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Gündelik 

BARIŞ VE KADIN 

.. latanbul kadınlar kongresinin 
b:etwıle konuıtuğu itlerden biri de 
tur '1frn korunması sorumu olmuı-

. Kongre bu konu üzerinde ka
~arlar almıı olduğu gibi kadınlar
.. an birçokları da gazetelerde ve 
O~el IÖriİfmelerde dütündüklerini 
:"t;nı!t~erdir. Banım korunması 
. 

1 
~rnızın ilk planda konuıulan 

1
' e~_nden biri olduğu için kong-
tenın to ta ·· ı • · P n ve uye ennın ayn ay-
1'1 bu sorum üzerinde durmalan 
:aşılacak bir ıey değildir. Acun· 
~I •yasanın en büyük düğümü o
kin ~~f itinde de kadmlann fi
l . ~et-ını anlamak ve yapabilecek
f erı feyleri görmek her halde çok 
1'1"dalrdrr. 

: kongrenin kararı erkeklerin de 
rarndi1e kadar üzerinde uğrqtık· 
h~rı birço~c güzel ve insel arzulan 
~r araya toplayan uzdil bir belıe

clır. Silahlar azaltılsın .• silah yap
~ Ye silahsızlanma itleri kontrol 
edilsin.. arsıulusal uyuımazbkJar 
:-1'1§ yollariyle düzeltilsin.. Ulus· 
a.r Sosyetesi ödevlerini hakkiyle 

t;Pabilecek bir duruma çıkarılsın .. 
luılar arasında hınç ve öfke u

~a.ndıran okutma ve propaganda 
~~ıtenıJerine son verilsin... Bütün 
"'Unlar yıllardanberi türlü konfe
l'anslann, kongrelerin baılıca ko
nulan olmuı, Üzerlerinde söylen· 
lııedik fikir, yazılmadık karar kal
.,..aın., Ye böylece dağlar kadar 
dosyalar meydana getirmit bulu
nan aorumlardır. Kadın kongrele· 
tinin de aynı sorumlar üzerinde 
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Adımız, andımızdır. 

Turizm işlerinin 
yoluna konulması için 

Oün Ekonomi Bakanlığında büyük bir 
komisyon toplandı 

Bakanlıklar atar cu;iz ,uuyona toPlantı halinde 

ring ve otomobil kulübü dek . 
ri hulunnuqtur. 

Komisyon için ekonomi br !..:.:n
lıiı Türkofis neıriyat serv :si bir 
rapor hazırlamııtır. Raporda bat· 
irca turizmin önemi, turizm ku
rumları ve propagandası, genel 
kriz içinde turizm, ülkemizde tu
rizmin durumu, gibi sorumlar var
dır. 

.Baijbakammızla 
B. Toştr arasında 

Bulgar Başbakanmın \o)yazuıma 
Başbakanım1Z1D cevabı . 

Yeni bulgar Batbalranı B. TC>fef"in 
Bqbakanlığa tayini üzerine Baıbakan 
general ismet lnönü'ne göndermiı oldu
ğu telgrafla Baıbakarummn vermlı · ol· 
duğu cevabı yazıyoruz: 

Baıbakan General l•met /nö
nü'ne; 

''8afbekenlıfı deruhte ederken zab 

devletlerine eski bulgar hükumetinin 
muslihane ıiyaıetinde biç bir deiitiklik 
o~caiına, bilakis bu ıiyaıetin komıu 
devletlerle daha aılu bir ıurette tetriki 
mesaiyi iıtihdaf edeceğine dair teminat 
vennek isterim. 

(Sonu 3. üncü Nyılatla) 

General Papulas 
kurşuna dizildi 

YOKAT'IM CEZASI NASIL 
YERiNE GETiRiLDi? 

lstanbul, 24 (A.A.) - Atina'
<l.ın bildiriliyor: Süel hakyerleri
nin kararları kesin, doğrudan doi· 
ruya yerine getirildiiinden gene
ral Papulas ile arkadatı Kimisis 
hakkında verilen yokatım karan 
hiç bir orun veya hakyerinin tas
dikine sunulmamıttır. Yalnız Cu
mur batkanının yokatım ceza
larını sonsuz hapse çevirmek sala
hiyeti Yardır. Fakat dün geç Yak· 

9. ~-1935 
ANKARA 
C._H~P. 
BUYUK 

URULTAYI 
Her yerde 5 kuruş 

Kronik 

Asıl kargaşa 
ATAY 

T iirlıçe Bramerden arab ue far• 
kurallarını atmalı, yaı dilini lıo
lhrfma diline yalılaıtınnaJı liltri 
1912 ile 1914 ara.sında, a.manlı~ 
ca Jo.,aını kökünJ ,.. · 
k .. S en _,..,,_ ~-

u erveL\ Fünun dilini artılı anla-
mamağa ~'lmlflı/ı. Bu Nn -.. 
manlıcanın ömrv bir--~• bil •. · · rı· · • k ne.u e-.. memııtı. c. .ınızı en ..... dolrantla-
ğunuz vakıt, yazınızın , :c ol 

k d
• v ,...... 

1a en ı çocupnuz tm0a ~ 
anlCJ§ılacağına güvenmeli.iniz.~ 

' •anlarda, boı bir hayal el• olıa. 
ölümden 80nra dnam etmelı 1aaw 
n vardır. 

Tiirlıiye'de Jil ""'6"f'UI o .-. 
man /Hıflamqtır: Bir ycınJan o 
bildiğine •afdqen bir edebiyat 
dili, bir yandan uki lılifelnden 
ayrdamatlıktan baılıa, kültiir lm
rumlarına ne geri ne de ileriye dol 
ru yönet vermeyen deolet oe iinil 
ver.ite, ue ikia araında, ne yapa. 
cağını bilmiyen bir genclilı/ Hel• 
bu gencim diifiinünü: MJdep
lerJe ara6'a ue larSfa denim ... 
yıllamqtır. Hallnılıi batan iline.,. 
len lıitablan, metlraet#e iAtiyarl• 
mlf olanların bil• ipntlen glig p 
lıabilecelrleri luıntJı, 1ıo,,. oe af. 
Jalı terimleri• Jolatlar. 

Siz fiirJe Jaygalannm Utetliflıc 
niz katlar ana Jilinizle 8iiyleyini• 
ve ~ocaklara bu fİİr/erle, 8ztlill., 
rini •evdiriniz. Bunlm yıl90nrı. 
müıelleı müteıauiyiiı• 
ı alı• 1 n'den, ve m •o a a a CI• 

l • h'Jen •nag uerecelılenlir. 
(Sonu 2. ne/ sayı/ada) 
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Bakanlıklar delegelerinin kur
duğu turizm komisyonu dün saat 
on befte ekonomi bakanlığında 
Asbakan Bay Faik Kurdoğlunun 

baıkanlıiında toplanmıftır. Ko
misyonda genel kurmay bqkanlı
ğı, sü bakanlığı, iç bakanlığı, dıt 
bakanlığı, maliye bakanlığı, ba
yındırlık bakanlığı, ekAomi ba
kanlıiı, gümrük ve inhisarlar ba
kanlıfı, lstanbul tehri, Türkiye tu-

Rapor, turizm alanında yur
(Sona 3. lincii MyJatla) • Llitlen Myı/qı r-lrlıü. (Sonu S inci uyd«l•) 

Osman i ıcadan 1ürkçeye Karşılıklar Kılavuzu N.92 
"-kaci = Türbe (T. Kö.) Metale = lımall 
&ler1cez = Merkez (T. Kö.) Metc:er, metcere - Aiaçbk 

'1er'i == Yürür Meıgale = it. İt güç 

:--·iyet ~ Yürürlük Metıul etmek = Oyalamak 

ertnİ = Alıç Metırul olmak, iıtigal etmek .. Ufraımak 
, .. = Koy, liman Mether = Sergi = (Fr.) E~osition 
'1e..aipe = Ağıt Meşhun =- Dolu 

t.le..ıaı = Berk Meş!lur = Onlü, tanımmf, befırin, aqın ,... (Fr.) 

~ .... Apm.. Celcbre 

~det (Bak: Saadet) Meşime = Dölyataia 

~ = lraklılr = (Fr.) Diıtance Meıreb = Gidiş 
'1...._ = Ölçüm Meşrubat = içecek 

........ etmek = Olçmek Metrut ==Şartlı 
'-'eaai == it. çalıtma Met'Ulllo menhus = Ufunuz, fOlll 

~=Gözenek, delçe Meıveret = Dıuutım 
Ptt•ıdud = Kapalı Me\y = Yürüme 

:lal.:::: imsel (imselmek'ten), miaal, ömek Meta = Mal 
lela = Nitekim ··rn ~· la Metanet = Pekinlik. berki, direnim, sağlamlık = '1e , o egı, mese 
lele == Sorum, İf, meıele (Fr.) Solidite, resistance 

f.1elerret = Sevinç Metin -= Berk, pekin = {Fr.) Solide, resistant 

P.!e.ıuır == BüyÜlenmiı Methetmek = Öğmek 
~il, nazir, ıebih, müıabih = Benzer Metot, usul """ Yöntem, usul = (Fr.) Methode 
-.ıe. 

•ıre == Gezek Meva = Barınak 
P.!eılce• (Bak· H · k Do 1 k · ane, ıkametgah) = Otru, onut Meveddet = st u 

~ (Fr.) Habitation, domicile, demeuf'e Mevqi = Davar 

a.. kenet = Uyuntuluk Mevç, mevce == Dalga 
-.ıea1r-
~ ut ceçmek = Suı geçmek Mevcud _, Olan. var 

lelr == Ertik = (Fr) Carri~r.. Mevcudiyet = Varlık 
'1e..._ - t - Duyuk, 2 _Dinlenir Ademimevcudiyet = Yokluk ·=- (Fr.) Non-exiıtanc:e 

Örnek: 1 - Mesmuata nazaran = Duyu le/ara Mevduat, tevdiat = Konum 
f6re . Mevhibe = Vergi 
2 

- Sözü mesmu olacağı derkardır = Sözü dia- Mev'idi mülakat = Bulcay 
l~necein IJ 11 "d. ~ "- e ı ır. Mev'ıza = Öğüt 

&le IQecl. deıtt:k - Dayanak Mevki = Yer, orun 
•tur == Ortülü '9 Mevkıi iktidar = Erke - (Fr.) Pouvoir 

elQI - Soruk 1 !!l-!:-ı·· = (Fr.) Ret . , sorav ı, yua ..... il Mevkii =s Durak, uğralı 
hnaable 

a._ Mevkuf = Tutak -. ..._liret= Sorav 
k... - Mnlaat • J>eyrel, çailık 
-·~Ftıtli ( İf) = Soravlı 
..... M..tid = Dotam ~ 

, Mevt= Olüm 

Mevta - Olü 

Mevzu - Konu = (Fr.) Sujet, objet 

Menun = Tartılı, ölçülü 

Meyelin, temayiil, meyi - Eiilim 

Meyletmek = EiiJmek, ummak 
Meymenet, yümün - Yüm. utur 

Meyuı, naümit, nevmit = UmutMaa 

Meyyal = Eiırin 
Mezak = Damak 

Mezar, kabr, meclfen = Kabır, ıin 
Mezbaha, aalbane =Kesmelik, kanara 

Mezbuh =- Bofazlanmıı 

Mezbubane = Boiazlanırc:aama 
Mezbele = Çöplük, süprüntülük 

Mezcetmek = Katmalı, kantbrmak 

Mezemmet (Bak: zem) 

Mc:zkur = Adı geçen, ayıtılan 

Mezmum = Çirkin, kötü 

Mezraa = Ekelge 

Mezruat = Ekin, ekinler 

Mezun = 1 - izinli, 2 - Çıkmıı 
Örnekler: 1 - Üç gün mezunsunuz. = Uç gün 
izinlisiniz. 

2 - Galatasaraydan mezun bir genç = Ga/atasa
raydan çılcmıı bir genç. 

Mıntaka = Kurıak, çevrele, manay, böfıre 

Miifer = Batlık, tulga, böqe. 

Miad ..... Vakit 

Miğfer = Batlık, tulıa 

Mihman = Konuk 

!\iihnet = Çile 
Mihr = Güneı 

Mikyaı = Olçel, kıyaslık 

Miladi = Doğum, doiumyıl 
Millet = Ulua 

Minpyri kaadia, lqayri kudia = ltMmirerek. ir
desizce 

Minluır = Gqa 

' 

Minnet • Minnet (T. U). 

Minval - Gidiı 

Mina= Kalıt 

lra = lra (T. Kö.) · 

İrsi = lrait 

Miralay= Albay=- CPr.) Co1oae1 
Mir'at = Ayna 

Mmak = Dirsek 

Miri = Beylik 

Miraad = Balat 

Miaafir = Konuk 

Miuk .,. Pllkt (T. Ki.), 

Miaal -= Ornek 

MU'ara = Sıkmar 
Misk - ıtır 

Miıkab - Burgu 

Miıkin = Uyuntu 

Miıl = Eı. kat 

Miıma = lıitlik 

Mismar = Çivi 

Mistara ı:::::a Çizgiç 

Miıvar (Bak: minval) 

Miyan =Ara 

Miyar - Ayıraç 

Mizaç ""' Huy, cloia 

Mizah = Mizah (T. Kö.), rülenek 
Mizan .... Olçek 

Mizmar = Düdük 

Muabbir = Y oracı 

Muacciz, müz"iç = Sırnaıık, adacı = (Fr.) Impor
tun 

Muadat = Düşmanlık = (Fr.) lnimitii 

Muaddel = Deiiılek =.. (Fr.) Modifi~ 

Örnek: iskan Jcanuaunun muaddel madde!/ =
Yurdlaşt1Tma k•nunuaun değiılelc maddesi 

