katille

rİ!l, haydutlarm ıslah şehri haline gel

miş olan kasabayı gezdirdiler. Gecele

ri de rus musikisi ve tiyatrosu hakkın

tl_a bir fikir edinmekliğimiz için ya 

operaya, yahut tiyatroya davetli bulu

nuyorduk. Bu suretle hükômet merke

zinin bütün tiyatro cereyanlarını tem· 
sil eden en büyük tiyatrolarını, Me

ycrhold, Vahtangof, Theatre dearts, 

yahudi tiyatros.u, çingene tiyatrosu gi· 
bi en mühim tiyatrolarını görmüş ol

duk. Dostlarımız bize daha 0cniş bir 
fikir verebi"mek için bazı akşamlar bi

zi her birinde bir perde görmek şartile 

iki üç tyatroya bile götürdüler. 

Bayrama birkaç gün geç kalmış ol

duğumuz için göremediğimiz filmleri 

hile, yalnız türk murahhasları için hu

susi seanslarla göstermek Hitfunda bu

lundular. 

Burada U. R. S S.'in merkezi icra 

komitesi azasında:'l ve komiserler mec

lisi nezdinde sinema sanayii şefi yol

daş Şumiyatski'ye, yoldaş Vitkin'e, 

Voks teşkilatına, tiyatrolarda bile me

tinleri bize tercüme etmeğe gayret e

den tercümanımız yoldaş Tugendhold'a
teşekkür etmeği bir vazife biliriz. 

:(.:(.:(. 

Ulus'a bir ay icin:.le bütün bu gör· 

dfiklerimi ayn ayrı yazmağa, her bir 

mües~escnb mükemmeliyeti, mesaisi, 
hususiyetleri hakkında uzun izahata 

girişmeğe imkan yok. Zira bu pek kısa 

zıaar.an zarfında o kadar çok şey gör

dük ki bu müe '"eselerin ancak bir ve

ya birkaç noktasına dokunabildik. Bit

tabi süratle gördiiğümüz miıesseseler 

Jı2kkmdaki intibalarımız zarur.i olarak 

sathi kaldı ve umumiyetle o müessese 

hakkında hüküm verecek ve o:ıun fa

aliyetini tahlil ve tetkik edecek vasrta

ları, veı;:ikaları temin edemedik. Biz bu
rada yalnız üzerinde durduğumuz sine
ma meselesile bazı sanat kurumları üze

rindeki intıbalarımız r söylemeğe çalı

§13ıeağız. 

*** 
Hiç şüphesiz söylemeğe lüzum yok 

ki memlekette iken kitablardan tasav

vura kalkıştığımız Sovyet Rusya ile 

gördüğümüz memleket arasında dün
yalar kadar fark vardır. · Odesa'dan 

Moskova'ya, Leningrad'a ve Lenin· 

gradtan Polonya hududuna kadar geç
tiğimiz bütün sahalarda aç kalmış, sü
rlinen, kimseye rastlamadık. Ne Mos

lk:ovada, ne Lcningradta frrınların ö

nünde kiline yapmış, ~aatlerce bekliyen 

betbahtları görmedik. Sokaklarda kar 
ve r.,..... üzerinde yalmayak yürüyen 

ve açlıktan benzi s rarmrş dilenci ço

cukları da görmedik. Otlesada ve diger 
<jehirlcrde dile ı:~ n tek tük b;ızı kimse

lere rasgeldik. Fak, t bunlar sımsıkı gi

yinmişl erdi. Un tt 'darı elleri eldiven

li ve ayakkabları ela lastik! idi. Gezdi

~im şelıirlerdeki dukkanlarda muz ile 
ananastan başka ht:rnen her şey bulunu
yor desem aldanmış olmam. Mağazalar 

arı: kovanı: gibi işliyor, herkes vüsati 

ni.:.,bctinde ihtiyacını temin c<li;·or. 

Bittabi lLiks ve şıklık yok, yahut yok 

denecek k<ıdar az. Birkaç sene<lenİJeri 

Rusyada oturan arkada~iar her sene 

bollugun fazlalaştıgını ve gelecek se

ne bu gidişle heı kesin yavas yavaş 

sıklaşacaf,mı siiylüyorlar. 

Bugün artistlerden başka Rusyada 

fırak ve ~imoldn giyen yok. Fakat pek 

az zaman sonra herkesin simokini ola

cak diyorlar. Voroşilof, orduya tamim
ler yollamış, zabit ve askerleri dans 
öğrenmeğe teşvik ediyormus, bütün 

müesı:;eseler de ayrı ayrı azasmı dansa 

teşvik ediyor. Şimdi kahkaha ile gü

len, hatta tebessüm eden pek az. Yüz
lerin ifadesinde ke~kin bir ciddiyet 

var. H~rkes gayretli, bir işi başarmak
la me ... gul. Hiç olmazsa bi.,.im gôrdük

lcrimiz L "yle. F akat yav2ş yavaş eser

ler meydana çıktıkça tel:.e s:imün de 
ona refakat etmesini istiyorlar. Herkes 

her gün tıraş oluyor, kıyafetine, temiz 
olmağa, ihtimam ediyor. Bütün konuş

tuğum insanların dilinde ve kafasında 
şu cümle var: "Daha eyi, daha mesud 

bir hayat için ... ,, 
Kendilerine güveniyorlar: « Bizim 

rejimimizde imkanların hududu yok -
tur.> diyorlar. Lenin'in, sade yeri, top
rağı gösteren, bütün heykellerindeki o 
meşhur jestinden ilham alarak gökyü -
zünü yere indireceklerine kanidirler. 
Garbh bir kafaya biraz safiyane görü· 
nen bu gayeye dört el ile bağlanıyor -
lar. Daima kullandı klan sözler bunlar: 
" Fayda, muvazene, çalışmak, i~, iş şe
refi, kuvvet, genelik ve hamle 1 > ve 
bütün bunlara hiç şüphe etmeden ina

nıyorlar. Çünkü bütün büyük mevki • 
lerde - en büyüklerinde demiyorum -
iş başlarında bulunanlar genç. Bu çok 
milhim. Bütün rejim bana öyle geliyor 
ki onlara dayanıyor.Çünkü onlarda geç

mi§in hic bir pac;ı. hiç bir itiyadı, esa -
reti yok. Yeni, onlar için tamamile ta -
bii. Genç, yeni için kendisini zorlamak 
ihtiyacım duymuyor; ıstırab çekmeden 
,·en·ye intibak ediyor. Rejimin ,.n bü -
yük kuvveti bana kalırsa işte burada. 
İşlerini, vazifelerini iki kelime idare e
diyor: Plan ve istatistik. PJan hamJa -
nryor: Rejime göre yeti~en genç vade
diyor ve mutlaka plan yarıdan fazla 
tahakkuk ediyor. İstatistik bunu gös -
termeğe hazır. Eğer genç çaltşmamış~a. 
uyumuş ve kendini kaybetmiş ise vay 
onun haline! 

Rejim gençliğin bütün kuvvetini 
sızdırıyor. Gençliğin bütün ener11sı ışe 
yarıyor; bir zerresi israf edil:niyor 
Liderler trpkı Napolyon gibi hareket e
diyorlar. Güvendikleri gençlere: azami 

salahiyet veriyorlar, bilmukabele aza -
mi verim istiyorlar, ve ihmal edeni a • 
zami surette mesul ediyorlar; merha -
met nedir bilmiyorlar. Çünkü vazifeye 
ihanet eden için merhamet onların 10-

gatinden silinmiştir. Gençlik rejime, re
jim de gen çliğe inanıyor ve gençtik ka
fasında hayat prensibi olarak şunu ta -
şıyor: - «Yegane yaşanmağa layık o. 
lan hayat, vazife uğrunda kahramanca 
uğraşmak ve muvaffak olmaktır. > 

Bir türk genci göziyle sinema ve gü· 
zel sanatlar dünyasr arasından ben Sov
yet Rusyayı böyle gördüm. 

Gelecek yazımda sinema bayramm
dan ve rus sinemasından bahsedece -
ğim. Burhan Omid TOPRAK 

•• 
Bugünkü maçlar 

19. 4. 935 cuma günü yapılacak lik 
maçları. 

1 - Muhafız Gücii - Ankara Gü

cü ikinci takımları. Saat 13 de, hakem 

Sedat Amaç. 
2 - Muhafız Gücü - Ankara Gil • 

cü 1 inci takımları. Saat 16 da, ha • 
kem Obitz, 
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Geçmişteki türk 

idareciliği 
Zağrebıe çıkan "Ozbor,, gazetesımn 

son nJ.s halarından tirin:ie Dr. lvan E
sih irnı.asiyle ç1:.a11 bir yazıda deniliyor 

ki: 
Türk idaresi altmda ya~mış olan 

ihtiyar larımız Türkler hakkında iyi ve 

fena birçok şeyler anlatmaktadırlar. 

Bunlar, her tilrlü haktan mahrum reaya 
oluşlarından ve kendiler·ni. efendileri

ni doyurmak için çok t: mak rnecbu· 
riyetinde kalmış oldu~danndan hara
retle bahsederler. Türklerin. rr:ukaddes 
haklara tecavüz etmediklerini, hususi 
m. 1.teb ve kilise· e re do'.<Unmadrklarmı 

ve bu suretle slt"p ve hırvatların dil ve 
ı.ılusal durumlarını korumalarına ve 
bilhassa bulgarların, kendilerini yunan
laştırm;ık istiyen, tazyiklerinclen korun· 

malarına imkan vermiş olduklarım kı

vançla anlatırlar. Bu hakikati gerek or
~odokslar ve gerekse katolikler tasdik 

ve ıtiraf etmektedirler. 
Eğer Türklerin müsamahakarlığı ol

masaydr, Türkiye imparatorluğu top
raklarında yaşamış olan yugoslavlardan, 
l>U 1garlardan ve sırplardan eser bile kal
maıdı. Bunu, hele bulgarlar, açıkça iti

raf etmektedirler. Türkler insanca mu
anıele ve hare ket ederlerdi; 

Her ne kadar cenub slavları çok de

lcılar Türklerin ta ıdıkları kılığı taşı

mış, fes giymiş ve birçok türk sözleri
ni k<ıbul etmişler:se de daima !!'ırb,hrrvat 

ve bulgar kalmışlardır. Bumın sebebi ise 
türklerin sırblara. hırvatlara ve bulgar
lara okula ve kilise açmak ve ulusal 

varlrklarrnı korumak imkanını vermiş 

11imalarmda ar01malıyız. Mesela, bulgar

ltğın ölümünü hazırhyan yunan kilise· 
sine karşı bulgarların ulusal kilisa sahi
bi olmalarına müsaade eden türklerdir. 

