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KADINLAR KONGRESİ 
Arııulusal kadınlar birliğinin 

On 'k' la 1 ınci kongresi latan bul' da top-
.. lllnağa bat ladı. Bu kongreye 
~Ylendiğine göre her vakitkinden 
aha çok ulus, daha çok kadın ka

tıbnıttır. Kongrenin üzerinde ko
llUfacağı itler soysal hayat ve ka
~ ile erkeğin karıılıklı geçimi 
ko ınımdan haylı önemlidir. Her 
.. ngrede olduiu gibi burada da 
~~levler kararlar, arzular biribi
~nı kovalıyacaktır. Her gün tasa 
ıle okudujumuz sıyaaal haberler 
Yanında bu kongrenin haberleri 
lerihnit sinirler için oyalayıcı bir 
rol oymyacaktır. Birkaç gün son· 
~~e bitecek ve hayat aöylev
·--uı, kararların üıtünde olarak 
laoınal akıtına deva medip gide · 
Cektir. 
. . Kadınlar kongresinin on ikin • 

~ııı çok mldu imif .. O öyle bir ül-

Adımız. andımızdır. 

20, NlSAN 1935 CUMARTESİ 

Londra, 19 ( .4 • .4.) - Londra deprem~ 
leri bugün ıaaı 16.26 da merkesij Lan· 
'dra'dan 3000 kilometre uzaklıkta çok kuo
"eıli ve ıürekli bir deprem lcaydetmiflerdir. 

· Arsıulusal 
Kadınlar Kurultayı 

lıtanbul, 19 (A.A.) - Arsıulu
sal Kadınlar Birliği kurultayı bu
gün Yıldız sarayında çalıfDJalan
na devam etmiıtir. Buaünkü otur
ramda iki ·komisyon aynı zaman
da toplanmııtır: ''Ahlak'ta birlik ,, 
komisyonu büyük salonda, "kadı

( Sonu 6 ıncı sayı/ada) 

~~ ' 
C. H. P. dördüncü 
kurultayı hazırlığı 
C. H. P. dördüncü Kurultayı 

may11ın dokuzuncu günü on bette 
Kamutay kurağında toplanacak
tır. 

Kurultayın birinci günü ve ıe
ceıi Ankara donanacak ve tehrin 
on bet yerine hoparlör konacak 
ve bunlarla kurultayın görütmele
ri dı§ardan duyulacaktır. 

Ankara Halkevi Kurultay' a ge
' ecek üyeler için bir oyun ve bir 

Her yerde 5 kurut 

Kronik 

Yeni yazı 
Yeni kelimeleri iyi laıllanmali, 

dilimize ve kalamıza iyi .indir
mek i~n en dofra ve lıatUm. 7°" 
yeni kelimelerle düıünmei• ol.,. 
makhr. Osmanlı Hntaluı, tiirlı da. 
fÜnÜfÜ üzerine lıarultnllf delildi. 
Eğer nazarı dikkati ililerine arze. 
derim, cümle•İni oltluia ııibi, yeni 
kelimelerle türlıçeye fellİrrnef• 
kalkl§ırıanız, gü/ünf olmalııan 
kurtulamazsınız. O•manlıeada si. 
.ze pek ciddi; görünen birçok .öa.
ler, yeni kelimelerle türkçeye f•O
rildiğinde, ataiı yakan, birer it.. 
ragöz tekerlemesini anJınr. 

ede toplanmıtbr ki, ortaya attı· 
iı sorumlar orada çoktan kotarıl
lbıttır. Arsıulusal kadınlar birliii 
adından da anlatıldığı üzere ka · 
dınların ııyual ve ıoyaal alanda 
erkekler ile, aynı hakları kazana· 
l'ak, bir olması amacını gütme':· 
ledir. Türkiye'de artı]l böyle bir 
la\'a kalmamııtır. Türk kadını, 
lıer bakımdan erkek ile beraber • 
dir. Hayatta azçok ayrılıklar gö • 
l'Üf üyoraa, türk kadınının çalıt • 
kanlığı, ve haklannı kullanmak 
)olundaki akıllı hareketi ile bun • 
lar da biraz soma ortadan kalka· 
C6.ktl1'. Türk soayeteıinin kadın 

Kultür Sosyetesinin (Maarif Cemiyettnin) 6tey (eve/si) gece ha/kevi s .. 
;-:unda verdiği balo mevsimin en neıeli ve en kalabalık balolarından biri olmu~
rur. Bll§taa bqa çiçeklerle süslenen halkevi salonları, arasında birçok ba· 
kanlarımızın, saylavlar1.11Uzın ve ıebrimizde bulunan sovyet artistlerinin de bu
lunduğu büyük bir kalabalıkla dolmuıtu ve büyiJlı bir neşe içinde eğleniyorlar
dı. Gece yarıS1ndaa sonra .Atatilrk'ün de baloya gelJMsi sürekli alluılarla kar. 
ııJandı ve ıenel neşeyi bir icat daha arttırdı. Atatürk masalarına çağırdıkla
rı sovyet konuklarıma• talıdfrleriai söylemişlerdir. 

Sovyet artistlerinden Teaor Yadan balkın istemesi berine birkaç opera 
aryuı söyledi, ye çevre.sim alan kalab• lık taralındu pek çok alkıılındı. Orta· 
lılc arJınlandığı zaman hali balkevi sa loa/arı kal:Jbalıktı. Bu baloda arkadqı
mu Saib'in yaptığr bDyilk 8aderin resm ini koyuyoruz. 

1ı de konser hazırlıyacaktır. Parti
nin Ankara kurumu üyeler için 
Ankara otellerinde yer hazırlana
cak ve Ankara Belediyesi de Ku
rultay'm sonunda bin kitilik bir 
çay ziyafeti verecektir. 

Kurultay ııralanncla her taraf
ta satılacak olan sigara paketleri
nin üzerine tütün inbiaan aabcı
lan vuıtuiyle Kurultay'm batıra 
olarak parti bayrağım ve dörtlüo
cü Kurultay'ın adını tapyan kl· 
tıdlar yapııtıracaklarchr. 

Y ıllardanberi baamakalıb Jiifüa. 
meie al.,anlar, Wime eDerl• 
mekle sevinnecililııen lııırtulmak 
imkansız olduğunu göz önüntle 
tutmalıdırlar. Bira güç olsa Ja 
nomal yol ıudur: Kelimeleri lelı 
ba,larına almalı, onlarla cümle iJ. 
manları yapmalı, ue osmanlıca bir 
•ÖZÜ türkçeye fellİrmelı Jefil, lıa
lamızın İfİndeki düfiinceyi tiirltfe 
olaralı kağıd Ü•tüne g~nnel• al· 
rQfmak/ Ancak o zaman lnlava • 
zan darlıiı ve e/ailrlifi lwJJıuJa 
sal bir ltülriim verebilirU. Bir dil, 
fiiplaaiz., bütün diifünc.leri anla
tabilmekle erııinlifini •&lerebi
lir: Bu fikir ne kadar doiru iae, 
bir dili bqka bir dili olduiu ıibi 
içine alabilir bir kalıp sanmak o 
kadar yanhıtır. 

~ ~ 

(Sonu J ilnca sayıl ad•) 

Edebiyat dilimu ıon yirmi yıl 
içinde çok ıağdelqti. Ancak, ıim-

(S•1ıla1ı çerirlmz) 

(J .. -ımanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. 27 
ı _ Oa türkçe köklerden gelen aö.lerin lcarıuına (T. Kö.) beldeli ( alômeti) konmUftur. Bunların luJr biri hakkında 11rc111 ile u.-manlarımıaın ( mü.ı.ha..u) 

yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 _ t' ~ni #uman karfılıklann iyi ayırd edilmeai için, gereğine göre, franaıscaları da yaılmlf, aynca örnekler ile konul.mu., ıur. 

3 
.. .. .. ı.. k ı· •-rı'n blloünki iflenmif ve kullanılan ıekiUeri alıntnıftır: Aalı ak olan bak, aalı ügüw ulan büküm, ıürkre "çek., kökünden , .. 

- Kol.·u ıurlu;e oıun e ımen:ı D " • 

IRn ş~kn ıcibi. 

't llr etmek = Bildirmek 
Örnek: ltar ettiğiniz tariki hareketi tasvib edi

Yorum = Bildirdiğiniz hareket yolunu uy.eun 

buluyorum. 
ı ı.ret im, İşaret (T. Kö.) 

1"1-et etmek = Göıtennek, imlemek , f pret etmek 
1 
ltal - Tutav, itcal (T. Kö.) 

lııat ebnelr = Uiraıtırmak, kaplamak, almak, tut· 

lbalc, elegeçirmek, iıcal etmek 

l.iıad \!bnek = Tanıklamak 
Örnek: Bu meselede herkesten eve/ ve herke .. ren 

eiyade sizin kendinizi İ!Jhad etmek isterim 

Bu sorumda herkesten önce ve herkesten ~ok ~
Zin kendinizi tanıklamak isterim. 

lftjL 
ıaad ebnek = Tanık tutmak 

lıtni zaz-. Yüz buruıturma 
•ıtial == Tutuıma 

Örnek: lıtial, birdenbire olduğundan bir ıey 
lcurtarmağa imkAn hasrl olmadı = Tutuıma bir
denb' ıre olduğundan bir ıey kurtarılmadı 

ı.-. etıne1ı = Tututmak 
Örnek: lftial eden otlar büyük bir orman bari

li ne aebeb oldu = Tutuıan otlar büyüle bir or

ltıan yangınına sebeb oldu. 

lfaı 
elınek == Tutuıturmak 

ı.r •tal etınek u- rnak - graı 

ö rnek: lıtig 1 ettiğinız mesele çok aıü/Ji.mdır -
lJ ~ 
graftıiınız sorum çok önemlillir. 

•• , == lıw. 

'"- ...... ... y ..... + 

htiki etmek = · Y anılamak, 11zlanmak 

örnek: ı - Bu yolda harekette devam ederse· 
niz sizden iştiki. edeceğim = Bu yolda hareke
ti sürup götürürseniz yanıllıyacağım. 
z - Kime iıtiki etmeli? = Kime sıt/alllDalı 
(derd yanmalı)? 

Şikayet etmek = Derdyanmalr 

Şikayet == yanı, ıızıltı 
örnek: ı - Şikiyetiniz üzerine bu meseleyi 
tahkike girişildi = Yanınız üzerine bu sorumu 

araştırmağa girişildi. 
2 - Şikayete mahal vermiyerelı = Sızıltıya llJl:Y· 

dan vermiyerek. 

iştirak Ortaklık 

lıtirak etmek = Ortak olmak, ortaklatnıak 
örnek: ı - Bu ıikiyete ben de iştirak ederim = 
Bu yanıya ben de ortak olurum. . . 
z - Bu işte sizinle iştirak edelim = Bu ıste sı-

zinle ortaklaşalım. -lıtiyak - Göreıi 
örnek: Çoluk çocuğa res1eın c1.wmez oır ıştıya-
lum var - Çoluk çocuia söndürülmez bir eör4:· 

sim var. 

lıve = Kmtmı 
örnek: Birçok ıpereraen sonra menımınr anTat· 
tı = Birçok kırıtımlardaa sonra istediğiai an· 

/attı. 

lıvebaz = Kırıtkan, baylan 

itaat = Uyrum 
örnek: Küçüğün büyüğe itaati lazımdır = Kü· 
çüğün büyüğe uyrumu lüzumludur. 

itaat etmek - Uyurmak. .......... 
Omek: Dnlet ba•nlırm• itaat edelim = D•v· 
Jet taaualuı• ,,.ğe/im (uyaralUJJ.) 

1 talei lisan = Dil uzabın 

1 thaf etmek = Armaianlamak 
Örnek: Bu eserimi namı alinize ithal ediyo • 
rum. = Bu eserimi yuca adınıza •rmaianlıvo

rum. 

itham etmek = Suçlamak 
Örnek: Bu İ!jte cürüm kimin olursa oısun lisanı 
halle sizi itham edecektir _, Bu iıte suç kimin 
olursa olsun halkın dili ıriz/ suçlıyacattır. 

itibar ( Bak: Revaç) = Yalım, kredi (T. Kö.) 

l tibari = Koyma 

Örnek: Bir şeyın hakiki kıymeti ile itibari lcıy
meti arasında ..., Bir şeyin gerçek degeri ile lcoy
ma değeri arasmda. 

itibaren = - denberi, - den batlayarak 

Örnek: I - Bugünden itibaren = Bugunden 
başlıyarak 

2 - O zamandan itıbaren O zamandan beri. 

itidal = Aran, yavaııma, ıinem, ılım 
Örnek: l - ller ışte fazla veya noksım değil, i. 
tidal ıle hareket gerektir = Her işte artılı veya 
eksilt değil, aran ile hareket gerektir. 
2 - Hübub eden rüzgarm ıtida/e doğru dönme
si = Esen yelin yavaşıma doğru dönmesi. 
J - Havanın itidali = Havanın ılımı. 

lt:da1 keıbetmek = Yavaşımak, yumuşamak, ılımak 
Örnek: Dört günlük <;agnaktan sonra bugün hava 
itidal kesbetti = Dôrt günlük sagnaktan sonra 
bugün hava yavaşıdı (yumuıadı, ılıdı) 

Mutedil = Orta, ılrman sinemli 
Örnek: l - Mutcdıl bır şekılde hareket etmek 
isterim -= Orta bir şekilde hareket etmek iste· 
rim. 
2 - Hava bugüa pelı mutedil = Hava bu ~üa 
pek ılıman. 

itikal = Atınma 

ltilif = Anlatma, uyuıma 
Örnek: l - Aramızda bir ltilll lıanll lflıı • 
.Aramızda bir •nlaıma olmuı l~ia. 
2 - lki devlet arasındaki itil•I• auaru - ~ 
devlet arasrndaki uyuımay• gare. 

Ademi itilif = Uyuımazhk, anbıpmazldr 
Örnek: .Aramızdaki ademi Jtilll o lrAdar mlblm 

değildir = Aramızdaki uyıqmulı! (ul• • 
mazlılc) o lcadar aaemli delildil, 

ltimad = CüYen 

J timad etmek = Güvenmek 

itiraf = itiraf (T. Kö.) 

itiraz = itiraz (T. Kö.) 

1 tızar etmek = Ozür dilemek 

Özür (Mazeret) = Ozür (T. Kö.} 

İtiyat = Ahşkan.lrlr 

itina = Özen 

İlmam etmek""" Tümlemek, tamMF •,.ala .. 

1 lminan = Dini ' ' 

ittifak = Bağl .. ~ 

lttihad - Birlik, birlqme 

lttiaal etmek - Bititmek 

ltyan etmek (Serdetmek) - Cetirmell 

l va etmek Barındırmak 

1 vaz, taviz - Deiitit 

lvicaç = Büksülme 

izah = izah (T. Kö.) 

izale etmelr = Gidennels 



IAYIFA ar 

Ji bile, Jnlfll dil a. aım .,. fen 
'1ili. konufm8 " lmllanna diline. 
inuıılmıyac:U kadar uak ve ay;· 
kındır. 
lruanlan, Wa ue lıalbleıinin en 
ılain dilflnı:e oe tlayralmına h
tlm ,özeyen 6İT roman, Jeuletten, 
UimJen ve lenden Jalaa az Jeğil, 
'1alta fQlı ıq aöyler. Bir NamJı 
Kemal'in romanını, bir de bugün
kü genclerden birinin romanını • 
lını.z: Şimdi Namık Kemal'den da-
ha derin, tlalao. ince, Jalaa geniı ue 
yiik•ek ıeyler anlatan gene, dilini, 
Namık Kemal'in bütün sarmalı kı
lifelerinden •ymuıtar. Devlet ve 
üniveraite üe, bugün irile, 19 unca 
cuır ortanmn dili ile konuıuyor ! 
Gü~lük bt.aaJaJır. ilk yapıla

cak itlerden biri, eyi yazı yazma
nın, eyi Jıona,malı gibi, ayrı bir 
.anat d efil, belki bircn kültürü o
lan her'lıe•e aynı derece lü.zunJm 
bU öJev olduja kanajatını yerleı
tinnektir. Herlta ne büyük bir 
~' ne tle yük.elı bir aytaç 
elabilir: A.nmJı ita lrcnlı tıibi Joi
ru dürü« .ö7i•N tloiru Jürim 
--·--~ ··,~ --... a· Dil J • • ,,....... ...... ,,...,._, ar. uevnmı 

Je, bütün ötelıiler gibi, aıl lt1ZU11 

lıiiltiir ,.,. ... ı.ı,...,,..tfn alacaktır. 

*** 
& 

İzmir at koşuları 
lzmir. 19 (A.A) - ilkbahar at ya. 

rqlanmn üçinciai hugin Buca ala • 
nında büyük llir .eyirci kalabalıir ö -
nünde yapddı. 

Birinci, ikinci we üçüncü kotulara 
dörder hayvu sirdi. Birinci koıuda B. 
lama:lin Zeybeii birinci B. Muıtafa -
nm Kumrusu ikinci, ikinci kotuda B. 
Fehminin Oktay. birinci B. M111tafanm 

dilberi ikinci, iiçüncü koıuda B. Fik • 
retin Tomrusu birinci sene B. Fikre • 
tin Erolu ikinci ıeldiler. 

Dördüncü koıuya alb hayvan ıirdi. 
8. Rüıtemin Sühaıı birinci B. Hamid 
Alinin Selteni ikinci ıelcli. 