Muaddid (heaab makinesi, kontör) = Sayaç 

Maad.lil = Deiifliyen = (Fr.) Moclificateur ~ - Muti., IMahtipr (bahtı yar) - (Fr.) 
q Mnsak .. Doinı .... 

~~~--~----------------~ 



SAYtFA 2 

Bundan bQfka tiükçenin ne ek
leri, ne sonekleri üzerinde ,alqıl
mııtır. llim ve len terimlerini kar
tılamak için, ya arabfa lılifeleri al
fılamak için, ya ara~a kli§eleri ol
duğu gibi, ba terimlerin lren"e
lerini kabul etmek zoru altındası· 
nız. Yazıda yeni bir kelime jlapa· 
ma.zanı.z: Ancak konufma dilinin 
herkesçe bilinen kelimelerini lml
lanacaksınız. 

Aııl kargcqa bu idi: Dilin iami 
yoktu, cinsi yoktu; eski.ine güven, 
yenisinde geliıme gücü yoktu. 
Şimdi bir de aynı kargCJ§anın 

yeni alfabeden ıonraki halini göz 
önüne getiriniz. Artık hiç arabça 
ve larsça yüzü görmiyen çocuklar 
için çetrelil üim ve len terimle,.;· 
ni, hiyeroğlil ıekillerintlen ayır
mak imkôrmzdır. Üsteli~ banlar, 
ancak türk kelimeler .tüıünülerek 
yapılmıı olan, af ı..'1enin kalıbına 
da nğmaz. 

Dilim: .• n, eklerini ve son ekleri· 
ni ,,, ıtterek onu yeni kelimeler 

_,aratmak yeteneğine kavuıtuı·an, 

eski ve canlı birçok türk köklerini 
Uigate alan yeni harekete dört elle 
IGTilmalıyız: Dil devriminin bu 
evre.indeki acamılığımı.z, gencli
ji 'kiiltiirsüzlük karanlığına doğru 
•ÜTÜ.yüp götüren eski kargtı.f anın 
onda biri kadaT sürmiyecektir. 

Dil kurtalUfUnun ilk ve büyült 
adımı nasıl g r a m e r e r k i n • 
l i ğ i ise, ulusal kültürün btı§-
1 ıca temel tatı da dil d u r la -
i u'dur. 

Kargaşa - Anarşı 

Yönet - istikamet 
Yetenek - Kabiliyet 
Evre - Safha 
Erkinlik - istiklal 
Durlulc - istikrar 

BU GECE NÖBETÇi ECZAEVLERI 

SEBAT 
VE 

YENiŞEHiR 
ECZAEVLERIDlR 

Muadil - Dendeş = (Fr.) EquivaJent 

• 
1 ç D 
Süngercilik şirketi çalış

malarına başlıyor 
lıtanbul, 24 (Telefon) - Süngerci· 

Jile tirketi Bodrum •e Mannariı tanıf· 
Jarında salı§maya başlamııtır. Bu ... da 
bulunan süngecileri korumak ir.id tirket 
bu yıl doğrudan doğruya ;;.-etime girit· 
memittir ve üretmenJn"le anlaşarak bir 
çalııma şekli kal-' etmiştir. Bundan 
baıka ıirke• urctmenlere yeni üretim 
yollarını göstermektedir. Geçen ıene on 
bin kilo sünger üretilmiştir. Bu yıl bu
nun bir kat daha artacağı kuvvetle t:· 

muluyor. 

Doktoralarını yapmıyan 

üniversite doçentleri 
lıtanbul, 24 (Telefon) - Oniverıite 

doçentlerinden doktorasını yapmamıı o· 
lanlar bu yaz tatilinde Avrupaya gide· 
rek eve1ee okudukları üniversitelerde 
amaçlara (imtihan) gireceklerdir. Bu ıı· 
naçları kazanamıyanlar fakültede itle
rinden çıkarılacaklar, orta okulaların ve
ya liselerin öğretmenliklerine •erilecek
lerdir. Üniversitede 90 kadar doçent var
dıı:. Bunlann dörtte biri henüz doktora 
sınaçlarmı ve~-memişlerdir. 

BAY T ANDOCAN 
Ankara llbayı Bay Nevzat Tando· 

ğan'ı, Ankara Saylavı Bay Taptas dün 
burnundan ameliyat yapmıştır. B. Tan· 
doğan'ın 11hbati eyi gibnektedir, seçmiş 
olsun. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Otuzuncu lulavuz-
da aylık ahoneleri

• 
mız doldu . Gazete 

.. d ·ı b.1~ . gon ~rı e 1 mesı 
• J .. 

çin alıonelerin yeni
lenmesi. 

Mubarek = Kutsal 

y u K L A R 
Aı·sıulusal Kadınlar 

Kurultayı kapandı 
İstanbul, 24 (A.A.) - Arsıulusal 

12 inci kadınlar kurultayı, bugün sa
bahleyin saat 10 da Yıldız sarayının bü

yük salonunda genel kapanı~ toplantı
s1:11 yapmıştır. 

Bu toplanış Bayan Corbettc Ashby
nin başkanlığı altında idi. Salon sarkur 
ve dinleyicilerle dolmuştu. 

Celse açılır a!iılmaz Yunan delege· 

si Bayan Theodoropulos, birlik yasa
sında yapılan türlü değişgeleri anlat

mıştır. 

Bundan sonra arsıulusal kadınlar 

birliği ile arsıulusal kadınlar konseyi

nin birlepnesi veya sadece iş birliği et
mesi etrıafında uzun bir konuşma ya· 

pılmıştır. 

Bu sorum önce Berlin kongrer.inde 
de milnakaşaya konulmu§tu. Neticede i
ki kurum arasında yalnız işbil'liği ya· 
pılmasr kabul ve birleşme reddedilmiş
tir. 

Bundan 1W>nra iki kurumun birleşme 
sorumuyla uğrapnak üzere 4 kişilik bir 
komite ayrılması hakkındaki önerge de 
reddedilmi§tir. 

Bundan sonra kongre kölemenlik 
hakkındaki kararla uğraşmıştır. Bu ka
rar da kabul edilrni§tir. 

Bundan sonra kongrede, birçok Jrn
rı almak usulüne karşı toplulukla pro
testo edilmiş ve bu usulün tatbik edil
diği rnüslüman ülkeler hükChnetlcrine 
kanuniğ bir şekilde kaldırılması tavsi
ye olunmuştur. 

Bundan sonra kongreye gösterilmiş 
olan iyi kabul, misafirperverlik ve yar
dımdan ötürü, Cumur Başkanı Kamal 
Atatürk'e ve türk hükumetine teşek

kürlerini ve saygılarını bildirmiştir. 

Aynı zamanda Halk Partisi Genel 
katipliğine 1stanbul ilbay ve belediye 
başkanlığına, emniyet direktörlüğline, 

türk kadınlar birliğine, bu kongreye de· 
!ege olarak prenses Radzinill'i gönder· 

Köylülere verilecek 
topraklar 

İstanbul, 24 (Telefon) - Kanuna 
göre köylülere verilmesi lüzumlu iken 
başkalarının elinde bulunan Azaplı Y •· 
nmburgu çayırlıldan iti ile yann uğra· 
placaktır. Dilevli yerlerin 11nırlan göz. 
den geçirilecek, pürüzlü noktalar belli 
olacaktır. Pürüzaüz yerlerin ayrılarnk 

köylülere verilmc&i için Bakırköy llçc
bayhğına emir verilmiıtir. 

Fener - Libertas maçın
daki hadise etrafında 
lıtanbul, 24 (Telefon) - Geçen cu

ma ıtünü Fener • Libertas taknnlan ar&
ımda oyundan ıonra çıkan kavganın ıuç
lulannı iç itleri bakanlığı vilayetten aot

muıtur. Polia raporu bakanJıia biJdiril
miıtir. Kavganın auçlulan henüz ayırd 
edilememiştir, kavgacılann sözleri bin· 
birini tutmamaktadır. 

Türk Maarif Cemiyetinde 
Türk Maarif Cemiyeti genel merkez 

kurulu dün İzmir Saylavı Rahmi Köke
nin baıkanhğrnda toplanarak baıknnlığı
na Erzunım Saylavı Nafi Kanıu, genci 

katibliğe Urfa aaylavı Rcf'et Olgen, üye· 
liklere de bB.Jbakanbk müstqan Kemal 
Gedeleç. Bayazıt saylavı Halid Bayrnk. 

Kültür Bakanlığı lalim terbiye üyesin· 
den Ali Haydar Taner •e hesab iıpek 
terliğine de riyaziye öğrebneni ve bizim 
mcktcb direktörü Avni Çonulru seçmiş· 
tir. 

miş olan uluslar sosyetesi gene) k:itip· 
liğinc, B. Maurett'in kongrede temsil 
ettiği arsıulusal iş bürosuna ve kıongre
ye delge göndermiş olan b\itün kurum
lara teşekkürlerini bildirmiştir. 

Bayan Seniha Rauf ve Latife Bekir 
söz alarak, güzel söylevlerinden dolayı 
dclgelere teşekkür etmiştir. 

Muhammin =z Orancı (Fr.) Expert 

Gündelik 

BARIŞ VE KADIN 
(Bqı ı. inci sayıfada 

uğratmaları, ve erkeklerin fikir "'' 
dütüncelerini pekiştirecek karar
lar almalan itin pratik tarafını ol
masa bile herhalde propaganda 
yönünü çok kolaylaştırmıı olur. 

lıin bu kısmında kadınların gü• 
zel düşüncelerini alkışlamaktan \ff 
arzularının gerçekle~mesini iste
mekten baıka yapılacak bir ... ey 
yoktur. Yalnız kadınlardan bir ta• 
kmımm gerek öze) görüşmelerde 
ve gerek gazetelerde belirttikleri 
bir düşünce tekli vardır ki, onun 
için de bir iki söz söylemek ist:?rİ2' 
Bu düşünce şekline göre barış itl 
kadınların elinde olsaydı çoktan 
gerçekleşir, ve dünya yüzünden 
harb kalkardı. Bunun anlamı fU'" 
dur ki, erkekler barış istemiyor, 
ve barış için çalışmıyor .. Genel o
larak bu görüşün doğruluğunda 
kuşkumuz vardır. Belki barış iste
miyen ve onun için çabşmıyan er
'kekler vardır. Harbtan faydalan· 
mak ve kazanmak arzusunda bu
lunan insanlann ve grupların bu· 
lunduğuna inanırız. 

Ancak bunların büyük bir 
azlık olduğu da bellidir. Harb ve 
bant işi yalnız özel irdelere bağlı 
bir sontm olsaydı, çokt'an kotan
Jırdı. Fakat böyle değildir. 
Harb yapanların hepsi de onu seVt 
dikleri ve istedikleri için yapmaz• 
lar, yurdun korunması için b:-.1ka 
çare kalmadığı gün erkede oları 
kadının da başka türlü hareket e
deceğini düşünemeyiz. 
Kadın ban§ uğrunda çok feyler 

yapabilir. Fakat biz bunun yalnıa 
sıyasal aksiyon alanında değil, 
gencliği yetiştirme yolunda daha 
kolay gerçekleşeceğini sanırız. 
Kadınlar ana olarak dünyamn her 
tarafında yetişen genci iğe arsıu
Iu:sal hak ve vazifeler üzerindeki 
yeni fikirleri aşılayabildikleri de
recede genel banş ve düzene hiz. 
met etmi~ olurlar. 

Zeki Mesud ALSAN 
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Örnek: Bu sözünüz bence itaba muadildir = 
Bu sözünüz bence darılmaya dcnde§tir. 

Mucibince = Gereğince, yapılı 

Mucib ohnak -= Gerektirmek 

Muharrer ..c Yazılı 

Muharı:ik = Eleb..'l~ı. itki = (Fr.) Promoteur, mo-

Muhtevi ~ Kavnyan, kaplıyan 
Muhtıra = Andıç 
Muhti = Kabahatli 

Muaf = Bağışık = (Fr.) Exempt 
Örnek: Gümrükten muaf = Gümrükten bağı
şık. 

Muafiyet = Bağışıklık 

Mua!1aze = Çıkııma == (Fr.) Reprodıe 
Muahaze etmek = Çıkışmak 
Muahede = Andlaşma 
Muahhar = Sonra-= (Fr.) Posterieur 

Mualccc - ilaç 

Muallak = Bırakılmış, asıda = (Fr.) En suspens 

Mualıakta bırakmak = Asıda bırakmak 

Muallim, müderris = Öğretmen 
Muallim mektebi =Öğretmen okualsı 

Orta muallim Mektebi = Orta öğl-ebnen okulaıı 

\ nksek muallim mc:J<tcbi = Yüksek öiretmen o -
kulaın 

Mu. mele - 1 - Eylem, 2 - davranma, hareket, 
3 - İş, alveri 
Örnek: 1 - Gümrük muamelatmı sadcleştir
nıeliyiz = Gümrük eylemlerini sadeleştirmeli

yiz 

? - Bana kar§ı iyi muamele etmedi = Bana 
karşı iyi davranmadı (iyi hareket etmedi). 
J -- Borsa muamelfıtı = Borsa aJverisi. 

~fon Bilmece = (Fr.) Enigme, devinette 

Muanaka :: Sarmaıma = (Fr.) Accoladc 
Muan.,id (anud) = lnadcı = (F •. ) Tetu 

Muaraza = Çekişme = (Fr.) Dispute 
Muarefe - Bilişme, tanışma = (Fr.) Connaissancc 
Muareke = Tepcleşme 
Muarız - Knrşın, karşıtçı = (Fr.) Opposant 
Muarra = Arı, beri 

Muas•r, hemzeman == Çağdaı = (Fr.) Contemoo· 
rain 

Muattal = Batıl, işlemez = (Fr.) İnactif 
Muattar = Itırlı = (Fr.) Parfume 

Muavaza = Değiş tokuş 
Muavenet etmek = Yardım etmek 
Muavin = Yar, yardımcı 

Munvveç == lğri büğrü, eğrik, dolambaç, ejrim = 
(Fr.) Co~~ 

Muayene = Bakı = (Fr.) Examen 

Muayyen = Belli = (Fr.) Determine 
Muayyeniyet = Bellik 
Muazzam = Anıtsal, ulu 
Muazzez, aziz ... Sevgili 

• 

Mucid = Bulman = (Fr.) 1nvcnteur 

Mucir = Kiralıyan 

Mucize=- Tansı 

Mudarebe = Oöğüş 

Mudarebe etmek = Döğüşmek = (Fr.) Se battre 

Mudhik = Gülünç = (Fr.) Comique 

Mudil = Çapraşık ==(Fr.) Difficile 

Mugaddi '= Besleyici, besinli 

Mugalata = Şaşırbnaca, yanıltmaca 

Muganni = Şakıyan 
Teganni = Şakığ 
Teganni etmek = Şakımak 

Mugayir = Uymaz, kartıt = (Fr.) Contrairc 

Mugayeret Uymazlık, karııtlık = (Fr.) Contra· 
diction 

Muğber = Gücenik = (Fr.) Fach~, contrari~ 

Muğlak Çapraşık = (Fr.) Obscur, compliqu~ 

Muhabbet (aşk, sevda) = Sevgi, a§k • 

Muhabere = Duyukla§ma, yazııma - (Fr.) Cor· 
rcspondancc 

Muhabir = Aytar (Fr.) Correspondant 

Muhaccme = Ü§Üşme, öcü,me = (Fr.) Attaque 

Muhacir = Göçmen 

Muhadenet = Dostluk 

l\hıhafaza etmek = Gözemek, saklamak, barnnak, 

korumak, gözetmek - (Fr.) Garder, conser • 
ver, proteger 

Muhafazai sükut etmek = Suıup durmak, auamak 
Muhafız == Sakman, bekçi, muhafız (Bak: muha

faza) = (Fr.) Garde, gardien 

Muhakeme - 1 - Ökem = (Fr.) Raisonnement 

2 - Duruşma = (Fr.) Jugcment 
1 

Muhakeme etmek = Öklemek, duruşmak = (Fr.) 
Juger 

Muhakkak Besbelli, bayıl< 

Muhal = imkansız, olma:r 

Muhalasat (Bak: Hullıs) 

Muı.helefet - Ayrış = (Fr.) Opposition 

Muhalefet etmek = Aynşmak (Fr.) S'opposer 

Muhalif = Ayrışık = (Fr.) Oppose 
Muhalled = Kalıt 
Muhallif r= Eritir = (Fr.) Dissolvant 

teur 

Muharrir = Y Rzar, yazman 

Sermuharrir =- Başy:ıznr 

Muharriş Tırrnalayıc1, n:.ı:dırıcı = (Fr.) lrritant 
Muhasame = Yağılık == (Fr.) HostiJi~ 

Muhasara = Kuıatma-. (Fr.) Siege 

Muhasara etmek = Kuıatmak = AssiEgcı 
Muhasebe = Hesablaşma, sağış 
Muhasebeci = Sağışman 

Muhasede Gün üleşme 

Muhat = Çevrili ,çevrik = (Fr.) Entoure, enccrcle 

Muhatab -= Aytıç, aytınc = (Fr.) İntcr]ocuteur 

Muhataba = Aytışma = (Fr.) Conversation 

Muhatara (Girive) - Aşıt = (Fr.) ~riJ, impasst. 

Muhavere = Konu§ma 
Muhayyile =- Sanay c (Fr.) lmagination 

Örnek: Muhayyilesi vfısi bir muharrir - Sana
yı genİ.'j bir yazman 

Muhayyirül'ukul (Bak: Harikulade) 

Muhbir = Duymaç 
Muhib = Sevdik, dost 

Muhik =-- Haklı 

Muhit = Çeven 
Muhkem = B~rk~ 

Muhnik = Boğucu 

Muhrik = Yakıcı (Fr.) Caııstique 

Muhtaç -= Muhtaç (T. Kö.) 
Muhtasar = Kııa, kısık = (Fr.) Resume 
Muhtasaran (icmalcn, huHisatan) = Kısaca -

(Fr.) En resume 

Muhta:ıir = Cnn çekişen -= (Fr.) Agonisant 

Muhtelit = Karma ... (Fr.) Mixte 
Muhtefi = Saklı, gizlcnmİ• 
Muhtekir = Vurguncu 
Muhtel = Bozuk - (Fr.) Derange 
Muhtelif = Türlü 

Muhtellişşuur Aklı bozuk - (Fr.) Alien~ 

Muhtemel = lktimalli, olası, olsa gerek 