Birtakım yazıcılar, türklerin Maca

ristanda iki yüz yıl süren işgalleri sıra

smda çok fena hatıralar bıraktı~larını 

si>ylerler. Halbuki muasır turkologların 

çıhşmaları sayesinde bu görüş değiş

meğe başlamıştır. Türklerin Macaris

tandaki kültür kurumlarını harab ettik

leri doğru değildir. Bundan başk,a ver

gi toplarken de türklerin tazyik yap

tıklarını iddiaya imkan yoktur. Nite

kim D.y. Popoviç türk tarihlerinden 

elde ettiği ma1Umata dayanarak Maca

ristanda.ld sırpların vergi itibarile yük 

altında değil, bilakis, imtiyazlı bir du

ıum içinde bulunduklarını ortaya koyu· 
yor. 

Türkler, hakimiyetleri altında bulu

nan bu y.!rlerde birçok yeni şehirler 

kurmuşlardır; bundan başka birçok ma

car şehirleri türk işgali altında hissedi

lecek ölçüde yükselmiş, ilerlemiştir. 

Türkler Macaristanda, okulalar, su yol
ları ve köprüler yapmış olmakla şöhret 

kazanmışlardır. Bizzat Luyo Voynoviç 
1898 tarihinde Belgrad hakıkmda şu sa
tırları y azmıştır: 

"Belgrad şehri bir türk yavrusudur. 
Belgrad askerlik ve ticaret bakımından 

haiz bulunduğu birinci derecede önem 

ve değeri türklere borcludur. Türk ida
resi Macaristaında ruh kültürü bakımın-

dan da mühim eserler bırakmıştır. Ta
nınmış müsteşriklerimizden Fehmi 

Bayı-aktareviç, Novi Sad şehrinde çıkan 

"Tarih cemiyeti mecmuası,, nın 1933 yı

lında Sramski Karlavatz'da basılan be
şinci cildinin üçüncü formasında Ester

hazinin Yugoslavya ve bilhassa Bzçka 
hakkında yazdığı "Türk kayıtları,, baş
lığı altında bir araştırma neşretmiştir. 

Bugüne kadar istifade edilmeden kal

mış olan türk eserlerinin tetkiki Bay-

ralrtareviç sayesinde yapılmıştır. Bun
lar, 1625 den 1645 yılma kadar Maca
ristanda hükumet kurmuş olan Palatin 

Nikola Esterhazinin kağıdlarıdır. Bu 
kağıdlar arasında Hırvaitstan tarihini 

cı!akadar edne birçok eserler ve malu -

mat vardır. 
Prof. Stanaye Stanoyeviç sırp ulu

sal tarihi adlı eserinde sırpların türk i

daresi altında Avusturya idaresinden 
çok daha mesud yaşadıklarını yazıyor.,, 

Yeni biçimde bir birleşme 
11 Nisan 1935 tarihli T aymiı 

gazetesi, ''yeni biçimde bir birlq
me,, başlığı altmda ya.zml§ oldu • 
ğu bir bCJ§yazıda diyor ki: 

" Almanyasız ve yahud İngil
teresiz koruma kollektif ıistemi 
kurulmağa batlamııtır. Stresa 
konferansının arifeainde Fransa 
ile Sovyet Rusya, kartılıklı yar • 
dım için uluslar soıyeteıi çerçeve
si içinde bir pakt imzalamak yo • 
)unda anlaşmış bulunuyorlar. 

Bundan anlqılan ıudur ki u -
luslar sosyetesi esaslarına yaıla
nılarak koruyucu bir birletme ku
rulmaktadır. Bu yeni anlaımanın 
bütün esasları bugünkü günde he
nüz tamam olarak belli değildir. 
Görünüşe bakılırsa, Bay Laval'in 
on beş güne kadar Moskova'ya ya
pacağı yolculuk ve orada yapa . 
c;ığı görüşmelere kadar etraflıca 
belli de olamıyacaktır. 

Yeni anlaşmanın uluslar sos • 
yelesi mantosuna bürünmüş yeni 
bir birleşme (ittifak) olacağı ih • 
timal içindedir. Fakat bu anlaş • 
ma uluslar sosyetesi konseyi ta -
rafından kurulmuş olan karşılık
lı yardım esaslarına yardım ede 
cek, bunun maddelerini daha te -
sirli bir hale koyacaktır. 

Herkes, şu düşüncede birle • 
şiktir ki Avrupa'nın en büyük ib · 
tiyacı güvene ve barışadır. 
Bu da ancak kollekitf bir davra • 
nıtla olur. Ancak kendi kabuğu 
içine çekilmek sıyasası pratik ol • 
maktan çıkmıştır. 

Hatta ıtrateji bakımından sü· 
el yazıcımızın da bir yazısında de
diği gibi, bugünkü günde hiç bir 
ülke tek başma saldırımlardan 
kendisini koruyacak bir dunım 
yaratamaz; o günler artık geç -
miştir. 

Almanya'nın yeniden silah -
lanmaya kalkışması, kendilerini 
haklı ve yahud haksız olarak sal
dırım karşısında sayan ve bun -
dan işkillenen ülkeleri biran eve) 
birleşmeye ve tehlike karşısında 
koruyucu tedbirler almağa sürük
lemiştir. 

Çekoslovakya'nm da bu koru
yucu anlaşmaya katrşacağı anla -
şılıyor. 

Bundan başka Estonya, Latvİ· 
ya Lituanya. bu üç Baltık devle
ti bu yolda ayrı bir anlaşma imza
lamak üzere Mosko"ta'ya çağll'ıl
mışlardır. 

Bu anlaımalan imzalayanlar 
uluslar sosyetesinin onuncu, on al
tıncı ve on yedinci maddelerini 
pekiştirmeye çağırılacaklardır. 

Onuncu madde, herhangi bir 
saldırım karşısında toprak bütün
lüğünü ve ınyasal erginliği koru • 
mağa dairdir. 

On altıncı madde de böyle bir 
saldırım yaparak uluslar sosyetesi 
es~slarım bozacak olanlara karşı 
sosyeteye bağlı olan ulusları öko
nom ik ve süel tedbirler almağa ve 
ilgili devletleri deniz, hava ve ka
ra kuvvetlerini birleştirmeğe ça • 
ğırır. 

On yedinci madde ise uluslar 
sosyetesine bağlı olmıyan bir ve
ya iki taraf arasında çıkacak ihti
lafları kotarmak hakkındadır. 

Böyle hususlarda uluslar ıo~
yetesi konseyinin birleşip karar 
vermesi gerektiği için evedi hadi
selerde işi geciktirmek pürüzü 
vardı. 

Rus - fransız anlaşmasında 
hunun için daha pratik bir çare 
bulunduğu ve on beşinci madde
ye katılacak olan paragrafın bütün 
ilgililerin imzasına sunulacağı an
laşılmaktadır. 

Bu paragrafta, şayed bir ha • 
dise karşısında uluslar sosyetesi 
konseyi gereken tedbiri alamıya • 
cak olursa o zaman oraya bağlı 
olan devletlerin gerekli buldukla
rı tedbirleri almak hakkına Jlll 

olmaları kaydı vardır. 
Bunun anlamı şudur ki Rusya 

ve Fransa'yı ilgilendiren berha.ıt' 
gi bir hadise uluslar sosyetesine 
sunulacak, fakat orası bir karar• 
varamıyacak olursa o zaman bet 
iki devlet, uygun buldukları k• · 
rarı alacaklardır. 

Bunlardan herhangi birine ya· 
pılacak olan bir saldırım karşısııı· 
da on altıncı maddenin hüknıüP• 
göre ıoıyeteye baıvurmaksı:ıdl 
harekete geçmek imkanı bulun• • 
caktır. 

Uluılar sosyetesi nizamnaılle
ıinin bu yolda anlaşması Avru~· 
yı, biribirine düşman gruplart 
aynabilir. Herhalde bu anl&fDlala• 
rın bütün ülkelere açık olduğu ile
ri sürülecektir. Fakat Almanya 
ile Lehista,n' da gene aynı bakılll ' 
lardan Doğu andlaşmasma karf1 

bir durum takınmıt bulunuyorlar· 
Uluslar arasında zaten batlaIJJlf 
olan silahlanma yarıtı gittikçe at" 

tacali ve durumdaki tehlikeyi, hiÇ 
§üphesiz, tiddetlendirecektir. 

Ortada gerçek olan bir şey var• 
sa o da Avrupa'da savaşa kar11 

olan kümenin bugünlerde gücütıiİ 
artırmış olmasıdır. 

Bu durum, Almanya'da bir tı· 
kım savaşlar ve yabancı bürümek 
topraklarını bürümek hulyalarını 
taşıyan militaristleri bu hulyala • 
rından ayırmak gibi bir iyilik ya • 
pabilir. 

Ne olursa olsun, zorla, aıkınU 
ile ayakta duran bir barıım du • 
ruıu pek de sağ]am olmaz. Onıl 
geçen ıa vaıtan alınmıt derslet 
içinde daha aağlam bir hale ko1• 
mak; genel ve kollektif bir barlf 
ve güven sistemi yapmak, iıte u •. 
luılar sosyetesinin üzerinde ayak 
direyeceği temel ve aryasa bu ol • 
malıdır. 

Hükfunet çimento 
fiatlarını indirdi 

(Başı 1. inci sayıfada) 
tonun maliyet ve aatıı fiatlarını tetkJk 
ile aşağıdaki sonuçlara varmııhr: 

a) Memleketin muhtelif mıntakala · 
rmda mütefavit fiatlarla aatılan çimen· 
tonun lıtanbul fabrikalannda 1934 yılı 
vasati fiatr 26,S lira olduğu ınlaşılmW 

tir. 
b) Çimentonun 1 numaralı bendde 

söylenen ıebebler altrnda uami 22,S 
liraya satılması mümkün görülmüştür· 
Bu fiat bir ton çimentonun lstanbul 
fabrikalannda nakliye vasıtaları için -
de her türlü reıim ve tekalif dahil ol· 
mak üzere teslim fiatıchr. 

2 - Çimentonun yurd bayındırlıi• 
i1leri üzerine olan büyük tesiri ehem • 
miyetle göz önünde bulunduruldufd 
için çimento üzerine konma§ vergi 11e 
resimlerin azaltılması hakkında Kaın-o
taya bir kanun layihası sunulacak ve 
onaylanırsa (b) fıkrasmda bildirilen fil 
at azalan vergi ve resim yekunu kadat 
aynca indirilecektir. 

3 - Şimdiye kadar fabrikalarca çi• 
mentonun lıtanbuldan batka yerlerde• 
ki satış fiatı için Özel bir tarife tatbik 
edilmekte idi. Bundan böyle bu yerler· 
deki satış fiatı (b) fıkrasında gösteri· 
len latanbul teslim fiabna ancak o rna• 
halle kadar sevk için icabedecek nakil 
ve bu nakle aid diğer masraflar katı • 
larak hesablanabilecektir. Bu suretlq 
bulunacak sabş fiatlannın gözetilmesi 
için valilere aynca ynzılacaktn-. 

4 - Yukardaki esaslar dahilinde 
muamele yapılmas101 dilerim. 