Beıinci kotu:ra ela alb hayvan gir-
di. B. AkifinMargİzi birinci B. Ahme· 
d;n Grendezaa ikinci geldi. 

izam etmek = Büyüksemek 

lzen, İzan 

laz etmek = Aiırlamak 
izdiham Kalabalık 

Evlenme 

izzeti nefis (Haysiyet) = Onur 

Şeref (T. Kö.) 

f ç D u y u K L A R 
Nüfus saymu h~ırırhklarl 

Ülkenin her tarafında ·nemle 
takib edilmetke olan 11er.cl ı. ·;tus 
sayımı bazırhkları elra da şu 
malimatı aldık: 

İzmir panayırı 
onursal başkanlığı 
İzmir, 19 (A.A) - Arsıulusal lzmir 

panaym genel komitesi tanfaaden Bat
bakan lamet lnönü'ye komitenin onur
aal baıkanlıima •• Ekonomi Bakana 
Celal Bayan da ikinci onursal başkan
hlma MÇildikleri kendilerine telyuıla
ri~ lnldirilmiftir. Bu -simleri lu .. 
ftDÇla kabul ettikleri •• bqarimlar cli
lediklerini bildiren karıılıklar çevı-e -
mizde derin bir sevinç uyandımufb. 

Komite toplaablanna denm edil -
melıtedir. 

Konya'da atlı spor 
Konya, 19 (A.A) - Şehrimizde bir 

atbapor kulübü k11rulınuştur. KUlüb, 
yüretim heyetini seçmiı Te çalııma -
ya baılamqtır. Şehrimizdeki üç •por 
kulübü federasyona cirmiılerdir. 

Bilecik'te bol yağmurlar 
Bilecik, 19 (A.A) - Bir laaftaclno 

bütün vilayete yıllardanberi ıörülme -
dik derecede yajmur yajmaktadır. Bu 
yıl ürünün bereketli olacajından köylü 
sevinç içindedir. :......_--··---

ANKARA RADYOSU 
Bugünkü radyo programı 1udur t 
19.30 - Sporcu konu!uyor 
19.40 - Musiki 
Mozart Sonate 

Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 
20. - Çocuk bayramı aaatı 
20.15 - Danı muıiılrisi 

20.30 - M ueiki : 
Ulvi Cemal İki türkil 
Maasenct Elcgie 
Grieı Kalbimin biricik uacıetMln 
Ribiçki Küçük türkü 
Tepnni: M. K. Çekatovlki 
Piyano: Ulvi Cemal 
20.50 - H•rler. 

Fransa'nın ülkemize ver
diği kontenjan arttı 
Tüı-kofiıten bildirilmiştir: F ran 

sanın ülkemize vermiı olduğu 3 
ve 6 aybk aon kontenjan paylan 
qağıda aöaterildiği miktarlarda 
artırılrnııtır: 

1 - Nisandan eylul aonuna ka
dar olan müddet için verilen pay
lar: 

Bakla: evelce verildiği bildiri
len 27.900 kentale 2100 kental 
ekleuerek bu payımız 30 bin ken
tale çıkarılmıttır. 

Nohud: Evelce verildiği bildi
rilen 2700 kentale 7300 kental ek· 
lenerek nohud payımız 10 bin 
kentale çıkarılmı~tır. 

Mercimek: Bu maddeden ül -
kemize 5000 kentallik bir pay te
min edilmittir. 

2 - 1935 yılının ilk üç ayı 
içinde verilen 14 bin kentallik ar
pa kontenjanı bu müddet içinde 
ülkemizce kullanılmadığından bu
nun müddeti 6 ay uzatılmak sure
tiyle evelce verildiği bildirilen 
4544 kental 18544 kentale çıka
rılmııtır. 

3 - Nisandan hazirana kadar 
olan müddet içinde verilen kon -
tenjanlara yapılan zamlar: 

Kabuklu ceviz: evvelce veril· 
diği bildirilen 450 kentallık paya 
50 kental eklenerek 500 kentale 
çıkarılmı~tır. 

Kabuksuz ceviz: evvelce veril
diği bildirilen 765 kentallik paya 
135 kental eklenerek 900 kentale 
çıkarılmıştır. 

4 - Evvelce 2000 kental ola· 
rak bildirilen faaulya kontenjanı
mızın 1000 kental olduğu anla -
ıılmıttır. 

İşyarlar Koopratifi 
yıllık toplantısı 

Aakara ~uarlan kooperatif kuru • 
munun nomaJ ortaklar toplantı11 dün 
aaat on dörtte belediye toplantı salo -
maada :J..,.,..,.fbr. Geçen hafta çoğun 
luk olmacllinula• ;,çıllmuyan top•an 
tıya dün bitin ortaklar selmi•ti. 

Toplantıya Kamutay baıkan orun -

taiı Trabzon .aylavı Bay Hasan Saka 
baıkanlık ediyordu. Yönetge kurulu r"· 

poru okunarak onandı. Ortaklar koo -
penatif itlerinin yolunda sitmesinden 
ötürü )'Önetıe kuruluna ve direktöre 

ıünn ve aayıılannı ıundular ve )'Ö -

netse kunıhanun berilenmeıine kanır 

verdiler. 

Yeni t.ir yönetge kunılu ile miira • 
kibler seçildikten sonra, ortaklardan ö-

lenlerin özgül .ermayelerinin ıeri •• 
rilmeaine •• Ankaraclan aynlanlann 
hiaaelerinin de selettk yıl dü,ünülüp 
bir 10naca bajlanmaıma karar verile -
rek toplantıya eoa vailcli. 

Konya şehir kurulu 
Konya, 19 (A.A) - Şebir kunalu 

çalıtmalanna aon wenniıtir. Kunal, 935 

ıehir büdceaini 195 bin lira olarak ka 
bul etmiıtir. Cumuriyet meydanında 

bir cumuriyet anıtı dikilecektir. 

llJIJIJUlllUIUllllJllJllllllllHIJllUJllHllllllllllllll 
Otuzuncu kılavuz-

da aylıl{ aboneleri
miz doluyor. Gazete 
gönderilebilmesi 
çin ~imdiden yeni
lenmesi. 

• 
I· 

İstatistik gene) mudüru Celal 
Aybar bu hafta lstanbul ş hrinill 
aayım hazırlıklariyle mergul ol • 
muştur. Şehrin nuınarataj ceclveJ. 
leri bitirilmiş olup, yakın bir za • 
manda eluik numaralarla, eksik 
sokak levhalarının takdması te • 
min edilecektir. 

lstanbul'da, tehir içindeki 10 
kaza kaymakamı, be)ediye harita 
şubesi müdürü, Ye İstatistik aenel 
müdürünün huzuru iJe 1apıla11 
toplanbda teinin kesaf el ve buau
ıiyetleci aoktaıuıdan aayımda aW. 
maaı aereken tedbirler ve cüçlük
lerİI\ kaldvılmaıı çaı-eleri •Uriitiil
mÜf, konuflD&ya aonradan Vali 
Muhiddin Uıtünd&ğ da ittirak • 
mi,tir. B. Celil toplaabdan -~ 
aaynnm ana tedbirleri ve önemli 
muvaffakiyet f&J'llan hakkında 
vali ile aynca .göriitmüftiir. 

latanbul ayunmın büyi&k bit 
muvaf fakiyetle bqarılabileceif 
umulmaktadır. Sayun hazwr1tklart 
için hazirandan itibaren •iliyet 
emrine eğreti yardımcı iıyarlaı' 
verilecektir. lıtanbul fehrinin _.. 
yımı için 15 bin sayını ve kontrol 
it yanna ihtiyaç olacafı tahmin 
edilmektedir. Sayımın en geç sa • 
at ikiye kadar bitmesi için tertibat 
alınacaktır. Sayım hakkında mU. 
taleaları alınmak üzere 1 mayıst' 
ilgili daireler mümessillerinded 
bir kunım istatistik genel müdür
lüğünde toplantıya çağrılmııtır. 

istatistik genel müdürlüiü blt. 
kaç güne kadar Ankara, EskitehİJ't 
Çankırı vilayetlerinin ıehir ve köıJ 
lerinde numarataj kontrolu yap " 
hracaktır. 

Kocaeli vilayeti merkezi i14 
Kandıra kazasında ve cifti' köy ~ 
lerde yapılan nwnarataj teftitf 
memnuniyet verici görülmüıtür. 

Kabil (makule) = Kateiorİ (terim) - (Fr.) Cate· 
gorie 

Makabl = Önceki, geçen 

Mabaad - Sonra, sonraki I 
Kudret =- Erk 

Ömek: Kudreti be~riyenin bir baddı vardu1 ~ 
tasan erkinin bir ucu vardır. Kabiliyet - Yetenek 

Örnek: Kimseden kabiliyeti bari cinde olıa ip 
istememelidir = Kimseden yeteneği dışında O· 

lan işi istememelidir 

Kabiliyet (İstidad anlamına) ::=: Anıldık 
Örnek: Onun kabiliyeti daha ziyade i~timal sa
hadadır = Onun anrklığı daha çok sosyal alan
dadır. 

Kobr Kabir (T. Kö.) 

Kabul = Kabul 

Taavib = Onam 
Örnek: Bu teklifi tasıribi llıniıe arıediyorıım = 
Bu önergeyi yüksek onamaaııa .sunuyorum. 

Taavib etmek - Onamak 

Kadr = Değer 
Örnek: Kadrini bilselerdi ondan daha çok istll~ 
de ederlerdi = Değerini bilselerdi ondan aalJ4 
sok laydalrutlardı. 

Kadirclan. bdirfinaa = l>eterbiJir 

labar etmek - Göıtermek, açığa vurmak , ızLar et
mek (T. Kö.) 'Kabiliyeti intiba sahibi = Duyutlu (Bak : His) 

Kabiliyeti inhilal - Erigenlik (Bak: Hail) 

Örnek: Bu hareketinizi candan gönülden tasvib 
edt>nler arasındayım .,,,. Bu bareketiniıi candaıı 

gönülden onayan/ar arasındayım. 

Örnek: Büyüklerimiz sok bdirdaa (kadirşinas~ 
adamlardır = Büyüklerimiz çok değerbilir a
damlardır. 

lztirap - Göynü 

lstiaaa etmek - izin istemek 

J 
lale=Çii 

Örnek: Nesimi aevbabar Jaleler saçsın = Baba
rıa esini riğler saçsın. 

1an = Azgın, kükremit 
Ornek: Şiri jiyaa = Külıremiı aslaa 

K 
• =Çirkin 

Örnek: Bu, pek Jıabıh bir harekettir = Bu, pek. 
çirkin bir harekettir. 

= Çirkinlik 
Örnek: H areketiaizin huslla ve Jwbbuau sizdttn 
%iyade sizi görenler anlar = Hareketinizin gll
sellik veya çirlcinlilini sizden ziyade sizi gören
ler anlar. 

= Olabilir (Bak: Mümkün) 
bilmek fiiliyle tasrif edılir) 

(Umumiyetle 

(makule) .... Gibi, .&eJİd, türlü, cinı 
Omek: Bu kabil (bu makule) adamlardan hiç 
'lıoılaamam = Bu gibi (bu ~ept, bu türlü, bu 
clas) adamlardan hiç hoşlanmam. 

Kabili tahkik = Gerçinlenebilir (Bak: Hakikat) 

Kabili tahakkuk = Gerçeklenebilir (Bak: Hakikat) 

Kabili inhina Bükülür (Bak: Gayrikabili inhina) 
Örnek: Kabili iabiaa olan pyler üurinde i§le
melı daba kolaydır. = Bükülür ,eyler üzerinde 
i~lemek daha kolaydır. 

Kabili inhilal - Erir (Bak: Hall) 

Kabili inhilal maddeler = Erirler (Bak: İnhilai) 

Kabili bazf ... Kaldırılabilir (Bak: Hazf) 

Kabili afiv = Bağı§larur, bağıtlanabilir 
Örnek: Doğrusu bu cürmünüz kolay kolay kab.'

li afiv görünmüyor. = Doğrusu bu suçunuz ko

lay kolay l::ığı~l.ınır ( bağ11lanabilıı) gorunmü
yor. 

Kabili ekil Yenebilir 

Kabili izale - Giderilebilir 

Öı nek: Bu lı: Tce kolayca kabili iı-:aledir. = Bu le
ke kolayca g ıc cr11 bili:-. 

Kabili itiraz = Söz ıötürür 

Örnek: Sözünüz pek doğru ise de, bir no'ktai 
n3Zardan kabili itirazdır = Sözünüz pek doğru 
1u de, bir bakımdan sör g6türür. 

Gayri kabili İtiraz Söz 11ötünncz 

Örnek: Gayri kabili itiraz bürhanlarla slJ:tllnü 
ispat etti - Söz götürmez kanıtlarla sözünü 
tanrtladı. 

Kabile - Ebe 

Kabile Oymak 

Kabl Önce 

Örnek : Kablettarih - Tarihten önce. 

Kabua Karabasan 
Örnek: Bütan gecem mabul bir kabus içinde 
geçti = Bütün gecem korkunc bir karabasan i
çinde geçti. 

Kabza = Sap, tutak 

Kabzetmek - Almak 

Kaddii kaınet - Boyboı 

Örnek: Kaddü kamet inin gözelliline hayrın ol
dum - Boyunun bosuaun fÜHlliliM hayra
dım. 

Kader (Mukadderat anlamına) = Kader (T. Kö.), 

keski) - (Fr.) Destin 

Tali 1 - Tali, 2 - Sur (T. Ko.) = (Fr.) Chan· 
cc, sort 

Kadid - Kurada, iskelet 

Kadih, seb, ıetm Söv1ıü, ıövmt 

Zem - Yergi, yerme 

Zemmü kadih = Yergi ve sövgü 

Kadim Bayrı 

Örnek: Minelkadim bu koy halkı bu ormandan 

ihtitab edegelmiştir ı:::a Bayrıdanbcri bu koy hal

kı bu ormandan odun kesegelmiştır. 

Kıdem = Öncelik, bayrılık 

Kıdemli Yümlü, uğurla· 

Kuderna - Eskiler 

Kadir, zikudret = Erkmen 

Örftek: Kadir ona derlttr lıi hngl iı~ vaıly.t et 

se bir encama is•/ eder = Erbneo ona d•rler lci 

hangi işe el koysa bı'r sona götürür. 

Kadirnaıinaı = Değerbilmez 
Örnek: Ona karşı ~k bdirna~inas davranıkll 
= Ona kar§ı pek değerbilmez davr•alldı 

Kafi = Yeter 
• 

Örnek: Artılı bu sıkıntılar kili = Artık bll: 
sıkıntılar yeter. 

Bu kadarını kili görmedlaiz mi/ - Bu kadar, 
rznı yeter görmediniz mil 

Kaffe = Hepsi, bütün, tükeli 
Örnek: Kal/esi aynı cinstendir = Hepsi ayaı 
cinstendir. 

Gayrikafi - Yetmez 
Örnek: Bu k•dar ay gayrılcllidir • Bu hdd 
çalııma yet~•. 

Gayrıkali bulduğum bu aaJ{;mat üt ona 1111 
mühim işi tevdi edemem - Yetmez bulduğum ba 
bilgi ile ona bu önemli işi \teremem. 

d 

ÖNERGELER 
Kılavuz •özleri merine, her liatenin 

(ULUS) ta ,ıktıiından bQflamalı ma• 
bir ay İfinde, i.teyenler yeni bir öner
ge ileri mrebilirler. Bunlar T. D. T. C. G• 
nel Katibliğine ıu ıekil altında göml.ri
lecektir: 

t ~' Osmanlıca . . . . . . . kelimesine KıJa-
vuzda ...... karşılığını uygun (ya-
hut: yeter) görmüyorum. 

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

Önergem şudur: ••••• (1) 
İmza 

( 1) Burada bır onerge gusıerilmiyen yazılar 
1 üzerine bir şey vapılamryacalctır. 
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Almmıyo mektubları 

\rsıulusal birin~i sovyet sineı:ııa f estİvr' U 

~apayel filmini sahneye koyanlarla 6u filmde .oynayanlardan diJrdlJ: Sok!s:. 
::area: Rejis~r S. VasİJiyef (Lenin ni~a~ı), ar.tis.t L. 1:~.it (cum.uriyet s~ ç· 

artisti), artıst S. Sura (cumuriyet seçkın artıstı), reıısor Gorgı VasiJyef 

(Lenin nişanı). 

d 1935 aeneainin yirmi ıubatın -
a Moakova' da açılan uluslarara-

11 sinema bayramı, bir ıene evvel 
:nbaharda Venedik'te yapılan 
kous~~r~rası ainema hayranım&, 

nıunıst Rusya'nın sinema ala· 
n.lrnda iktidarını kapitalist millet • 
ere ·· . B goıteren hır cevab olmuttur. 

ı u bayrama aınerikalılar ingiliz· 
er f ' 

1 
ı ransızlar, İtalyanlar yuııanlı· 

ar b l ' l'l' u garlar, polonyalılar, isveç-
. • er, çekoslovaklar, holandahlar, 
~.a?lılar, çinliler bir veya birkaç 

1' 1den mürekkep heyetlerle itti ~ 
ha.k etmitlerdir. Murahhasların 

epsi 84 e yakın idi. Yalnız fran 
31~ murahhasları 14 kitiden mü -
tekkepti. Bunların içinde dünya· 
ca tanınmıı sinema makineleri 
Düh~ndisi ve fabrikatörü Andre 
.. ebrıe ayarında kiıiler bulundu • 
k~ gibi Marie Glory gibi sanat • 
harlar da bulunmakta idi. ita/yan 
~Yetinin ba§tnda Roma terbiyeoi 

Btnema E t 'tii" ·· M '"d.. " F t ns ı m u uru on a • 
1l1Q, Polonya heyeti murahha•tUC· 
llırı başında Polonya /ilimleri bü • 
roau Müdürü Relidzinski vardı. 
1-Ier heyet beraberinde milletini 
tenısil edecek kadar filim getir • 
tn.işti. 