Muhterem = Sayın 

Muhteri = Bulman 

Muhteris =- Yarsılı, hırslı (Fr.) Ambitiel~ 
Muhteriz - Çekin_get'l, sakıngan ....,. (Fr.) Resen,. 
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Muhteşem (Bak: Debdebeli) q:;::: Cörl&emli = (Fr.) 
Pompeux 

Muin =Yardımcı 

Muka'ar = Çukurlak 

Mlikabcle = Karşılık, karıılaıtınna -= (Fr.) R• 
ponsc, confrontement 

Bilmukabele Karıılık olarak = (Fr.) R~cipr~ 
quement 

Mukabil = Kar§ı c::::ıo (Fr.) Reciproque 

Mukaddem = Önce 

Mukadder = Keskil = (Fr.) Destinee 
Mukadderat (Bak: Nasib, tali) = (Fr.) Destln 
Mukaddes = Kutsal 

Mukaddime = Baılangıç, öosöz 

Mulmllid = Benzetici = (Fr.) İmitateur 

Mukannen = Kesimli 

Mukarenet = Yanaşıklık = (Fr.) Rapprocnemeııl 

Mukarin = Yanaşık 
Mukarrib = Yakın = (Fr.) İntime 

Örnek: Mukarriblerindcn biri = Yakrn!aııtıo 
dan biri. 

Mukaseme etmek - ÜlC§mek. paylaımak, böfil .. 
mek 

Mukasıi = Bunaltıcı, sıkıntılı 
Mukataa = Kesim = (Fr.) Affermage 
Mukatele (kıtal) = Öldürü,me = (Fr.) Tu .. rie 

Mukavele = Sözleşme, aözbağı 
Mukavemet (Tahammül) = Dayanım, dayanık =

(Fr.) Resistance 

DÜZELTME 

Kılavuzun 31 inci ıayıımda birinci 
yaprağın ikinci dizisinde 25 inci satırdı 
türkçe karşılığı ( görey) olan (manzara) 
sözünün fran51zca11 olarak (paysage) ya
zılacak iken yanlışlıkla (tableau) dizi). 
mittir. 

Birinci c!izinin 8 inci satırındal.i (ma
likane) sözünün karıısında {yetil) den 
sonraki kelime şöyle olac&.ktı: (malikane) 

İkinci dizinin 24 iincü s~trrmdaki (İpo
loji) söıünün karşı!ısı ~öyle olacaktı: (ibi
poloji, ispoloji). 

İkinci yaprağın üçüncü dizisinde 10 
uncu satırda (mekteb) ka1111:.ındaki (o
kula) nın yanına (Mektep "T. Kö.") ya
zılacaktır. 
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Gene mi çocul~? Ludendorf ) 
Ulusal Ekonomi ve Artıran Kurumu kongresi 1 Dil yazıları 

- Artık kulaklarım işitmek is-temi

Yor Çocuk sözünü. Ne eyi etmiş de ev
lenme-l . uuşun. Çocuğum olmadığına se-

\'İniyorurn. Kendimi geçindirmekte 

bunca •rkmtı çekerken bir de çocuğum 
olsayd ı, ne yapardım ? Acıyorum size 

doğrusu ; çocuğu ne yapacaıkunız? 
- Çocuk mu? nasılsa bir çocuğum 

oldu. Bir daha mı? Bilmiyor musunuz, 

bir çocuk nasıl yetişiyor? İstemem artık 
doğrusu ... 

- Ey artık yeter; susturun şunu ı 
doğdu doğalı uykudan kesildim, 

.. - Ne hırçın çocuk ; daha bu yaşta 
boyıe ... İleride kim bilir ne olacak? 

- Yaramaz mı ? Çek kulağını, şapa 

Ludendorf mareşallık 
asasını reddetmiş 

Tenkioler 
Gazetemizin dünkü sayısm ' t 

gözümüze ilişen yanlışlar şunfo r. 
dır: Birinci sayfada Bulgaristaml-ı 
barı§ ve kanun başlığı var. Kıla
vuzda baı·tf kelimesi •ulh kel:m ... si
nin karşılığıdır. Bir memleket:n 
içindeki sulh ve aiikun, huzur 11a 

asayİ§ anlamına gene kılavuzda 
bayıallık karşıhğını görmekteyiz. 
Bir memleket için barı§ ancak dıt
ülkelere karşı güdeceği politikanuı 
adı olabilir. 

Gene birinci sayıfadaki general 
bağışlanmasını cumur başhamn
d an diledi sözü sakattır. Generı-1, 
Cumur Başkanından bağıı diledi, 
yahut, bağı§ dileğinde bulunda. lat y v anagma tokadı, vur ensesine yum-

ruğu, bak nasıl yola gelir. öıurae yer 
beğensin, kalırsa el beğensin. 

Buglin saat 10 da ulw11l eır:onomJ vır ırrraTma kltrumu kongresini .ergi 
bina.sındı yıpacaktrr. 

demek daha tabiği olur. 
Aynı sayıfada ıu tabn okuyo

ruz: Eıki aynfllı ileri gelenlerin
den .• bu da osmanbca ahi mıJıa. 
lelet rüesasından sözünün çevir
mesi olacak. Halbuki aynfık Wi
mesi, muhalil'in karşılığıdır. llu
halelet için ayrq kelimesi a.lm
mıştır. E11ki ayrqık partinin, yahut 
eıki ayrı§ partisinin demek daha 
doğru idi. 

- Çocuğa çok yüz verme, azdırır• 
tın, Turizm ~lerimiz 

( Baı• 1. inci ıayılada) 
- Seni doğuracağıma ta§ doğur

laydım. Yetişme, emi, afacan yumur· 

eak 1 fimdi yakalarsam, gebertirim seni. 

- Seni utanmaz seni, ağzını yırtar 

dilini koparır da eline veririm. 

- Böyle çocuk olacağına hiç olma
ıaydı. 

Alma.n Generali Ludendorf, alman sü 
Bdam General Blamberg'Je bir kışlayı 

teftiş ederken. 

dun asığlanması için değerli bir 
emek harcanarak eksiksiz bir te
kilde hazırlanmıştır. Her kısım ü
zerinde sayıya dayanan izahlar 
olduğu gibi sonunda bunların bir 
özeti vardır. 

- Çocukla sinemaya gideınezmi· 

tiın. Bir yumurcağın yüzünden sinema· 

dan kalınruyıın hiç. Verdim südUnU, 

Yatırdım beşiğine de Qy'le geldim. Ben 

dönünceye kadar o da mıııl mışıl uyur. 

- Hannn, korunmağı öğren, çocuk 

Yapına, Ben çocu.k sevmem. Yaparsan 
ayrılırız. 

- Vakitsiz bozulmak istemem gü

zelliğim bana gerek doğrusu. Bey ço

cuk istiyorsa başkasına baksın. 

- Doğururum ama bakmam; çocuk 
istiyorsan bakacak adam bul. 

- Pokerde gece yarısından sonraya 
kalıyorsunuz ; çocuğa kim bakryor? 

- Babası; 

. . . . . . .. . 
Bu sözleri hiç bir gazetede, hiç bir 

romanda, hiç bir yerde okumadınız. E

\'İnizde, komşularınızda, yolda yürür· 

ken evlerin içinde işittiniz. 

Gemiyi duvarda, suyu bardakta 
görmek istiyenler gibi çocuğu kendile
rinden uzakta görmek İ9ti(yenler de 
Çok. 

Çocuğu, ya kadın istemez, ya er
kek, yahut da her ikisi ama gene de 

~cuk, istenmiyen bir konuk gibi, ge
lir. 

lstiyen balanasmı bilmez, 
Yen bakmaz; ikisi de bir yola 
Çocuğa bakılmaz. 

istemi· 
çıkar: 

Çocuklar için yazdıklarımızı kim 
okur? §iOcuk anneleri mi? milyonda 

bir: çocuk babaları mı? belki yüz bin
de bir. Okuyup da ne öğrenecekler? 

Çocuğu sevmeyi mi, çocuğa bakmayı 

ını? 

Ana çocuğu sever. Böyle seveceği
ne sevmemesi daha eyi. Egoist bir sev· 
gi sevmemekten kötüdür. Çocuk ken· 
dini sevmiyenden kaçar, sevene soku

lur. Ama seven sevmeyi bilmez. 

Çocuk istiyen, ona ba.kmağı, onu 
sevmeyi öğrenmelidir. Bakmanın yol
ları olduğu gibi sevmenin de yolları 
"ardır. 

- Ah, yavr um! senin için canımı 
veri rim. 

Diye çocuğu bağrına basmak yet
mez. Çocuk, bağra basılmadan da sevi
lir; hem daha çok sevilir. 

. Çocuğu kendin için mi, başkası 

ıç in mi isti}·orsun ? yoksa ulusun ço
cuklarla büyüyeceğini, kuvvetleneceği
ni bildiğin için mi seviyorsun? Ulu
~un yarınki birgelerinden biri olacağı 
tçin mi seviyorsun ? 

Londra, 24 (A.A.) - Ordu Ba· 
kanı general Fon Blomberg tara· 
fmdan kendisine verilmek istenen 
mare,alhk asasını reddeden gene
ral Ludendorf z 

"- Bir in11ana mareşallık oeri
lebilir. Fakat büyük komutanlık 

yaradılııtadır.,, demiştir. 
Bir takım süel çevenler ( mah

filler), general Ludendorf'un bu 
reddinden çok incinmişlerse de bu 
duygularını gizlemişlerdir. Luden
dorf vermiş olduğu yukarıki ceva
bı küçük bir dergide de yazmı,tır. 

Gazetecilerimiz Rusyada 
Moskova, 24 (A.A.) - B . Muzaffer 

Göker ile Mo&kovaya gitmiş olan türk 

g.a.zetecileri ve saylavları B. Krestins

ki tarafından kabul edilmişler, dış ko-

miserliği doğu tubesi direktörü B. Zu-

kerman ile basın şubesi direktörü B. 

Umanski'y,e uğramışlardır. 

Bundan sonra konuklar dokuma 
mühendis ve talebesiyle beraber metro 
ile bir gezinti yapmışlar ve gece opera

da verilen temsilde bulunmuşlardır. 

sun için sevemez misin? 
"Bir gönülde iki sevda olamaz mı?,, 

Öyle ise, çocuk edinme; çünkü 

bir gün senin elinde kalmıyacak, se-

nin için olmryacaktır ; ve ne yazık ki 

senin gibi o da bir egoist olacak, ne 
sana, ne yurduna yaramıyaca.ktır. 

Gene mi çocuk? 

Evet, gene çocuk ; nekendin için, 

ne kendi için çocuk, belki ulusun için 

çocu.k. 
- Öyle ise, ben ne !.>akayım, ulus 

baksın. 

Deme. Ulus sana bakmasaydı, sen 

yaşa.mazdın. O sana baktı, ona borç· 

landın. Borcunu, ulusun çocuğuna bak

makla ödiyeceksin. 
Canımız gibi nemiz varsa, ulusun 

varlığına borçluyuz. Çocuğu da, çocuk 

sevgisini de ona borçluyuz. Borcumu

z;u ödemeliyiz. 
İşte yurd için çocuk, ulus için ço-

cuk, yapabildiğin kadar, bakabildiğin 
kadar çok çocuk yetiştirec.eksin. Ulus 

böyle istiyor. 
Bu boş toprakları çocuklar doldu-

Bu kısmıda bizim de ken
dimize uygun bir turizm sıyasası 
güdmemiz lüzumuna İşaret eyle
dikten sonra şu noktalara ilİ§il
mektedir: 

Turizm işleri için hazırlanacak 
it programı, yurdun ekonomik 
kalkınma programının bir parçası 
oJduğnudan kısa bir zamanda ha
zırfanamaz. Böyle bir programı 
her şeyden önce kanunun, andlaş
malarm, ekonomik şartların tu
rizm bakımından sistematik bir 5e
kilde tetkikine lüzum vardır. . 

Ekonomik bakımdan almacak 
tedbirlerin dışında olarak komis
yonun konuşacağı sor·umlar gibı, 
tü. Jü devlet kurumlar mı doğru
dan doğruya ilgilendiren konular. 
la birlikte iç ve dış turizm hare>· 
kellerini geliftirmek ve turistik 
servetlerin değerlendirilmesi yo
lunda alınacak genel tedbirler de 
,·ardır. 

1 - Ulusal terbiye sıyasamız
da yurd gezerlik duygulannı kuv
vetlendirmek, başka ülkelerde ol
duğu gibi Wanderer birlikleri kur
mak. 

2 - Müzeleri ve kazı (hafri
yat) yerlerini halka tanıtmak için 
gerekli ve kapsal tedbirler almak, 

3 - Bugünkü tarihsel izerleri 
koruma kruumlarmrn sayılarını 
çoğaltmak ve bunların çalışması
nı bir programa bağlamak 

4 - Turistik ve termal şehir 
ve yerlerimizin bayındırlığı için 
ilgili belediyelerin bayındırlık 
p1inlarrnı hazırlamak. 

Bu gibi tedbirlerden başka o
tel ,lokanta ve eğlence yerlerinin 
arıtrlmaM, dış ülkeler için müba
dele trenleri, iç turizm için Avus
turyada tatbik edildiği gibi sürpriz 
trenleri gibi birçok tedbirler var
dır. 

Raporun ıon kısmı bu atılan 
ilk adımı verimli ve mutlu bir so
nuca bağlamak için ekonomi ba
kanlığmm ana işlerinden biri ola
rak ele almdığma iıaret etmekte 
ve bunun için de yapılması gerek
li olan işler anlablmaktadır. 

Ekonomi bakanlığının bu işi 
ba§8.rmak için de neşriyat ve pro
paganda kısmını daha geniş ve kap
sal bir hale sokmak; büdcede tu
rizm için ayrrlmı§ olan parayı ba
kanlık em;iue vermek, dıt ülkeler
deki ticaret danışman ve ataşelik
lerimizde ve en fazla büyük tehir
lerden başhyarak turistik haber 
alma masaları kurmak, İstanbul. 
dan başlıyarak Türkofiı ıubelerini 
kurumlandırnıak düşünceleri var-
dır. 

Dünkü toplantıyı, turizmin bu-

Kendin için seviyorsan doğru de

ğil ; çünkü çocuk, bugün seninse yarın 
lcend in indir. Çocuğu kendi için, ulu

'°lln ıçin sevmelisin. Böylesi işine gel
llli Yor mu? Öyle ise sen bu ulusun a-
daını değilsin ; kendi kendinin adamı· 
s:n. Çocuğu kendin için istiyor, ken· 
ı!ın • · ıçın seviyorsan, bir bakıma, yurdu-
na, ulusun ayağı bir adamsın. 

Çocuğu hem kendin için, hem ulu-

racak. Bu ıssız yerler onların seslerile 

şenlendiği gün, Türkiye 40--50 milyon 

çocuğu ile şenlendiği gün sen de ne 

mutlu olacaksın, bilir misin? Her biri
miz ulusumuz büyük olduğu kadar bii
yük, ulusumuz kuvvetli olduğ kadar 

kvvetJi, ulusumuz kıvançlı olduğu ka

dar kıvançlı olacağız. 
İşte bunun için çocuk. Çocuk ço-. 

~ıc. ço ... cu ... k. 
K§zım Nami DURU 

günkü anlamda değer ve nelgini 
anlatan bir ıöylevi ile Bay Kur
doğlu açnuf ve komisyonun çalıt
ma yollan üzerinde görüıülmüt
tür. Komisyon pazar günü topla
nacaktır. Bay Kurdoğlunun bu 
söylevini yarın çıkaracağız. 

Başbakammızla 

B. Toşef arasında 
(BB§.ı ı. inci sayı/ada 

iki memleket arasında mHcut olan 
dostane münasebetleri daha ziyade kuY• 
vetlendinnek huıuıunda zatı devletleri
nin kıymetli muavenetlerine istinat ed• 
bileceğimi ümit ederim. • Totef .. 

Başbakan B. TO§el 
Sofya 

"Uhdelerine yüksek hükiimet itinin 
tevdi edilmiş olduğu anda bana eönder
mek lutfünde bulunmuı olduğunuz tel
grafnameden dolayı zatı devletlerine sa
mimiyetle teşekkür ederim. Türkiye ta
rafından tak "b edilmekte olan emniyet 
iç"nde sulh siyaseti, her zaman bütün 
komşulariyle olan sıkı anlatma ile ken
disini göstermiştir. Ve bu telakkiye sa
dık olan cümhuriyet hükumetinin, ıulh 
davası ve hepimiz için aziz olan umumi 
anlaşma için zatı devletlerinin riyasetin· 

de bulunan hükumetle tetriki mesaide 

bahtiyar olacağını teyit etmek isterim. -
lımet İnönü,, 

Dış Bakanımız Bay 
Toşefle görüştü 
Sofya, 24 (A.A.) - Bulgar a

jansından telefonla: Türkiye dıt 
bakanı B. Tevfik Rüştü Ara.a. bu
gün Cenevreden gelerek, fstanbu
la gitmek üzere saat 6.45 te Sofya 
garmdan geçmiştir. .. 

B. Tevfik Rüştü Aras, durakta 
Bulgar Başbakanı 8. Andre To
şef, Dış Bakanı B. Kiosseinnoff, 
eski dış bakanı B. Batalof, kıralın 
müşaviri B. Croweff dış bakanlı
ğı genel katibi B. Chichmanoff ve 
daha bazı tahsiyetlerle, Türkiye 
elçiliği ilerigelenleri ve birçok ga
zeteciler tarafından selamlanmıı
tır. 

Türkiyenin sofya elçisi B. Ali 
Şevki Berker, B. Tevfik Rüıtil A
rası, Dragomen sınır durağında 