SOY ADI 
İstanbul Eyüp Orta Mektebi 1'2'-' 

biiye muallimi Ş~ref Velidedeoğ· 
lu, Çorum idare Heyeti başkatibi 
Aptullah Velidedeoğlu, T. B. M· 
M. zabıt memurlarından ~rif .v l 
lidedeoğlu, İstanbul ünıversıte5 

hukuk fakültesi medeni hu~~ıc 
Doçenti Hıfzı Velidedeoğlu, Nı.ı• 
fıa Vekaleti Ankara içme su k<r 
misyonu muhasebe tetkik me ıı: 
ru Fahri Velidedeoğlu ve aileler• 
(Veldet) soy adını almışlar<lır 
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Yazan: AkseJ.MUNT 

çıkça ıöylerim ki, Boğazlar rejimınct 
yapılması iktimali olan anlaşmalar, bi
zim dii§üncemudelri Boğazların serbe 
liği rejimine, asla dokunmryacaktır. 

İtalya, İngiltere ve Fransa, nazik bi 
tarzda olmakla beraber çekinekkri li 
bildirdiler. Sovyet delegesi Bay Litvi -
nof, Bay Arasın sözlerini tamamiyle 
onadı ve pekiştirdi. Diger konsey iıy 
teri bu iş üzerinde söz al'Tladılar. 

uriye) e asurilerin ) t•rleştiril" 
mt•si ve biz 

Cenevre, 18 (Anadolu Ajansının (\

zel bildirmeninden: 
Konsey dün İrak isurilerinin Sur • 

yede yerlcftirilmesi sorumunu görÜ§ -
mtiftü.r. B. Tevfik Rüttü Aras bu iş ii
.erinde aşatıdaki diyevi söylemiştir: 

« - Türkiye miim1asili sıfatiyl<', 

höktlmetirnin, başka bir çoklan gi~ b i· 

yük barbın kurbanlan olan burilerirı 

yerleştin1mesi sorumunu ilgi ile takib 

etmekte olduğunu söylemeye lüzum gö 

rüriim. Bunlarm Irak dışında yerlef • 

tirilmesi Sok gerekli olduıu anlaşrldı

tına göre, bu yolda kon9Cy tarafından 
yapılan çalqınalan takdir ediyoruz. 
Bununla beraber, gerek bu ahalinin ve 
gerek ko111fu memleketlerin menfaati 
namına, bu yerlqtinnenin kesim yerle
ri herhalde sınırlardan en az elli kilo· 
metre uzakta olmak üzere, komşu mem· 
leket sınırlarından yüı: kilometre uza 

1 
-

ta yapılması istenir olacaktrı. 

Franıuı: delegesi ıu diyevde bulun -

muıtur: 

« - Baıkanı1111%11l Türkiye mümes-

sili aıfatiyle söylediklerine büyük bir 

6nem vermeye mecburum. Mandater 

devlet, raporda anlaulan şartlar içinde. 

iauri 11ığınık!annın daimi koloniler lla· 

lincle Sucye topraldannda yerlqmeııinı 
kabul e4erkıeD ınandul altında bulunan 

aJlaJi ... Hgoil. eok i:iaemli mannf bir 

m..ti}"et alacakta'. Bu nokta ı.akkın 
ela lloNeyia kabul etmeeini ft çatın • 
mnı ;.temeli tabiiğdir. öte yandan Ftan 

-. mandater devlet aıfatiyle, Tllrkiye 

bükQmetiyle biı' eyi lromıuluk ancUaf • 

maaı yapmııtır ve bu andlaşma sınırın 

ilci taraf mda aıyaaal ıığuııklar yerlef -

tiribnea bakiıında ösıe1 hükümler eli · 
•tmc:ktedir· FnAID Jrii)dbaeti, türk 

lllkiimeti gibi, bu andlaımanın hüküm

lerine bağlıdır. Bundan dolayı manda-

ter devletin sığınıkların yerle,tirilmesi 
hakkındaki plAnda eyi komıuluk and -
!aşması hükümlerini herhangi bir yol -

da bozabilmesini kabul cdemiyeceği a-
9ktır. Ve konsey bunu herhalde anlı -
yacakttr. Ta ki, andlaşmayr birlikte inı 
za etmiş olan tüT'k hukfimcti bunu k:..-

bul etain. > 

Türkçeye çntıren: Nasuhı BAYDAR 

y Hıçkırarak, boyalı yanaklarından göz 
~,lan yuvarlanarak: "Onu olmeden önce 
ıe':.?neliyim, ben onun annesiyim.,, dedi. Sör
iiç ın hiç bir. şeyden haberleri yoktu, çocuk 
b Yaşında ıkcn oraya getirilmiş ve masrafı 
aia:;ka tarafından verilmişti. Kadının kendi-
80 e, genç kızlar her perşembe günü öğleden 
gör;ra ge~~eg.~ çıkarken sokagın köşesinden 
be .etledıgı gunler müstesna, o zamandan
cn~· kızını görmemişti. Ona, çocuk için çok 
hah ışe ettigimi, daha fenalaşırsa kendisine 
iste: v~receğimi söyledim. Adresini vennek 
için b ed~, yalnız her akşam havadis almak 
için e?ı sokakta beklemesine izin vermem 
zam Yaı~ardı. Bir hafta müddetle onu her 
butd ankı yerinde, endişeden titrer bir halde 
ona ~?1· Çocuğun daha ziyade fenalaştığını 
~aıı soy leme mecburıyetinde kaldım; buza
ltıen1. kadı~a, can çekişen çocuğunu göster
CClk ~.~abil olmadığını biliyordum. Ona an
lııi 

9 
° dum .Yaklaştığı .zaman haber vereceği•dre:· ~ttim ve bunun üzerine nihayet bana 

teç ıı:;. venneğe razı oldu. Ertesi akşam 
va ıt onun, Opera - komiğin arkasında-

ULUS 

• 
1 ç D 

Kawutay'da 
Dün görüşülen i~ler 

. Kamutay, dün ıaat 15 de Bay T. 
Fikret Sılaym baıkaalıiında tıoplaa • 
mıştır. Toplantıda; batkanlık clivanıaın 

genel heyete sundağun Ankarada ta • 
rih - coğrafya fakültesi kurulmasına 

dair olan kanun Ja~ıma ve eski Ko
caeli uylavı Bay Snmun ttlfl'ii masu
ni. tinin kaldırılınuı haJdundaki tez
kerenin geri verilmeGne dair Başba
kanl k tezkereleri olcuıunut ye lmltul e 

dilmiıtir. 

Bazı daireleria 1934 ydı büclceleri • 
ne 2,889,000, idare heyetinin Kama • 

t.aJ 934 ~ llııüdcesiade 136.o&o Ye 70 bin 
lirahk ıah.isat konalmaama dair layi -
balar röriifülettk ladlal olUllllmJIWr. 

Urfamn Akziyaret nahiyftİnin ya • 

kan Kiirdük köyünden Çeçotlu Abdur 

rahmanın ve Manavratm Karabük kö

yünden Hacı oğullanndan Ahmed ol • 

lu Mehmedin ölüm cauına flU"Pllma • 

lan hakkında tüze komisyonu aazaa
taları okunarak blııul ohanınaıtar. 

Bundan aonra köy kanuaumın 13 

Üncü maddesine ek kanun layihaııaın 

rörüfiilmaiıae geçilmittir. Bu kanun 
layiha11nda on üçüncü maddeye ıu fık

ranın ekleıamıeai iatıenmekte idi: « Her 
ae makaadla oluna oı ... köyde oturan

larla aruııi .-- ..,. ınüstec:iri bulu

nalar mlneım olmak here evine ı• 
lip gidenleri •eya ,......cta hummalı, 

çalıımak, yalaut miufir kalmak isti,.. 
isi, alabür lııö,ıi • ......_. Mmen 

lıildirmei• .......... Çiftlilr, tlliir -
--. ..... 9-rw .......... slliJ'•· 
......... ,,.,. m&ttecir'-i a. iN ... 
pd kinneleri en :rakın jandanna bra -
kol ye ,.hat köy ...ı.tarma WWinne • 

ie meoburdurlar, > 

a. -.....-•• em:s-da illıır Halr • 
tuT_.U.,,.•h...t .._T .... 
• alanılr lloınN)oedms .......... 

sordular ve Bay Ahmed lbaan Toqoz 
ltu iMMınn ,.a ile mi, J01na aöz ile 

mi olacalmın kapalı .eçildifinl kaydet 

tikten aoara. SÖZ ile olduiu takdirde 
llÖylünün mnu aöyledij.in, ınuhtann ela . 
ifitiiini aaul ishal edebileeeiW aor " 

dp ..e ltu- daha llÇlk ~ tesbiti 

içia, 1i.,:ilıa11ın encümene seri ...ame -
sini imdi. 

u y u 
Moskova'ya giden kurul 

l&tanbul, 18 (Telefon) ı m - ayıı. 

ta Moıkonda bulunmak Üftft Ankara 
dan diin gelen kurul ba•u"n Çı" • • a çertn Y:l-

purıyle Odesaya citti. Sümer Bankın 
Mo$koq teknik enatitüıtiae -e .... l 
fabrikalar "' --.VJC 

1• gönderditi 1 mühendis "e 
38 talebe de llu vapura binmiflerdir. 

Bir sahte mı.iellifin 
mahkllmiyeti 

lstanbul, 18 (Telefon) _ B d 
Z k' · fr e ros 

di
t • nın • anaızca bir luaat lütalMnı ilen 
tmzasıyle fransızcadan türtı.. --L 

1
• ~eye vr:u 

ugati adiyle 1-stıran Muzaffer K --• 
~ 1r· e ..... 
~ ıtabt basan Reklam bamnni ıalı . 

hi Jozef birer hafta hapiı 125 fer Ura 
aiır para cezasına mahlriim olnauş!arcJır 

Bir altın kaçakçısı 
yakalandı 

lsta~bul, 18 (Telefon) - Marika a" 
dmda bir kadın burün 117 T li 
ka 

• ırasını ya 
sma dikerek bir ameri•--

b
• - •apuruna 
ınmek iıtemit ve binerken yakalaa " 

mqtD'. 

Hüküm giyen kaçakçılar 
lstanul, 18 (Telefon) _ Bugün 

&lolnn:ancu ihtisas mahkemesinde Ada" 
pazannda 9 kilo afyonla k 1 Meh ya a anan 

med on ay laapae ve 9380 lira alır 
para cezaıına, kaçak ,.~kmak ta inJıiaar . • r- fi aatan 

SAYIFA: 1 

K L A R 
Tıb kitab sergisi 

f stanbul, 18 (Telefon) _ Tıb lıitaf; 

ıergisi yarın bakteriyoloi B. lbsanuı 

bir söyleviyle açılacaktır. Ser,.ide eskiı: 

yeni tıbba aid bütün eserlerle Türkiye. 

de ilk doktora yerilen diploma l'Öıte • 

rihnfttedir. Aynca ._,.ide mesleki ve 

yurdu için öl• doktorlara bir aaygı o

dası açdrntfbr'. Sergi açık lnılundul'U 

müddetçe el.ima halka konferanslar ve• 

rileceklir. Bu ak,.m doktor HÜ!\ y a 

c tıb tan1ai ,. konulu bir konferans ver
di. y arıa aktam open1tör kazım J amail 

" yanaldan ne yapmalı 7», cumartui 

aJq.... cioiltor Osman Şenılecldia c bu
la,ık haıtalıklardan koru---... _> pazl\r 

akıamı da profesör doktor F abrec:ldin 

Kerim « eunıuriyetten evel ve sona a 

sağlık itleri • konulu birer le nl o eraııa 

vereceklerdir. 