Fransızlar Julien Duvivier'nin 
Çevirdiği Marie Chapdeliane'i, 
Jacques Feyder'in çevirdiği Pen • 
sion Mimosa'yı, Rene Gl:- · r'in 
• Son Milyarder - ini, fransız mu
rahhaslarmdan Marie Glory'niı 
0Yna.dığı - Tenacity gemisi· ni; 

İngilizler: Victor Saville'in çe· 
Yİrdiği • daima genç • i, Tbomaa 
Benkley'in Dickens'in romanın • 
dan alarak çevirdiği • Antikalar 
~ağazası - m, - VIll inci Hanri' • 
n~n bayatı • nı, King Vidor'un çe
v1rdiği • Günlük ekmeğimiz· i ve 
Micky Mouse'u; 
... Polonyalılar: Laitis'in çevirdi· 
g~ - Genç orman. ı,Gardan'ın çe
vırdiği - Tali . i ve - Aşkın elifba· 
sı - nı. 

Amerikalılar: Georges Zukor· 
'-in çevirdiği - Küçük kadınlar • ı, 
ve Kleopatra'yı; 

İtalyanlar: Venedik'te birinci 
~ükafatı alan ve en iyi İtalyan fi
ırnlerinden saydan Theresa Gon-

falo · ., · L s· d' u· . merı yı, a ıngnora ı tu ı· 
Yı, - 1860 • unvanlı Garibaldi'nin 
haya~ına ait bir filmi, ve bunlar • 
~a.n başka kısa metrage'lı vesika 
fıJrni, Littorio'yu, Sabauda'yı, Li
do di Roma'yı; 

İsveçliler: "Vermland,, ismin • te bir sanat filmi ile kısa metrage' -
k' · ~eninki ve benimki - isminde
k ~ fılıni, telefon makinesinin im • 
anlarını tetkik eden - Hamilton'· 

un kuryesi. adındaki filmi,· Tat· 
go - adlı bir sanat filmini ve niha
ket - eski Stokholm - , - Küçük bir 

asabada bir gün adındaki se • 
Yahat filimlerini getirmitlerdir. 
S Bu ecnebi filimlerine karşılık 
d ovyetler de: S. G. V assilieff kar· 
eşlerin çevirdikleri Lenfilm'in 

tnabsulü, Çupaief'i, Kaufmann'm 
Çeyirdiği Moskova civarındaki 
tayyare bayramına ait • Aviomar· 
c?e - ı, Kheifetz ve Zarhi'nin çe • 
vırdikleri Lenfilm'in mahsulü • Sı
cak günler . i, Vorotilof sanator • 
Yonıunda Kızıl ordu azasının ha· 
Yatına ait "Vatanın bir hediyesi,, 
tı~, T rauberg ile :<ozintseff'in çe· 
v~rdikleri - Maxime'in gençliği • 
nı Si · ,. .. · , ·· e ' avıne ın scenarıo suna gor 

lüler - i, Ptouchko'nun çevirdiği 
• yeni Guliver - i, Bek·Nazarof'un 
P epo' sunu göstermişlerdir. 

Filmlerin kaffesi murahhasla
ra ve bütün Sovyet sineına alemini 
temsil eden rejisörlere, meUeur en 
acene'lere, sanatkarlara, opera · 
teur'lere gösterildikten sonra Sov -
yet sanatkarlarından ve ecnebi 
murahhaslarından mürekkep bir 
jüri filimlere mükafat dağıtmıştır. 
Jüri reisi sinema nazırı Şumyab -
ky idi. Azalar da, Debrie, Arosev, 
Pudovkin, Ayzenstayn, D" v'-'n • 
ko'dan ibaretti. Jüri birinci rr.ükS-

. tı Sovyetlerin, hakikaten bir ~alı, 

·1. "· S. S in halk komiserleri konseyin· 
de sinema ve fotoğraf sanayii §efi ve 

U .R. S. S ia merkezi icra komitesi 
ilyesinden Şumyatski Yolda§ 

eser olan Çapaief filmine verdi. 
!kinci mükafatı, Rene Clair'in çe • 
virmiş olduğu (Sonuncu Milyar -
der) ismindeki franıız filmi aldı. 
Üçüncü mükafat canlı desenlerde
ki mahareti için Valt Disney' e ve· 

rildi. 
Jüri bundan sonra Jacque& 

f eyder'in çevirnıiş olduğu Pensi· 
on Mimosa ismindeki fransız fil • 
mine, amerikahlar tarafından ma
car sanatkarlariyle beraber mey -
dana getirilmi~ olan Peter ismin • 
deki filıne, Moskova Studyosunun 
(Tayyareciler) ismindeki filmi ile 
(Yeni Guliver) ismindeki filmine 
United Artistes'in, King Vidor 
tarafından çevrilen - Günlük Ek
meğimiz • ismindeki eserine, Lon
donfilm'in - Sekizinci Tanri'nin 
Hususi Hayatı • adındaki filmine, 
birer takdirname vermİJ ve 4 Mart 
akşamı festival Rus sinem~cıh~ı: 
nm büyük bir muzaff erıyetanı 
kaydederek nihayet bulmuıtur. 

Burhan ümit TOPRAK 

1934 de s··mer Bank 
Sümer Hank devieün yapıcı ve 

işletici elidir. Bizim gıbi, devletin 
ekonomi aianında yapıcılığı dava
sının peşine düşmüş insanlar için, 
Sümer Bankın çalışmalarım büyük 
oir dikkat ve titizlikle takib et
mek bir öd:!vdir. Onun için ban· 
kamn çalışmalarma, ta kuruluş gü
nündenberi iJgilendık. Bugün de 

, 1934 yılı besa'üları masa;nızm üze
' rinde serili duruyor. Bankanın 
yaptıklarım ve anlattıklarım, ya
kından gördük ve dinledik. Bu he
sablar, ekonomide devletçiliğin U· 

mud dolu ilerleyişini, p~k canlı ve 
dirizgen bir şekilde gözümüzün 
önüne koyuyor. Bunlar davamı· 
.zın isabetine ve erkliğine canlı bi
rer belgedirler. 

Sümer Bank'ın çalışmaları bu
gün iki yoldan ilerliyor: 

1 - Bankanın bugün devletin 
eskiden kalma fabrikalarını bugü
nün isteklerine uydurarak rasyo
nel bir şekilde işler bir hale geti
rip onlardan en yüksek verimi ala· 
bilmek. 

2 - Beş yıllık sanayileşme pro-
gramının en büyük kısmını kur
mak ve onları işletecek uzmaola
rı ve işçileri yetiştirmek ... Gün geç
miyor ki, bankanın bu yoldaki ça· 
htmalarmdan konuşmamış olalon. 

Sümer Bank fabrikaları, durmadan 
gelişen türk sanayii içinde 1934 yılın· 
da da en yüksek verimi vermiştir. 

Feshane yünlü kuınaş fabrikasmda 

yenilikler yapılmış, kamgarn kısmı iş· 
letilmeye başlanmış, eski iplik makine· 
Ier! baştan başa onarılmış ve bir yıl 
öncesine bakılınca fabrikanın verimi 

yüzde 30 artmıştır. 
Hereke yünlü kumaş fabrikasının 

verimi bir yıl önceye bakılırsa yüzde 
59 artmı~tır. Fabrikada gerek işçi bul· 
ma.k, gerekse işçi yaşayışının düzeltil. 

mesi için işçi evleri yapılmıştır. 

Bakırköy bez fabrikası geçen yılın 

ortalarında genişletilmiş , 3.000 iğden 
10.000 iğe çıkarılmış ve verimi bir yıl 
önceye bakılırsa yüzde 31 artmııtır 

Beykoz ayakkabı faıbrikasının veri

mi yüzde 54, deri fabrikasının verimi 
yüzde 83 artmıştır. U,alc şeker fabri. 
kası. genel şeker durumuna bağlı olan 
verimini bir yıl öncesine bakıhrsa, an· 

eak yüzde beş arttırmıştır. 
Verimi bu suretle artan Sümer 

Bank kurumlarmm aatıtları üze· 
rinde durmaya değer.. Sümer 
Bankın bugün işlettiği fabrikala
rın çıkardıktan malların bundan 
önce başlıca alıcısı devletti. Bu 
fabrikalar, halk ihtiyaclarma yarı· 
yacak mal çıkarmaktan daha çok 
"beylik,, için çalışırlardı. Çokluk 
rakibsiz olan bu satışlardan fab
rikaların ticari bir ıekilde çalışıp 
çalışmadığını anlamak kabil de-

ğildi. 
1934 yılında genel satışın yüzde 

23 ü devlet ihtiyaclarma ve 77 ıi 
piyasa ihtiyaclarına çevrilmiıtir. 

Sümer Bank fabrikaları çıkar· 
dığı eşyaları satmak için rasyonel 
bir satış sıyasası kovalamakla be
raber, hesablar gösteriyor ki, sa· 
tıtm hızı; iki yıl önceye bakıl:ın· 
ca, 1934 yılında, biraz yavat yü· 
rümüttür. Bankanın en çok kume; 

• 

satışı üzeı ande kendini duyuran 
bu yavaşlamayı, bir yandan 1934 
de istem darlığı karşısında rakib
lerinin çok çalışarak fiat kırma 
yollarına sapmalarına ve alım ka
biliyeti darlığının halkı daha ucuz 
mal aramak yoluna sürüklemesi
ne ve aynı etkilerin ısmarlamalar 
üzerinde de kendisini gösterme
sine atfediyor. 

Hükumetin aldığı tedbirlerin 
sonuncu olarak çı~mm artması 
yüzünden çıkı mevsimlerinde ham. 
madde fiatlarımn yükselmesinin 
yerli sanayiin rasyonel bir al~ 
sıy~sası kovalamasını gücleştire
cegı bankanın raporunun bir ye
rinde yazılıdır. Bu noktanın hüku
metin bu tedbirleriyle büyük içpa
zarm alım kabiliyetinin artmasiyle 
telafi edileceğini dü§ünerek üze
rinde hiç durmıyacağız. 

Banka bir yıl içinde 2. 151.000 
liradan çok para kazanmıftır. Bu 
kazancın 1.305.000 lirası fabrika
larmdan, 384,000 lirası ortakhk
larındandır . 
.s~mer Bank'ı henüz el değme

mış ıçpazar bekliyor. Yerli ham· 
?"addeye da~anan büyük sanayi 
ıçpazarın gehşmesine temeJ ola
caktır: w~ü~e~ Bank, fabrikalariy
le ektıgınt bıçecektir. 

Kütahya aaylavı 
Naşid ULUC. 

__ ==z; 

Gündelik 

KADINLAR KONGRESİ 
(Başı 1. inci sayrfada) 

ve erkek sorumu üzerindeki hare
keti dünya kadınlığı tarafından 
çok özen ile inceleştirilmeğe değer 
yüksek bir öz taşımaktadır. 

Kadm · erkek kavgası iıteni • 
len soysal yükselmeyi kolaylaştı· 
ra=ak bir yol değildir. Her kavga
nıu sonunda elde edilen sonuçlar 
kesin ve devamlı çareler olmak
tan uzaktır. Bir düzenin devamı 
hayatın hangi alanında olursa ol : 
sun, ilgili tarafların onu içten b• 
ğenmeleri, onamaları ile gerçekle
fİr. Bir tarafın öbür tarafa zorh • 
yarak, üzerek yüklettiği 19ylerin 
devamı da, verimi de az olur. 
Onun için ulusal ve soysal hayat
ta ne kadının, ne de erkeğin yen • 
mesi veya yenilmesi sevinilecek, 
ve kendisinden hayir beklenecek 
bir hadise değildir. Hayirli ve ve
rimli hadise kadın ile erkelin el· 
ele vererek beraber çalıtmaları ve 
her çeşid it alanında karıılıkh 
güderi ile bir bütünlük gösterme -
leridir. 

Bir bedenin ıu veya bu parça
sı nasıl bir üıtünlük dileğinde bu· 
lunarak öbürlerine hükmedemez • 
ıe, bir aoıyetenin kadın ve erkek 
üyeleri de öylece bencil arzular 
ileri süremezler. İtin ve 6dev'in 
çetidine göre §U veya bu üye ilk 
plana geçebilir. Her erkek her ıey 
olamadığı gibi kadın da cinsine 
tanınan her haktan ancak kendi 
özel gücü derecesinde faydalanır. 
Erkeğin bugün eıki dütüncelere 
takılarak üstünlük ıatmağa kal -
kıtması ne kadar yanlış ise kadı-
nın da cinai ayrılığı kalktıktan 
sonra aynı şekilde harekete geç -
meai o kadar uygunsuz olur. Ka -
dın erkek geçimi bir arda içinde 
ne ise aosyete içinde de öyledir. 
Biribirleriyle hoş geçinmek ve ve
rimli it görmek istiyenler yalnız 
kanunlara aığınamazlar. Kanun. 
lar kadar sevitmenin ve içten ge
len duygular ile karşıhklı yardım
da bulunmanm da bu yoldaki bü
yük rolünü unutmamak gerektir. 

Zeki Mesud ALSAN 

••• 

MADA!\I FEGARA 

Yapılan Mosfilm'in mahsulü · Pi· 
~rre Vinogradoff'un hususi hay~ 

• nı, Ennler'in çevirdiği - Kö} 

Dünkü maçtan bir enstantane(yazısı 5 inci sayı/ada) 

Madam f egara bugün lıtanbul
dan tehrimize geldi. Modellerini 
bugün öğleden ıonra Ankara Pa.. 
lastaki hususi dairesinde ve pazar 
günü öğleden sonra Ankara Palu 
salonlarında teşhir edecektir. 

Üçüncü Raylı' da iş 
1ıtanbul, 14 nisan 1011 

lıtatiatikten 1928 - 1933 arumdald 
alman cbı tiuretini gösteren pa n.bmo 
ları AlıTonun ( ı). 

EMTiA TİCARETi 

ldb.alit ıı.r.~t 

1928 14,001 12,278 

192~ 13.447 JJ.483 

1930 10,393 12,036 

1931 6,727 9,599 

1932 4,667 1,739 

1933 4,024 ~,871 

IENEL TiCARET 

Jdha.lat lbraCAt 
1928 lS,679 J:\228 
1929 14,027 l4,2UI 
1930 t0,852 lZ,656 
1931 6,957 10,116 
1932 4,878 sof!"' ' '"' 
1933 4,395 4,140 

Dıt tlcıar.tin bu azalınııuı Alman,.. 
da ıınai üretim (iıtlbaal) duylumu1111 
(hacim) daraltmıı 1928 de yb olan 1-
retim, 1931 de 73,6 ya 1932 de 61,2 ya 

1933 de 70,6 ya inmiı •• Almanyadıı 
1933 ün ilk ayında iııizleria .. yııı (hal
kı yÜ:ı; binden fazla olan telıbferde bi• 
de 81 u olan ıehil"lerde 14 olmak&.. 
re) 6,000,000 a çılonıtb. 

1870 den ıoDl'a A..lman,raam -.ır

ıanayilepnoti; bir taraftan AJınaıı,.,. 
yabancı memJeketlvden b1J1k lr&rr•ı 
tarın clrmeaine, Almanyanm zeqha • 
leımeelne, Almanyada pn1ik (rtlali)' 
düzenin.ia (ıeviyealnhl), IHm. ..... 
hayatımın yükıelmealne ,_dan etsrıııfı1, 
öbür taraftan; 

a - Alman milletlnl ilenci ltincle 
ikiye bölerek, 

8 - ve Alman7anıD tallhhlİ .,_ 
uluıunun batadlayamıyacıail (lılldm o. 
lamıracafl) araıukı .. 1 llgü .. (maa. • 
ıebetlere) bağhyarak, 

Almanyayı zayıflatmqt:L 

1914 • kadar Almanyacla • ba • 
ıal ~om, ne de Alman,_. 
talihini alman ımırlarmdaa ..... gı ' 
karmanm saral'lan a6n1n....._ M ..... 
lı:ete dqardan aılrea bflytlk imanı' .. 
paylarma u da dlfM, ala.a l~ 
onu ıu ft1a bu ıerfhoene ( ... ~: 
ablmalmuı koruyaeak geçlıın ••hapa 
ratorluiun harbtan önceki ~-!.J 
ekonomik temellen dayaum 
(kudreti), alman uluıuna alman taH • 
hini kuanacak bir bftyü1d8kt. ı&rlnl
yordu. 

Alnwal.r imparatorluia inanı,.... • 

lardı. 

1914 - 1918 bulunda aılıınan ~ 
ratorlufwnm dayandıiı a.mel ç31dt, 
Dört harb yılı içinde AhnanJa aç kal. 
dı. Ve banıı harbt kaybeden Alman,.... 
ya beklediğini vermedi. Almımya ~ 
temlekelerini ve bUtün dünyadaki 8• " 
gen (aerbett) pazarlannı ka,hetti. 

1918 - 1933 anıırndald 14 yılldı 
alman tarihi, kurulutlan 1870-1914 
Almanyuma benziyen bütün memJe • 
ketler için den alınacak örneklerle do

ludur. 
Dıtardan gelen gelirin ualmul 

memleket içinde iıaizliği arbrmıf, aç 
Irk ve açlıktan doğan kin uyual partile 
rin en ön kavga dize (saf) alınde Almaa 
yada kutaal (mukaddes) her ıeyi yık -
mı§, dört yıl ıınrrdan 11nrra almanbk 
onuru için harbeden alman orduıu 1911 
den ıonra yurddaı harblarmın ıaflan
na kanımıı, milyonlarca alman, ulusal 
ve arınıluaal bayrak için alınan sınır -
lan içinde kan dökmüştü. 