karşılamıı ve Sof yaya kadar bera
ber gelmiştir. 

Ekspresin Sofyada druduğu 20 
dakika içinde B. Tevfik Rüttü A
ras, istasyon salonunda, Bulgar 
Başbakanı B. Toşef, dış bakanı B. 
Kiosseivaonoff, eski dış bakanı 8. 
Bataloff ve Türkiye elçisi B. Ber
ker ile görüşmüştür. 

Bu konuşmadan sonra, B. T ev
fik Rüştü Aras, hazır bulunan ze
vat tarafından hararetle selamla
narak Sofyadan ayrılmıstır. 

Dış Bakanınız Belgrad' -
tan geçerken 

Belgrad, 24 (A.A.) - Ankaraya 

gitmekte olan Türkiye Dışişleri Baka
nı B . Tevfik Rüştü Aras, bu sabah 

Belgradtan ge~miş ve istasyonda baş
bakan B. Yevtiç adına dxşişlerl asbaka
nı B. Puriç ile Türkiyenin Belgrad el
çisi tarafından selamlanmıştır. 

Bir telgrafın batında muluJu:... 
me yerine kullanılan ökem keli
mesi yanlıştır. Çünkü ökem akılla 
yapılan muhakeme'nin karıılığı • 
dır. öteki muhakeme, tüze babn· 
lığı kanunlarma göre duraıma'dır. 

ikinci ıayıfada lıtanbul' da.o ge
len bir telgrafm baılangıcı !Öyle
dir: ''Uluslar Soayetesi çalqma 
yurdu •• ,, Bu yurJ kelimesinin ne
ye karşılık olarak alındığım bil
miyoruz. Büro ise yanlıthr; pbe 
İse gene doğru değildir. Çalııma 
kelimesi de yerinde değildir; bu· 
rada mesai, ancak, it kelimesi ile 
türkçeye çevrilebilir. 
Aynı sayfadaki, gene bir İstan

bul telgrafında bayramına aiJ IÖ
rende yerinde bayramı förenincle 
denebilirdi. 
Aynı sayıf ada bir Londra tel

graf mm batında mÜ•takil amel• 
partiıi. sözü bağınaız çalqma par
tui diye çevrilmittir: Bağınns ~ 
partili olacaktı. 
Aynı sayfada bqka bir telıraftl 

okuduğumuz yüriir • balon eö.zil 
de yanlıttrr. Kabiluevk 6alon teri· 
minin nud karıılanacatını belde. 
mek, hiç olmazsa o vakte kadar 
kısaca dirijabl kelimeaini kullan
mak doğru olurdu. 

Geçenlerde teklif edeceli yerint 
kuJlanılan önerge edeceği sözünü 
tenkid etmİf, eğer yazıcı öne .;;,.. 
mek sözünü hatırlamamıııa, lala. 
vuzun bu kısmını beklemesi gerek· 
tiğini yazmıştık. Şimdi fU tahra 
bakınız: "lngiliz harb gemileri 
yardım tekli/ etmiştir.,, Yazıcrr:nıa 
burada ileri sürmek sözünü kullan
mamıı. Fakat pek güzel önerge
•inde bulundu diyebilirdi. 

Almanyadald al yarı~laruıa 811"' 

baylarımız çağırddı. 
İstanbul, 24 (H. M.) - May11 .._ 

tında Almanyada Baden tebrinde ath 

yanşlar yapılacaktır. Bu yanılara atlı au

baylarnmz çağrıJmııtır. SubaylarunınD 

gidip gİtmiyecekleri henü;ı beOi delildir. 
Gitmelerine karar veri]ine, pazartesi 

günü Niıteki yantları bitirecek olan .... 

baylanmız oradan doğruca badene ci· 
decck•erdir. 

den Pariıe gitmit olan Oıt Bakanı B. T. 
Rü~tü Aras yımn tehrimize gelecelıtir. 

B. Toşef sıyasasrnı 
anlatıyor 

~otya. 24 (A.A.) - B. Toşef basm 

delege lerine hükumetin programını an

latmıştır. Bu programın ba§lıca ülkü

leri içerde ülkenin ekonomisini yük
Eeltmek, dışarda uluslar sosyetesine 
barışı tensik yolundalci ç.alıflllumda 

yardım etmektir. Bay T. R. Aras bugün 
İstanbulda 

latanbul, 24 (Telefon) - Ceanr•· 

Hükfunet, yeni bir anasal kamın ha· 
zırlıyarak uluaun onaylamuına IUDU

lacaktır. 



1 oıı ·eyin kararı j 
Temps, Paris - 18.4.935 

Uluslar sosycı~sı konseyinin başlı- J 
ca ödcvı barışın korunmasının ve de-

vamlı bır güvenliğin kurumlandmlma

aımn birinci şartı olan "devletlerin ar

ırulusal odev]erine saygı göstermeleri,, 

ni temin etmek olduğuna göre, Alman

yanın geniş ölçüde ıilahlanışının kon
seyce gözden geçirilmemesi doğru o

lamazdı. FrnnSiz hükumetinin bu hak 

km böyle açıktan açığa çiğnenmesine 
karşı protesto yapmak teşebbüsü fran
aız hükumetince yapıldığı ve dışişler 

bakanımız cesurca bir şekilde sosyeto,,;· 

nin uyclerini kendi mesuliyetJerinin 

karşısına koyduğu için bu işte en bü

yük onur Fransaya düşmektedir. Eğer• 
böyle bir hadisede uluslar ııosyetesi 

ac:s çıkarmasaydı ve &asyete evrensel 

vicdanın salahiyetli bir tercümanı ola
rak bir genel andlaşmanın büyük bir 

devlet tarafından bozulmasına lı:arşr 

kuvvetli bir protesto yapmasaydr, var
lığının sebebini kaybedecek n ıon u

mudJarmı soayetenin gayretlerine bağ
lıyan soysal dünya karpamda fena hal
de lriiçülccelrti. 

B. Laval'in hakikatte fraruuz andı

cınır_ı bir komanteri olan sözleri ton 

ve itidal balı::ımmdan çok güzeldir. 
Söylenmesi önemli olan her §CıY aöy
Jcnilmiı ve bunun Iç.in de Fransanın 

barışın korunmasından başka bir ıey 
dilşündilğünU sandıracak sözlere biç 
rastlanmamaktadır. Uluslar sosyetesi
nin mcnşelerinin, Almanyanm 16 mart
ta aldığı karan sosyetenin susmakla 

geçiştirmesine ve buna yabancı 1talma

sma müsaid olmadığı keyfiyeti lüzu
mu kadar dölenle anlatılmıştır. Ulusla

rın bir oldukları ve aralarında aynt bu
lunmadığı, fransrz sıyasasrnm hiç bir 

filkeye karşı çevn1mediği ve . fakat 

Fr.ınsanın istediği güvenliğin herkes 

için muteber olması Jazımgeldiği yo

lundaki sözler de az dokunaklı değil
dir. B. Laval'in sözleri fransız teşebbU

sünü genel bir çerçeve içinde ve hak
kın korunmasile barışı kuvvetlendir

mek istiyen bütün ulusları ilgilendire

cek şekilde ortaya koyduğu i~in önem
lidir. Cenevre konseyini en çok hayre

te düşüren, B. Laval'in ilk diyevinin 
sonucu olarak, karar projesini üç bü

yük hüku.met, yani Fransa. İngiltere 

•e İtalya adına verdiğini söylemiı ol
masıdır. Böylece, fransu teşebbüsü 

müşterek bir Fransız - İngiliz - İtal
yan teşebbilsfi olmaktadır. Bu ise Stre

...-mın başlıca aonuclarından biridir ve 
Berline yapılmış bir ihtar mahiyetini 
almaktadır. İngiltere adına Sir Saymen 

•e İtalya adına Baron Aloisi hemen B. 
Laval'Je birlik olarak projenin kabul • 

edilmesini tavsiye etmiflerdir. Sir 

Saymen, İngiliz, fransız n italyan ıı
yasalarının birleşmelerinin mnacz, ba

rışı uluslar derneği çerçevesi içinde 

korumak olduğunu teyid ~tmi§tir; Ba-

ancıg 

Almanya'nın atacağı 

adını 

18 nisan 1935 tarihli Deyli Hcrald 
gazdesi ( Almanyanrn atacağı adım) 

başlığı altında .yazdığı bir başyazıda 
diyor ki: 

Stresa"da varılan sonuclar üzerinde 
uluslar sosyetesi konscP, tarafından 

verilen karardan sonra ne olacak? 

Bunun hemen doğuracağı sonuclar 

kolayca kestirilebilir • 

Alman gazeteleri, açık bulundurul

duğu söylenilen kapıdan Almanyanın 
bu karar üzerine girmesinin imkansız
laştığını yazıyorlar. 

Ortada açık bir şey varsa o da bu
günkü günde Almanyanın Cenevreye 
dönmesinin geri kalmakta olduğudur. 

Almanların Roma'da yapılan Tuna 

konferansında bulunmıyacakları aşi

kirdır. Hatti (batı hava Lokarno) su

na bile girmelerine ıüphdi gözle ba

kılabilir. 

Uluslar sosyetesinin vermiı oldu

lu .karar, Berlindeki (kendi başına kal
mak) okulası taraftarlarının ekmeğine 

yağ sürmüştür. 

Fransız tekli fi sosyeteye havale e
dildiği zaman biz, bu sonuca varılaca

ğını önceden kestirmif bulunuyorduk. 

Bu karar, Almanyaya karşı birleş

meler yapmak istiyenler tarafından, 

şüphesiz, gayet eyi karşılanmıştır. 

Gerçek bir kollektif sistem kur-
mak için uğraşanlarsa bunun karşısın

da üzülmüşlerdir. 

İki şey var ki bize gayet açık ve 

gerçek görünüyor. 

Birincisi, Almanyarun küserek 

ıkendi çadırına çekilmesi, ondan başka 

ulusları kendi aralarında bir güvenlik 
sistemi kumıağa çalışmaktan alıkoymı
yacaktır. 

İkincisi de şimdi uluslar sosyete

sinin ruhuna tam uygun bir kollektif 

sistem kurmanın gerekliği ıbu sıralarda 

büsbütün artmıştır. 

Yalnız şu var ki uluslar sosyetesi

nin ruhuna uygun gibi gösterilerek ve 
banşı konmıak perdesi altında Alman

yaya karşı kutlu bir birleşme yapmak 

istiyenlerin el çabukluğuna geJmcme

liyiz. 

Böyle yapılacak olursa bu işlerin al

tından büyük tehlikeler çıkar. 

Başbakanın dün gece radyoda ver
diği söylevde 1ngilterenin gerçek ola

rak uluslar IOiyetesi aıyuasmı güde
ceğini söylemesini bu, her halde ga

yet eyi karııladık. 

ron Aloisi de fa§ist bükfunetin Versay Kı•a duyuklar. 
andlaşmasının beşinci bölümünün ye-

niden gözden • geçirilmesine müsaid 

davranmışsa da, bu revizyon'un ancak 

kanuni{{ yollarla ve ilgili devletler ara

sında konuşmalar yapılarak icra olu
nabifeceğini kuvvetle söylemiştir, ki 

bu da Almanyanın 16 martta aldığı 

tek tnraflı kararın mahkUm edilmesi 
<lemektir. 

DUn bir takım d~vletlerin delege

leri tarafından ileri sürülen çekinekler 
üzerinde durmak epey boş olur. Önem-

li olan konseyin son kararıdır; çünkü 
bu karar herkesi, şimdiye kadar içinde 
bulunmaktan hoşlandıktan müphemi

yetten çıkararak soravlarım açıkça al

mağa mecbur etmiştir. B. Bek'in ileri 

sürdüğü Avrupa planında vaziyet al

mak gerektiği zaman Leh - Alman an

laşmasının Varşova hükumetini nasıl 

bir güçlüğe soktuf.unu göstermektedir. 
Polonyanın yeniden kuruluşunu ken-

dine borçlu olduğu Versay andlaşma

sının bozuluşunu hoş görmesi ve Al

manyanın en fa71a Polonyanın güven-

lik ve erkinliği için bir tehlike olan si

lahlanışına aldırmaması, şaşırtıcı şey

lerdir. Devletlerin hakikiğ tavırları ü

zerinde başlangıçta aldanan bir hükfı
metin diplomatik yanlışlarının büyük 

bir ulusu ne gibi bir duruma sokacağı 
hından da anlaşılır. Fakat Polonyanın 

da karardan vana ov vermesi bircok 

LOYD Corc'LA ULUSAL KAL
KINMA GÖROŞ:MELERt 

Noye Fraye Prese gautesine 18 ni
san tarihile Londradan bildiriliyor: 

Bugün Loyd Corç, İngiltere için 

hazırlamış olduğu ulusal kalkınma 

programını tenkid ve araştırmak mak

sadile toplanmış olan sekiz bakana 

programını anlatmıştır. Bu görüşmede, 

Makdonald, Nevi! Çembcrlayn, Bald-

vin, Runsiman, Lord Hailsham, Tomas, 

Lord Kingslay Vud ve Sir Kunlife-

Sister bulunmuştur. Görüşme gizli ya

pılmıştır. Haber alındığına göre, bu 

dcfaJci toplantıda yalnız genel prensip

ler üzerine görüşüJmüştür. Programın 

bazı noktaları kabule değer bulunmuş

tur. Öyle anlaşılıyor ki, Loyd Corc bu 
ilk görüşmenin sonuçlarından mem-

nun kalmıştır. 29 ve 30 nisanda daha 

iki toplantı yapılacaktır. Bu toplantı

larda daha ziyade tcferrüat üzerinde 

görüşülecektir. 

şeyled düzeltmekte ve yalnız Danimar

ka girmeksizin konseyin birlikle onadı

ğı ve İngiltere, Fransa ve İtalyanın 
müşterek bir hareketleri olan kararda, 

Berilnue anlasılacak olan açık bir ih-

tardır. 

ULU~ 

ze 
Almanya'ya açık kapı 

BAY l\IAKDONALD. STRESA ·
DA KONUŞULANLARI 

ANLATTI 
18 nisan 1935 tarihli Taymis gaze. 

tesi yazıyor: 

Başbakan Bay Makdonald parla

mentoda bugün epeyce zaman önce 

verdiği sözü tutarak Si.resa'da güdülen 
sryasa hakkında bir söylev söylemiş ve 

saylavları aydınlatmıştır. 

Bay Makdonald, en önce 16 martta 

almanlarm verdikleri yükümsel asker

ıik kararından, bunun ne yolda yankı
lar bıraktığından ve Stresa'da bunun 

Üzerine ne yolda konuşmalar yapıldı
~ım.!an bahsetmiştir. 

Stresa konferansında, tam Versay 
andlaşmasının silahlanmayı abayan 

maddelerini• serbest konuşma yolu 

ile ortadan kaldırmağa uğraşılırken 

alınanların bu kararı ortaya atmaları 

esefle karşılanmıştır. 

Başbakan bundan başka Londra gö

rilşmelerinde Almanya ile anlaşmak 

kararı verildiğini ve Almanya ile do
ğu Avrupası işlerinde de bir saldırma

yış ve karşılıklı yardım anlaşması yap
mak istenilmiş olduğunu da bildirmiş
tir. 

Üç devlet, güdecekleri sıyasada A
vusturya erkinliğini tanımayı ve orta 

Avıupa işlerini ilgili devletlerle ya

kında Romada toplanacak bir korı.fe
ransta konu yı kararlaştırmışlardır. 

Başbakan, doğu paktı ve A vustur

yanın erkinliği sorumunda İngiltere

nin hiç bir taahhüd altına girmediğini, 
yalnız Avusturya erkinliği bir tehli

keye uğrarsa o zaman yalnız kendisile 

danışılacağını söylemiştir. 

Bundan başka konferansta Bulga

ristan, Avusturya ve Macaristanın si
lahlanma dileklerinin de jlgili devlet
ler tarafından tetkik edilmiş, buralar

da da saldımıayrş ve güvenlik andlaş

ması yapmak imk§nlan araştrnlmıştır. 

Stresa konferansında bundan baş

ka hava andlaşması da enine boyuna 
tetkik olunmuş, ve bu tetkiklere de

vam etmek onanmıştır. 
İngiltere ile İtalya, Lokarno and

laşmasına karşı olan bağlılıklarını bir 

daha ileri sürmüşler ve konferans, her 

Uç devlet arasının gasyet eyi ve müna
ıebetlerin sıkı olduğu bildirilerek ta

mamlanmıştır. 

Başbakan, durumu böylece hulasa et
tikten sonra, &<>n bareketlcrile işi hay

lıdan haylıya bozmuş olan Almanya

nın herhangi bir kollektif güvenlik 

sistemine girebilmesi için kapının açık 

HiNDİSTAN' DAK.l 
KARIŞIKLIKLAR 

Havas ajansı 17 nisan tarihile Bom

baydan bildiriyor: 

Karaşideki çarpışmaların resmiğ 

bir araştırmadan geçirilmesine lüzum 

olmadığı hakkında hükumetin vermiş 