YAKALA AN KAÇAKÇILAR 

Soa yedi •iln içinde muhafaza 

kurumu tarafmdan biriıi ölü 34 

kaçakçı ile. ıoıı kilo gümrük ka

çağı, 319 kilo inhiıar kaçağı, 

2069 defter ıiiara kiğıdı, 2 tüfek, 

9 mermi, 21 kaçakçı haynnı, 
. ~Remzi ile lımail 

hırer sene bapiı ,.. &6 ı!-ıar unı para .. 
..... mahlram olmaılarchr. J 

6000 ital1an lireti ile 590 türk li
rası ele ıeçirilmittir. 

Türk K~u için uzmanlar geldi 

lümmı yalwı oldugun11 her şey gösteri or
du. Annesi göz yaşlarmm arumdan sa ıt 
baktflarla ölen kızma bakarak bütün gc o 
yatagm yamnda oturdu. 
.. Kız~agız can ç~kişm.eğe başladıgı zamanı 
.. k!:°~mden geçtı, dedım, onu son bir de a 
opunuz.,, 
Çocuğa dogru cgildi. Fakat birdenbire e. 

ri çek.ildi. Hıçkırarak: "Onu öpmeğe ces re• 
edemıyorum, hastalıktan cürümüs bir h2lde 
olduğumu biliyorsunuz,, dedi. 

Flopet'i ilk defa yeniden gordü um 
man adamakıllı sarhoştu. Erte i ha ta k 
disini Sen nehrine attı ama kurt r ı 
Onu Sen Lazar hastahanesıne yatırma a 
lıştım, fakat hiç boş yatak yoktu. Bir 
sonra bir şişe lavadom içti., ben geldigim za 
~ ~n ölmüş bir halde idi. Midesind 
zeh~ı çıkarttığım için kendimi asla affe 
medım: Mütek.atlis elinde, içinde bir s 
bukl~ otan hır bebek patiği tutuyordu. 

Hep bir agızdan: "Ama talili imişsin, kar
navalın son akşamı maskeli baloya gidi
y~rsun. Esvabın çok şık, aynı zamanda çok 
~~nnet~ şay~n. Ne olur bu Bay hepimızi gô
turseydı !,, dıyorlardı. 

Ondan sonra, çok tesirli bir zehir o~ 
fakat yavaş yavas öldüren absent'e müpte 
oldu. He~alde yakında, içinde bo w ulm 
s_en nehrınde boğulmaktan daha kolay ol 
çırkcf e cektir.,, 
.. .Noc rom\1n Pigal sokagındaki 

Patron Flopet'i arabama getirirken gü
!!h11~iyere.k: "Eğlenin, çocuklarım., dedi ve 
peşın ellı franktır,, diye ilave etti. 

. Yapdacak bir şey yoktu. Çocuk süratle 
&itime yaklaşıyordu, kendinden geçmişti. ö-

onunde durduk. Dostum: 
- A:ll.ah rahatlık versin, dedi, bu gu 

suvare ıçın teşekkür ederım. 
- Sana da an .. ~ rahatı v r in. 

(Sonu var) 
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Arsıulusal kadınlar kongresi 
I stanbulda toplandı 

(Başı 2 inci sayıfada) 

Jışmalarr tehdide maruzdu. Arsıulusal 
Jı bürosu müsavi bir iş için ka<lrnla er
keğe müsavi ücret verilmesine daima 
taraftar olacaktır. Kadın mesaisi için 
müsavat kabul etmek demek içtimai 
adaleti kurmak bu suretle de dünya ba
rışını temin etmek demektir. lşte bizim 
adil gayemiz insani gayemiz budur . ., 

Kongre başkanının teklifi üzerine 
bu kongreye kabullerini istemiş olan 
iran yurdseve r lınlar cemiyeti, Suri
ye arab kadın . b irliği, Hind kadın
ları konferansı, Kudüs'te Filistin arab 
kadınlık birliğinin bu talebleri ittifak

la tasvib edilmiştir. 

Bundan sonra Bayan Latife Bekir 

Işık kürsüye gelerek salonda hazır bu
lunan türk kadın saylavlarınt takdim 

etmiştir. 

Ekonomi ve mesnliyet birliği 
projesi 

Bayan Bugeliorgc Valya ekonomik 
müsavat hakkındaki karar projesini tak

dim etmiştir. 

Bu projede evli olsun olmasın ka
dının çalışmasına katiyen gerilik gös-

terilmemesi arzusu izhar edilmekte ve 

erkek gibi aynı işi yapan kadına aynı 

Ucretin verilmesi ve aynı terakki im
kanlarının kabulü talep olunmakta idi. 
Bu kaı.ır kabul edilmiştir. İngiliz mu
rahhaslarından Bayan Neilans başka 

bir karar sureti okumuştur. Bu karara 
göre bilhassa erkek ve kadın için aynı 
mesuliyet istenilmekte ve şu izahat ve
rilmektedir: 

Kadın •atılıp almaoilen bir mal gi
bi telakki edilmemelidir. 

Tenasüli sahada esaret olmamalıdır. 
Fuhşa karşı veya bir sınıf kadınlara 

karşı alınmış olan hususi tedbirler ilga 
edilmelidir. 

Tenasüli hayatta iyi şerait temini 
lazımdır. Eğer sıhhi bir murakabe la
zımsa bu mürakabe hem erkeğe hem 
kadına karşı tatbik edilmelidir. Cinsi 
karışıklığa bir nihay~t verilmelidir. Bu 

karar dahi eller kalkmak suretiyle ka
bul edilmiştir. 

Bayan ~1aria 1' erone'nin söylevi 

Fransız murahhası Bayan Mada 
Verone söz alarak evli kadınların tam 
bir istiklale sahih olmalarını istiyen 
karar suretini teklif etmiş ve şunları 
söylemiştir: 

''- Hemen bütün ülkelerde kadın 
7cocasrnın tabiiyetini taşır. Bu suretle 

rkseriya kendi ülkesinde bile bir ya
>ancr gibi telakki ediliyor. Cihan har. 
hnda ve kendi ülkelerinde temerküz 
~arargahlarına hapsedilen kadınlar gö-

rülmüştür. Artık bu gibi adaletsizlik
ler istemiyoruz. Kadın vesayete muh
taç bir mahluk olmamalrdır. Kadın için 
medeni ve hukuki müsavat ıstıyoruz. 

Montevideo'da evli kadına tabiiyetini 
muhafaza etmek hakkını veren kanu
nun 1933 yılrnda kabul edildiğini gör
mekle sevindik. Kadın ve erkek miisa
vidir ve aynı haklardan istifade etme
lidirler. İnsanlık hukuku hakkında ça
lı§anlar bütün beyannameler insan mah
lükunun hukuku olmalrdır. Aynı za
manda gerek icadın için gerek erkek 
için aynı hürriyeti aynı müsavatı ifa
de etmelidir. Kadın kendi servetini 
kendi kul/anabilmeli ve ona tasarruf 
edebilmelidir. Tabiiyetini muhafaza et
mek veya değiştfrmek hususunda erkek 
gibi aynr hakka sahib olmalıdır.,. 

Bayan Maria Verone'nun yukarda-
ki beyanatım ihtiva eden karar ittifak
la kabul edildiği gibi Amerika murah
hası Mlle J osephin Schain tarafından 
''kadınların barış için mesaisi., lehinde 
ileri sürülen karar sureti de kabul e
dilmiştir. Bu son kararda şöyle denil
mektedir: 

''Kadrnlann sıyasal hayata girmesi 
lazımdır.,, H ükiımetler muharebe veya 
barrş hakkrnda karar vermektedirler. 
Muharebe yerine umumi bir hakemlik 
usulü, şiddet yerine ele mzıslihaııe bir 
hareket kaim olmalıdır.,, 

Celseye saat 13 de nihayet verilmiş-

tir. 

~-----····.-----~-

Ronıa konferansında 

neler konuşulacak? 
Londra, 18 (A.A) - Cenevred.:n 

bildirildiğine göre, uluslar sosyetP.s· nin 

kara:-rndan sonra, Almanyanm Ro:na 
ko,...feransına girmesi ikfo"lali yoktur. 

Salahiyetli mahfiller Roma konfe . 
ranımm, ilgili devletler aı·asında bit 
saldırmama andlaşmasırun imzalanma -
ar ve Avusturya, Bulgaristan ve Maca
ristana süet haklar veren bir tavsiye -
nin bu devletler tarafından uluslar sos
yetesine verilmesi ile sonuç1anmasım 
umuyorlar. 

Öte yandan Deyli Telegraf gazete

si Cenevre bildirmeni, şu haberi ver • 

mektedir: 

Konseyin kararından yarım saat ön

ce, bu kararın, Danimarka delegesi ö -

nergesi yolunda alınması için çok ça

lışılmış idi. Telefonla bu delege ile ko· 

nuşan alman dışarı işler bakanlığı, ka

rarın menfi bir şekilde alındığı takdir

de, B. Hitlerin öbür devletlerle hiç bir 

arsıulusal konuşmalara girmekten ged 

dura~ğını bildirmekte idi. 

Ankara Belediyesinden~ 
1 - İtfaiye meydanında Haymana oteli önünde (200)) 

M2 yer açık artırma ile kiraya verilecektir. 
2 - İhale 6-5-935 pazartesi günü saat on beşte belediye 

muhasebesinde artırma ve eksiltme komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhase
beye gelmelidirler. 

4 - Muvakkat teminat (18) liradır. 
5 - Muhammen senelik kira bedeli (240) liradır. 
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1 Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
1 Alma Komisyonu ilanları İ 
~ ~ 

Miktarı 

Cinsi metre 
Demir boru 350 34 m/ m kutrunda 
Maa somun civata3/ 8 800 adet 

Kırıkkale askeri sanat mektebleri için yukarda yazılı 

iki kalem malzeme 8 - mayıs - 935 çarşamba günü 14: 17 ye 
kadar pazarlıkla satm alınacaktır. İsteklilerin muham • 
men fiatı olan "234" liraya mukabil 17 lira 55 kuruş ilkte
minatm Kırıkkale askeri Fb. ınuhasebeciliğine yatırarak 
alım günü mekteb satın alma komisyonuna müracaatları. 