1870 - 1918 Almanyaaı iç ve dııta 
çökmüttil· Almanya ne arlık bu temeli 
yeniden kurabilir, ne de gelecek yılla • 
rın güvenliğini (emniyetini) böyle bir 
temele oturtabilirdi. Almanya 1918 den 
ıonra kendine boyun eğmeyen pazarla· 
ra ordular, donanmalar göndereme:ı, n 
yoksullaşan dünya pazarlanm t,.k bap · 
na zenginleştiremezdi. 

Yeni Almanya ancak yeni bir temel 
üzerine kurulabilirdi. Bu yeni temel 
için de yeni bir görüşe ve anlayışa ihti 
yaç vardı. 

Naıyonal ıoıyaliatler öçiincü rayfııa 
böyle yeni bir görüı ve aıılayıtla '°"" 
dular. ilk adımda Almanpda köy, Ilı 
ekonomi, ilim, tanat Uih .. mh- lo~ 
olarak 1M varsa hepainl •ı .u.,mcı.. 

( 1) Rakamlar uıUyon .. mark ala ' 
rak ownmalı&r. 
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Alman manevrası 
14 Nisan tarihli La Repüblik'ten 

'Oçün::ü rayh, bir zamandanberi, po. 

Htfliasına karşı yapılan muhtelif reak -

tiyonlardan oldukça müteessir görün 

wcJcterlir. Daha önce de, Ak Kitab'n 

5ıkma sr, İngiltere, ne kadar barışçı gö

Minse ve sanılsa da, hiç de kendini büs -

biltün bırakmaya yanaşmıyacağını ona 

anlatmıştı. İtalyada bir sınıfın birden 

bire askere çağırılması, Fransa tarafın

dan alman bir takım korumsal tedbirle, 

Sovyetler Birliğinin !.esin duruşu ve si

llhlarının duyulur derecede arttırıl -

ması, B. Musolini'nin Paris'e bir birleş

me önergelemesi, B. Potemkin'in B. La

val'den nisan sonunda bir fransız -

aovy...t anlaşm. sr imzalamak varli ko -

parmak için ısrarları ve B. Laval'in bu 

vadi vermiş olması, bütün bunlar Al -

manya'ya Ren, Avusturya, Doğuda ol • 

ıun, hangi yöneyde olursa olsun dev -

Jetlerin kendilerini korumaya hazu ol

duk· • mı gösteriyordu. 

BB. Laval ve Musolini"nin Stres.a' • 

da.ki müdahaleleri gerisini tamamladı. 

Tuna paktına girecek bütün devletle -

rin konferansı 20 mayısta Roma'da top
laıilllaya çağırdacaktrr. Bu konferans 

aarih bır saldmşmamak paktiyle sonuc
lanacaktı. Ött: yandan, İtalya doğu pak-

tını imzal.ımayı kabul edecek gıbi görü

nüyor, ve Sovyet - fransız anlaşması 

Tuna Avrupasnun bugünkü durumunu 
da muhafaza etmeye yanyacaktır. Bu 

,artlar içinde, Almanya'nın güney ta · 

rafında bir şey yapabilmesi hiç olmazsa 

timdilik çok güç olacaktır. Ve Doğu 

tarafmda bir hareket de - belki Ale -

mel noktası müstesna - Çok dctha teh

likeli olacaktır. 

Şüphesiz, bu Avusturya nazi parti

ainin teşkilatlanmasına en.gel olımyor, 

ve Avusturya propagandaamm yeni 

merkezi Dresd de yede~J olduğu ve 

eski veya emniyet memurları tarafın· 

dan idare edildiği söyleniyor. Bavyera 

Daşo kampmda toplanmış olan Avu -

turya alayının da her olasrya karşı ha

arr tutulduğu bile sanılıyor. Gerçekten, 

sınırm genişliği ve diJbirliği dolayısi

le Almanya'nın Avusturya'da bir uı 

çıkarması ve bunu, resmen üzerine alm

mıyarc.k, yarı resmi bir şekilde koruma

r.1 her ..:.-ıman imkanlıdır. Her halde Al

manyayı tekrar idare edenler, iimdililı: 

Avusturyada Danzig hareketini teluar

lamak ve Viyana'da bir nazi bükfuneti 

yerleştirmekle kalacaklardu. Almanya, 

bundan sonra, avusturyalı.larrn kendile

rine istedikleri idareyi vermekte hür 

olduklarım i'cri süreceklerdir. Alman.. 
ya, başkalarının da karışmaması şarti

le Avusturya i~erine karışmamayı te

ahhüd edecektir, 

Bu şartlar içinde Kuçü.k anlaşma ve 

İtalya işe karışacaklar mıdır? Burası 

tüphe1id ir. 

Avusturya 18 yıllık bir hayata sa • 

bibtir, benzediği İsviçre gibi, Çekos -

lovakya gibi, Macaristan gibi yaşa -

maktadır. Derin araştırılırsa Viyana'

da yaşıyanlar berlindekilerden daha mı 

ınuhalı!:lctsiz<lirler? · Bu pek kesin de

ğildir. Avusturya daha on yıl hür ola

rak yaşasın, ve on yıl içinde Tuna kom

~ularma yakınlaşarak bir ekonomik 

dilzen kursun, Almanya'ya katılmak 

flkri suya düşmü§ olur. Berlin'de de 

Jar. Ve rayhı, alman uluııunun geçim, 

genlik ve güvenliği için bir siper yap

blaT. 

asıl bLLndan korkulmaktadır. Ve belki 

Vatikan'da da umulan budur. Alınan

ya'da katolikler hala baskı altındadır -

lar, halbuki ilkbahar geçit töreni sıra -
smda Viyana hükumeti hrristiyan kal
drğını söylüyvrdu. 

Bir Heı-1in gazetesinde, "Der Ray -
bşvart,, da sok garip bir yazı okuduk; 
bu yazıda deniliyor ki: 

" İtalya neden A1manya'nın rakibi

dir? Çünkü 1\'l:uso1ini cernıanizmi düş
man sayıyor. Gene ccrmanizmde em -

perya1ist h5kimiyetine, İtalya'nın tek

rar Roma imparatorluğunu kurması 

fikrine karşı bir basım görüyordu.,, 

Roma da Tuna konferansı srrasında 
Vatikan'da I<oiis cırkasmtlan kendi ro

lünü aynryacaktır. 

Ludendorf gene hıristi
yanlığa atıp tutuyor 
Ajans haberi ohırak General Lüden

dorf'un yemden alman ordusunda ödev 
aldığı ve doğumunun yetmişinci yrldö

nümü kutlandığı yazılmıştı. Son pos

ta ile aldığımız: Mançester Gardiyen'in 

Bertin bildirmeni bu haberle ilgili ola
rak gazetesine gönderdiği bir telyaı:ı
sında inadcı bir adam olan Gı::neral'in 

Mareı}allık asasını onamadıığını yazı -
yor. 

Okuyucularımızın aklında olsa ge

rektir ki bu yaşlı alman generali epi 

zamandanberi hıristiyanhğa karşı ve 

puta taparhktan yana düşünceleri var
dır. Bir ingiliz gazetecisi, hem son 

olup biten işler, hem de bu hıristiyan -

lık ve puta taparlık sorumu hakkında 

yaşlı generalle konuşmuştur. 

Ludendorf detni§tir ki: 

- Ben, silahla!unağa kayıd koy

manın ahlaksızca bir it olduğa kanaa -
tmdayım. Bir ulusun ailAhlanmaaına 
köstek vurma.le onun en kutlu ve tanrı

sal haklarından birisini baltalamak de -
mektir. Ben, hıristiyanlığm düşmanı 

değilim; fakat ona karpyım ve bunun
la öğünürüm. 

Ben ,lııriatiyanlığa "h~a kal 1,, di
yeli çok zaman oldu. 

V ohan.na incilinin içinde bir fe-rdin 
aosyeteden, kendi ulusundan, kendi bu

dunundan ayrılmaaı "buyurulur ve yal -
nız bir uçmağ vadi verilir. Onun ıiçin 

bir hrristiyan topluluğu içinde bir ulu

sun kendine gelmesi, kalkınması im -
kansızdır. Hrristiyanlığın bir tek amacı 

vardır: o da yahudileri işbaşına getir -
mek, egemen kılmaktır. 

Karını, yazdığı yazılarda berkesin 

kendine göre bir Tanrı anlayışı oldu

ğunu, halbuki bıristiyanhğın şimal u -

}usların kafasına s1ğrruyacak şekilde 

bir Tanrı ileriye süniüğünü kesin ola

rak anlatmıştır. Söylediğim şimal ulus

ları araıında ingilizJer de vaı-dır. Onun 

için hıristiyanhk, koyduğu temeller. 

öğrettiği es<'slar dofayısiyle bizim so -

yumuzun dededen kalma değerlerini 

yoketmektedir. 

İngilizler, gene ingilizler isterlerse 

kalabilirler. Fakat bu ayak direme, o.ı · 

lan erişmiş oldukları yüksek yerden 
aşağıya indirecektir. 

Bu ulus, ancak kendi soylarının, 

koymuı olduğu prensiplere yaslanmak 

ve dayanmak anret.iyle tutunabilirler. 

Bllgünkü günde alınanlar, hıristi -
yanlıktan elden geldiği kadar kendile -
rini kurtarmış bulunuyorlar. 

Bununla beraber almanlar, ancak 

kend.ileini blitlin bütün bu boyunduruk
tan kurtarnvık, lnristiyanhğı ta.maınile 

yakadan silkip atmak suretiyledir ki 

ke-ndileri için gereken ulusal birliğe 

ulaşmış ka-;uşmuş olacaktır., 

Acıklr bir ölüm 
Ankara Nilmune hastanesi eczacr • 

lanndan Bay Bedrinin refikası ve İs -
parta .saylavr Bay Kama1 Ünalın akra-

Bu ulusallaşmanın üçüncü raybda -

ki ilk &anucu, İfsizl.iğin 6.000,000 dan 

2,500,000 e inmesi, ve alman toprağı -

nn 1934 yılmda alman ulıquna bir 

:rıllık ekmeğini 2,000,000 ton yedek faz 
laaiyle (ihtiyaç 8-9 milyon tondur) Te· 

rebilmeaidir. 1935 yılmda bu yedeğe 

1,000,000 ton daha eklenecektir. 

Neşet Halil ATAY 1 
basından Bayan Halidenin ölümiinü tc 
essiirle haber aldık, arkadaslarm:mın 
acılarım paylatıru. 

ULUS 

l{aınu icin esitlik 
..;ıı ' 

IJ ni~cn 935 tarihli Deyli Herald 
gazetesi "Kamu için eşitlik,. başlığı al. 
tın..:a yaumş olduJu bir baş ya.zrda :li -
yor ki: 

Stresa konieransı lıiç olmazsa, Avru
pa barı§ı iiin ünemli l..ıir karar Yerdi. 

Sağ!am bir güvenlik sistemi kuru -
lur: __ ıı /.ltnan)'<ı, eşit ve bütün hakla. 

rına ıssı olar"'k konuşmağa çağınla • 
caktır. 

Bu kararın veril.r.esinde İngiltere -
nin büyük bir parnıagı vardır. Onun 
için biz, o konfcran.>ta bulunan bakan -
]arımızı kutlarız. 

E :r~ol. w fa!..ır s.iyle11miş oltlLLğu gi

bi Avrupr.ı'<la kurulacak bir kollektif 
güvenlik sisteminin ilk gerekli adımı 

ctlmanların hakta eşitliğini tanımak ol
maltdır. 

Fakat bu yalnız ilk adımdır. Bun -
dan 'ionra uluslar sosyetesinin esasları
nı pekiştirmek ve saldırımı akla gelmez 

bir hale getirmek gereıkliği gelmelidir. 
Eğer Almanya, bir kollektif güven

lik sistemi içinde yeralmayı abarsa o 
zaman ne olacaktır? 

Eğer o biribit :ne eşit olan ulusla

rın sos;etesi dışında kalmayı tercih 
ederse ne olacaktır? 

O zaman bir tek çıkar yol vardır; 

o da Almaııyayı dışarda bırakarak gi
rişilen yolda yürümeğe dölenmek, bu -

nu böyle yapmamak, bütün güvenlik ted
birleri karşısında Almanya'ya veto 

hakkı tanımak, yahud her devleti ken
di kendini lı:onunaık için, tekbaŞına bı
rakmak demek olacaktır. 

Böyle olursa, eşitlik dediğimiz çıl
gınca bir şey olur. Çünkü o zaman Al

manyayı dilediğini yapmakta ıerbest 

bırakıp A vrupanm öteki devletlerinin 
aynlanna türlü türlü köstekler wra
cağız. 

Almanya, kendisine kapı açık oldu

ğu halde uluslar sosy~tcsine gi .• mcdik -
çe o sosyetenin yaptığı bütün i9lerin 
almanlara karşı olacağını eöyliyen sos
yete dümşanları vardır. 

fngilterede Almanyaya karşı ted. 

bir almağı düşünen hiç bir mesul adam 
bulunamaz. 

Fakat bizim Versay'da Almanya'ya 
karşı bütün düşmanlıklarım göstermiş 

olanlardan aJır.anlara karşı nasıl dav. 

ranmamız gerekeceği hakkında da ders 
almak istemiyoruz. 

Arsıulusal iyi dilekler ve tüze Al -

manya'yı bir defa çağnmağı gerektirir. 
Fakat Almanya araya karışmıyor diye 

bütün güvenlik tedbirlerine boykot yap
mak lazım değildir. 

Fransız sıyasası 
12 nisa ntarihli Ma.nçester Gardiyen 

gazetesinin Paris bildirmeni bildiriyor: 
Stresa konferansı ve Fransarun Av

rupada kurmak istediği güvenlik siste

minin temelleri hakkında güvenilir kay· 
naklardan toplamxş olduğumuz haber -
Jeri şöylece özetleyebiliriz: 

Gazetelerde yazı yazan yahut gaze
tecilere söz söyliyen devlet adamlarının 

anlatmak istedikleri nokta, B. Lava) 
in Moskovuya gidişinde imzalıyacağı 

gerçek olan rus - fransı.z anlaşması, 

uluslar sosyetesinin çevre ve çerçevesi 
içinde olacağı için savaştan önceki bi

çimde bir korunma ittifakı yapılmıya
cağınr, bunun alınanlara karşı da olmı
yacağıru, çünkü 'hu anlaşmaya girmek 
için Almanyaya da her zaman kapının 

açrk bulwıdurulduğudur. 

Bu diyevler arasında Küçük anlaş

ma ile Balkan anlaşmasının da Rusyamn 

içinde bulunduğu bu grupa girmek di

leğinde bulunmaları. bu~un son yıllar

daki sıyasal evrimlerden birisi oldu -

ğu, bundan dolayı bunun sadece bir 

korunma ittifakı olmadığı da ileri sürüL 

mektedir. 

Her ne kadar Almanya ile Lehista

nın doğu andlaşmasrna girmekten geri 

durmaları, tasarlanan işleri a.zçok alt -

üst etmekte ise de fransızlar, yalmz 
Tuna andlaşmasını değil ötedenberi 

düşündükleri Akdeniz anlaşmasını da 

u klarımizl 
.). 

gerçekleştirmek auretiylc bu eksildiği 

tamanıhyacaklarıru umuyori.ı". 

Bu suretle kurulmak isterulen gü -

ıreniık sistemi bir tarafta:ı uluslar sos

yetesi anlaşmasının on beş ve on altın
cı maddelerine göre olacak,saldxranı:,n tıaı 

rifi için B. Litvinof'un söyledikleri ona· 
narak, öte taraftan da 1924 protokolu 
diriltilip .bir karşılıklı yardım sistemi 
vücude getirilecektir. 

Büyük Britanyarun böyle bir sis • 
teme tamam.iyle katılıp katılm.ıyacağı 

azçok şüpheli görülmektedir, La Re • 
püblik gazetesinde bugiin Almanyanın 

her hangi bir saldmmma karşı koya -
cak bir güç meydana gHirilemedikçe 
durumun uınud verici olacağından oiiır 

he eden bir yazı çıkmıştır. 

Bu yazıda Çekoslovakya ile ltalya

ya da bir ı;al<lrrış esnasında pek güve -
nilemiyeceği. çünkü bunların nten 

dost olan bir devletle değil de yantba,_ 
larmdaki düşmanlarla anlaşmayı ter -
cih edecekleri 6Öylenmektedir. 

Bundan başıka bir tak-nn müneklcidler 
daha vardrr ki ıbunlar durumu daha u 
karımsamaktadırlar. 

Paris'te yazılan yuılara lngiltere

nin her zamandan daha ziyade uluslar 
sosyetesini sağlamlaştıracak bir Etyasa 

gütmek dileğinde olduğu, on beşinci 

ve on altıncı maddelerin kuvvetlendi
rilmesine taraftar bulunduğu, Lok.ar -
no andlaşmasına bağh kaldığı söylen -
mektedir. 

Bugünkü Tan gazetesi, bu tartlar 
içinde İngiltere bu sisteme taraftar bu
lunduğuna göre ortada ingilh urğJan.. 

m ilgilendirmeyen taraflar flzerine ga
ranti vermeaine bir yüküm olmadığını 
yumakta.dır. 

Bugünkü Çekoslovakya 
.S Nisan tarihli Mazıçester Gardlyen 

gazetesi "VUjova'dan Pra.g'a,, ~lığı 

altında yazdığı bir bawazıda diyor ti: 

Çekoslovakya ötedenbcri başta ge • 
len devletlerden aayılmadığı iç.in Bay 

Eden'in Prag'a yapmış olduğu siyarc· 
tin önemi azırnı;anmak isteniyor. Hal • 
buki savaş ve devrim l!jersinde kurul • 
muş ve içerde bir takım ayrılıklarla bo· 
ğuşmuş olan cumuriyet bugün İtıveç vo 
İsviçre gibi durulmuş demokrat bir dev· 
let olmuştur. Çekoslovak ulusu da uye • 
mk ilerlemiş bir ulua olduğu için bu • 
nun önemini bilmezlikten gelmek dof
ru değildir. 