olduğu karar üzerine sıyasal durum 

çok gerginleşmiştir. MüslUmanlar, 19 

nisanda bütün Hindistanda gösteriş 

toplantıları yaparak hükümetin kararı

nı protesto etmek ve gene birçok müs
lüman önderler de kıralın yıldönümü 

şenliklerine müslümanların katılma

malarını istiyorlar. Hindular ise, yapıl

mış olan kıyaların eyiden eyiye ara.ştı

nlmasını istemektedirler. 

Bütün Hindistanda Kırat Beşinci 

Jorj'un yrldönümü kutlanacağı bir sı

rada bu hadiselerin ortaya pkması do

Ja.yısile hükumet-in durumu çok güç

leşmiştir. 

YURDDAŞLIKTAN 

ÇIKARILANLAR 
Noye Zurber Saytung gazetesinin 

Bcrlin bildirmeni 17 nisan tarihile ver

diği bir habere göre, Berlinde yeniden 
110 aile yurddaşlıktan çıkarılmıştır. 

Listedeki adların çoğu yahucli adıdır. 
Yurdsuz kalan bu aileler yakında Al
manyadan çıkarılacaklardır. 

Paris'te hüküm giyen 
çaşıtlar 

Paris'ten 18 nisan tarihli Deyli He
rald g:ızetesine bildiriliyor: 

Pariste yapılan ve 32 kişiyi ıuçlu 

olarak bulunduran büyük çaşit muha

kemesi kadınların feryadı, çocukların 

ağlaması ve dinJiycnlerin gürfiltüıU 

içinde bugün bitmiştir. 

Mahkeme salonunda o kadar gU

rültü oluyordu ki bildirilen hüküm 
pek güç işitilmiştir. 

Hakim, bir buçuk saat süren kara

rını okuyup y~rine oturduğu ı:aman 

jandarmalar ,bayılan kadınları ayılt

mağa uğraşıyorlar, hüküm giyen an

neler çocuklarına sarılıyorlar, erkek

ler duygularını saklıyabilmck için uğ
raşıyorlardı. 

Marjori Svitı ile tayyareci kocası, 

ve amerikalılar her ne kadar ıuçlu g<>
rülmüşlerse de çeteden birkaç kişiyi 

devlete haber verdikleri için .erbcst 

bırakılmı~lardır. 

Deniz bakanlığı memurlarından 

profesör Lui Marten en ağır eczayı ye
miş ve beş yıl hapse atılma hükmünü 
giymiştir. 

Bu adamın sevgilisi olan esrarengiz 

rus Lidya Stal"c de beş yıl hapis ceza
sı verilmiştir. 

Çetenin telsiz ve fotoğraf memuru 

olan 23 yaşında genç ve güzel muallim 

Mari MarmeJ'e üç yıl hapis ve 65 in
giliz lirası para cezası verilmiştir. 

Bu kadına hüküm bildirilir bildiril
mez, yüzüne siyah bir dul peçesi in
dirmiş, bir daha kaldırmamıştır. Ha

piste iken dünyaya bir çocuk getirmiş 

olan öteki suçlu kadın, Dr. Şana Sal

man da bu cezayı yemiştir. 
Hareket halinde bulunan tanklara 

telefonla nasıl emir verildiği hakkın
daki devlet sırlarım yabancı bir dev
lete satan Albaz Dümuleu'e de en ağır 

ceza olan S yıl hapis cezası verilmiş

tir. Bu adam "624,, numaralı çaşıt di
ye tanınmaktadır. Bu adamın kararı o
kunurken dinleyiciler arasında bulu

nan bir kadın çığlığı basmıştır. 

Çaşıt çetesinden olan başka erkek 
ve kadınlar suçlarına göre daha hafif 

cez:ılar almışlardır. 

bırakılmış olduğunu söylemiştir. 

İngiltere, Fransa ve İtalya, sıya
salarının uluslar sosyetesine uygun o

larak devam edeceğini açıkça söyle
mişlerdir. Her Uç devlet de bugünkü 

güçlüklerle çarpışabilmck için elbirliği 
etmek ve bunu ıonuna kadar götürmek 

karari1e konferanstan ayrılmışlardır. 

MONTEKARLO'DA lŞLER 

BOZUK 

Felemenk gazetelerinin yazdıkla

rına göre, Montekarlo gazinosu ıirke

ti geçen yıl için bu yıl kar dağrtmıya· 

caktır. Geçen yılın Urı daha önceki 

yılın 2,5 milyon filorinine karşı yalnız 

95 bin filo:indir. işlerin eyi gittiği yıl

larda yüzde 165 kar dağıtan şirket &<>n 

yıllarda yalnız yüzde 15 kar dağıtabil

miştir. İşlerin bozuk gitmesine sebeb o

larak Fransadaki gazinoların çoğunda 

rulet oynatılmakta olduğu ileri sürill

mektcdir. Montekarlo gazinosunun Ba

zit Zaharof ve Amerikanın çelik kıra

lı diye tanınmış ol:m H. Şvaf gibi ıbü-

yük aksiyonerleri 

tardır. 

hisselerini satmış-

ZAVALLI BiR ANA 

Noyes Vinr.r jurnal 

Bükreşten bildiriliyor: 

gazetesine 

Romanyanın Torda kasabasında A

nişof adında bir kadın birdenbire çıl

dırmış ve kocası evde bulunmadığı bir 

anda biri altı, biri iki ve biri de altı ay

lık üç çocuğunu boğazlarını ustura ile 

keserek öldürdükten sonra kendini de 

öldürmüştür. 

2.5 Ndtt..~ 19 ......... • ... 

l a ın kuı·ultayı 
çevresinde «Öriis· 

" ' ljQr, diisünceler , 
Aı sıulusal kadın kurultayı 18 ni· 

sandanberi toplantılarına başlamıştır. 

Açılma günil ıben de gazeteci arkadaş· 

lar arasında bulunuyordum; ancak bLI 

kongre çerçeveaindoki görüş ve düşün

celeri toplamak için üç gün bekledim. 

Düşüncem fu idi: Söylenen sözler, tOP' 
lantıların mevzuu gazetelerde günde· 

lik havadis olarak yazılacaktır, tez de 
bilinir; asıl bu kurultay çevresini sa· 
ran havadır ki, türk kamusal düşiıniışU 

için çekici olacaktır. Yalnız - Yıldıı 

köşkü - içerisinde değiJ, lstanbulun 
yer yer ve türlü türlü iş evlıark t.; .. l ı nı 

ve erkeklerile görfiştüm; hC"m dr. ne 

bir anketci, nede bir y21:ar gibi gözük· 
miyerek ... 

Ayrıca bugünlrr içinrle hı ı lııı l 

gazetelerinde de çok değerli yn r.!l.ı r yıı· 

zılmıştır; bunlar içinde de, 1stanbıılda 
bu kongre Uzerinde esen havayı belir· 
ten düşünceler vardır. 

Açılm4 günü üç duyuş vardıı ki, 

tiçü de bizim göğ:>ümüzil kabartacak 
ve gözlerimizi yaşartacak kadar de r in 
bir anlam taşır. 

Kongre açıldı, açılına sozleri b::ı ş· 

ladı; bu sözlerin Atatürk"ümüzc ot"V· . 
rimimize ve bu kanaldan kadınlığımı-

zın duruşuna verdiği önem biitiin !il· 
lonıın havasınr sarmıştı. 

Atatürk, bir yükscliştır ki, onun 

yarattığı çevre, türke kadınlığını, i>u 

aalonu dolduran kadınlığın azına nasib 
olan bir yere birden ulaştırmıştır ve 

burada her göz bunu görüyor, her ağu: 
bunu söylüyordu. 

Sıra geldi, delegeler bir bir tanı· 

tıldı, bu arada kadın saylavlarrmızın 

kongre halkına tanıtılması içeride bir 
ikinci coşkunluk uyandırmıştı. Türlil 

dilden bağrışmalar işitiliyordu. "Ken· 

dilerini görmek isteriz.,, Ne mutlu o 
türk kadınına ki bunca ulusun .kadın

lığı önüne, saylav kadınını göğsünü 

gere gere çıkarıyordu. Sayın bayanlar 
sessiz ve gösterişsiz bu alkış gilrültü

leri içinde süzüldüler ,gcçtil~r; fakat 
bu süzülüş sank~ dünya kadınhgmın 

başından ve gönlünden geçmiştir. 

Üçüncü canh duyuşu Hind, Ja
mayka, Mısır ve bunun gihi uzak veya 

doğu memleketleri delegelerinin tanı· 
tılmaları sıralarında ~akaladım. Hele 

bir gün &0nraki sözlerile ırkını koru· 
mağk istiyen, insanlığın, medcniğ in· 

sanlığın bu ırka ettiklerini acı acı an· 
latan Jamayka murahhasının tanıtıl· 

ması ayrı bir hava yaratmıştı. Yalnı:ı 

bu havanın, kendisinin fizyonomicc 

görünüşüne verilen bir değerden nıi, 

yoksa böyle bir ırkı temsil edişjndekl 

varlıktan mı ileri geldiğini pek yaka
hyamadım; her ne de olsa. böyle hak· 

ları korunmamış kadınlıklar, gulcr 

yüzle ve sevgi ile kucaklanıyordu. O 
an her türk için kendi içini dinliyccck 

ve tartacak andı. Yeryüzünün böyle 

gelip geçici şefkatlerinden fayda lıck

lemiyecek kadar dinç. gürbilz ve giıç· 
1ü idik; dahast var bütiin bu insanlıt· 

rın imrenir bir bakışla baktıkları ve 

ulaşmak istedikleri yerdik 

Bunları topladıktan sonra yuk rı· 

da anlattığım gibi birçok kimselerle le 

görüştüm; İşte buraya kısaca gc.,,ir

mek istiyorwn. 
1 - Bir ilk okulada, başmuallim o· 

dasındayım; kadın erkek muallimler 

bu mevzu Uzerinde görüşüyorlar. On

lar o kadar beraberce ve arkadaşça ça· 
lışmağa, çocukların bütün bakım işle

rini beraberce paylaşmağa alışmışlar 

ki, "niçin, diyorlar, yalnız kadın ayrı· 

lığı: hele bizim gibi süfrajet bakımdan 

bütün adımların atılmış olduğu yerler· 

de?... Bizim yapacağımız sosyal kal
kınmadır ve bunu kadın erkek bcra· 

berce yapmalıyız .• 
2 - Taksimde bir apartunanın sa· 

lonundayım: sayın bayan da kongreyi 

gidip görenlerden biridir. "Kongre 
murahhaslarının UlküJerine bu kadaı 

bağlı oluşunu çok doğru bulu.

yor; yıllarca üzerinde uğraşılan bir 

işin elbet insan en bağlı bir işçisi olur 

diyor ve zeki bir görüşle, aralanmia 

genç üyelerin hemen hemen bulunma• 
ılığını, yeni atıhşlara geçebilmek icin, 



ı..ü batka lrualdan b*lememld, lly-
11,or: sonra da t>iı:im gidifimid ipret 
tdl1or.,. r DIŞARDAN GELEN DUYUkLAR General Papulas 

ku11una dizilili 
'bu İatanbl gazeteleri de bugünlerde 

havayı belirten yazılar yumıştır. 
!:_nıardan Bay Ağaoğlu ile, Bay Yu
......_~adi'nin değerli göriiflerinden 
~f bulupuyoruz. Bay Yunuı 
...._.~mimizin iıtediği realist bir 
-tllfle ve bir aıyaaa adamı inc:.eliğile 

~ giripnjttir. Bunlardan, aüfra-
bakanc!an defli, soysal bakımdan 

M Japılac:ak 1fimis oldufunu çıka
~ Keadllhain yelnu;, bir moda 

ilan femini.at g&ilften değil, m.. 
11a1zk bakımından ba iti difbdilpnil, 
t'tlats1edeki rejimin kadmlıp en dol
~u ıöaterdilini belirten ctbnlele
dr •le ahnalr, nym Bay Yunus Ha-

llin, bu dilev üzerindeki türk dü
lllnceaini ortaya koymak istediğini 
~li:rebiliria. Demek istiyorlar ki: 
....._ lr __ uluıun yalnız sUfrajet bakımdan 
""'QICHıinden iatiyecek şeyi kalmaaııt 
......, bu işin büabütün bitmiş olması 
~\: değildir. Yol açılmıştır, bu yol-

i1e yürüyüp yapacak sonsm işi
'da nrdır. Hayallere, fantuilere ka
~k. bu devrimin en sağlam bir 
desteği olacaktır: rejimin yolunda ve 
,..,_1ntadan, usanmadan! .. ,. 

Dun akşam üzeri Tepebatında, bu-
16n1e üniversite konferans salonunda 
'-Planan mitingleri bundan sonraki ya• 

'llDa bırakıyorum. Çünkü onların hak, 
'-ı-ış gibi mevzular üzerindeki görüt 
letini, bu görüşlerle kanştıramazdım. 

İşte bugün İstanbul çevresinde 
'-n hava budur. iFFET ORUZ 

Sovyet artistlerinin 
ıl ·in 1<ii konseri 

ş~hrirnizde bulunan Moakcna Biyiik 

.\J...ad rnik devlet tiyatrosu artistleri din 

aeee de HalkeYi ulonanda H.Jkm a,._ 
'-i iç.in bir konıw .......... dir. Filar

lllaonik orkestramma Maystro Ştembers 
..__inde çaldıiı parçalarla bqlayan 

.__.de piyanoda Oborin ve kompozİ
-. Şoatakoviç, kemanda Oyatnb. MI•· 

tlatJeri Jadan, Nortsol, Piropf, bdm MI 

llttiatleri Maksakova ve Banova " ba
lt .._tJeri Dudimkaya ve &ı......... re

htıuYarlannm daha önce de dialemiı 
tld.atumu puçaJanm telavlacldar. Sa

lt..1aınçahmç dolaydu, koaw- çok süel 
...... arkam lr-ı"lmiym allatlar artiat

'-5 ...... tekrar sahneye pim:lı. 
~ .-tiıtlerinden bir kısmı prm 

tice .... siki muallim mektellincle Wr 

.... ._ vereCeklerdir. 

HIRLEŞIK DEVLETLER'DE 

Amerikan donanması 
kuvvetleniyor 

V&JingtGn. 24 (A.A.) - Kurultay 
maliye komisyonu deniz büdcesini.n 
tetkikini bitirmittir. Büdce 470 mil· 
yon dolardır. Deniz eratının (efrad) 
aayııı 88 binden 102.626 ,a çıkardmıt· 
tır. Bunun 8176 sı ıubaydır. BUdcede 
556 yeni uçku yapılmuı p öniinde 
tutulmaktedw k4 bunun 282 Iİ eüi u~
lnalan deiiftinnek i~indir. Blldcede 24 
yeni harb eemJ•nin tezg&ha konulm• 
ıı da diltünllmektedir. 

Maliye komiıyonu gelecek deniz 
konferanuıııa toplantıaına kadar hfikG. 
metin cemi 1apma1a batlamamaıı ik· 
timalini ileri ttirettk trildceden on bet 
milJoa indinaiftir. Komisyonurı ba dl
tilnc:eli ailablan ua1tma prensipinln 
devam edecefi ve plecek konfşranata 

bir anlqma elde edileceği yolunda A· 
meribnın güveni olduğun~ bir kanıt 

suretinde tefsir edilmektedir. 
Amerika deniz )runetJeri başkanı 

Amiral Standley, komiıyonde demiş

tir iri: 
••- Amerika deniz kuvvetleri bu· 

günkil durumu ile bir saldırma 1avatı 

yapacak halde değilse de, Amerika kı
yılarında herhangi bir saldırmayı kar

tı koyaoak erktedir. Amerikan deniz 

kuvvetle.ri andla~larlı tayin edilen 

kerteye çıkarıldığında, herhangi bir 

devletin filosu kuvvetinde olacaktır. 

UçkucuJuğa gelince, durumumuz çok 

eyidir. İngiltereden geliyorum. İngiliz 
deniz kuvvetlerinde bugün hiç bir ha· 

va lmuvveti yoktur, denilebilir. İngiliz 

bava gemileri ilkeldir. (iptidai) Orada 

bundan bizim on yıl önce yapını§ bu· 

Junduğumuz bir takım şeyler yapılı

yor.,, 

Amerikan ordusu 
V8fington, 24 (A.A.) - SU bakan

Jığı:ım bir bildiriğine göre, 18 ile 35 
yafWI areemdaki eratın silah altına 

çağrılması ı temmuzda b&flıyacaktır. 
Kongre. ordu sayısının 118.750 erattan 

165 bin erata yülr.aeltilmesine izin ver-

mektedir. 
Temmuz çağrılmaııı, bu izinin tat-

bik alanına geçilmesi hususunda ilk a

dun olacaktır . 
• 

Şako savaşının yem 
· durumu 

La Pu, 24 (A.A.) - Si babnhtt· 
mn çılrardılı bir bDdirilde, Bolivya or· 

INGIL TERE'DE. 

Uluslar sosyetesi ve 
İngiliz sıyasası 

Londra, 24 (A.A.) - Streaa lronfe
nnamm aonuclan ve Uluslar Soqetem 
konseyinin toplantı devresi için Deyli 

Meyi bir yuwnda diyor ki: 
Streaa konferansı ve uı....- .,.,,._ 

tninin aon toplantı deft'e9I Anupa • 
temini ve lqfliz politilra9m ........ bir 

)'ola f6tlnalttlr. 
Streudaıı önceki ingiliz polltib• a