(858) 1~1501 

ZAYİ ASKERİ TERHİS 
TEZKERESİ 

İmalatı Harbiye Fişek fabri
kasından almış olduğum askeri 
terhis tezkeremi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ankara Askeri Fi~ek fabri

kasın rla Iliisnü oğlu Suphi 
1- 1516 

Teşekkür 
Nümune hastahanesinde yatar

ken teşhis ve tedavimde göı dU
ğ üm dilokat ve itinadan dofoyı 

dahiliye doktoru Bay Ekrem ve 
doktor Bayan Ferhan ve '..a1nm 
hususunda da hemşire Bayan 
Il'a'lı iyeye t~şekkür ederim. 

Yurd gazetesinden 
Müniir 

ULUS 19 NiSAN 1935 cu~ 

, ---. 

j! DIŞARDAN GELEN DUYUkLAR 
\. - - -----

Bulgar kabinesi 
çekildi 

(Başı 1 inci sayrfada) 

E'-' ki başbakanlar ve ar
kadaşlarının sürülme 

kararı 
Sofya. 18 (A.A) -Bugün asa~ıd:ı

ki r>!smi bildiriğ çıkarılmıştır: 
Polis müdiiriyetinin önergesi üzeri

ne a~ağıdaki iki grup Burgaz yakının • 
da Karadenizde Sentanastazi ad'!sı11a 

sürülmüştür. 

1 - Eski başbakan Aleksandr Çan
kof, eski saylav Nikoal Kiamilef, ihti -
yat kaymakamı porkof, 

2 - Es:.i başbakan Kimon Georgi• 
yef, özel kalem direktörü Vasil Kara -
kolakof ve eski polis direktörü Vladi -
m'r Naçef. 

Birinci grup sryasal partilerin da • 
ğıtı'masr hakkındaki 12 haziran 1934 
tarihli k"nunu saymadığından ve ça,. 
kofun yalnız hükumetin değil aym za
manda rejimin de bir düşmanı olmasın. 

dan ve ikinci grup da Belgradda çıkan 
Pravda gazetesine . başbakana karşı di
yevde bulunduğundan dolayı sürülmüş 
Jerdir. 

General Zlatef ne 
diyor? 

Sofya, 18 (A.A) - Buıgar ajansı 
bildiriyor: Gazetelere yaptığı bildiriğ -
de başbakan general Zlatef eski baş • 
bakan Georgiyef ile B. Çankofun tev • 
kiflerini şu suretle anlatmı-ıtır: 

« - B. Georgiyef ve dostları, çe .. 
kilmesinden bugüne kadar gizli veya 
açık srk sık toplanmakta ve hükumet 
aleyhine türlü türlü şayialar ortaya at
makta idiler. Eski başbakan B. Çan -
kofa gelince bu, yalnız partisini da -
ğıtrnamakla kalmamış aynı zamanda 
rejim aleyhine bir çok ithamlarla dolu 
bir bildiriğ çıkarmış ve ordunun mün
hasıran kıralın etrafında toplanmış bir 
halde olmadığı intibamı vermeğe çalış
mıştır. Halbuki bu, tamamen hakikate 
uygunsuzdur. 

Üç bakan, bu hapis kararına itiraz 
ile çekildiklerinden bildiriğine sadık 
kalan general Zlatef kamusaldüşünün 
hükumet hakkındaki düşüncesini ser -
bestçe göstermesine imkan vermek için 
kabinenin müşterek istifasını vermiştir. 

Ülkenin her tarafında tam bir sü • 
kfin hüküm sürmektedir. Kabinenin çe
kilmesi anasal kanuna uygun ve no .. 
mal şekilde cereyan etmiştir. Kabine, 
yeni kabinenin kurulmasına kadar cari 
işleri görecektir. 

itan 
Ankara vilayetinin Keskin ka

zasına bağlı Hüseyinbey obasr 

köyünde şimalen Hüseyinbey o -

bası camiinden Kilevli köyü ca • 
miine hattr müstakim, şarkan Ki
levli köyü camiinden kaletepe • 

ye hattı müstakim, cenuben Ka -
l~tepeden Dağdeliki • Eldirek te
pesine hattı müstakim, gar ben 
Dağdelikli - Eldirek tepesinden 
Hüseyinbeyobası camiine hattı 

müstakim ile çevrilmiş sahipli 
ve sahipsiz 560,5 he~tar arazide 
bittaharri meydana çıkarılan mo
lipten madeninin yüz hisse itiba
riyle 76 hissesi Fatma Belkia, 
Pakize, Zeynep ve Nafi Salim ve 

yirmi dört hissesi de Hafrz Mu • 
rat Fikri uhdelerine 60 sene müd
detle ihalesi icra kılınacağmdan 

maadin nizamnamesinin 36, 37 

inci maddeleri mucibince bu bap
ta bir güna itirazı olanların 36, 

37 ci maddeler muciıbince tarihin
den itibaren iki ay içinde iktısad 

vekaletine veya Ankara valiliğ.i

ne istida ile müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

1-962 

Arsa aranıyor 

Kocatepe veya civarında ve

ya Yenişehirde satılık arsa a
ranıyor. Telefon: 366f 

Uluslar Sosyetesinin 
(Başı 1 ıncı sayıiada) 

söylev vermiştir. Başbakan, kon
feranstan önceki teahhüdlerden 
başka hiç bir teahhüd yükü altın
da bulunmadığmı, ve 16/ 3 tarihli 
alman bildiriğine kadar elde edi
len ilerlemelerin muhafaza edil
miş olduğunu temin etmiştir. 

Stresa konferansı sonuclarının 
bir özet (hulasa) ini yapan Mak
donald demiştir ki: "-Bu sonuc
larm en dirizgen (itminanbahş) i 
ve önemlisi Büyük Britanya, Fran
sa ve İtalyanın, aralarındaki, da
yanışma (tesaniid) ve birliği, ve 
daha önce yapmış oldukları diyev
lerin (beyanat) hiç birinden geri 
dönmediklerini, ve giriıtikleri İ§e 
devam edeceklerini ilan etmit ol
malarıdır. Üç devletin birliği hiç 
kimseye karşı olmadığı için, gele
ceğe taze bir umudla bakabiliriz. 
Lokarno andlaşmasının bize yük
lediği teahhüdleri pekiştirdik ve 
onlara bağlı kalacağız.,, 
Doğu ve merkez Avrupasmın 

güvenliği hakkında Avam kama
rasında gündüz söylemiı oldukla
rını özeten (hulasa eden) Makdo
nald, 2/ 3 tarihli İngiliz - fransız 
diyevini hatırlatmış ve durumun 
tam böyle düzelmekte olduğu bir 
sırada 16/ 3 tarihli alma.o bildiri
ğini n ortaya çıkmış olduğunu ila
ve etmiştir. Almanyanın aüel kuv
vetinin artmakta olduğunu ilan e
den bu bildiriğ, büyük bir sarsıntı 
uyandırmıştır. Bu hadiselerin, İn
giltere ve bütün Avrupa' da yeni · 
ve hemen hemen altüst edici bir 
etki (tesir) si olmuştur. Bir and· 
)aşma hükümlerinin çiğnenişi, her 
vakit, kargaşalığa sebeb olacak o
lan bir şeydir. Almanyamn hare
keti arsıulusal karşılıklı güveni 
kökünden sarsmıştır: Çünkü hu 
hareket, Almanyanın da kabul et
miş olduğu, ve, harbsonrasmın en 
büyük ve en umud verici ıöyleı
melerinin hazırlığı sırasında ol
muştur. 

Makdonald sözüne şöyle devam 
etmiştir: 

"- Barış düzenini barımak 
( muhalaza etmek) isteyen herkeı 
bilir ki, bütün ülküler için olduğu 
gibi, barıt ülküsü için de özveri 
(fedakarlık) lere, belki ağır özve
rilere hazır olmak gerektir.,, 

Başbakan, barış davasında a
kımsarlığmdan (nikbinlik) hiç bir 

ANKARA İCRA DAİRESİ 

İFLAS MEMURLUÖUNDAN ı 

Ankarada evkaf apartnnamnda 

mukim bulunduğu bir sıra ticaret 

mahkemesi ilamile iflasına ka

raı verilen ve halen hududu mH· 

11 haricinde Halep'te bulundu

ğu anlaşdan müteahhıt SıPb 

Fansa hakkındaki masanın An

kara Ticaret mahkemesi Hamile 

kapanmasına karar verildiğı ilan 

olunur. 1-1508 

ANKARA 3 UNCO SULH 

HUKUK HAKİMLİÖİNDEN : 

Üskübün İpek kasabasından o

lup Ankara Akköprütle bakıkd 

Şükrü S-4-935 tarihinde nümuno 

hastahanesinde vefat eylemiş vo 

mahkemece terekesine vazi yed 

edilmiş olduğundan kefalet ha· 

sebile alacaklı olanlar da dahil 

olduğu halde bilcümle alacaklı 

ve borçluların ve m.ira~ılarmm 

vesaiki resmiyelerile beraber bir 

ay zarfında 3 Uncü sulh hukuk 

mahkemesine müracaatları ve a , 
lacaklarını vaktile kayıt ettirme
yenlerin mirasçıya ne şahsen ve 

liararından sonra 
şey kaybetmemiştir. Son söz ol•· 
rak demiştir ki: "- Stresa koP' 
feransının ruhu korunur, kararlat' 
yerine getirilirse, ve amaçlarındaJI 
uzaklaşılmazsa, bu konferans bu· 
lutlarm dağılıp güneşin görünuıe· 
sine yardım edecektir.,, 

Kararın Almanya'da yankıforı. 

BerJin, 18 (A.A) - lngiltere ve 1 • 
talya elçileri Lokarno andlaşmasınııı 

hükmünü yürütme yolundaki birge bil
diriği alman hükumetine vermişle!"dir. 

Bertin, 18 (A.A) - Havas bildir• 
meninden: Uluılar ıoıyeteıi konseyi • 
nin fransız - ingifiz - İtalyan k31'a • 
rım kabul ettikleri haberi üzerine, ak • 
fam& kadar alman hükumeti resmen bit 
harekete geçmemiıtir. 

Alman gazeteleri, dünya kamu..t 
düıünü üzerinde iz bırakmak amaciy!• 
yazılar yazmaktadrrlar. Bununla bera • 
ber alman ııyaaa çeven (mahfil) k.tİ 
Cenevre kararına pek fazla pşmadılar· 

Arsıulusal hadiseleri dikkatle takı"b 
eden alınanlar, Avrupa ııyaaaımda Hil· 
lerle d.anişmanlan tarafından ortaya koo 
nulmuı olan yeni metodlann olasıJı 
(muhtemel) sonuçlan üzerinde ihtiyat· 
h davranıyorlar. 

Hitleri kararlarında biç yand.r.:ı:J 

sayanlar, alman gazetelerinin sert y:ı

zılarınm dışarda büyük yankılar uyıut" 
dıracağnu umuyorlardı. Bu yijzden bu
günkü umunsama. (inkisan hayal) ç"k 
derin olmuştur. 