Uzun yıllar yabancı egemenliği elin
de bulurunuş olan bu budun'un sıyasal 

ilerlemesi durmamış, olgunluğu art • 
m:rştu. Dı"§aTısında kuvvetli bir komü. 

nizm &alğıru bulunduğu halde içerisin 

de bu salgın bertaraf edilmiı bulun • 
maktadır. 

Nazi diktatörlüğü kurulduktan IOn

ra faşizm .komünizmden daha çok deh. 
§Cfü bir hal almıştır. 

Şimdiden hüküm vermek belki de 
vakitsiz sayılırsa da Bohemya'da alman 
azlığının oturduğu yerlerdeki nazi dep
renişi, henüz bir korku olmaktan hayli 
uzakta bulunmaktadır. 

Aynı zamanda Çek demokrasisi de 
büyük bir tehlikeye maruz l: • .lunma • 

yor. Her demokrasinin kendi varlığı • 

nı koruyabilmek için dişleri ve pençe
leri bulunmalıdır. Böyle olmadığı için 
alman demokrasisi düşmanlarına kur -

ban gitmiştir. Çek demokrasisi aynı 

akıbeti tekrarlamalı: isteyor ve bu re -

jimin 1933 yılında ıyapmış olduğu re -
formlar, icra alanında güçHi olduğunu 
da göstermiştir. 

O zaman bu reformların faşistvari 

olduğu söylenmiş, kritikler yapılmı:ştı. 

Fakat iş, büsbütün aksine idi. Bu dene
me diş ve tırnak göstermke içindi. 

Almanyanın yeniden sil!hlanmaar 

hiç bir ülkeye, Çekoslovakya'ya oldu -
ğu kadar dokunaklı olabilir. Bu tllke 
için kuvvetli komşunun istediği. "mü
savilik,, isteği bir "müsavatsızhk,, Js -

teğidir. 

Almanya silahsızlandığı zaman, 

Fransadan başka bütün kom~ularına bu 
alanda gene müsavi olmaktan ilerde idi. 
Şimdi silahlanmağa koyulduğu için hep
sinden üstün bir hale gelmektedir. O • 

20 NiSAN 1935 CUMARTES{ 

nun için bunlarsa kollektif güven so • 
rumu Fransa vcs İngiltere için oldu ' 
ğundan daha ziyade önemlidir. 

Lehbtanın Rusya ve Almanya ara· 
aında bulunması dolayısiyle özel bir 
durumu vardır. Çekoslovakya ise tauıa· 
miyle pan cennanizm ihtiraslarının yü· 
rümeık, ilerlemek istediği y<>l üzerinde
dir. Bu cumuriyet, Avusturya ile Al • 
manya arasında bulunduğu gibi Maca· 
ristan'a karşı durum dostça değı1dir. 

Bundan başka aınrrları içinde bir :mik· 
dar alman macar azlığı da bulun· 
maktadır. 

... _ Ortaavrupada bugünkil gUnde 

yaşıyan bir mıntaka andlaşması vardır. 

Bunun ıürekli ve sağlam bir hale gir • 

mesl, Çekoslovakyanm başlıca iht;yaç· 

!ar mdan birisidir. 
Avusturya, ökonomi bakuuuıdan iyi 

bir durumda değildir. Fakat bu duru~ 
düzelecek olursa o ı:aman alman - A • 
\'Usturya birle~i. bütün ekonomi1' 
degerinı kaybedecek ve bu, düpedüı 
Ahnanyarun Avııaturyayı fethetmc-si an 
lamına gelecektir. 

• ••. Çe.koslovakyanın doğu ile ha· 

tı, timal ile cenup arasında merkezi bir 

duruşu ~dır. 

Avrupa ikiye bfüUnecek olursa o <la 

lıkiye bölünecek, o ikiye bölünecek otur

sa Avrupa da iki.ye bölünecektir. On ~ 
dan dolayı Çekoslovakya, başka her -

hangi bir devlettenziyade Avrupada bir 

kollektif sistem kurulması sorumu ile 
alakalıdır. 

Bütün Japonya bir köpe .. 
ğin yasım tuttu 

Tokyo' dan M'1rning Post gazetesınt 

bildiriliyor: 

Burada on altı papu tarafmdan bf1 

köpek mezara g&nülmüf ve Budizm dl· 

nl yolunca bllttln bir ulus, bu ölil ıköpe• 

fin yasını tutmuştur. Dr. Hidesaburo 

Ueno'ya ait' olan ve Haçiko adını ta~ı • 

yan bu köpek sabahlan efendiainlıı ça• 

lıJtığı Şi.buya'ya kadar onunla berabel 

gider Ye akşamlan da onu bqılardı. 

Dr. Ueno, on btr yıl ~nce öhntiş ve AOI 

yama mezarlığına glSmUlmÜftil. On bit 

yıdlnaberi her gUn bu Jcöpek her ıı.kşaın 

muntazam bir surette iat&syona gitmit. 

tıir daha geri dönmfyecek olan efendisi• 

al bcklemiftir. 

Bu ıköpek, oglln bugündür, bütün J• 
ı onya'da udakatin bir örneği olmall 

ibere tanmnuştu. Okula kit-ıblarında 

adı geçer, ıinemada reıııni g&tcrilird1' 

Geçen yıl yıllardanberi devam ettiğf 

lataeyona bir tunç heyıkell dikilmi§tll\ 

Bir g;Qn Haç.iko'nun hastalandığı vıd 

yattığı görWdU. Be5 baytar bunu Oc:ur • 

tarmak için ellerlndeıı geleıı.1 yapımı• 

Iar, fakat kurtanlmaıı bDktn altına a1l'f 

namıym köpek. yt\refl pek nyıfladılJ 

için ölmil1t(lr. 

Köpeğin cenue alayı pek kalaballta 

olmuJ, doktorun dul brıeı da bu aradd 

bulunm~ menrma 2S bilyütıi çelen14 

200 kil!jük çiçek demeti konulmuştur. 

Bu ölümden dolayı bir~ t-elyazıJA 

n ve birçok baş sağlığı mektm>lan gel; 

miştlr. 

Haçiko, efendialııin yanı başında bUııı 

Janan küçük bil' mezarda yatmaktad!d 
!!!!!!!!!!!!!!! =-== 
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I 
akabinde Ankara Gücü üç ortasını Mu
hafız kalesi önünde gördük Çekilen şü_ 

tü kaleci tuttu. Top Şıevki.ııin ayağın_ 

da.. Abdi kaptı, sürdü ve ortalad•. Bu 
güzel fırsatı da Fa:hri boşa götürdü 

Birkaç dakika sonra Ankara Gürlüler 

Sovyet artistlerinin dünkü konseri 

Nis yarışlarında suhayJaııınız 

, Şehr~mizde bulunan Sovyet A
. ·'1demık Devlet Tiyatrosu artiat
erinden piyanist Lef Oborin v• l 

takib etmi,tir. Kompozitörün bt 
izerleri ve bunlan çalıfı müzikçi 
lerimiz üzerinde çok eyi izler b~ 

8~AYLARIMIZIN ÇOK 1Y1 DE HECELER ALACA~I UMUDU. 
.ı 18

• 19 (A.A) - Arsnılusal öngeli ' da yetişen kısmet adb ab ile be§İnci ol-
~tLuı 17 nisanda başlamışbr, İlk rmııtur. 
.. , . Y~~lara 11 aluıtan 98 atb au- ı T" k ba lannm bütün lamı 

lırnıi•t·.. y lar • b" " ar ıu y )'an§ li.-ir ~ .. · anı a gıren utün 
,.eıa:'-Ylan parkuru bqanmşlarc:br. IODUCUDda çok iyi bir derece alaçaldan 

Bay Saôn, Karacabey baraaan- umulmaktadır. 

Lihertas, F enerh ahçeyi 2 - ı yendi 
1an 'Viyananın profesyonel takımların- nediler yavaı yavaı birliti kurablldl-
dii Libertas, üçüncU ve ıon maçını ler. Oyun çok çabuk geçmekte idi. 
dan Fenerbahçe ile Taksim ıtadyomun- 35 inei dakikada sert oynamağa blıt-

Yapnııştır. Birinci ve iıkinci maçla- tayan viyanalılar 30 metreden bir fid-
~n_da Galatasaray ve Ateş-güneş takım- kik c;uası aldılar. Cevadın pndelini, 

ı:ıyıe berabere kalan Libertas'ın, bu güzel bir ıkafa vuruşiyle kaleye sokan 

~ta elde edeceği sonuc merakla belr- Eşref, birliği kurmuı oldu. 
bü lli~ord~. Hava da güzel olduğundan, 45 inci dakikaya kadar Fener ve IJ. 

Yuk bir kalabalık atadyomu doldur- bert.as kaleleri ura ile tehlikede bl-
ll'lıa,tu. drktan eonra birinci devre bitti. 

b İlk olarak alana çıkan viyanalılar, 
il}ltJ 1 a· se aınladılar ve çok alkıılandılar. 

~~•raz sonra Fenerliler de geldiler. Her 
-nıilnk' it 1 mer01simden sonra takımlar 
ilrşıkarşıya geçtiler. 

••• 

:a 

gene hücumdalar.. Fahrinin havadan 

verdiği topu Ala başile dışarı attı. On 
birinci dakikaya kadar Ankara Gücü 

mütemadiyen hücwn vasiyetinde kal

dı. Sonra mubafızlrlar akuıJ.aca başla-

dılar. Ankara Gücüne arka arkaya iki 

korner oldu. İki defa Naiın, bir defa 

Ahmed gol yapacak vaüyıete geldikleri 
bılıtde bundan letifade edemediler. Bu 

arada oyun çok liiratll cereyan etti. 

tlri 1arafın bu.kısı da biribirin.e mü&a

ri idi. Yirmi yed.inçi deH.lıada Bekk'Je 

aym nmanda ıopa ayak koyan Füri

yi yerde gördük. Ayağı lanlmlftı. Bu 
mileaif kua Uııi tarafa da bir ckırgun

luk verdi. Oyun hızını Jıaybetti ft p

Ufi etizel ~ıa birinci dnN •
yıus bitti. 

İl~ Ruffl/ 

,,.,,,.,,,,_ .. ,,,.,.,_ rakmq ve Şostakoviç'in aanab çol 
,, .. "''"411·•~ı!iiMI beğenilmittir. 

Hallan dinmiyen alkqlan üze. 
rine aea solistlerinden Norbof ve 
Bariton Pirogof da birkaç parça 
söylemitler ve hele bu sonuncu
nun söylediği ''Volga gemicileri,,. 
nden bir parça dakikalarca ıüren 
heyecanlı alkıtlarla ve bra•o aea
leriyle kartdanmqtır. 

Dün Musiki Muallim mektebi· 
nin konaer Alona, ayakta bile cLı,. 
racak yer kalmıyacak derecede 
doluydu. 

Sovyet artistleri bu alqam OJ\ 

du evinde yalnız ordu memublan 
için bir konaer vereceklerdP. 

r Yargıç, Ateş - güneşten B. Adil Gi-
ilJ''dı. 

l
. ~üzgara karşı düşen Fenerbahçeliler 
n nı" Lldafaası ilk dakikalardan başhya-

l'alr b"' .. 

llı:inci devrede rüzgarı &11kaaına alan 

Fener, birinci dvereye göre çok daha 
düzgün oynadı. Karşrlııklı hücumlarla 
geçen flk dakikalardan aonra 16 mcı 
dakiıkada uğ açıktan aldığı topu kale
ye sokarak, riyanalı orta akıncı ab
mına galibiyeti laı.zandıran golü yap

tı. 

Bu golden aonra beraberlik aaylllDI 
çıkarabilmek için bütün enerjileriyle 
oynamağa başlayan fenerliler, oyunu 
viyanalıların yarı - alanına geçirdiler. 
Ancak, nazımlık yapacak bir başın ol
mayıfı, bu uğraşmaları hop ~kardı. Fe
nerin gösterdiği enerji kar)ıamda Yi· 
yanalılar sert oynamağa baflayarak yar
gıç oyunu y•kmdaa taldb edemedili 

tıd.nci devrerc Ankara Güeii oo Jd. 
fiyle oyuna devam etti BiW ileriye 

ve ıeriye yardım ede.rek oynuyordlL 
Y edind daJd.bda aağduı yilriiym bir 
Ankara GUcU akım ge>JJ. 10DuçluıdL 
Top ortaya geleli ve b1r dakika 90D1'a 

Muhafu Gücilnden Ahmed güzel bir 
tUtle beraberlik sayısını yaptı. Kup -
lıldı bu sayılar oyunun durgunlufwıu 

giderdi. İki takım da tok atılgan ve 

çabuk oynamağa başladılar. Fakat Mu

hamm akmlan daha srlı n daha te -

airllydi ve bir iki ıol fınatı da apr
dılar. 

kompozft5r Şoatakoviç dfln aaat 
IS de Musiki muallim mektebin. 
de bir piyano konseri vermiılerdir. 

ilk önce aahneye çıkan Lef o. 
borin, Skriyabin'in "üç prelüd ü
nü, Muaonki'nin ''bir eerglııuı 
tabloları,, ve Prokofyef'in "Tok
kata,, llDI çalını,, Ankara halkı
na yüksek teknik kabiliyetini p 
termit olan deierli artUt ba par
çalarda çok muTaffalr olmat ..,. 
lilrekli alkıtl•nmlfbr. On dalrjh 
dinlenmeden sonra ıenc kompozi
tör Şoetalroviç piyanoda aolo ola
rak ve aene Oborin'in orkeatra ye
rine kendisine piyano refakatiyle 
kendi izerlerinden "yirmi dört pre
lüd,, ünü çalmıı ve bunu gene ken
disinin olan "piyano komertoau,, 

lı Uyuk bir enerji sarfına mecbur 
aldı o Olan · yunu alanın Fenerden tarafa 

1t· Parçasına geçiren viyanalılar öte
ı ·~- ınaçlarda gösterdikleri bütfln ince
lıı:ler· 
f 1 tatbik ederek topu hemen hemen 

1~1lerin kalesi önünde dol8ftırmağa bq
'«lddar. 

Bu hlkim ve güzel oyun, 15 inci 

~k~kada meyvesini verdi ve viyanalı
• •Ik gollerini yaptılar. Otuzuncu da

~Ya kadar fenerlilere nefea aldırmı· ,. 
'calr tekilde ge~ oyundan aonra, fe-

1 için ginden kaçırdığı birçok JUllfkr 

1
. yapmağa bllfladılar. Oyun bu haTI 

içinde, 2-1 viyanalıların kagaıwıwlariJ

Je bittf. 

Dünkü oyunu Muhafız kazandı 
llf1 l>ün Ankarada güzel bir futi>ol p 

Ceçti. Mıntaka önündeki sahada 

t.rııraya sarı takımla bir ekıeraiz ma
Sı l"aptı. Oyunu o - 1 kazandı. Etrafı 
~il Çayırla bezene:ı alanı bir aeyird 

abaJığı çevirmifti. 

Ankara Gflcii takımı: 
Mahanem 

Ali Rıza, Salih 
Orhan, Semih, Bilal 

Abl.d Ali, Muzaffer, Fahri, Saim 
Muhafız Gücü takımı: 

Mahir 
lıh .~a Gilcti aJanwıde Gençler Saffet, ~kir 

lıği - Altmordu da bir ebenıiz 
h.J>tı Fahri, Hayri, Şevki 

lar. Her ilri takmı da bu oyunda Halim, Nalın. Ahmed, Sedad, Kemal 

telıç oyuncularını denediler. Genç o- Ankara Gücünde geçen haftaki ta-

~cuıar ala:ıa gelenlere zevkli bir o- kımda:ı Natık, Samim, Cevdet yoktu. 
tun seyrettirdiler. Sonuçta Gençler Muzaffer daha mü.;detini doldurmadı-
airı- ~ · ıgı 2 - 3 maçı kazandı. ğıadan Ankara Gücü hükmen mağlfibi. 

Ankara Gücü - Muhafıa Gücü a- yeti kabul etmiş buJ.unuyordu. 

"'-ıda olan 1ik maçı saat on altıda Mubaiız Gücü sol açık ve hafından 
ha,ıryac:aktı. lk:i tmıkım alkqlarJa orta.. maada kuvvetli uydabilecek bir kadro 

h ~ıftı. Fakat futbol kurulunun ile alana çıkmıftı. Uç or.-ası, bekleri ta-

::tiği hakem gelmemi§ti. Tanmmıt kmım kazanacağını gösteriyordu. İlk 
1':ıı kaç futbolcuya yaı-dmıcılık ö:ııecge- dakikalar i.ki tanııfm mütereddid akı:ı-
le di. Onlar da nedense kabul etmedi- larile pçti. Futbolcular Adeta biribir-

tı r. tiihayeı on bet dakika sonra Al- !erinin kuvvetlerini deniyorlar gibi 
llorduıu Servet düdüğü eline aldı ve idi. Dördüncü dakiıkada Muhafı.z GıücO 

Bu hulı ve gilzel oyua yirmi dMiJra 
kadar devam etti. Sonra Muhafu bir • 

denhire beraberliii kendW için lrAfi ı&r 

mtİf gibi lıonmuı çekilld. Buna llllrplrk 

Ankara G6c8 akmcdanm bep h-.U.. 

da cörflyordulr. Abdi ve Alt ço~ çah

fIYOrlardı. Fakat bir tOrHl gol oJmu • 

yordu. Buna .raimen S8 inci dakikada 

bek çizgisinden mun bir VUI11f}a felen 

topu kapan Muhafu aolaçığı kendbin

den umuhmyan bir fGtle lkfnd •}'l)'I 
yaptı ft böyleee oyunun bqmdanberf 

kaçırdıfr fırsattan karşrlamq oldıı. 