çık konuşmalarla Almn,.nm strecell 
bfr andlqmayı &iSreten S fUbat karanM 

uygundu. Bununla beraber Lam •e 
Muaolini Streaa'da bir lngiliz - fraftlrZ 
kalyan andlaflD&ll De harekete ıePMk 

için ısrar etmiflerdir. Her iki taraf ıe
nel kurmaylannın 11kı bir elbirlifiyle 

gerçekleten ingiliz • franaıs hava and
ıa,rnuı fbndiden görilflllmektedir. 

Uç büyük devld Uluslar IOlyetal 
konseyindeki anlafJft8)armm IOe,etenlD 
ıelecefi için bUyük önemi vardır. 

Pnmanm doiu andlqmaama verdi
ği önemi Stresada terketmit olmuı ise

rinde durmaya değer bir hldiaedlr. Pnn
sa; ingiltere ve İtalyanın yarc:hmma ıU· 

yenle dayanabilirse; aovyetlerin yardı· 

mına daha az muhtaçtır. Ve dola ad

lapnaamm deterl nomaJ bir yardımdan 
çok olacaktır.,, 

Gazete yazıııru şöyle bitirmektedir~ 

"Bugün Almanyaya karşı yalım '•'r 

Oçler andlatmaaına detil, fakat MuaoU. 

ni'nin Ulualar Sosyetesi yerine bllyflk 
devletleri koymak yolundaki fikriyle 
kartı konulacaktır. 

L~tNYA'DA. 

Almanyada 1 mayıs 
bayramı 

Bertin. 24 (AA.) - Tempelbof ala· 
nmda yapılacak 1 maytı ulusal •yn
mmın en önemli ta rafı, HitJer'in vere
ceği söylevle nasyonal - aoıyalianln tOr
Jü kurumları batkanlarının yemini ola
caktır. Bu yeminin ıureti t udur: 

"Adolf Hitlere olan inanrmı koru

,.calnna yemin ederim. Yalnı• ıenel 

aut için çahflD&iı teabhtıd ederim. Ça

hpna arkadaşlarıma yardım ve her za

man ve hertcyden önce ulusun aaığları· 
na hizmet etmeği teahhüd ederım.,, 

Alınan - İngiliz deniz 
konuŞ111alan 

DACINIK DUYUKLAR 

Leh anasal kanunu 
imzalandı 

Varpva. 24 (A.A.) - Ola ....... 
IUt 19.30 da C-.. 8-tbnı ,_ı m
aaJ kanunu bilJfik tıllırenle fmuıa""ftll'. 
Tarende htılrGmet Deri ıelenleriyJe cU
yet Ye Sena B&fbn ve baflran oıuntak
Jan lnıhumn111ardır. Bu mada 101 top 

lltıhmt ........ IDUf P ... DHfbı. 
Oecalepıcamarhqhnı ......_ 

Beri .... erille ....... ' 9 •il ftl'-
mit ve Ud bhı ....... bulundup Wr ba-
lo fttflmlttlr. 

Fraaeada belediye aeç1mf 

Parİ8, J4 (A.A.) - 5 m&yllta, OD bfr 
buçulr ...U,OD fnmu JUl'düfı, 450 

bin belediye iyesi aeçecebk. Beledl-

1• ~-. yenel •lllnn, pneJ 
...... berlnct.ld latUnllllU dolayuile, 
bu ~ 8lkenHı uy...ı llteklenm 
~ .. Aacak Sena fl,eJerinin, ... 
.... ,. .. u bnalları tarafmdu .... 
melerl ,e.tlnden w .p., olchlllıga a. 
nemlidir. 

0..,-du, uyual temUl, parla

mento U. ,ebir kurulunda bk delildir. 
Nitekim, aol pn partileri .,..ı..,nt~ 
da gotunlukta oldukları halde, beledi· 
,. ıaeçimfnde bu.ou elde ecl•neadıler
dir. Belediye kurullarında, uğ yan, 
belediye tlyelerinin ytbde 36 ıını, mer

lııes partileri de J6sde 23 thafl lruan
llllf oldukları halde, radikallerden ~ 
mliniatlere nrmcıya bcllr, tol ym 
partileri. belediyeletjn aacak Jllsde 
38 Sini ellerinde tutabilmekteclirler. 

Bununla beraber, 1929 dakl aon • 
çimdenberi, Pariı ıehri için du.rum, du
yulacak kadar deilflniıtir. Partiler ara
undaki bırakıtma (mütareke) mutedil
ler le radikalleri biribirine yaklqtımılf 
ve so•yaliıtlcrle komUniıtler arasında 

biç değille teorik bir birlik ortaya çı
bnnıttır. 

<•• 1. lacl •711• 
te kadar CUlllUI' bafkanmm böy .. 
bir karan ilriH olena.n bildiril 
memiıtir. Gece,.......... ............. 
yerindeki hlldbaet ~ aW. 
b ukerlerle birlikte pnerallerill 
bulundup AYeOf hapilnine pi. 
mitlerdir. Kamber, baıuldan .. 
larak ~ plrmmclald ço. 
caldar ....... , dlll• aıfratmdaW 
y..,. .... Pı•· K••-W b9f 
......... • 1 .,.. .... ... ...... 

ff•lkWtle .... n ........ _.. 
hafua edf7orl•dı. Yalnız slslerl 
ballamcalt •man ahalrlillk ,ıs.. 
termiflerdir. OIG1erl s&nGlnaek u. 
ure arcfalanna •erilmiftir. Ha. 
idim yerine ıetlrilirlren sGel lata• 
lardan bqka hiç bir eeyird balun
dunalmamıfbr. 

Azıyanlamı duruşması 

Atim, 24 (A.A.) - Mi• ._ 
Sel• fL ·~m r 1111 ı ı .. ..... 
.......... Mldlren Glrld .... ,.. 
na Venizelot fU cevabı •ermfttlrı 

•- Ne Pr.,.. JorJ, ne 1Cuol 
Konalanlin önilnlle •rieılim. Ç• 
Jmü lliilıaınefiniı linlirwle ~ .. 
ril~ 

Azı ile ilaili olan parti .... 
bnlarmm chmaflUlarmda dlnle
nen phid Papaclopmia, v.-.. 
lotan azıdan haberi oLlalam " 
ezdan~r~ aa~pıq ol ........ 
llylemif ............. ........... 
dıimı ........... . 

Budu - ~ cliı .. 
törü Zew cDnlenmit •• baılran-

D9lla tok. 8yl• &ılrlldJıor ld, ...... 
kuruJJan. karfılıklı kpçliklerJe yem sa 
formllller üzerinde toplanarek, merke- den bap pçmeleri. olabilir bir ,eydir. 

larm auçluhildumı a1dmla••• 
eözler eöylemiftir. Zaea, bafka• 
larm azı hazırbldarım önceden 
bildiklerini, Hanyada V enizeloa i .. 
le koDllfup uzlatbklanm ve ba • 
lsfa ••••tta..-. ~ ... tlllaf lil,;1.weijdr. 

dl bir durumda kalacaklarchr. Uldn bunun yolu. a87ledillm pbl mG9 
bet bir propapacla .,.. llllllfil UDa11llııı 

Şark ekspresi haydutlan 
Belrrad, 24 (A.A.) - Avala ajen-

11 bi'diriyor : 
Bazı ecnebi pateleri, ba aym 16 

sında prk ekspresine brtı bir haJI" 
dutluk hareketi ,apıJmaı,,. ........ 
11 posta çantaJarmm pbnmlf oldtlfu 
70lunda bir haber netretıınftlerdlr. 

İspanyada sıyasal durum 
Kolonya, 24 (A.A.) - lıpanyı bat

bakanı M. Lema Kolonya gazetetl bil· 

dirmenine tunları aöylemlftir: 

lardan unklaflMlrtır.,. 

e..,.,... alplumda bir byta 
Berlio, 24 (A.A.) - B..,.a Alp. 

Jannda dan bir kana (JaeJelln) fılmUf 
tur. Bir milyon metre mHP acllır 
toprak bymlftır. Kana dnllD ..... 
te<llr. 

Habeşistanda çapulculull 
TORK 

Ç()(~UKLARI 

TORK KUŞU'na 

UÇUcu üye yazılmız 

dulanmD sodu bir uvqtan __. l«>
Tı aJdddan ve dBpanm P..-.plti =-doln ptildlli 111lclirilmektedlr· 

Londra, 24 (A.A.) - İngilizlerle 
almanlar aruında yapılacak olan denb 
konu..-ıan iaUmhdeld ay içinde 
Londl'lıda yapıJacaktu. Bu ıörUtmeler, 
telmik aorumlara aynlacakt'6 

"- lıpanylde biç bir aı ,...._. 
tehıtbll JOlmar. Sol pllldleria ,..... 

Roa11. 24 ( A.A.) - lttefm ajamı
nm aldJiı habere .... H tıılıtıcam n 
ıeylndc sapulculu llanbderl .... 
etmektedir. Yerliler. ticaret kirnnı. 

rma aaldannüta para " mallannı ~ ............ 

Michele'nin kitabı 
Yuaa: Abel llVNT 

~ TDri~re pvırea: Nasuhi BAYDAR 
L !>izi çok hayrete dil§ürdü. Emorajiyi dur· 
~ için ne pamuk, ne bez, ne de bafka 
~Pansrman levazımı kalmııtı. Beteket 
.. :.·~ güzel kadm çamaşırlariyle dolu ve 
~ aralık bir valiz batarak, bmılan tam

Yapmu için çabucak ~k. 
"-) lleatekdaşnn, ketenden bir gtimleji ba
~kaldırarak: "Şimdiye kadar hiç b6Jle 
~ Ç8mqır görmedim,, dedi ve il barfı
~e if)enmif bir tacı göstererek ba
~ •Görüyor musmıuz? Bu mubıJrkak 
L.._~lc IOSyeteden bir kfdındır; timdi epey 
~Uf olmasına rağmen çok güzel ~ 
~ eter ıelimetle kurtulursa onunla JeDl
'9 buluşmaktan pek de hOflanmazhk et-

" 
CIL... iter halde biz valizi bogaltırken diitmifı 
~ ınuhtemel bulunan elmas bir broıu 
te;, ,en alarak: .. Ne güzel brof!,, dedL "E
'lıır 11 kötü biterse ücretim bununla öd~if 
•ld· l~ böyle yabancılara gttvenemıY?~; 
~lfi gibi esrarengiz bir tekilde kim bilir 
~e lavapbilirl,. 
t,.nlı elJerinden brofa alaralu "daha 

İl o raddeye gelmedi. dedim, franllZ kanun· 
ıarma göre cenaze murafmm ~~tar~aı d~

fatura1111dan önce ödenır. Bu: 
~:ıuan ballgİlinİD daha ön~ ibraz edi· 
lecefini bilmiyoruz. Çocuğa gelince ..... ,, . . 

Alaylı bir güJümMme ile: "çocuk ıçın 
merak etmeyin, dedi, mecbur.~ _onun 
yerine koymak içia burada iatediiimizdcDR 
çok yeııi doğmuf çocuk var. lladame d: 
quin her sabah Orleaıı garmdan ~ 
sine çocuk pnderiyor. Fakat çoeucmı. an
wlnin ıilmr'• ilamdır. Biru da istaıo 
tilld)derime dikkat etmeliyim. İki hafta-
cl•beri ld tane öltlm pbadetnameai imza· 
Jadım.,, 

Tan yeri atanrken oradan aynldıfuD 
mrada kadm yan baygm bir haldeydi, fa
kat nabzı dtllDeJmlı oldufa için doktor& 
GllllD ,...,acafmı amdufamu 16yledim
Merdfvenden sendeliyerek indiğim lll'&da 
Madame Requin'in., 1dlçilk kabul odı""da 
bana ikram ettiği bir f"mcan ıiyah kah"1i 
abp içtiğime g8re, ben de her halde JdStl 
bir vaziyette olmalıydım. 

BJ'O§a, 181r11ma11 için cma verirken "No 
gflzel 191r,. dedi, ve brof'1 hava~!° ay· 
dJDlıima tutarak: "Acaba ta§lar sabicı ml1,, 
diye s8ylenA Bf8I ebna•taıı ve çok cUzel· 
clL Uıtllnde M harfi ve bir de yakuttan taS 
vantL T..-m DU'lltlll Dek J._..U 1111A 

Madame Requin'İD pzleriadeki panltı bu
lamktı. 

Ona broşu vererek yaptığmı aptallıfı 
tamir etmek için: .. Ha,... dedim, taflarm 
taklid oldak'm ...,inim,. 

Madame Reqain aldaDdJlmu amdutu· 
nu; kadmm klinikte Adet oldufu üzere p• 
rayı önceden vermediğini, tam zamanmda, 
bayılmak üzere iken geldiğini; bağajlarnun 
Ozeriııde isim yazılı olmadığım, yalnız bir 
Londra etiketi bulmıduğunu söyledi. 

.. Kili, endife etmeyiniz, paranızı muhak
kak abrama.,, 

Madaıne Reqain heni J8km amanda 
ıene g&eceğini umduğunu söyledikten IOQoo 

ra evden çıktım. Alalı yukarı on bet giiD 
IOllra mealekd11PDd•n, her feyhı yolunda 
pttlflnl, kadmm eyileşlnce bilinmiyen bir 
yere gittifbıi. blltlhı masraflarm ödendifial 
ve çocuğun evladhk olarak hürmete pJID 
kimselere verilmai için Madanıe Reqıdn'e 
ldllliyetll bir para bıraJa1dığmr bildiren 
bir mektub aldım. Baılr.a llfer gene birisini 
61diireceği aman beni çaflrmamaaım rica 
ederek, gönderdiği paraJI da iade ettim. Ne 
cma, ne de Madame Requin'i bir daha Jüs 
g&miyecelimi amuYQl'dum. 

Doktordan , .. tahmınlm aoın. çıktı. 
Madıme Requhı'ct. ile mm pliaace ıea.e 
blhledoettim. 

D V 

Zaman~~ NontromWı butalan
nm ne kadar çUak ualdığmı görüyor ve 
gUııtiD birinde .-yembanellni btisbütüa 
kapam•p mec:blılr '-ltlcağım dtifünliyor
dum. Hattl bir adkl4let IOllra Paria'tekl 
sengin ftY& fakir lakıNliNVlar, Pigalle • 
kapıdan Villien avönüllne akm etmeğe ... 
laddar. Bu akmm önüne geçmek için boş ye
re~: bereket ftl'liD Nontrom biç bir 
WllllD benim iatibmetimden fiipbe etmedl 
"ommJa aibayete a.ı. dolt kaldık. Allah 
bUlr ld 118 ............ m8fteri1er pek de ka· 
smç eatkld 18J'ler delillerdi 1 Paria'te dolD-
torluk --- mlkldetçe iagllblerle ~ 
kahlar ft battl franpclar ammda 
""'"'I oluydmı, bunlar boJa11mun ~ 
beni bofalmai• ıürWdiyecek Wr tq gibl 
idi. Ba miifteriler vaktimin • btlyilk kısmı
m ifgal ettiktea'tiqka bana birçok gilçlilD
ler de çıkarıyorlardı. Bir defumda on1arm 
yüdnden hapae bile girdim. Meraklı olaa 
bu hikayeyi. cinai romanlar yuan dostlar' 
ma ilk Irk ,..Jatmm; çUaldl 'bu Yaka, bu bl 
nmanw yum~ çok kullan
dddm bir meVlllD, te1ldiiflerin neler yapa
bDecelial allterJt. 
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Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Ve ~?ı~~~nmda bfr ı SeJanik Bankası 31 birincikanun 1934 tarihinde 
oda. Yenişehir Sıhhiye sokağı eı
ki 37 yenı llA. Bahriye Bnb. Bay 
Hilmi evi. alt kat. 

AKTİF 
yapılan bilanco 

Balsamin Kremi 

Elli senelik bir maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanmış güzel
lik kremidir. Cildinizin gü
zellik ve tazeliğini daima 
muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin ki -
bar mehafilinde rağbet gör
müı ciddi bir kremdir. Çil
leri ve buruşukları izale e
derek tene fevkalade bir ca
zibe bahşeder. Ruhnüvaz ko
kusu ile ayrıca şöhret ka -
zanmıştır. Balsamin kremi 
katiyen kurumaz teninizin 
latif tazeliğini, cildinizin 

cazib taravetini ancak krem 
Balsamin ile meydana çıkara
bilirsiniz. Bir defa Balsaınin 
kullanan başka krem kullana
maz Tanılmış ıtriyat mağaza
ları ile büyük eczanelerde bu-
lunur. 

1-1593 

ZAYİ 

Ankara Dumlupınar mektebln

den 340 senesinde aldığım ilk mek

tt'b şehadetnamesini kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eskiıinin 

l'\ÜkmU yoktur. 

Ankara Hacıbayram meydan 

sokak No. 1 Hayriye Faik 

3 
5 
7 

200 
100 
40 

ABONE ~ARTl"ARJ 
.v1üd1et Dahilde Hançte 

17 Lirıı 30 
9 .. 16 

Sivas Belediqe Reisliğinden: 
l - Sıvasda kurulacak Atatürk heykelinin maketi ve 

projesi 16.4.1935 tarihinde müsabakaya konulmuştur. Mü
sabakaya girenlerin maketleri tetkik edilmiş ve istenilen 
hususiyetleri ve Sıvas kongresini ifade edebilecek yönün
den kifayetli olmamalarından ötürü 25 nisan 1935 tarihin
den itibaren iki ay uzatılmıştır. 

2 - Proje ve maket ve bir resmi ihtiva edecektir. Kai
denin bütün tafsilatı makette ve resimde gösterilecektir. 

3 - Maket alçıdan veya buna benzer bir maddeden ola
caktır. 

4 - Maket 24 Haziran 1935 pazartesi günü Srvasda bu
lundurulacaktır. Müsabaka 25 Haziran 1935 salı günü Sı
vas belediye dairesinde yapılacaktır. 

5 - Müsabakaya girebilmek için fenni ehliyet vesikası 
gereklidir. 

Banknot 
Altın 

Gümü§ 
Ufaklık 

Çekler 

Ecnebi paraları 