Berlinde « Cenevrenin kışkırtması ' 
denilen ıeyi, Almanyanın nasıl bir b
reketle kartıhyacağı sorulmaktadır. 

Dün öğleden sonra Berlinde çok ,.
şırtıcı rivayetler dola~makta idi: 

Bunlardan birine göre Almanya, 
Versay andlatmasmı toptan bozmayı a. 
sarlamakta imi§. Başka rivayetlere gö • 
re de Almanya, Pari11, Londra ve Ro • 
madaki elçilerini geri çağıracak veya 
Ren kıyılarının yadıüelleıtirilmeıi gibl 
egemenliğini bozucu teylerl kabul et· 
miyeceğini bildirecekmi§. Biraz daha 
doğru gibi görünen rivayetlere göre de, 

Almanya gürültülü, ancak daha tebli • 
kesiz bazı hareketlere bq wracaktıı 
Söylendiğine göre Hitler, bütün iç ar • 
yasa11 üzerinde bir geneloy yapd.mast" 
ru emredecekti. Bu akşam bütün ulu• 
önünde, Cenevre kararını dünyaya kar .. 
tı protesto etmek üzere radyoda konu • 
şacakb. Şimdiye kadar bunlardan hif 
biri olmadı. Bununla beraber bütün bo 
rivayetler, Almanyada ne kadar büyük 
bir sinir gerginliği olduğuna göatenıı9'" 
ye yarar. Dünkü gazeteler Cenevre hit
kümenlerine lanetler ıavunnakla kaldı. 

Y arıresmi çevenlerde İngiltereye 
karşı acı sözler kullanılmakta ve Fra,
sa ile Sovyetler Birliğine kartı şiddetli 
hücumlar yapdmakta, bununla berab.,r, 
büsbütün menfiğ görünmekten çek:niJ. 
mektedir. En çok eaef edilen §ey, ıon 
Cenevre kararının. Almanyanın uluılaı' 
sosyetesine dönmesine ve Avrupa sıya
sal durumunun düzelmesine kar§r, aJd• 

ması güç bir engel olmımdrr. 

Almanya İngiltere ve 
İtalya'yı protestc 

etti 
Bertin 18. (A.A) - Royter a1ansı 

bildiriyor: Alman hükumeti dün akşanı 
İngiliz elçisine Büyük Britanyanın Stre-ı 
sa ve Cenevredeki gidişi hakkında şi .. 
fahi bir protesto notası vermiştir. Al • 
man hüükQmeti İtalya elçisine de buna 
benzer bır protestoda bulunmuştur. 

Almanyanın bir sorgusu 
Bedin, 18 (A.A) - İngiliz ve ita!

yan elçileri Lokarno andlaşması hükü:n 
terini Almanya hükumeti nezdinde hir 
defa daha pekiştirilmesi üzerine al • 
man hükOmeti, İngiltere ve İalyanm al• 
man saldırması gibi bir fransız salcLr· 
ması halinde de bu hükümlerle kend~
lerini bağlı görüp görmediklerini sor • 
muştur. 

Konsey toplantısı bitti 
Cenevre, 18 (A.A) - Konseyin u• 

nomal toplantrsı dün ıaat 18 de ka • 
panm19tır. Franıanın 4300 iraldı göç • 
menin Suryede yerleştir:lmesine izin 

ne de terekeye izafeten takip ede

miyecekleri ve ibraz edece'derı 

vt-saik için makbuz istyel:ihr.f'le

ri lüzumu ilan olunur. 1- l!Ju7 ı vermeıi memnuniyetle karıdanrnıştır. 
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ANKARA 1CRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
AftMURLUÔUNDAN: 

l ı k rar verilen tapunun C - zalei şüyudan dolayı satılmasına a 
1 20 

l)d 45 sayfa 34 sıra 136 ve kadastronun pafta 73 ada 370 parse 
' ah ıı · ·n İstanbullu aoka· ,.. rasrnda mukayyet ve Erzurum m a esını 
~r-- 1 d · sinde saulmak liı ._ kiin ah,ap hane aşağıda yazılı şart ar aare 

ere k açı artırmaya çıkarılmıştır. 

., 2 - Evsf ve müştemilat· . . 
~•i l!ıedhalden irilir Mü büyük avlu, tahtani her ık~ kısım ~' 
~ "L· g k • d .. rt oda hır ıofa bır it k~11ı ahır, barab bir fmn iki hali, fe~ anı. o. . • ' 
6ş U havi olup on bin Jirakıymet takdır edılmııtır. 

(SATIŞ ŞARTLARI) 
3 · 5 935 tarihine miiaadi f lltıa - Saıtş peşin para ile olmak üzere 26- -

ı.ı r IÜnü saat 14-16 ya kadar icra dairesi ıayri ıncnkul .atıf me
llrluğ unda yapılacaktır. k 

... _ i - Talipler takdir edilmic olan yukardaki muhammen k ıy· 
-=t' .. ·ıı- b' b n anın 
t ın Yüzde 7,.'i ğu nisbetinde pey ak~aar veya mı ı '.r a . 
~nat ~ekt.ubu ile kanunen teminat olarak kabul edılen hazıne 

Ulerı getıreceklerdir. . 
.. S - Satış günü artırma bedeli takdir edilen .k~y~etın 

=.;de Yetmiş beşini bulduktan ve üç defa nida ettırıldıkten 
oı ra rrıezkur günün 16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale 

llncaktrr. 

.__ 6 - İtbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy-
-t. . .. d"f 
p 111 Yilzde 75 ini bulmadığı takdirde 10-6-935 tarihıne musa 1 

S~artesi gilnUsaat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci arttnnada en 

.,•rtıran talibine ihale olunacaktır. . .. 
iti - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyı mutea
~ ~trilrnediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzeme ihal~ 
içt •handen itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle~eıı 
le ~ Ytdi gün kadar mehil verilecektir. fıbu müddet zarfında ıha· 
tıa ~eli Yatırılmadığı takdirde ihale bQ%ulacak ve bu tarihten evel 
o~sek teklifte bulunan talibe teklifi veç)üle almai• ~uı .olup 
far1t lı aonalduktan ıonra teklifi veçhile ahnağa razı 1~ ıhale 
ti 1 birinci talipten tahıil edilmek üzere bu talibe ihale edılecek-

r, 'reırı·r· · nkul yeniden on 
~ 1 ı veçhile almağa razı olmazsa eayrı me . . . 
le e ~nlült ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talıbıne ıha

dılecekt' 
8 

ır. 

- u . . • 1 ~-ı·bin ihale edildikte ~" ~er ıki artırmada da gayn menku u.ıı ~ . 
ııı.:, barcııe deJJaliyle resmi müşteriye ve ihale tarihıne kadar olan 
~t-..ıri . . 

1 lll verıi ve resim ise borçluya aıttır. . 
~l . - ~rçlu " alacaklılarla diğer alakadarların bu ga~rı men
i11.ıı, ~erındeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa daır olan 
'~l . . b 'ld' ltrt arını evrakı milsbitelerile 20 gülf" içinde daıremız~ ı ınne· 

S. l&ınndır. Aksi takdirde hakları tapu aieilliyle aabıt olmadık
._tı, bedelinin paylqtırıJmasındu Jaarjç tutulacaklarc1ır. 

....:_
0

• - Artırmaya iştirak edecekler ıo~-~35 tarihinde 933/ 194 nu· 
· . •le dairemizdeki erinde herkese aç4 bulunclurulan ıartname-

UY s 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

İKİ ÇİFT FAYTON ARABASI KOŞUM HAYVANI. 

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

41 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 
Yukarda mikdarı yazılı 

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

alınacaktır. Şartname be -
delsiz olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 225 lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkQr gün ve saatta komis 

1 
yona müracaatleri. (816) 

1 - 1415 

..................... ~--------------------------,._... 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

MUHABERE MALZEMESİ İLA.Nı 
60 takım Laklanşe pili, 35.3.Mm. kutrunda demir tel 

ıle 2000 adet deve boyunlu 3 No. Mücerrit fincan satın a· 
Iınmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Hepsinin tahmin edilen bedeli 1305 lira 80 kW'U§tur. 
Şartnamesi parasız olarak komisyonumuzdan abn~caktır. 
fhalesi 25.ıv.1935 perşembe günü saat 11 de koımsyonu
muzda yapılacaktır. Muvakkat teminat 97 lira 94 kuruş
tur. Eksiltmeye girecekler 2490 No. lu kanunla şartname
de istenen belgeleri beraber getireceklerdir. (788) 

1-1359 

İLAN 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiat 36 kuruş olan 

30.000 metre yatak kılıfhk bez kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

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

mektup veya maliyeye yatmlmış teminat karşılığı aJacak
Jan makbuzlarla kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat evel M. M. V. satın alma komisyonuna verme· 
leri. (872) 1-1511 

İLAN 

6000 Adet Kiriş ipı 
4000 ,, Bağ ,, 
3000 ,, Korkuluk ipi 

Yukarda cins ve miktarı 
yazıh üç kalem ip kapalı 

zarf usuliyle satın alınmak 
için eksiltmeye konmuştur . 
Umum bedeli (8470) lira o
larak tahmin edilmiştir. 
Şartnamesi bedelsiz olarak 
komisyonumuzdan alınır. İ~ 
halesi 27-IV-935 cumartesı 

günii saat on birde komis
yonumuzda yapılacaktır. Mu 
vakkat teminat: 635 lira 25 
kuruştur. Eksiltmeye gire
cekler 2490 No. h kanun· 
la şartnamede istenen ?el
geleri teklif mektuplarıyle 
birlikte ihale saatından en 
az bir saat evveline kad3!' 
komisyon reisliğine verilrm§ 
bulunacaktır. (793) 1-1368 

20 
25~ 

4ll0 
ıs 

İLAN 

Adet yedekleme ipi 
,, Çom<1k hağ ;pi 
., Gergi h~!atı 
" Uzun de:nir halat 

1 LAN 
46 kalem muhabere mal· 

zemcsinin kapalı zarfında 
teklif edilen mektup kanuna 
uygun görülmemesinden red 
edilmiş olmakla tekrar ka· 
palı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. Tahmin edilen u
mum bedeli (11255) lira 50 
kuruştur. Şartnamesi bedel· 
siz olarak komisyonumuzdan 
alınacaktır. İhalesi 5-5-935 
pazar günü saat on birde ko
misyonumuzda yaprlacak· 
trr. Muvakkat teminatı: 844 
lira 16 kuruştur. Eksiltmeye 
girecekler 2490 No.lu kanun
la şartnamede istenen belge
leri teklif mektuplariyle bir
likte en son ihale günü Hat 
ona kadar komisyon reisliği. 
ne verilmi§ bulunacaktır • 

(871) 1-1512 

Kiralık bağ 
Keçiören Tepebaşı du -

rağında iki oda, kuyusu ile 
birlikte veri?ecel(tir. 