Bundan sonra galibiyeti ıaranti ede!l 
Muhalız daha ada bir korum ile An • 

kara Gücüne gol hnatı vermedi ve o
yun 1 - 2 netice ile bitti. 

Bu lrulüblerin ikinci takımları ara
sında yapılan lik maçını 1-2 Ankara 

Gücü kazandı. 

Bay Tali Öngören 
Edimeye döndü 

Eclirue, 19 (A.A) - iki hafta önce 

içeri itler Bakanı Bay Şükrü Kaya ile 

INrlikte Ankaraya siclen Trakya senel 

müfettiti Bay Tali Onaör- dün akpm 

yanmda iıkiıı mitaviri olduğu halele 
Telr:irdafı, Karabiıa, Çanakkale, Geli

lııola ve Ket- ufnyarak telırimize 

dönmüttür. 

r. 
' J t ""/.. . ~ 

I 
I 

J. Şostıkovıç 

B. IAI Ol>orirı 
~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!il• 

Y onan anasal kano. 
nu değiştiriliyor 
Atma. 19 (A.A) - Anasal bnu. 

DUD delill-' M' 
0 wtia alabiyetle • 

dıüa P"'11'ct'bNi ,...._. olacUba 
Kabine, Jm1 .....ı bnam temel ola. 
c:ak genel premipled anuaJ kanun koo 
misyonuna bildirmftdr. 

l - Tepi! ..ıaıdyet yalmsca •Y • 
lavlar meclWne ald olacaktır. 

2 - Harcamalan gerektirecek ka • 
nun önergelerini ancak hüktlmet yap1to 
bilir. 

3 - Cumurl>atlıı•u hükiimetin ö • 
nergeai herine •ylaT mecliafnf dap 
ta bilir. 

4 - Cumurhatlranı seçimi doğru • 

dan doğruya uluı tarafından yapıla. 

5 - Saylav kamutaymm gilven Ol"' 

lan için haklan tahdid olunacaktır. 

6 - Sosyeteler Gzgenliği tam ola • 

caktır. Ancak uyln kamutayı gere. 

kince bu &genlikleri tahdid edebile • 
cektir. Bum ösrenliii de aynı btlküD 
ive bajlıdır. 