Hazine bonoları 

Dahili muhabir bankalar: 

Mahalli bankalar nezdinde meYcut nakid 

T.L. T.L. 

1,812,866,09 

'i.098,50 

844,-
295,69 

8.425,61 

3.412,99 1.831 .942,88 

200.000,-

370.772,34 
Dahili bankalar nezdinde vadesll. ıılataklar 317.721,74 

Dahili bankalar ne7.dinde vadeli alacaklar 257.134,43 

Harici muhabir bankalar: 
945.628,Sl 

Haric.i muhabir bankalar nezdin· 
de vadesiz alacaklar 
Harici muhabir bankalar nezdin. 
de vadeli alacaklar 

Harici muhabir bankalar netdin 
de döviz röporu 

Röporlar 
Senedat cüzdam 
Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

Esham ve tahvilat ciizdant: 
Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmryanlar 

Avanslar: 

Esham ve tahvilat mukabili avvan slar: 

55.:l39,37 

717.595,03 

t 424.068,26 

85.208,72 

08.4!S2,59 
7.611,67 

819.312,03 

102.061.-

1.509.276,98 

lOö.094,26 

Borsada kote olanlar 226.980,16 
Borsada kote olmıyanlar 158.813,48 385.793,64 

Emtaa ve vesaik üzerine avanslar 
Senedat üzerine avanslar 
Sair mütenevvi teminat üzerine a vanslar 

Borçlu hesabı cariler: 
Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 

İpotek mukabili avanslar 
Sair muhtelif bor&lulsr: 
Muhtelif borçlular 
Muhtelif besablar 

İştiraklar (hi sı>e senedleri) 
Menkuller'' 
Makineler 

Kasalar 
Tesisat 
Mefruşat 

Gayri menkuller "Z., 
Banka binaları 
Diğer gayri menkulle. 

Teminat mukabili borçlular 
Nazım hesablar 

Zarar: 

1933 muamele senesinden müdev
ver zarar 
1934 muamele senesine aid zarar 

YE KON 

4.954.524,23 

660.476,32 
691.357,34 

1.090.648,85 
804.909,25 

097.359,76 

6.692.151,53 

1.895.558, l o 
687.545,24 

l.646.389,46 2.643.749,22 

189.481,91 

62.043.87 62.043,87 

20.572,42 

168,05 20.740,47 

1.228.149,bS 
11.032.536,47 

150.273,89 8/4 

54.326,34 ı / . 204.600,24 

30.170.872,45 - --
[1] 140.300 TUrk liraıına sigorta editmiıttr. 
(2] 109.500 " " .. .. 

PASİF 

r.L. T.J.. 
Sermaye 1.658.ooOr"' 
Kanuni ve nizami fbtıyatlac 213.490.41 
Fevkalide ihtiyatlu 41.459,,, 
Muhabir bankalar: 
Vadesiz alacaklar 141.906,18 
Vadeli alacaklar 1.442.050,97 
Döviz röporu 720.267,49 2.304.ZZ4~ 
Ticari mevduat: 
Vadesiz 3.373. 485,46 
Vadl'li 1.517. 055,21 i .890.540,61 
Ta.ıhhud mukaoıu 

Ticari olmayan mevduat: 
Vadesiz 
Bir ay vadeli 

Bir aydan bir aeneyt kadu "4-ell 
Bir seneden fazJı vadeli 

Memurların ihtiyat ve buiı-.t HA 4ıtr 
Tediye emirleri 

Sair muhtelif •l•c•klıluı 
Muhtelif alacaklılar 
Muhtelif heıablar 

Kıymeti dügen aktifin amome. 
manrna mahıuı proYicyon 
Tahsis edilmit kar1ıhklar 

Taleb olunmamrı temettüler " 
kuponlu 

Teminat mukabili .ıl~caklılvı 
Nazım beıablar 

YEK:ON 

1.329.584,40 6.220.l z5,0I 

1.323.744,53 

6.426,80 

108.550,26 

17.559,70 2,576.281.2' 

168.089,56 

159.752,89 
35,544,9S 

l,926.624,os 2.294. 1 u,61 

1.24l.78J,ll 

1.059.640.91 

ı.ın.ıs 
1.228.149,151 

11.032.536,41 

80.170.872,45 6 - Müsabakayı kazanana ikramiye verilecek ve esas 
işin yapılmasında tercih hakkı kalacaktır. Şartname İstan
bul Cümhuriyet Halk Fırkası İstanbul belediyesi Ankara 
Belediyesi ve Ankara Türk Maarif Cemiyetine gönderil
miştir. Daha bilgi edinmek istiyenlerin Belediye encüme-
nine müracaattan. (2097 / 918) 1-1608 Selanik Bankası 31 birincik .~"'''n 1934 tarihinde kô.r 

Tl!:J Q. K iY E 
llRAAT 
BANKASI 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T ~Dl;Q 

ZİM~AET 

Maaşat ve ücretler 
İdare ma5rlflarr 
Vergi ve harclaı 
Muhtelif ma~ra flar 

Muhtelif zararlar 
Amortismanlar 
Verilen faiz 
Verilen kumüsyonlar 
Geçen seneden müdevver bakiye 

YEKO'N 

Kiralık 
Yenişehir Sel.inik caddesi ni

hayeti No. 6 Apartımanm 2 inci 
katı 4 oda Tel: 1510 

1-1596 

El arabası saçı 
Ulucanlarda 16 numarada kel

lecinin Bay Osman'da elarabuı 

beşli saçtan (350) dörtlü aaçtan 

(375) kuruştur. İsteklilerin mü
racaatları rica olunur. 1-1562 

Arsa aranıyor 
Kocatepe veya civarında ve

ya Yenişehirde satılık a.raa a
ranıvor. Telefon: 3666 

ve z..ı.ra he~aoı 

T.L. 
296.860,11 
86.983,19 

20.1 :9.58 

11' "H.76 1/
1 

tı,l2 

81.704,38 

346 643,07 

21.940,82 

150 273 S9 8/ t 

1.118.975,03 11. 

Ankara birinci icra me
murluğundan: 

Satışı kararlaştırılan 128 kilo 
lokum 105 kilo ince şeker 25.4.1935 

perşembe güni.i saat 14 de beledi

ye .ıatış yerinde birinci açrk artır

maya çıkarılacaktır. Artırma tuta
rı konulan bahanın yüzde 75 ini 
bulmazsa 28.4.1 935 pazar günü o 
yer ve saatte son satışı yapılaca
ğından alıcıların orada memura 

baf vurmaları . 1-1594 

Kiralık ev 
Biltün konforu havi kiralık ha

ne Yenişehir. Paşalar tepesi - Gü
lUatan sokak Yeniyapı. 

t- 1606 

MATLOB 

Alınan faiz ve kumlllyon 

Banka hizmetleri mukabilin~ ah 
nan ücret ve komüsyonlar 
Kambiyo karı 
Muhtelif karlar 
İ~tlraklerden kar 

Zarar: 

Geçen seneden müdevver zaru 
Muamele senesine ıid rarar 

YEKO'N 

Bahçe meraklılanna 
Her aradığınız kablar iç.inde 

bulabilirsiniz. Nadide forme ye
miş ağaçları, salon yeşillikleri, 

çamlar, sarılan bergolu için fi
danlar, yaprağı dökültniyen fidan· 
lar, çok çeşid güller ve aaire .. ve 
saire .. 

Ortaköy Ankara Modern Fi-
danlık: Vasil 1-1603 

Ankara icra daierı;i if
las memurluğundan ı 

Ankara Samanpazarmda Attar
başı hanında Arapşeyb oğlu Ah
met Cemal hakkındaki iflbın An
kara ticaret mabkemeı.inde kapan~ 
masına karar verildiği ilan olunur. 

1-1505 

T.L. 

150.273,89 a;, 

T.L. 
632.208,75 

121.094,00 1 /ı 

43,081,39 

21.921.68 ~ı. 
96.068,96 

54.326,34 1 / ' 204.600,24 

1.118.975,03 ı;. 

Ankara at:Jliye birind 
hukuk mahkcmesindeu ı 
Ankaranın İmaret mahallesin· 

de Dülger oğullarından Abduııa:ı 
oğlu Şahabettin tarafından ikame 

olunan gaiplik davasının cereyaı: 
eden muhakemesinde: Seferber· 
tikte askere sevk edilip gaip o· 
lan biraderi Dülger oğullarındaa 
Abdullah oğlu 307 doğumlu İb

rahimin hayat ve mematındarı 

malfımatı olanların mahkeme~ 

tar;h i ilandan itibaren altı •1 
zar fında mah kemeyi haberdar e
dılmesine karar verilmiş ve mu· 

hakem .. nin muallak bulunduğu 2. 
11.935 gUnünt' kadar bildirilme i 
tlan olunur. ( '.19 ) 

1-1597 



SAY-IFAı 7 

1
"'"""'1ııınııııırııımoıınıuınıwıııııımıııınmınımıunııırıııınımmnnınmnıonıımıiııııııaııılllllllllllftllmılllllMlllllllllliıu.s 

SA.FO 1 
Adolpfe Daudet'in ölmez eserinden 1 
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ı ı\lilli -Müdaraa Vekaleti 
' ~ SabnaJma Komisyonu J tJanlan 

1 ÇOCUK HAFTASI· KUMBARA HAFTASI . 

Ankara Va iliğinden: 
ben 1.-. Muhammen bedeli (1309) lira olan (250) teneke 
Ilı 21n ıle (30) teneke vakum yağı açık eksiltmeye konul-
llştur. 

t 2 - Eksiltme 6 mayıs 1935 pazartesi günü saat on beş-
e Vilay~t encümeninde yapılacaknr. . 

her 3 - Istekliler yevmi mczkurda teminat makbuzu ıle 
fı aber vilayet encümenine ve şeraiti öğrenmek için Na-

.,BİLIT 
1 Her birinin tahmin e

dil en ederi 800 kuruş olan 
2500 tane battaniye kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Şartnamesini para -
!<iız almak örneklerini gör -
mek istiyenler her gün öğ -
lecfen sonra komisyona ug
ra yabilirJer. ... abaş mühendisliğine müracaatları. (906) 1-1598 

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

4 - Muvakkat teminat 
1 . .,ıJO liradır. 

Nafıa Bakanlı~~ndan: 
10.4.1935 tarihinde münakasaya çıkarılmış olan Af

~~n - Antalya hattının Bozanönü - Isparta arası 13~8 
110nıetrelik mükerrer yedinci kısmının insaatına talıp 
ıu~ur etmediğinden mezkur kısım inşaat ve ray ferşiya
~~ &nş~~t z:n~ddeti ve ehliyeti fenniye şartları~dan baz! lan 
ek ~egıştırılmek suretiyle ve kapalı zarf usulıyle yerwten 
sıltrneye konulmuştur. 
Muhammen ihale bedeli (300.000) Jiradan ve muvak

kat teminatı da (15750) liradan ibaret bulunan bu inşaat 
Ve ameliyatın eksiltmesi 6.5.1935 pazartesi günü öğleden 
~Onra saat 16 da Ankarada bakanlık bi;..asında, demiryol 
l . 
. rışaat reisliği eksiltme komisyonwıda ı yapdacaktır. Bu 
'Şe ginnek istiyenlerin teklif mektuplariyle miinakasa 
Şart ...:ı.. • d ·· -namesinde yazılı diğer evrakı 6.5.1935 tatuıın e '>g-
leden sonra saat 15 e kadar inşaat reisliğine makbuz mu
kabilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şart
llarnesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en 
ilı bir hafta evel Nafıa bakanlığına istida ile müracaat e
clerek alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektupla
(n~ iliştirmeleri iktiza eylediği ve şartname ve nıukav~
enın de<Yişen maddelerini ihtiva eden varakayı teclarık 
etnıek is~iyenler 9 lira ve münakasa evrakının heyeti u
~ll~ıiyesini 15 lira bedel mukabilnde bakanlık demiryol
ar tnşaat reisliğinden alabilecekleri iJan olunur. (863) 

1-1528 

.....___--------------------------------------
1\I af ı a Bakanlığınd un : 
k 1.5.1935 tarihinde eks~ltrnes.i yapılacağ~ ilan ed.il:n 60 
alem poz malzemesi eksıltmesı şartnamesınde tadılat ya-

Pılaı:ağından eksiltmeden kaldırılmıştır. (930) 
1-1609 

.....____-------~---------------------------------
4nkara Barosu Reisli~inden: 
le .'·~.1935 tanhmde toplana~ urrnı.~i heye~, av~kat ~1.:~e.t
rınrn nizamname hükümlerıne gore tesbıt edılmesı ıçın 

~-eşkil eylediO-i komisiyonun vereceği raporu tetkik etmek 
lı~ b 1 k ere 1 mayrs ı 935 tarihinde tekrar toplam masIIl.C arar 
altına a lmrs bulunduğundan o gün saat 17 de baro odasına 
~elrneniz iJ~n olunur. 1-·1604 
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~ Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü I 
~ ~ 

~ i! 

1 Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
! 

ÜN BEŞ KALEM MOTÖRLÜ VASITALARDA KUL-
LANILAN 1Ç VE DIŞ LASTİKLERİ 

k 1'ahmin edilen bedeli (3767) lira (12) kuruş olan yu
ll ctrıda mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar 
t ın_uı:n müdürlü.Yü satın alma komisyonunca 30 nis. 1935 
ı arı hinde salı gUnü saat 15 te açık eksiltoıe ile ihale edi-
ecekt" S d ·ı· l'ar ır .. ~artname parasız olarak koınisy?n an verı ır. 
ı49~P1erın muvakkat teminat olan (282) ,lıra (~4) k~rkulş 
,.... numaralı kanunun 2. ve 3 maddelerindekı vesaı e 
«ıezk" .. . 

ur gun ve saatte komisyona mtiracaatlarr. (914) 
J-1591 

15 
6 
5 
8,6 

TON SARI SABUNLU KÖSELE 
TON ÇİKOLATA KÖSELE 
TON SİY AH Y AGLI KÖSELE 

tao0 
TON SARI VAKETE 
ADET MEŞİN 

~ . AD~T SIRIMLII{ ŞAPLI DERİ 
}'uk ahmın edılen bedeli (80000) lira (-) kuruş olan 
\tın arda ~ikdan ve cinsi yazrh malzeme Askeri fabrikalar 
tatj~ mudürHiğü satın alma komisyonunca 1 ~ m.ayıs 193.5 
le •nde cumartesi günü saat 15 de pazarlık ıle ıhale edı
ltı~:ktir. Şartname ( 4) lira (-) kuruş, m~kabilinde ko
lir Yondan verilir. Taliplerin muvakkat temınat olan 5250 
i~ıa, 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa-

e lllczkfrr gün ve saatte komisiyona müracaatlan. (897V 
1-1573 

?oooo METRE FİŞEK 
'rORBALIK BEZİ 

ta v'rahnıini bedeli 21000 li
~ap:14 mayıs 1935 tarihinde 
tak : zarfla ihalesi yapıla· 
~a~ıı~ an rukanda mikdarı 
da,, bezın satın almmasm
Ol1.1~ Sarfznazar edildiği ilan 

Ur, 
ı 

triıtıyaz sahibi ve Baş.mu 
haniri Falih ltdkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı İşleri MildilrU Nasuhi 

BAYDAR 
Çankırı cadde~i civarrnd• 

U/uı Basımevind• basılmış· 

L uı. . J 

5 - Eksiltmeye girecek
ler arurma eksiltme kanu -
nunun 2 ve 3 üncü madde • 
1erinde yazılı vesikalarla 
muvakkat teminat mektub 
veya makbuzlariyle birlikte 
teklif mektublarrm ihale sa
atmdan enaz bir saat eveJ 
M. M. V. satın alma komis
yonuna vermeleri. (806) 

. J397 

i LAN 
8UUO lira fiatla ihale edi

len 39 kalem Röntgen mal
~emesinin müteahhidi ifayı 

teahhüt edemediğinden bu 
~ kerre müteahhidin nam ve -
hesabına aç.ık eksiltme su -
retiyle satın alınacaktır. 

Siı de yavnınuza ı. Bankasından bfr kumbara afmız. Gefecek .ene 
bu hafta çocuğumızun birikmif birçok parası olacaktır • 

1 halesi 6 - 5 - 935 pazartesi 
günü saat 14 dedir. Talip -
Jer evsaf ve şartnamesini al
mak istiyenler bedelsiz ola
rak M. M. V. satın alına ko
misyonundan verilecektir. 
Eksiltmeye gireceklerin bel
li gün ve saatmda maliye -
ye yatırılmış 600 liralık te
minatr muvakkatesinin vez
ne makbuzu ve yahut banka 
mektubu ve 2490 No. lu ka
nunda gösterilen vesaikle 
birlikte M. M. V. satm alma 
komisyonuna gelmeleri. 

Ankara l,evazım Aıııirüği Satınalma 
l{omisyonu ilanları 

(873) 1~1519 

i LAN 
(15275) lira fiatla ihale 

edilen S adet kalayton siste
mi otuklav takıını müteah -
hit teahhi.i<lünü ifa edeme • 
diğinden bu kere na!Il ve 
hesabm3. acrk eksiltme su