Müracaat yert: Ulus mat
baasında tevzi Asım 

1-1505 

SAYIFA: 7 
!CS ;: 5 

1 
Türkiye Ziraat Bankası idare 

Meclisi 

Fevkalide Umumi 
ffeyet Uyelerine 

Bildirir ki: Umumi Hcy~tin toplantı gı.inu olarak iylan 
edilmiş olan 9 mayıs, perşembe günü, C. H. P. Büyük Ku· 
rultayırun toplanu gününe rasladığından Umumi heyeti
mizin toplantı günü 19 mayıs pazar, saat 15 e bırakılmış· 
tır. 1-1517 

1- r:~:-:ı:;:ı-::--ı 
Maricllc Bahn - Fernand Gr. ey 

HllU9flffl 1111111111111111111 ltlllll1Wfl W-.tlllılltll!M:mllk- • •ı-

• 
lzmir Belediyesinden: 

İzmir Beledieysi eşya piyangosunun kcşidesi yapılmı· 
yacaktır. Bilet paraları cemi ianat nizamnamesinin 8. ci 
maddesine göre 31 mayıs 935 tarihinden evel geri verile· 
cektir. 16 nisan 935 tarihinden itibaren İzmir Belediyesi 
mutemetliğinden biletler mukabilinde ödeme işine başla-
nacaktır. (869) (1115) l-JSJ3 

rv ektep er artırma 
eksiltme komisyonundan: 

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

2 - Muhammen keşif 1006 lira 80 kuruştur. Muvakkat 
teminat akçesi 76 liradır. 

3 - İstekliler bu işi yapabileceklerine dair Maarif Ve
kaleti inşaat dairesinden alınmış vesika göstereceklerdir. 

4 - Açık eksiltme ve ihalesi 2 mayıs perşembe günü 
saat 15 te mektebler muhasebeciliğinde yapdacaktır. (825) 

ANKARA ASLİYE BIRlNCl HUKUK MAHK.KllESINDEN\ 

Dava edılen: Ankaranın Atıf be1 mahalJesınden Nhçivan Ha
san evinde Ahmed oğlu Mustafaya: 

Karınız Ankara•nın Ownan mahallelfinde Taccttın 90ka. 
ğında (45) numaralı evde Şükrü Kızı Mes'ude tarafından eYJnı wrlr 
ettiğinden yaptığı dava Uz.erine bir ay Hrfınada kocalık nzifesinl 
ifa etmek uzere eviniıre dönmeniz hakkında 13-4-935 cumartesa ~ 
nü mahkemede bulunmana ilanen tebliğ edildiği halde yevmi mez• 
kCirda mahkemeye gelmediğiniz ve bir de vekil göndermediğinls 

için rıYabınızcla mulMıılcemcnln dcvmıma karar verılmif ve muhaboo 
illede (27-4-935) cumuteei sün& uat (14) • ~. Ha1b 
nwla Yerilen ifbu rıJap Jrararıaa tadbillaadaa itibaren bq p ..... 
fında itiraz emediğiniır t81rdirde Ja&alruku uaul mabkemeJerl Jsanu. 
nunun (401) ind maddesi mudbbıcc muamele ifa ed.ilecetl tebllf 
makamına kaim olmaık liaıere !lan olunur. J-1499 

ANKARA İCRA DAİRESi GAYRI MENKUL SATIŞ ME. 
MURLUÔUNDAN: 

1 - lpouk oldugundaıı dolayı aatılmasma karar verılen tap~ 
nun 15-4-930 tarih ve cild 59 sayfa 11 numaruuıda kayıtlı w heroı 
pınan mcvkıinde vaki tarlanın 18 billC de 15 ıt-.ı •tıda yuıh 
prtlu daire.inde satılmak tızere at* artırmayı çıklnlmıttır 

2 - Evsf ve müştemilat: 
Şarkan Hali) tarlası, ıarben Pebm!, fimalen klırım ve Emin cıe. 

nuben yine Jl'ehmi tarslaile mahdut •• 4595 metre muraliıaı ..ı. .. 
da riıkidir. Heyeti umunüyeaine 689 Ura kl)'IDCt takdir oJımmuttu., 

(SATIŞ ŞARTLARI) 

3 - Sat ış pegin para ne olmak Uzere 26-5-935 tarihine müsadif 
pazar gilnu saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menılrul sat11 me .. 
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardakl muhammen kıym•· 
tin yUzde 7,5 fu nisbetinde pey akçesi veya milll bir bankanın te• 
minat mektubu 1Je kanunao teminat olarak 'luııbul edılen hulne tala. 
viJleıi getireceklerdir. 

5 - Satı9 gUnü artırma bedeli takdir edilen 1~a ,1üzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten 10J1ra aıczldlr günün 
16 mcı saatinde en çolı: artıran talibine ihale olunacaktır. 

e - ffbu tarihdeıki artırmada teklif edJlen köeı muhunmen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 10-6-935 tarıbine masa. 
dif paaartesi cUnH ııaat 14-16 ya kmdar yapıla~~ ikinci artırmada 
(iten muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmak şartile en çok artı· 
ran talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 
2280 numaralı bnun ahkimına tevfMran borç ?ıeş sene müddetle te· 
cile tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi muteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi uzerine ihale ta. 
rlhinden itibaren kendisine bedeli haleyi teslimi vezne eylemıe&I 
için yedi giln kadar mehil Yerilecektir. işbu muddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale boıulacak ve bu tarihten evel en Yukarda cins ve mikda

n yazılı dört kalem ip ve 
halat yerli mamfılatt ola -
rak satın alınmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur· 
Tahmin edilen umum bede
li (3000) liradır. Şartname
si bedelsiz olarak komisyo· 
numuzdan almacaktrr. İha· 
lesi 30. 4. 935 salı günü sa -
at on birde komisyonumuz· 
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 225 liradır. Eksilt
meye girecekler 2490 nu -
maralı kanunla şartnamede 
istenen belgeleri beraber 
getir~eklerdir. (830) 

ZAYİ 
Ankara gUınru&üniın 1486 sa

yı 21 .1 933 tarihli beyannamesi 
n aıt 6631 120 sayı 16. 1. 935 
tarıhli Cümhuriyet Merkez Ban
kasına kartı gümrükçe yazılmış 
mektubun zayi oldugu ve yenisi 
çıkartılacağından eskisinin hük
mü olmadığını mukGr bey "na
mede imzaaı bulunan Ba1 Koço 
Plakanın ıs. 4. 935 tarihli An· 
kara gümrüğüne karşı yazmıı ol· 
duğu dilekçesine dayanarak ilan 
olanur. 

yüksek teklifde bulunan talibe teklifi wçbilc aıtnja ruı olup ol~ 
madıiı sorulduktan sonra tektili veçbiJe almaga razı iıe ihale far• 
kı birinci talipten tahsil edilmek ilırere bu tatlbt jhaJe edilecektir, 
Tek\ifi veçhiJe almağa ruı olmu• ı•rri menftul yeniden on bq 
ılinlilk iJrıncJ artırmaya çıbnbralr en ~- •rt(ran talibine ihale 
edilecektir. 

1- 1438 

Ankarada tawnrük komisyoncuıu 
l\I. Fahrittin Öztunah 

1-1518 

1 - Her !iri artırmada da gayri menkul talibine ihale edildik. 
tc tapa

0
harciJe dellaliye reemi mftyteriye ve ihale tarihine kadar 0o 

lan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 
9 - Borçlu ve alacaklılarla clifer alakadarların bu gayri menkul 

üzerindeki baklarını w buaaaile faiı Ye masnfa dair ol• iddiala· 
rınr evrüı ftlÜll)İtelerile 20 gün içinde dafrmıize bildirmeleri ıa. 
sandır. Alısi takdir• llakları tapa aicllliya. abit oı-dllııp satı' 
bedelinin paylaftmJmaemclu bar~ tutuw•klantu. 

ıt .... Artırmaya iftirô edec:drkr ı•S-tsS W'lllimıde ~71 mı 

mara ile dai....Udekiverinde herirne açılr bulundurulan tartname. 
mizi cıı&uyabilirler. ı-uıo 



5AYIFA 8 

Konya Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin 1934 yılma aid heyeti umumiyenin adiyen 
ve fevkalade olarak içtimaı 31. 3. 1935 gününde yapılacağı 
Milliyet, Ulus ve Babalık gazeteleriyle ilan edilmiş ise de 
Bayındırlık Bakanlığının 28. 3. 1935 günlemecli ve 58 sa
yılı yazısında heyeti adiye ile fevkalade içtimaa aid ruz -
namelerin ayn ayrı olarak ilan edilmesi lazım geldiği hal
de bir arada ilan edilmesi muvaf ıkı kanun olmadığına bi
naen içtimaın tehiri ile yeniden ilanatın yapılması bildiril 
mi§ olmasına mebni tayin ve ilan olunan günde toplam
lamamış ve bu fevkalade içtimaın 1935 yılının mayıs ayı
nın altıncı pazartesi günü saat onda Konyada hükumet 
meydanındaki şirket merkezinde akdi ve aşağıda yazılı 
hususların ruznameye idhali kararlaştırılmış olmakla his
sedarların işbu fevkalade içtimaa iştirak edebilmeleri için 
hamil oldukları hisse senedlerini içtima tarihinden on gün 
eveline kadar makbuz mukabilinde şirkete teslim etmele
ri ilan olunur. 

Ruzne:.mei müzakerat 
1 - Sermayenin 650 bin liradan 227 500 liraya tenzili 

için dahili nizamnamenin beşinci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi: 

Eski madde: Şirket sermayesi 150 bin lira tezyid edil -
mek suretile 650 bin liraya iblağ edilmiş olup beheri on 
türk lirası kıymetinde 65 bin hisseye münkasimdir. 

Yeni madde: Şirket sermayesi beheri üç buçuk türk li
rası kıymetinde 65 bin hisseye münkasim 227500 liradan 
ibarettir. 1- 1302 

Adana: Milli mensucat Fabri
kası ıimited şirketi müdürlü -
ği.ınden: 

Fabrikamızda son sistem makinalarla techiz ettiğimiz 
boyahane kısmında kasarlı kasarsız her nevi ipklik ve bez 
ler mükemmel bir surette ve arzu edilen renkte boyanmak 
ta olduğu gibi resmi ve hususi her daire ve müesseseye, 
Bekçi, Polis, jandarma ve Mekteb talebelerine ve bütün 
ha 1 ka yarayııl1 elbiselik kumaştan hazırlamakta olan fab • 
rikamız muhterem müşterilerimiz tarafından vaki olacak 
iplik ve bez siparişlerini arzu edilen renkte boyamağı ka • 
bul ve teahhüd ederiz. 