1 - Yunanlıblrm nipn ı....,..mı 
yuak edea bnwı bldmtac:alrtır. lt)açı idare etti. 't bir gol fırsatı kaçırdı. Hemen bunun 

~~~~~~~~~~!!!!!!'!!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!~~.~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~9!!!!!!!!!~----~!l!!!!!l!m!1!!!!9 

~.\·, ... -··---- Tefrika: 53 Vaziyeti 0 kadar vahimdi ki, yolda öleb~C: ledim. O yolculuğundan bir gün bile geri fa olarak yaptığım bu ameliyenin pek d6 
muvaffak olduğunu söyliyemem. Kurşwı ı. -~ ceğini düşünerek ailesinin a:zasmdan hır&, kalmaktan çok sıkılıyordu. 6::..,. 1'/I yahut hiç olmazsa İsveçli bir ~ast~. ~.~cı Akşama doğru tren tarifelerini dikkatle 

. ~..!YJİChele'DİD kitabi da beraber gelirse onu götürebılecegımı so~- gözden geçirdi Gece yansına doğru onu 
ledim. Dört gün sonra delikanlının ann~ı gönneğe gittiğim zaman sükOnla uyuyor-

Yazan: Abel 14UNT 
!'artçev• çeviren: Nambi BAYDAR 

ONUNCU BÖLÜM 
OLU GöTOROCOSU (1) 

~ Yaz İsveç'e yaptığım yolculuktan müm
daıı Olduğu kadar az bahsetmek ıüphem 

a eyi olurdu. 
~ Genelik sergüzeştlerimin ekserisini Ja
lta ~~la dinleyen Norstrom, bana bu hi
lce~~ın, ona anlattıklarmı içinde en tehli-
6e11:1 olduğunu söyledi. Bugün bu hikayenin 
)&ca ~n. b~şka kimseye bir zaran dokunamı-

O gı ıçın bunu anlatabilirim. 
Olan Zaznanlar İsveç'in en meşhur doktoru 
r&~ ~rofesör Bruzelins, San Remo'ya·gide
t'ad._ Üerl~nı~ş bir verem hastalığiyle ~l§I o
liıca geç~ olan on sekiz yaşında hır de
ti. 0tıiı~ı lsveç'e götürmemi benden istemiş
~ikanıı birkaç defa kan tükürmii§tü. 

( 1) Der Leichenbegleite• 

san Remo'ya geldi. Seyahat esnasında ~ du. Sabahleyin kendisini yatağında ölü bal-
ve Haydelberg'de duracak ve Lübek'.ten bır dum. Herhalde dahili bir nezf neticesinde 
İsveç vapuruna binerek Stokholm'a gıdecek- ölmüş olacaktı. Ölüm haberini delikanlının 
tik. Endişe ile dolu bir yolcul~ sonra, annesine haber vererek talimatını bana bil-
akpm üstü Bil'e geldik.. G~ce, delıkanl~ dirmesi için Bal'deld doktor arkadaşıma bir 
annesi bir kalb krizi geçırdı. Az daha ölil- telgraf çektim. Profesör, kadmm vaziyeti 

. yordu. Sabahleyin çağırtİ;'ğnn mütehassıs, çok vahim olduğu için ona bir şey ıöyleye-
kadmcağızm muhakkak bırkaç hafta geçme- mediğini gene telgrafla bildirdi. Kadmm, 
den yola çıkamıyacağını benimle beraber oğlunun İswç'te gömülmesini istiyeceğine 
kabul etti. Bu vaziyet karşısında, ya Bm'de emin olduğum için, lizımgelen muamelele-
kalarak delikanlıyı ölüme bırakmak, yahut ri yaptırmak üzere cenaze alaylan tertibe-
da onunla yalnız başnna yolculuğa devanı den bir ticarethane ile temasa girdim. Bana, 
etmek mecburiyetinde idim. Bütün ölümii kanunen cesedin tahnit edilmesi icab ettiği-
yakm olanlar gibi o da vaktiyle yurduna ni söyledi. Tahnit masrafı iki bin mark tu-
dönmek istiyordu. Doğru veya yanlış oldu- tuyordu. Delikanlmm ailesinin zengin ol-
ğunu düşünmeden onunla beraber !svef e madığım bildiğim iç.in ölüyü kendim tahnit 
gitıneğe k~ v~~~~. Hayde~be;.g'_de .. Vik· etmeğe karar verdim. Kaybedilecek zaman 
torya oteline ındıgımızın ertesı gunu agzın- yoktu, temmuz sonlan olduğundan hava çok 
dan gene kan geldi ve y.oıa de.vam .etmek sıcaktı. Teşrihhane hademesinin de yardı-
umudundan vazgeçmek ıcabetti. Delikanlı- miyle, iki yüz mark harcayarak üstünkörü 

• ya bhbç gUn annesini bekliyeceğimizi IÖY- bir tahnit mıeliye.t yaptmı. bi rincl d• 

but önümde lehimlendi ve meşe ağacmda.a 

yapılmış dış tabut, demiryolu nizamlarına 
uygun olsun diye, alelide bir ambalaj sanıı 
dığmm içine konuldu. İtin bwıdan ~ 
cesedi şimendüerle Lübek'e ve oradan da 
deniz yoliyle Stokholm'a kadar götürmejl 
teahhüd eden ticarethaneye aiddi. Yolculull 
için 1:. delikanlının annesinden aldığım pa-

ra ancak otel masrafını ödemeğe yetiş3b 
di. Otelcinin, delikanhnm öldüğü oda 
yatağın taknnlariyle halılar için benden · 
tediği pahalı ücrete boş yere itiraz ett' 
Bütün masraf ödendikten sonra bana Pari 
kapar olan yol masrafımı ancak ödem4• 
yetecek bir para kalıyordu. Geldiğim .. 
denberi dışan çıkmadığını için Haycielbe 
de bütün gördüğüm şey Avrupa ot • • 
pencerelerimin altındaki bahçesi idi. Bir 
ha hiç gelmiyeceğimi umduğum Haydel 
berg'den aynlmazdan önce hiç olmazsa 
dip eski şatonun meşhur harabelerini g 
rebileceğimi diiaündihn. 

(Sonu var) 



SAYlFA 6 

Arsıulusal 

Kadınlar l\..uruıtayı 
( Başı 1 inci sayıfada) 

nm sosyal durumun komisyonu, 
yakın diğer bir salonda toplanmış 
bulunuyordu. 

Bu komisyonlardan birincisine 
baıkanlık eden İngiliz delegesi 
Mis Neilans gerek ailevi, gerek 
okulalarda gençliğe iyi bir cinsel 
terbiye vermek lüzumundan bahs
etmit ve demiştir ki: 

"Her iki cins, aynı ahlak kaide
lerine tabi tutulmaltdırlar. Kadın 
ticareti ve kadının namusunu kir
leten her hareket suç olarak telak
ki edilmeli ve şiddetle cezalandı
nlmalıdır. Utıuzluğa kartı alınmıı 
tedbirler, genel olarak kadınlara 
veya bu kadın zümreıine karşı ni
zamn.cmeler kaldtrılmalıdır.,, 

Bundan sonra bazı delegeler 
söz almışlar, kendi memleketle
rinde kadınlığın ahlaksel durumu
nu ve özelliklerini izah etmişler
dir. 

Kadının sosyal durumunu göz
den geçiren komisyon, Sırp dele
gesi avukat Bayan Maria Verno
une'nin ba~hmlığı altında toplan
mıştır. 

Birçok delegeler söz aldıktan 
sonra aşağıdaki karar oya konul
muştur: 

Cins~er arasında her alanda bir
lik kurulmasının kadmlığın mut
lak bir ülküsü olarak bilen arsıu
lusal kadınlar birliği kongresi, 
1933 ilkkanunda dört orta ve gü
ney Amerika hükfunetinin murah
haslan tarafından İmza edilen 
Montevideo andlaşmasında belir
t\:en "hukuk birliği,, prens1pını, 
elinde olan bütün araçlarla koru
m.o\k kararındP.dır.,, 

Oyun sonu şudur: 
11 koruma, 1 aleyhde oy ve bir 

imtina .. karara karşı oy veren Ba
yan, Amertka delegesidir. 

Komisyon başkam, Bayan Ma
ria Verone, kadınlar birliğinin 

''hukuk birliği,, prensipine katıl
masının sebeblerini izah eden bir 
mektub yazacak ve teksir edilecek 
olan bu mektub Uluslar Sosyetesi 
üy0•~rine dağıtılacaktır. 

Öğleden sonra Bayan Aşbi'nin 
b"' '·anlığı altında bir toplantı ya
pılmış ve birçok delegeler doğu 
ile batmm işbirliği konusu üzerin
de söz söylemişlerdir. Delegeler 
değişik ülkelerde kadınlar hakkın
da tatbik edilen kanunların tadi
li ve tekemmül ettirilmesi hususun
~:\ d;ye'derde hulunmuşlardu. 

AVI JSTlJRYA 'DA 

Avusturya - Çekoslovak 
işbirliği yapılabilir 
Viyana, 19 (A.A.) - B. Bek Rayş

po$t gazetesine, Avusturya - Çekos

lovcık işbirliğinin ekonomik ve sryasaJ 

alanlarda ilerliyebileceğini söylemiş· 

tir. 

B. Benes bu işbirliğinin Stresa pren. 

;ipleri yolunda olması için elinden ge

leni y;o~~cağmı eöylemiştir. 

Prens Ştarenberg 
Romaya gidiyor 

Viyana, 19 (A.A.) - Prens Ştaren
berg'in özel olarak Roına'ya yapacağı 

seyahatin bu şehirde 25 mayrsta topla
nacak· Tuna devletleri güvenlik konfe
ransını hazırııyacağı söylenmektedir. 
Bu konferansta Avusturyanın durumu 
da görüşülecektir. 

Avusturya'nrn süel 
hak eşitliği 

Viyana, 19 (A.A) - Yarı resmi K'Jr 

r,, ·pondans Diplomatik gazetesine B. 

Berger Valdeneg demi§tir ki; 

« Ort?t Avrupa güvenlik paktı ile 
ilgili de~rletlerin Cenevrede, büyük ba
rış ve baysallık yerini başarmak döle
nimle bulunduklarını görüyorum. > 

Avusturyada süel statükonun de -

ği~t:rilmesi üzerinde söz söyliyen B. 
Valdeneg, Stresa bildiriğinin altmc~ 

r- 'desinin Avusturyaya sü'!l hak e -
· ., ........ ı.t'.? ol~ucrı•nu n1'l'""'t~·ır 

FRANSA'D.I 

Fransız - Rus anlaş
masında zorluklar 
Paris, 19 (A.A) - Alman istihbarat 

bürosunun bildirmeni bildiriyor: 
B. l.aval bakanlar kuruluna, rus -

frnnsız konutmalarmı anlatmıttır. Sa<~

lam bir kaynaktan haber aundığına gö 
re Fransa - Sovyet uzlaşması sor .ı 
munda bazı zorluklara rastlanmıştır. 

Rus elçisi Potemkin, bugün dışarı 

i,ler bakanlığı genel yazarı ile temas 
etmit andlaımarun otomat:k olarak tat 
bik" na önge olan fransız çek?n .k1 ?\"İ 

ortadan kaldırmaya çalışmıştır. B. La 
val bu yolda daha tereddüt etmekte:fü 

Bu akşam dışarı itler bak:ınhk sara 
yında, bugün Parise gelmesi iktimıli 

olan Litvinof adına büyük bir yemek 
verilecr ktir. 

Andlaşmamn kesin imzası Mosk-ı 
va da yapılacağmdan mu v&kkat i "'lza 

cumartesi günü burada yapılacaktır. 

Anlaşmada çıkan zorluk
lar ve gazeteler 

Paris, 19 (A.A) -- Fransız - rus 
andlaşması gazeteleri ilgilendirmekte 
dir. Kesin şeklin tesbitinde bazı zor -
luklarm çıkmış olmasına rağmen, ana 
zorlukların çıkması iktimali yoktur. 

Pöti Pariziyen gaı:etesi dioyr ki: 
« Çeşidli öngelerden anlaşılryor ki. 

andlaşrnanın kesin şekli bugün tesbit 
edilemiyecektir. • 

Pöti Jurnal şunları yazıyor: 
« Kesin şekil bugün parafe edilebi . 

lecektir. B. Laval Moskovaya bugün, 
yahut maycsta gitmesi, andlaşmanın hP. 
men imza edilmesini temin edecektir. 
Son clakikada çıkan bazı ufak tefek 
zorluklar andlaşmamn tatbikinde bir 
önge olamaz .» 

Son durumu anlatan Maten gazete
si andlaşmanın, mutlak otomatizm te -
meline dayalı karşılıklı yardım madd~ 

lerini içine aldığım yazmaktadır. An -
taşmanın şimdiki şeklinin, doğu and -
taşmasının ruhundan farklı olduğunu 
yazan Jurnal gazetesi, sovyetlerin, gll
venlikleri hakkında kaygu besledikle -
rini süylüyor ve ulayor: 

< Sovyetlerin bu kaygulan teskin 
ediliyor. Fakat, bu yapılırken Lehistan 
Fransa ve Rusya ile beraber hareke t 
etmek yükümiyle kendisine karşı bir 
koalizyon karşısında bulunmak arasın
da bırakılmış bulunuyor. » 

Övr diyor ki: 
« Varşova yolculuğunun sonuçsuz 

kalmıyacağı şimdiden umulabilir. Al -
manya ile münasebetlerinde, fransız -
rus süet birleşmesinin ölmediğini gös -
terebilmesi, herhalde Lehistana kar~r 

ya~ılac:\k bir sorum değildir. » 

B. Litvinof Parise 
• • 

gıttı 
Paris, 19 (A.A) - B. Litvinof bu

gün Parise gelecek ve karşıhkh yardcm 
i'lndla§nıası konuşmalarına devam olu
nacaktır. B. Laval mayıs başlarmtia 

yapılacak belediye seçimlerinden sonra 
Moskovaya gidecektir. 

Andlaşmarun temel hükümleri hak· 
kında Fransa ile Sovyet Rusya arasın 

da anlaşmalar elde edilmiştir. Şimdi 

Sovyet Rusycımn tahrik olmaksızın oi r 
saldırma halinde hızla yardım edilmesi 

sorumunun Uluslar Sosyetesi tarafın · 
dan tanınmadıkça Ren sınırına riayet 
edilmesini güden Lokarno andlaşması· 

nı bağlantrlarla birleştiren formülü ka 

bul etmesi kalmıştır. 

B. Benes Moskovay2 
gidecek 

Cenevre, 19 (A. A.) Sovyet Rusya 
ile Çekoslovakya arasında konuşulmak
ta olan karşılıklı yardım andlaşmasmı 

parafe etmek için B. Beneş'in Moskova
ya gitmesi iktimaldir. B. Litvinof ile 
B. Beneş dün çok uzun konuşmu~lar
dır. Konuşma sırasında yanlarında hu
kuk mii§avirleri de vardı. Çekoslovak 
salkurulu mahfillerinde konuşmaların 
çok müsaid olarak geliştiği haber ve
rilmektedir. 

ULUS 

rv~~·~~~~~~~:f ~i'l= 
1 Sofya, 19 (A.A) - Bulgar a -= ~ 
~ jansı bildiriyor: ~ 
~ : 
~ K.ıral yeni lnbineyi kurmağa es- 1 
~ ki diplomat!adan ve tanınmış yaz- ~ i manlardan B. Andre Toıef'i me - 1 
E mur etmiştit·. B. Toııer bunu kabul ! 

=~-=---: ~ etmi~tir. 

- Kabineyi kur.nağa memur edi · ! 
~ § 
~ len B. Toşef 18ô7 de doğmuşi.ur. ~ 

~ B:-:.ikselde o!ı..Jduktan sonra 19n ~ 

,, da sıyasal mzsleğe g:rm:ş ve Bul - !'! 

~ gari·tanın Karadağ, Atina, Bd - a 
J gı-ad, lstanb:.ıl ve Viyana orta el - ! 
~ çi'ik' :?rini yap.mştır. i 
~ i 
! 1918 de sıyaıal mes'ekten ay . ~ 

; rılnuş ve yazma:ılığa ba,lıyar:-k 1 
1 b·r çk eserler çıkaı·mr:ıtır. ilim a- 1 
~ ka !t:misin.:ie ve bir ç k k:iltür bir- ğ 
il ı ... --~hrinde ü·r~:lir. i 
3 j 
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AL\f ~ NYA 'B \. 

B. Hitlerin 4o ıncı yı!dö
nümü ve alman gaze

teleri 
Bertin, 19 (A.A) - B. Hitlerin 

46 iner doğum ydd~nümü dolayısiyle 

yazı yazan bir çok gaz~t~rer diyorlar 

ki: 

" Uluslar so:;yetesinin genel kararı 
Almanyayı mahkum etti. Bu karar, al

man ulusunu, kendisinden başka hiç 

kirr:se?e güvenmemeye ve Hitlerin çev
resinde toplanmaya götürmelidir.» 

Doyçe Algemayne Çaytung diyor -
ki: 

« Ulusumuı:a, bu acı denemeye gö
ğüs germek kuvvetini bulmasmı dile -
riz. Hitlcrin yddönümünde yapılacak 

tek dilek de budur. Dileğimiz yerine 
gelirse dünya, Cenevrenin haymlrğıru 

tasdik etmeğe mecbur kalacakttr.> 

Fölkişer Beobahter gazetesi, Leton

ya ve Estonyanın, rus - litvanya sı

yasasrna katılmaları ve Rusya lle kar
şılıklt yardım paktlan imzalamaları o
lasısmdan kaygiryle ayıtmaktadır. 

Almanyanın hava 
bayramı 

Berlin, 19 (A.A.) - Sü bakanı her 

yılın 21 nisamnı hava ordusu için kut

lanacak bir bayram günü olarak bilik

miştir. 21 nisan hava kağırmanı Baron 

Von Richtofenin ölümünün yıldönü

müdür. Bu yıl 21 nisan paskalya yor

tularına rastladığından şenlik pek par

lak olacaktır. 

'A:man askerleri nasıl 
olacak? 

Berlin, 19 (A.A.) - Yeni süel ka

nuna göre, orduya yapısı sağlam ıyı 

yetişmiş ve sıhhati tam olanlar alına
caktır. 

Orduya girecek kura eratmm boyla
rı en az 1,54 santim olacaktır. 

N asyonal sosyalistlerin 
bir başarımı 

Lahey, 19 (A.A) - Seçime ilk de
fa girmekte olan nasyonal sosyalist 
pa.rtisi il meclislerinde 39 üyelik elde 
etmiştir. Hollandanm eski partisi o -

lan liberal ve radikaller ise biri 28, di

ğeri 26 üyelik kazanmışlardır. Nasyo
nal sosyalist partisinin bu önemli ba -
şarımımn gelecek saylav seçiminde 

eski partilerin zararına olarak çok ileri 

gideceğini göstermektedir. 

Alman protestosuna cevap 
verilmiyecek 

Londra, 19 (A.A) - İngilterenin 
Stresa ve Cenevredeki sıyasasına karşı 

Almanyanm yaptrğr şifahi protestoya 1 
cevab verilmiyecektir. Aslında bu pro

testonun yapıldığı ingiliz elçisi Fon 

Bulov konuşmasına ancak özel bir ko
nuş~a önemi verilmektedir 

DACINIK DUYl lKLAH 

Birmanya - Yunnan 
sınırı 

Cenevre, 19 ( A.A) - Uluslar gos

ye teıi konseyi haıkaru B. Tevfik Rüş

tü Aras, Birmanya ile Yunnan arasın
daki sınırın güney çevresini tahdid için 

İngiltere, Hindistan ve Çin tarafından 

öd.evlendirilen muhtelit komisyona bi

taraf bir başkan seçilmesini kabul et

miştir. 

Amerikadaki silah fabri
kaları tahkikatı 

Vaşington, 19 (A.A) - İngiliz hü
kumeti, Amerika fabrikalariyle kendi 

arasındaki sözle§melerin, senato ıilab

lanma komisyonuna bildirilmiş olması 

nı protesto etmiştir. 

Komisyon başkanı B. Nye, B. Ruz
velt ve Hul ile bu i'} üzerinde görüş • 
müştlir. 

B. Nye, < Morgan End Kampain • 

fabrikasının büyük harb devrinden kal

ına belgelerinin gözden geçirilmesi sı -

rasmda. komisyonun, yabancı büku -
metlerle anlaşamazlık çıkaracak her -

hangi bir hareketten çekineceğini söy
lemiştir. 

Komisyon, neşredilmeleri doğru ol

mıyan ıi:Szleşmeler için ilgili devlet değ 

resine danışmayı kabul etmistir. 

LRHISTAN'DA 

B. Bek Venedik'te 
Venedik, 19 (A.A.) - Lehistan ıırş 

İşler Bakanı B. Bek ile macar maliye 

bakanı B. Fabiny ve Macaristanın Ber

lin orta elçisi Von Masievitz Cenevre
den buraya gelmişlerdir. 

Lehistanda manganez 
· madeni 

Var.şova, 19 (A.A.) - K:arpat dağ-
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Ulus 
Tercümeler 

l\:ütüphanesi 
Gazetemiz bir tercümeler kütübhr 

ncıi yapmıştır. Bunun için kitablarırt 

başında tunlar denilmektedir: 

(Telrikalarrnırzı ,· genelerin ve hal· 

krmızrn zevkini terbiye edecek birinci 

sınıf sanat eserlerinden veya günün 

batlcca fikir cereyanlarını miinakaşı 

ed~kitablardan seçiyoruz. Gazetemiz· 

de bunları daha geniş satırlarla dizdi· 

rerek yalnız kflğıd ve baskı parasi/e ki· 
tab haline getiriyoruz. Gazetemizin ta· 

bil masrafları içinde böylece memleke· 

te her sıuHt beş on cild değerli eser 

kazand1rm1~ oluyoruz). 

ULUS Tercümeler kütüphanesinııı 

pmdiye kadar çıkanları : 

1 - Amerika• da Bir Konferans 
(Bernar Şov) un sanat kıymeti ile 
fikir kıymeti bir aradaki lcitabı. 

Çeviren: Reşad N. Nuri: 25 kuru1 

2 - Yirminci asır Kroniği - Cihan Şwıt' 
piyonları. 

Fransız edebiyatının ba§lıca ~ • 
aiyetlerinden (Pot Moran) ın ro • 
mam. Çeviren: Nasuhi Baydar, P'I· 
atı: (60) kurut. 

3-Anadolu 
Profeıör Pitar'ın mcmlentlmiıııt 

bugün ve dilne ait ilmt tetkikleri. 
Çeviren : Reşat N. NurL Piatı :(60) 
Kuruı. 

4 - lnıanbğm Hali 
Andre Malro'nun ıoss Goe!: ıc 
milkafatmı kazanan eseri. Çevlrı n: 
Nasuhi Baydar, Fiatı: (75) kuruş. 

5 - San Micbele'nin Kitabı, 
yakmda çıkacakbr. 

Bu kitablar lıtanbul' da ve Anka • 
rs'daki kitabcılarda 1&tılmaktadır. 

larında Ea:eremou nehrl kıyılarında 
çok .sengin manganec madoıı.left b\duıa.

snuıtur. 

Bunlar Lehiı.tanda ilk bWuauı wıao 
ganes madenleridir. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Vilayetler evinin arkasındaki (mesaha ve tarifatı femıt 

ve mali şartnamelerinde ya.zıh) sahanın şartnameye ilitik 
krokide gösterildiği şekilde tesviyei türabiyesi kapalı sarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. . 

Muhammen keşif bedeli (6680) altı bin altı yüz seksen 
lira olup muvakkat teminat miktarı (516) beş yüz on aiti 
liradır. 

lstiyenler bu husustaki kroki ve şartnameleri Dahiliye 
Vekaleti eksiltme komisyonundan alabilirler. 

Eksiltme, 6 • Mayıı - 935 pazartesi günü saat 15,30 da 
Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak komisyonda yapı -
lacaktır. Taliplerin 6 - Mayıs - 935 pazartesi günü saat 
14,30 a kadar icabeden belgeleriyle beraber teklif mek • 
tublarmı komisyonuna vermeleri ilan olunur. {826) 

1-1454 

Maliye Vekaletinden: 
Muğla vilayeti Köyceğiz kazasını ihata eden ve seneli

ği on iki bin, üç seneliği otuz altı bin lira muhammen be
deli bulunan Köyceğiz namı göl ile tevabii olan taşlı çay 
ve işbu kazaya merbut dalyan namı köyde mevcud dalyan· 
da balık avlamak hakkı ve o/0 12 saydiye resmi mültezime 
aid olmak üzere 1 haziran 935 tarihinden 1 haziran 938 ta· 
rihine kadar üç sene müddetle icara verilmek için ve iha
le bedelleri 1 haziran, 1 ağustos, 1 teşrinievel, 1 kanunu· 
evel, 1 nisanda altı taksitte ödenmek şartiyle 1 nisan 935 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle artırmaya çıkanl
mıştır. 21 nisan 935 tarihine miisadif pazar günü saat 17 de 
ihalesi icra kılınacağından talih olanların ve şeraiti öğren
mek istiyenlerin Muğla Defterdarlığına ve Köyceğiz mal
müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. (823) 1-1428 

Dahiliye Vekaletinden: 
Vilayetler evi için alınacak halılara ait şartnamede ye

niden bazı tadilat yapılarak münakasası 4 - Mayıs - 935 cu· 
martesi gününe kadar tekrar temdit edilmiştir. Muham • 
men bedeli 9994,35 lira olup muvakkat teminat miktarı i49 
lira 58 kuruştur. Gerek yol ve gerek oda halıları 28/32 ola
rak kabul edilmiştir. 

Şartnamedeki değişikliği görmek istiyenlerin her vakit 
Dahiliye Vekaleti eksiltme komisyonuna müracaat etme
leri. Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin de 4 - mayıs • 
935 cumartesi günü saat 14,30 a kadar icab eden bitiklerile 
beraber teklif mektuplarını eksiltme komisyonuna verme-
leri ilan olunur. (827) 1-1453 
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nkara şehri içme su 
komisyonundan: 

~kara'ya 30 kilometre mesafede Elmadağ - Çankaya 

2 
e hattı ilıerinde Kehlis ve Seki pınarları arasında 

tka~etre uzunluğunda su borusu döşeme işi kapalı zarf
Uı 1 trneye konulmuştur. Eksiltme 7 - 5 - 935 tarihine , i;an sah günü Ankara'da 1şhan 4 üncü katta İçme Su 
(8Qionu. dairesinde yapılacaktır. .. . . 
ait k 1) .lıra 60 kuruş keşif bedelli olan bont do~eme ışı
~§ıf evrakı, fenni ve eksiltme şartnamelerı ve pro-

111 kt kara içme su komisyonunda görülebilecektir. Tek· 
~e; Uplan kanunun tarif ettiği şekilde olmak üze
~k 5 935 tarihine rastlıyan salı günü saat on dörte ka