Yeni fabrikamızın son sistem ve elektrikle işleyen iplik 
makinalannda imal edilen her numaradaki ipliklerimi.z 
Avrupa iplikleri ayarında olduğu gibi Japon mallarına fa. 
ik nefasette bulunan C C C Şapka markalı kaput bezleri • 
miz ile yurdumuzun her köşesinde tanınmış Anlan mar· 
kah kalın kaput bezlerimiz renkli kumaşlanmız ve yeni 
çıkan ipliklerimiz hakkındaki sözlerimizin doğruluğunu 
isbata kafi geleceğini muhterem halk ve müşterilerimize 
arz ve talep edilecek nümunelerin memnuniyetle müşte-
r · • --imize yolfanacağmı ilin ederiz. 1-1200 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Keşif bedeli (24196) lira (98) kuruş olan Polatlı • 

Haymana yolunun 23 + 090 ila 43 -1- 000 kilometreleri a
rasında 18 menfez inşa ile 33 + 000 43 + 000 kilometrele
ri arasında 10000 metre nıikab ham taş ihzarı kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 22 nisan 935 pazartesi günü saat on beşte 
Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklif mektublanru Ticaret Odası ve
sikası ve 1815 liralık muvakkat teminatları ve Nafıa baş
mühendisliğinden alacaktan fenni ehliyet vesikalariyle 
birlikte aynı gün saat on dörde kadar vilayet encümeni ri
yasetine vermeleri. 

4 - İstiyenler keşif evrakını ve şartnameleri Ankara vi-
1 aveti nafıa başmühendisliğinde gözden geçirebilirler. 

. (7S6) 1- 1307 

E skışenır belediye riyasetinden: 
Eskişehirde takriben 40 kilometre mesafede kaplanlı da

ğındaki membalardan şehirde yapılacak depoya kadar 
suyun isalesine aid eksiltme evelce ilin edilmişti. 

Bu eksiltmeye talip zuhur etmemiş ve şartnamesinin 
taksit bedellerinin tediyesine ait 16 ve 17 inci maddeleri 
hükümleri 936 ve müteakip senelerde yapılacak tediyata se
nevi yüzde yedi biz verilmesi şartı konmak suretiyle deği
şiklik yapılarak işin tekrar bir mayıs 935 tarihine müsa -
dif çarşamba günü ihalesine karar verilmiş olduğu ilan 
olunur. (840) 1-1463 

Ankara Cümhuriyet 
Müddei Umumi'iğinden: 

Keşif bedeli 486 lira 18 kuruştan ibaret olan keskin 
ceza evinin tamiratı pazarlıkla 22-4-935 pazartesi günü 
Keskin C. Müddei U. liğinde ihale edileceğinden taliple
rin keşif bedelinin o/0 7,5 ğu olan 36 lira 60 kuruşu maliye 
veznesine yatırdığına dair makbuzla birlikte 22-4-935 de 
Keskin C. M. U. Jiği dairesinde hazır bulunmaları ilan o-
lunur. (868) 1-1514 • 

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

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

1-1491 

ULUS 

\ Konya Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden ' 

Şirketimizin 1934 senesine aid heyeti umumiyenın aaı
yen ve fevkalade olarak içtimaı 31. 3. 1935 tarihinde yapı
lacağı Milliyet, Ulus ve Babalık gazeteleriyle ilan edil -
miş ise de Nafıa Bayındırlığının 28. 3. 1935 günlemec
li ve 58 sayılı yazısında heyeti adiye fevkalade içtimaa aid 
ruznamelerin ayrı ayn olarak ilan edilmesi lazım geldiği 
halde bir arada ilan edilmesi muvafıkı kanun olmadığına 
binaen içtimaın tehiri ile yeniden ilanatın yapılması bildi
rilmiş olmasına mebni tayin ve ilan olunan günde topla
nılamamış ve bu adi içtimaın 1935 yılı mayıs ayının birinci 
çarşamba günü saat onda Konyada hükumet meydanın -
daki şirket merkezinde akdi ve aşağıda yazılı hususla
rın ruznameye idhali kararlaştırılmış olmakla hissedarla
rın işbu adi içtimaa iştirak edebilmeleri için hami! olduk
ları hisse senedlerini içtima tarihinden on gün evetine 
kadar makbuz mukabilinde şirkete teslim etmeleri ilan 
olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Meclisi idare ve mürakib raporlarının okunması 
2 - Senelik bilançonun tasdiki 
3 - Heyeti idare ve mürakibin ibrası 
4 - Yeniden bir mürakibin intihabiyle ücretinin tayini 
5 - Müddetini ikmal eden üyelerden Konya saylavı 

Bay Musa Kazım, Osman Olgun, Ahmed Hamdi, Ahmed 
Ergun yerlerine dört üyenin yeniden seçilmesi. 1-1301 

Ankara Nümune Hastahanesi 
BaştabibHğinden: 

1 - Ankara Nümune hastahanesinin teşrihi marazi la
boratuvarı için ahşap dolap ve etajerler açık eksiltme ile 
yaptırılacaktır. Bunların tahmin edilen bedeli 3888 lira 44 
kuruştur. 

2 - Fenni ve idari şartname ile plan, model her gün 
hastane baştababetinde görülebilir. 

3 - Eksiltme 29. Nisan. 935 pazartesi günü saat onda 
Ankara Nümune hastanesinde teşekkül eden komisyonca 
yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat mikdan 292 liradır. (814~ 
1-143~ 

Karacabey Merinos Yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğünden: 

Kırk beygir kuvvetinde bir adet ağır yağ traktörile bir 
adet dörtlü Disk Pulluğu ve tali kanallar inşası için elli 
santim derinliğinde ve bir metre genişliğinde hendek aça
cak bir pulluk ile bir adet üç beygir kuvvetinde gaz motö. 
rü ve bir beygirle kabili cer bir adet kuyu Manajı ve bunla
nn teferruattan kapalı zarf usuliyle mübayaat olunacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin Bursa, İstanbul, Anka
ra Baytar Müdürlükleriyle Karacabey Merinos Yetiştir • 
me çiftliği-müdürlüğüne ve isteklilerin de şartnamesindeki 
esasat dairesinde verecekleri 400 liralık muvakkat teminat
lariyle birlikte eksiltme günü olan 24-Nisan-935 tarihine 
tesadüf eden çarşamba günü saat on beşet İstanbul Baytar 
Müdürlüğü binasında müteşekkil Merinos Yetiştirme Çift
liği Komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. (1884. 
839) 1~1461 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma [ J U. K.] 

Komisyonundan: 
Nümune ve evsafına uygun yerli malı olmak şartiyle 

(6000) tane kilim 20. 4. 935 cumartesi günü saat 15 de ka -
pah zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. İstekliler nümu
ne evsafını her gün komisyonumuzda görebilirler. Şartna
mesi parasızdır. Kilimin bir tanesi için (310) kuruş fiat 
biçilmiştir. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanun ve 
şartnamesindeki belgeleri havi ( 1860) liralık ilk teminat 
makbuzu veya banka teminat mektublarınr muhtevi tek
lif mektublarının eksiltme günü saat (14) de kadar Anka-
rada komisyona vermeleri. (752) 1 - 1296 

l~tıyaz sahi:
0

ve ~::ı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Naıuhi 
BAYDAR 

Çankm cıddtsi civarındı 

1 
Uluı Basımtvind• bısılmış· 

.1 tll'. 

Satılık ve kiralık 
Şehire yakın ycrdr. Mamak 

özü Saimekadın bahçeliklerinde 
tapulu hem bağ hem bahçe iki 

kat evi dağlık arazisiyle bera

ber satılık ve kiralıktır. İstekli
ler Mecliı matbaasında Bay M. 
Raife ba~ vurmaları. 

1- 1452 

19 NlSAN 1 

Musiki Muallim Mektebi 
.MüdürliioUüıı 

Kuzu eti 750 - 1500 
Koyun ,, 300 - 500 
İç bezelye 200 - 500 
Taze ,, 200 - 500 

,, Bakla 200 - 500 
Semizotu 200 - 500 
Kabak 200 - 500 
Dereotu 500 - 1000 demet 
Enginar 1500 - 3000 
Nane 100 - 200 demet 
Yukarda yazılı erzakın nisan 30 salı günü saat t5 

açık eksiltme ile ihalesi yapılacağından talihlerin rıı 
ler muhasebeciliğinde münakit komisyona, şartna 
görmek istiyenlerin de mektebe müracaattan. (835) 

1-1449 

Nafıa Bakanlığından 

Poz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Hay 
şa'da teslim şartiyle ceman muhammen bedelleri ( 
lira olan (60) kalem malzeme kapalı zarf usulil ile e 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 1. 5. 1935 tarihine rastlıyan çarşamba güııÖ 
at 15 te Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
pılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini, Ticaret odası vesikası ve 
liralık muvakkat teminatları ile birlikte ı. 5. 935 ç 
ba günü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi 
meleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameyi istekliler Ankarada Ba 
malzeme Müdürlüğünden parasız alabilirler. (828) 

1-1455 

Riyaseti Cumhur Filarmoo 
Orkestrasından: 
Orkestra muallimlerine yapılacak palto 

Ci111i AdedJ Tahmini bodeU 
Palto 55 24/40 

ı - Şartname ve nümune görmek isti yenlere ı 
Cebecide Riyaseti Cümhur Flamıonik orkeıtraaı 

ğine gelmeleri. 
2 - İhale günü 30 nisan 1935 salı günü saat 14 de 

kara mektepler muhasebeciliğinde mütepkkil art'lf'llll""ll 
eksiltme komisyonunda 

3 - Açık eksiltme suretile 
4 - Muvakkat teminat mikdan 100 lira 65 kUl'\lf 
S - Taliplerin bu gibi işlerde bulunduklanna dair ' 

caret odasından musaddak ehliyetname ibrazı ıtznndst• 
(818) 1-1420 

Dr. CEMS'io 

Nasır ilacı En eski oaıırlarl 
le pek kısa bir 
da lamameo ye 

kiinden çıkanr. 

Umumi deposuı lf 
~liz Kanzuk ~ 
si~ her eczanede 
lunur. Ciddi ve ..,r 
essir bir nıwr iJil 
dır. 

Kanzuk öksürük şurubu: öksürüğü kati şekilde durdd' 
rur. 1-361 / 

Türk rf ayyare Cemiyeti 
Umumi Merkezindeıı: 

Tane 
85 Sığır derisi 

315 Yünlü koyun derisi 
58 Tiftik keçi derisi 
13 Kıl keçi derisi 
97 Çıplak koyun ve keçi derisi 

Beypazarı şubemizde bulunan yukarda yazılı derile' 
açık artırma ile 27-4-935 cumartesi günü yerinde satıl' 
caktır. İsteklilerin o gün Beypazan şubemizde bulurııfll' 
lan gerektir. 1-1515 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGİ VE 

1 
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IKuLOiJ BELSOGUKLUGU _ 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 

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

ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

YENi f 
su ...... d BUGECE 

•. ~·• . . a Gaal - Hanı Jaray tarafından 
temsil edilen: 

SOKAK ÇtÇEGt 
Senenin en ıen ve eğlenceli 

almanca ıCSzlil phe~ri 

~u GECE 
En büyük harb filmi, mükemmel bLr 

sinema harikası 

Garb cephesinde kanlı 
hücfunlar 

BilyUlı: emulsiz ve muhtetem bir eter 