. ara. İşhan 4 üncü kata içme su komisyonuna verile

. Eksıltmeye girebilmek için (600) lira 87 kuruş mu
~ teminat ile bu gibi işleri yaptıklarına dair fenni 
arı ve 2490 No. iu kanunda yazılı vesikaları komis -

·~~cccklerdir. Fazla malfımat almak istiyenler A~ • 
er •Çme su komisyonu fen heyetine müracaat edebı -

·(865) 1--1523 

!nkara Valiliğinden: 
s~ - Muhammen bedeli (1500) liradan ibaret bulunan 

2 
•det mahruti çadır açık eksiltmeye konulmuştur. 

/\tı - Eksiltme 2 mayıs 935 perşembe günü saat on beş -

3 
:ara vil~yeti dai:rıi encümeninde yapılaca~tır. . . 

e lsteklıler teklıf mektuplarını 935 senesme aıt tı-
.t Odası vesikası ile (112) lira (50) kuruşluk muvakkat 
:t mektubu ile birlikte aynı gün ve saatte vilayet en-

~ ınc gelmeleri. 
'"::'Şartnamesini gönnek istiyenlerin Ankara Nafıa 
uhendisliğine miiracaatları. (870) 1-1522 __ 

tıkara Be ediyesinden: 
eka.. · · • Ut ve yetim maaşı alanlar mayıs 935 yoklaması ıçın 
l~~d~ki maddelerde yazılı vesikalar ile belediye muh
~ ısleri müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. . . 

cJ adde 1 - Yoklama sahipleri behemehal kendılen 
Ok~Ceklerdir. Gelcmiyecek derecede hasta bulunanl~r 
tn or raporu getireceklerdir. Hariçte bulunanl~r veka
·r. arneyi haiz zevat tarafından bu işi takip ettırecekler-

e •2b~ 'Yoklama kağıtları iki nüsha olara~ ta~zi~ ~?il.~
lld Unlardan biri belediyedeki muhtarlık ışl~n mud~rl.u: 

c ~.kalacak diğeri defterdarlığa verilecektır. Her ıkısı 
arırnuınessiJler tarafından imzalı ve iki nüsha da fotoğ-

r 01acaktır. 
'rı 3 - Mütekait zabitanın, dul kadınlarının ve yeti1_11~eri~ 
a/0klamaları askerlik şubesince yapılacak ve ıkıncı 

4 
de ahkamına riayet edilecektir. . 

t - Yoklama kagw ıtları hakkında ayrıca beledıyece de 
t • f b' ld ~rrına ve soruşturma yapılacak ve bunların hıla ı sa ıt 

ı.ı ~gu takdirde tanzim edenler ve şahitleri hakkında ka· 
'lı ta'kibat vanılacaktrr. (850) 1--1474 

llkara inhisar ar 
Başmüdür .. öğünden: 

hıır~nkara İnhisarlar Başmüdürlüğü depolarınd3: mevcut 
iı.ı a ha1ınde tahminen bin kilo sandık pa}'çası kılo hesa-

.ı,. e v 1 · k" 11ık1 ' e 251 tane kapaksız ve 769 tane kapak ı ıç ı san-
" arı . ~3s açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 27 - nısan -
o n~Utnartesi günü saat 15 te Basmüdürlükte müteşekkil 

""" '~Yanda yapılacaktır. Şeraiti a"'nıamak istiyenlerin ko -
~müracaatları. (834) 1-1459 

Tl:J KiYE 

llRAAT 
~NKASI 

.. 

Jandarma 
[ j. U. K. ] 

Genel Komutanlığı 
Ankara Sahnalma 

Komisyonundan : 
Aşağıda cins ve miktarları yazıh saraç malzemesi Ü

zerlerinde yazılı gün ve saatta satın alınacaktır. 
2 - Parasız olan şartname ve icabcden izahat her gün 

komisyondan alınacaktır. 
3 - İstekliler pazarlıkla alınacaklar için pazarlık gün 

ve saatında, açık eksiltmeye girmek istiyenler de eksiltme 
saatmdan bir saat evel temincitlarmı komisyona venniş ol-

maları. (753) 

Ayrı ayrı pazarlrkla alınacak: 
Muhammen 
Bedeli !Ik teminat Pazarlığı 
Kuruş Kuruş Gün saat 

Cınsi Miktarı Pazar 

1 - Koıanhk ıerid 500 metre 
2 - BaJmumu 50 kilo 

12500 
3500 

20000 3 - Keçi kıh SOO ,, 
4 - (17) kalem • Toka} ) 82820 

938 

263 
1500 

6300 

21.4-935 10 
21-4-935 11 
214-935 14 

21-4-935 IS 

Özenği, gem demirleri ) 

ve saire 

Toptan açık eksiltme ile alınacak: 
9000 ) 22-4-935 saat 

9000 ) Pazartesi 15 

6000 ) 

Sarı sabunlu kösele 

.. ,, ., ince 

Siyah vakcte 
Zahmahk kayıt 

400 kilo 120.000 
400 .. 120.000 

400 .. 

150 " 

80,000 
45,000 3275 ) 

27375 1-13115 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Ankara şehrinde binalara numara levhaları takılmağa 

başl.:mmıştır. Numaralama talimatnamesinin 38 inci madde 
sinde yazıldığı veçbile içinde bulundukları binalara numa
ra vazına muhalefet edenler, numaraları silenler, bozan -
lar veya söktip kaldıranlar, konulan numaraları muhafaza 
etmiyenler. numarası ziyaa uğradığı halde yenisini tak • 
tmnıyanların vilayet tarafından saynn kanununun 6 mcı 
maddesi hükmüne tevfikan cezalandırılacakları ilan olu -
nur. (679) 1 --1166 
r 111uınmıııııt111111~llllllillll~ llUIJll lllMUlllllH•lllll' .. --.....--r.ı-ı 

i Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
1 
1 

Alma Komisyonu il~nları 
1 LAN 

1 
Kırıkkale askeri sanat mektebi atölyesi icin a ağıda 

cins ve miktarı yazılı yedi kalem malzeme 29 nisan pazar
tesi günü saat; 14: 17 ye kadar pazarlıkla satın alınacaktır. 
lstekii olanlar muhammen fiatı olan 165 liraya mukabil 
12 lira 38 kuruş teminatı evveliyesini Kırıkkale askeri fab
rikalar muhasebeciliğine yatırarak pazarlık günü vaktin
de mektep satın alma komisyonuna müracaatları (197) 

c;nsi Uzunluk genişlik 

Tezgah avan 
kayışı 

Yumuşak ince pi· 
rinç kaynağı 
Boraks 

metre santim 
20 5 
36 6 
64 7 
1 Kğ 

1 Kğ 

Kalay 
Demirci potası 

İLAN 

1 Kğ 
2Kğ 1-1373 

546 Tırnak numaralı adi 
doru beygir 21-4-935 tarih 
pazar günü saat altıda Ak
köprüde at pazarında müza
yede ile satılacaktır. Tah· 
min edilen fiatı 1500 kuruş
tur. lsteklilerin muayyen 
vakitte müzayede yerine 
gelmeleri. (768) ı-ı 325 

Kiralık baa o 
Keçiören Tepebaşı du -

rağında iki oda, kuyusu ile 
birlikte veri!ece rtir. 

Müracaat ven: Ulus mat
baasında tevzi Asnn 

1-1505 

-Ankara Belediye Reisliğinden: 

Satılık arsa 
ı - Anafartalar caddesiyle Kızılbey caddesinin birle§

tiği mahalde ve Karmen birahanesi önündeki iki yüzlü 
(298) M:ı arsa kapalı %arf usuliyle artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Metresi Muhammen bedeli Muvakka tteminat 
Llra L~ L~ 
30 8940 671 

3 - Şartnamesini görmek istiyenlcr her gün muha· 

sebeye müracaat edebilirler. 
4 - İhale 6 myıs 935 pazartesi günü saat on beşde be-

lediye muhasebesinde yapılacaktır . . s - İstekli olanlar artırma •e eksıltme ve ıhale kanu-
nunda yazılı tarifat dairesinde teklif mektublannı temin~t 
makbuzlariyle birlikte ihal_e saatında? tam bı; ~~~t evelı
ne kadc:r makbuz mukabilınde komısyon ~slıgıne ver-
meleri. (813) 1405 

Çifteler Harası Miidürl~«ünden: 
Haranın damızlık ineklerinden taze bu ağb ve sütlü 15 

inek mayısın birinci çarşamba günö Eskis hir hayvan pa
zarında pazarlıkla satılacaktır. 1steklılerin pazara gelme-
leri. (1782-804) 1-1391 

Saçları dökülenlPr 
Komojt•n Kanzuk 

Saçların dökülme ıne vı 
kepcklenmesinc manı olur. 
Komojcn saçtarın kölderiııl 
kuvvctlendinr ve \:esler. 
KomoJen saçlaruı g dasıdlflt 
Tabii renkJerini bo maz, 
latif bir rayihası v rdır. 
Komojcn Kanzuk saç eksi· 
ri maruf ccz .. nelc:rle ıtriyat 
magazalıırında bulunur 

LİNİMANTOL KANZUK: ROMATlZMANIN KATI 
DEVASIDIR. 

KARYOKA 
Dolorcs Del Rio - Ginger Rogcrs 
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1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğiı 1 

• Satın Alma Komisyonu ilanları 

200 METRE MİKABI ÇAM TAHTASI 

l anmin edilen bedeli (6400) lira (--) kuruş olan yu
karda miktarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 2- mayıs - 931 
tarihinde perşembe günü saat 15 tc kapalı :zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir
Taliplerin muvakkat teminat olan ( 480) lirayı havi tekltİ 
mektuplarım me.zkfır günde saat H c kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve & 
m~ddelerindeki vesaikle mezkftr gun ve ~aattc komisyoM 
muracaatları. (836) 1-1458 

70,000 METRE FİŞEK TORBALIK BEZİ 

Tahmin edilen bedeli (21000) lira (-) kuru§ oıaa 

yukarda miktarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrika • 
lar Umum Müdürlüğü satın alına komisyonunca 4 - Maym-
935 tarihinde cumartesi günü saat 15 te kaı;>alı zarf ile füft'I 

le edilecektir. Şartname (1) lira (5) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (151 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde .aaat 14 e ka • 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara. 
lı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesailtle mezldlr gün 
saatte komisyona müracaatlan. (897) 1-1457 

160 METRE MİKABI 3500 TON ~AVAMARlıt 
ÇAM TAHTASI T h . d'l bed:2 a mm e ı en e 

Tahmin edilen bedeli ( 45850) lira (-) kuruş ol 
(5600) lira (-) kuru§ olan yukarda mikdarı ve cinsi y~ 
yukarda mikdan ve cınsı .zıh malzeme Askeri Fa~) 
yazılı malzeme Askeri Fab- rikalar Umum Müdürlüğ1J 
rikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonun~ 
sat:In alma komisyonunca 5 - mayıs • 1935 tarihindÖ 
4 pazar günü saat 15 te kapa-

- mayıs • 935 tarihinde lı zarf ile ihale edilecektiıt. 
cumartesi günü saat 15 te ş 
kapah zarf ile ihale edile - artname (ı) lira (30) ku • 

ruş mukabilinde komisyon • 
tektir. Şartname parasız dan verilir. Taliplerin mu, 
olarak komisyondan verilir. vakkat teminat olan (84381 

Taliplerin muvakkat temi - lira (75) kuruşu havi teklif 
nat olan (420) lirayı havi mektuplarım mezkur gün. 
teklif mektuplarmı mczkftr de saat 14 c kadar komis • 
günde saat 14 e kadar lto -
misyona vermeleri ve ken -
dilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddele -
rindeki vesaikle mezkfır gün 
ve saatte komisyona müra-
caatları. (854) 1-1484 

70,000 METRE FİŞEK 
TORBALIK BEZİ 

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

1-1485 

yona vermeleri ve kendile
ri de 2490 nwnaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkOr gün ve sa• 
attc komisyona müracaat • 
lan. (853) 1-1483 

SatıJık arsa 
Yenişehirdç Mimar Kema

lettin mektebı civarında Meşru· 

tiyet caddesi üzerinde Mardin 

aaylavı Bay Edip Kemalin evi· 
ne biti ik köşedeki arsa satıltk.. 

tır. 

Telefon: 3211-2251 
1-1462 

• •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
~imdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

Yeni tertib planını görünüz. 
1 inci kqideei 11 mayıs 1935 ıedir. 

Büyük ikramiye 20,000 liradı 



SAYIFA 8 

Türkiye Ziraat Bankası idare 
Meclisi 

Fevkalide Umumi 
. Heyet Uyelerine 
Bildirir ki: Umumi Heyetin toplantı günü olarak iylan 

~dilmiş olan 9 mayıs, perşembe günü, C. H. P. Büyük Ku
rultayının toplantı gününe rasladığından Umumi heyeti
mizin toplantı günü 19 mayıs pazar, saat 15 e bırakılmış-
tır. 1-1517 

Satılık [16] lambalı radiyo 
9l5 modeli Amerikan Midvest marka 9-2000 tul mevcli 

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

1-1491 

Ankara Cümhuriyet 
Müddei Umumiliğinden: 

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/o 7 ,5 ğu olan 36 lira 60 kuruşu maliye 
veznesine yatırdığına dair makbuzla birlikte 22-4-935 de 
Keskin C. M. U. liği dairesinde hazır bulunmaları ilan o-
lunur. (868) 1-1514 

M aarjf Vekiletinden 
1 - Orta tedrisat mekteblerinde türkçe, tarih - coğrafya, 

fenbilgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca, almanca, İngilizce 
mualim muavini olmak istiycnler için bu sene imtihan açı
lacaktır. 

Z -İmtihanlar 1 temmuz pazartesi günü İstanbul Üni-
versitesinde başlıyacaktır. 

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

11evinden mahkUmiyetleri olmadığı hakkında mahalli vila
yet veya kaza idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri 
(halen memur ve muallim olanlar bu kayıttan müstesna 
olup mensup olduktan daire amirinin vereceği vesika kafi
dir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve mualimlik etmeye mani vü 
cut anzalanndan salim oldukların ıisbat e!ier tasdikli he -
kim raporu ibraz etmeleri, 

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

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

5 - Yukardaki şartlan haiz olan namzetler bir istida 
ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesika
lar bağlanacaktır. 

A) Nüfus tezkereainin asil veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikala

nnın asıl ve yahut suretleri, 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli Maarif İdaresinden nümunesine tevfikan 

tasdikli sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotograflı fiş, 
F) Altı adet 4 x 6,S büyüklüğünde kartonsuz fotoğraf -

lan, 
Bu vesikaların en son 1/ 6/1935 tarihine kadar Vekale

te gönderilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekale
te gelmiş oJ:ın veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş 
bulunan istidalar hakkında muamele yapdmıyacaktır. 
Kevfiyet itan olunur. (842) 1-1481 

Ankara şehri imar 
l\1ürliirli. ITT.inden 

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

1-1456 

1ı1 L U 5 20 NiSAN 1936 CUMARTESi 

1 

~ 
Milli Müdafaa Vekaleti 

3 

1 Satınalma Komisyonu 
r llanlan 

İLAN 
ı - Bir kilosunun talı -

min edilen fiatı 170 kuruş 
olan 6000 :7000 kilo yün ço -
rap ipliği kapalı a~rfla ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 6 - 5 - 1935 
pazartesi günü saat 11 de -
dir. 

3 - Muvakkat teminat 
892 lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para -
sız almak örneklerini gör -
mek istiyenler her gün öğ -
leden sonra komisyona uğ -
rıyabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat teminat mek
tup veya makbuzlariyle ka-
nunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikalarla bir -
likte teklif mektuplarını 

ihale saatinden en az bir sa
at evvel M. M. V. satın al -
ma komisyonuna vermeleri. 
(875) 1~1521 

1 LAN 
(15275) lira fiatla ihale 

edilen 5 adet kalayton siste
mi otuklav takımı müteah -
hit teahhüdünü ifa edeme -
diğinden bu kere nam ve 
hesabına açık eksiltme su-

retile satın alınacaktır. İha
lesi 8 - 5 - 935 çarşamba gü
nü saat 14 dedir. İstekliler 
evsaf ve şartnamesini al -
mak üzere bedelsiz olarak 
M. M. V. satın alma komis
yonundan verilecektir. Ek
siltmeye gireceklerin belli 
gün ve saatinde maliyeye 
yatırılmış 1145 lira 63 ku
ruşluk vezne makbuzu ve 
yahut Banka mektubu ve 
2490 No. lu kanunda gös -
terilen vesaikle birlikte sa
tın alma komisyonuna gel -
meleri. (874) 1-1520 

i 1 AN 
8000 lira fiatla ihale edi

len 39 kalem Röntgen mal
zemesinin müteahhidi ifayı 

teahhüt edemediğinden bu 
kerre müteahhidin nam ve 
hesabına açık eksiltme su -
retiyle satın alınacaktır. 
İhalesi 6 - 5 - 935 pazartesi 
günü saat 14 dedir. Talip -
ler evsaf ve sartnamesini al
m., k ic;tivenler bedelsiz ola-
rak M. M. V. satın alma ko
misyonundan verilecektir. 
Fl·.-iltmeve ~ireceklerin bel-
li gün ve saatında maliye -
ye yatırılmış 600 liralık te-
minatı muvakkatesinin vez
ne makbuzu ve yahut banka 
mektubu ve 2490 No. lu ka
nunda gösterilen vesaikle 
birlikte M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(873) 1-1519 
BİLİT 

1 Her birinin tahmin e
dilen ederi 800 kuruş olan 
2500 tane battaniye kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Şartnamesini para -
sız almak örneklerini gör -
mek istivenler her gün öğ • 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: S ı 

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

Büyük sür'atte zımpara taşları 
harab ettik, 

imal etti 
uykumu pek 

feda 
çok otomobil 
.ettik. Fakat bu hayr • 

yenı şayanı 

lastiği meydana çıkardık . 

Lastikler eskiye nazaran 
daha fazla tekemmül etmiş 
olmasına rağmen bütün 
marka lastikler anlaşılmı -
yan sebeplerle aşmıyordu. 

Goedyear mühendisleri 
bu arızanın yeni modem 
otomobillerin fazla sür'atin
den ileri geldiğini anlayın -
caya kadar bu mesele mu -
amma şeklini almıştı. Good
year mühendisleri bu arıza
ya çare bulmak için sayısız 
lastikleri zımpara taşların
da tecrübe ettiler, arabaları 
tahrib eden geceli gündüz -
lü cefakar yol tecrübeleri 
yaptılar, bu tecrübelerden 
her ıklimde kullarulmağa 

müsaid "G - 3" lastikleri 
meydana çıktı. 

Bu şayanı hayret lastik 
43 % daha fazla kilometre 
yaptığı gibi patinaja dahi 

\eden sonra komisyona uğ
rayabilirler. 

3 - İhalesi 27. 4. 935 cu
martesi günü saat 11 dedir. 

4 - Muvakkat teminat 
1500 liradır. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler artırma eksiltme kanu -
nunun 2 ve 3 üncü madde -
terinde yazılı vesikalarla 
muvakkat teminat mektub 
veya makbuzlariyle birlikte 
teklif mektublarmı ihale sa
atından enaz bir saat evel 
M. M. V. satın alma komis
yonuna vermeleri, (806) 

. 1397 

İLAN 

1 - Yalnız teclid ve ba
sılmaları için tahmin edilen 
fiatı 4181 lira olan üç ka -
lem defter açık eksiltme ile 
hasdınlacak ve teclid etti -
rilecektir. 

2 - Şartnamesini para
sız almak ve örneklerini 
görmek için istiyenler her 
gün öğleden sonra komis -
yona uğrayabilirler. 

3 - Eksiltmeye girecek
ler 313 lira 58 kuruşluk mu
vakkat teminatlariyle artır-
ma eksiltme kanununun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte 22.4.935 
pazartesi günü saat 11 de 
M. M. V. satın alma komis
yonunda bulunmaları (772) 

1-1330 

daha fazla mukavemet edi -
yor. 

Bu lastik, hareketi ani 
olduğu gibi durması da ani 
olan asri otomobiller için 
imal olunan yegane lastik -
tir. 

Düz ve geniş ve derin 
yapılan tabanı sayesinde 
daha fazla çekme kuvveti, 
lastikte patinaja mukavim 
blokların miktarı yüzde on 
altı tezyid olunduğu için 
daha fazla mukavemet te • 
min eder. 

Lastik yanlan eşsiz sağ
lamlıkta Goodyear Supert -
wist ipliklerinden yapılmış
tır. Buna ilaveten tel yani 
tırnak kısmı en cefakar hiz
metlere tahammül edecek 
sağlamhktadır. 

Bu şayanı hayret lastiği 

ESKİ 

Veni •• G. :a 
Oalıae.ıı ... ı.ı ... -. 
aaır ,ortı,afdl-CER ICIJV. 
VETI FAZLADIR. DAHA 
FAZLA EMNiYETLi V( 

TAKOZSUZ 43 % DAHA 
FAZLA UZUNDUR 

en yakın Goocıyear acenta • 
sında görünüz? "G - 3° lb • 
tiklerinin imali bize çok fd' 
laya mal olmuştur. Fakat 
buna rağmen satıf fiatları • 
mız değişmemiştir. 

1-1524 

t LAN 
1 - Hepsinin biçilen ederi 1289 lira olan 22 kalem def' 

ter ve cetvelin basılması açık eksiltme ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 24.4.1935 çarşamba günü saat 11 ded~ 
3 - Muvakkat pey akçesi 104 lira 18 kuruştur. 
4 - Şartname ve örnekleri görecekler her gün öğl• 

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

yatırdıklarına aid alacaktan makbuzlarla artırma eksilt
me kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalaP 
la birlikte eksiltme saatinde M. M. V. Satın alma komir 
yonunda bulunmaları. (789) 1-1358 

İLAN İLAN 
1 - 273 çift dahili ve 273 1 - Tahmin edilen ede-

çift harici fotin açık eksilt- ri 27 ,000 lira olan 200,000 
me ile satın alınacaktır. U- kilo una iştekli çıkmadığlll" 
mu?1unun .tahmin edilea be- dan Erzincanda yeniden ki' 
deh 3003 lıradır. pah zarfta eksiltmeye ko' 

2 - Eksiltmesi 21-4-935 nulmuştur. 
pazar giınü saat 11 dedir. 2 _ Muvakkat teminal 

3 - Muvakkat teminat 2025 liradır. 
225 lira 23 kuruştur. 3 _ İhalesi 4 mayıs 935 

4 - Şartnamesini para-
sız almak ve örneklerini gör
mek istiyenler her gün öğle
den sonra ve eksiltmeye gi-
recekler muvakkat banka te
minat mektup veya makbuz
larile artırma eksiltme ka
nununun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla 
birlikte ihale saatında M .M. 
V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(765) 1-1319 

Arsa aranıyor 

Kocatepc veya civarında ve

ya Yenişchirde ıatıhk arsa a
ranıyor. Telefon: 3666 

cumartesi günü saat 15 te .. 
dir. İstekliler teklif mek • 
tublannı ihale saatmdan bit 
saat evel Erzincan'da Tü • 
men (Fırka) satmalma ko • 
misyonuna vermeleri. (829) 

1-1437 

1mtıyaz sahibi ve Başımı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Naıuhi 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civa11nd• 

1 
U/uı Buımevinde baıılmış· 

L"· ..,_ 
!W 

1 SİNEMALAR 1 

' YENi 1 &>u CECE 

Fernand Gravey Mirielle Balin 
tarafından temsil edilen 

Patron olsaydım 

Bl.ı ... u .4 .... 

En büyük harb filmi, müke .•• m l bır 

sinema harikası 

Garb cephesinde kanlı 
hücfunlar 

Büyük ea.aleis ve muhte,em bir e!er 