retile satın almacaktrr. İha
lesi 8 - 5 - 935 çarşamba gü
nii .saat 14 dedir. İstekliler 
evsaf ve şartnamesini al -
mak üzere bedelsiz olarak 
M. M. V. satın alma komis
yonundan verilecektir. Ek
siltmeye gireceklerin belli 
a-ün ve saatinde maliyeye 
b 

yatrrılmrş ı 145 lira 63 ku -
rusluk vezne makl1uzu ve 
yahut Banka mektubu ve 
2490 No. fı1 karıunda gös -
terilen vesaiklc birlikte sa
tın alma komisyonuna gel • 
meleri. (874) I-1520 

t LAN 
ı _Tahmin edilen erle

ri 27 ,000 lira olan 200,000 
kilo una iştekli çıkmadığın
dan Erzincanda yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye ko -
nııl mustur. 

2 _:_. Mavakkat teminat 
2025 liradır. 

3 - İbatesi -4 mayıs 935 
cwmırtesi günü saat 15 te • 
dir. lstekliler teklif rnek -
tub1armı ihale saatından bir 
saat evel Erzincan'da Tü -
men (Fırka) satmalma ko -
misyonuna vermeleri. (829) 

1-1437 

!LAN 
l - Bir metresinin tahnıiu 

edılen fiatı 36 kuru~ olan 7(),000 

metre minder kılıflığr bez kapa
Ir zarfla eksiltmeye kooulmtt~tur. 

z - Ihalesi 11 mayıs 1935 cu· 

martesi günü saat 11 dedir. 
3 - Muvakkat teminat 1890 

1 - İhtiyacatı askeriye için evsaf ve -şartnameleri dahjlinde aşafida cins ve mntl 
aarlan yazılı iaşe maddeleri münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameleri Ankara ve İstanbul levazım amirlikleri Sa. Al. Ko. lannda ve Te~ 
dağında asker! satın alma komisyonunda he rgün görülebilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile olacaktır. 
4 - Eksiltmeye girecekler ticaret odasın da kayıtlı olduklarını ve ehliyeti tlcariyele'! 

rini gösterir ihale tarihinden bir hafta evel ticaret odasından aldıkları vesikayı ve vekil 
gönderenler vekfüetnamelerini ve şirket namına girecekler sirgürleri komisyona göste~ 
rniye mecburdurlar. 

5 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evet komisyon reisliğine verilecektir. 
(894) 

Beh ki losunun Muvakkat 
Cinsi mikdarı tahmin bedeli teminatı ihale tarihi giln ve 

kilo Kq. San. Lr. Krş. eaati 

Sığır eti Tekirdağ 150,000 23 50 2643 75 8.5.1935 çarşamba Sa. l~ 
Sade yağr Tekirdağ 21,000 76 00 1197 00 9.5.1935 per§cmbe Sa. 15 
Sade yağı Malkara 12,000 ?7 00 693 00 9.5.1935 perşembe Sa. 16 
Ekmeklik 

un Malkara 150,000 11 ()() 1237 50 ı2 . .5.1935 pazar Sa. 15 
Odun Tekirdağ 800,000 1 25 750 00 14.5.1935 salı Sa. ıs 
Odun Malkara 800,000 1 00 600 00 14.5.193.5 1ah sa. ıe 

Kiralık 
aP.artıman 

Maliye Vekaleti bahçesi 
karşısında asfalt cadde üze -
rinde daireye, yazıhaneye 

otele ve müstakil eve elve
rişli müsaid fiat ile kiraya 
verilir. 

Apartıman altındaki kah
veye müracaat telefon: 2547 

1-1569 

liradır. 

4 - Şartnamesini 166 kuruşa 
almak istiyenler her gün öğle

den sonra k0misyona uğrıyabilir

ler. 

5 - Eb.iltmeye girecekler 
muvakkat banka teminat mektup 

veya makbuzfariyle kanunen 2 

ve 3 üncü maddelerinde yazrlı 

vesikalarla birlikte teklif mek
tuplarını rhafe saatinden bir sa

~t evl'l ).1.M.V. salın alma Ko. 

na vermeleri. (913) 

1-1563 

Kırıkkale askeri sanat mektebi atölyesi için aşağıda 
cins ve miktan yazılr yedi kalem malzeme 29 nisan pazar· 
tesi günü saat; 14: 17 ye kadar pazarlıkla satın ahnacakt.u\ 
İstekli olanlar muhammen fiatı olan 165 liraya mukabil 
12 lira 38 kuruş teminatı evveliyesini Kınkkale askeri fab
rikalar mubasebeciliğine yatırarak p~arlık günü vaktin
de mektep satın alma komisyonwıa mUracaatlan ( 197) 

Cinsi Uzunluk genişlik 

Tezgah avara 
kayışı 

Yumuşak ince pi
rinç kaynağı 
Boraks 
Kalay 
Demirci potası 

metre santim 
20 5 
36 6 
64 7 

1 Kğ 

1 Kğ 
J Kğ 
2Kğ 1-1373 

Başvekalet istatistik umum 
müdürlüğü eksiltme komis 
yonundan: 

Umumi nüfus saynnma aid defterlerin konması için 
yaptınlmasr eksiltmeye konan kutulann beherinin sıkleti 
ı kilo 3'75 gram olacak iken 2 kilo 376 gram olarak ilan e-
dilmiştir. Tashih o!unur. 1-1607 



~\'r'IFAS 

M~!<tepler alım satım 
komisyonu reisliğinden: 

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

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

3 - İst~kliler bu işi yapabileceklerine dair I'.'Iaarif Ve
kaleti inşaat dairesinden alınmış vesika göstereceklerdir. 

4 - Açck eksiltme ve ihalesi 2 mayıs perşembe günü 
saat 15 te mektebler muhasebeciliğjnde yapılacaktır. (825) 

Nafıa Bakanlığından: 
10 - 4 - 935 tarihinde münakasaya çıkarılmış olan Af -

yon - Antalya hattının Bozanönü - Isparta arası 13,8 ki
lometrelik mükerrer yedinci kısmının inşaatına talip zu -
bur etmediğinden mezkur kısım inşaat ve ray ferşiyatı, 
inşaat müddeti ve ehliyeti fenniye şartlarından bazıları de 
ğiştirilmek suretiyle ve kapalı zarf usuliyle yeniden eksilt
meye konulmuştur • 

Muhammen ihale bedeli (300.000) liradan ve muvakkat 
teminatı da (15750) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve 
ameliyatın eksiltmesi 6 - 5 - 935 pazartesi günü öğleden 
aonra aaat 16 da Ankarada bakanlık binasında, demiryol 
inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe 
girmek istiyenlerin teklif mektuplariyle münakasa şartna
mesinde yazılı diğer evrakı 6 - 5 - 935 tarihinde öğleden 
sonra saat 15 e kadar inşaat reisliğine makbuz mukabilin -
de teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartnamesin
de yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az bir haf
ta evvel Nafıa bakanlığına istida ile müracaat ederek ala -
caklan fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliştir
meleri iktiza eylediği ve şartname ve mukavelenin değişen 
maddelerini ihtiva eden varakayı tedarik etmek istiyenler 
9 lira ve münakasa evrakının heyeti umumiyesini 15 lira 
bedel mukabilinde bakanlık demiryollar inşaat reisliğin -
den atabilecekleri ilan olunur. (863) 1-1528 

Nafıa Bakanlığından 
Poz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Haydarpa

şa'dc1 teslim şartiyle ceman muhammen bedelleri (6739) 
lira olan (60) kalem malzeme kapalı zarf usulü ile eksilt -
meye konulmuştur. 

Eksiltme 1. 5. 1935 tarihine rastlıyan çarşamba günü sa
at 15 te Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya -
pılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini, Ticaret odası vesikası ve 509,18 
liralık muvakkat teminatları ile birlikte 1. 5. 935 çarşam -
ba günü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi et
meleri lazımdır. 

Bo husustaki şartnameyi istekliler Ankarada Bakanlık 
malzeme Müdürlüğünden parasız alabilirler. (828) 

1-1455 

Eskişehir beiediye riyasetinden: 
b;skişekirde takriben 40 kilometre mesafede kaplanlı da

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

· Bu eksiltmeye talip zuhur etmemiş ve şartnamesinin 
taksit bedellerinin tediyesine ait 16 ve 17 inci maddeleri 
hükümleri 936 ve müteakip senelerde yapılacak tediyata se
nevi yüzde yedi faiz verilmesi şartı konmak suretiyle deği
şiklik yapılarak işin tekrar bir mayıs 935 tarihine müsa -
dif çarşamba günü ihalesine karar verilmiş olduğu ilan 
olu_nur. (~40) 1-1463 

Bandırma belediye 
başkan ~ığı nda n: 

Bandırma iskele meydanı için ayağı ile beraber 733 li
ra keşif bedeHi bir saat alınacaktır. Buna ait şartname ve 
keşif name Bandırma belediyesinden bedelsiz olarak alına
caktcr. 

İşbu saatm ihalesi açık eksiltme suretiyle 4 - mayıs - 935 
cumartesi günü saat 16 da Bandırma belediyesinde yapıla -
caktır. 

istekli olanlar ihaleye iştirak etmezden evvel 54 elli 
dört lira (98) doksan sekiz kuruş muvakkat teminatı be -
lediyeye yatıracaklardcr. Keyfiyet istekli olanlarca bilin-
mek üzere itan olunur. (887) 1-1552 

Cinsi , mahallesi sokağı No. Senelik muhammen be
deli icar: Lira 

Kakic hane Eski yangın ı-;cçhul 

yeri asker 

" " 
,, u ,, ,. 

ıs 900 
732 

Yukarıda kaydı gösterilen haneler 7.5.1935 salı günü 
saat on beşcle bitmüzayede icara verilecektir. Taliplerin 
imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(883' 1-1540 

Askeıi fabrıkalrır lJmum 
Müdürlüğünden: 

Kazmalı kürek ve nal çivisi imalı için komple birer te
sisat sipariş edilecektir. Mütehassıs firmaları temsil e
den alakadarların vekaletnamelerini hamilen bu baptaki 
ıera1ti anlamak üzere 9 mayıs 1935 tarihine kadar Anka
rada umum müdürlük fen şubesine müracaat etmeleri. 

(896) 1-1572 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

ULUS 

Ankara şehri içme su 
komisyonundan: 

Ankara'ya 30 kilometre mesafede Elmadağ - Çankaya 
su isale hattı üzerinde Kehlis ve Seki pınarları arasında 
2612 metre uzunluğunda su borusu döşeme ışi kapalı zart
Ja eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7 - 5 - 935 tarihine 
rastlıyan sah günü Ankara'da İşhan 4 üncü keıtta İçme Su 
komisyonu dairesinde yapılacaktu. 

(8011) lira 60 kuruş keşif bedelli olan boru döşeme işi
ne ait keşif evrakı, fenni ve eksiltme şartnameleri ve pro
jeler Ankara içme su komisyonunda görülebilecektir. Tek
lif mektuplan kanunun tarif ettiği şekilde olmak üze
re ve 7 - 5 935 tarihine rastlıyan salı günü saat on dörte ka
dar Ankara İşhan 4 üncü kata içme su komisyonuna verile
cektir. Eksiltmeye girebilmek için (600) lira 87 kuruş mu
vakkat teminat ile bu gibi işleri yaptıklarına dair fenni 
vesikaları ve 2490 No. lu kanunda yazılı vesikaları komis -
yona vereceklerdir. Fazla malumat almak istiyenler An -
kara'da içme su komisyonu fen heyetine müracaat edebi -
lirler. (865) 1-1523 

lill~ •• 

BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
Yeni ter!ib planını görünüz. 

1 inci keşidesi l 1 mayıs l 935 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

DİJ aribekir 
Valiliğinden: 

Diyarbekir Dağ kapusu haricinde gösterilecek yerde 
inşa olunacak 25829 lira 97 kuruş keşifli nafıa garaj ve bi
na inşaatı 11 mayıs 1935 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 12 ye kadar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye iştirak edecekler bedeli keşfin yüzde 7,5 mik
darmda banka mektubu veya dahili istikraz verecekler
ciir. İsteklilerin ya bizzat Mühendis veya mimar olması 
veyahut inşaat müddetince bir mühendis veya mimarın 
fenni mesuliyeti deruhde teahhütnamesi ve bina işlerini 
idare etmiş olduğunu gösterir vesika göstermeleri lazım
dır. 

Şartname, plan ve kesfini görmek istiyenlerin her gün 
çalışma saati içinde vilayet daimi encümenine müracaat 
etmelidirler. Teklif mektupları ihale günü saat 11 e ka
dar behemehal encümene verilmiş olacaktır. (2036-903) 

t-ı.ı;79 

4 
rirI:r"'l:i Evrensel ve uluslararası 

• p 3 HAZİRAN 
ıs MAvıs 1935 Parıs anayırı 1935 

DÜNYANIN EN BÜYÜK MEŞHER!. BUH
RANDAN ÇIKABİLMEK İÇİN YEGANE ÇA
RE. SANAYİ VE İHRACAT ERBABI: Malların1· 
zı bu panayırda teşhir ediniz. TÜCCAR VE lDHA
LA T ERBABI: Bu panayırı behemehal ziyaret edi-
nız. 

SİZE ARZOLUNAN BÜYÜK FAİDELERİ VE 
KARLARI GÖRECEKSİNİZ. 

36 ULUS İŞTİRAK VE TAHMİNEN 
2.000.000 KİŞİ ZİYARET EDECEK 

Her türlü malUmat için: Beyoğlu. 41 Meşrutiyet 
caddesi (Eski Kabristan sokak), ŞAMBR DÖ 

KOMERS FRANSEZ'e müracaat olunur. 
1-1605 

• 
Karacabey Merinos Yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğünden: 

Kırk beygir kuvvetinde bir adet ağır yağ traktörile bit 
adet dörtlü Disk Pulluğu ve tali kanallar inşası için elli 
santim derinliğinde ve bir metre genişliğinde hendek aça
cak bir pulluk ile bir adet üç beygir kuvvetinde gaz motö • 
rü ve bir beygirle kabili cer bir adet kuyu Manajı ve bwıla
rm teferruatları kapalı zarf usuliyle mübayaat olunacaktır• 
Şartnamesini görmek istiyenlerin Bursa, İstanbul, Anka
ra Baytar Müdürlükleriyle Karacabey Merinos Yetiştir,. 
me çiftliği müdürlüğüne ve isteklilerin de şartnamesindeki 

' esasat dairesinde verecekleri 400 liralık muvakkat temina• 
lariyle birlikte eksiltme günü olan 24-Nisan-935 tarihine, 
tesadüf eden çarşamba günü saat on beşet İstanbul Baytat 
Müdürlüğü binasında müteşekkil Merinos Y etiştinne Çift-
1 iği Komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. (1884 • 
839) 1-1461 

Nafıa Vekaletinden: 
10 - 4 - 1935 tarihinde münakasaya çıkarılmış olan Af· 

yon - Antalya hattının Baladız - Burdur arasındaki 24,5 
kilometrelik 7inci kısmının inşaatına talip zuhur etmedi • 
ğinden mezkur kısım inşaat ve ray ferşiyatı, inşaat müdde
ti ve ehliyeti fenniye şartlarından bazıları değiştirilmek 
suretile ve kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konul· 
muştur. 

Muhammen ihale bedeli (370.000) liradan ve muvakkat 
teminatı da (18.550) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve 
ameliyatın eksiltmesi 6 - 5 - 935 pazartesi günü öğleden 
sonra saat 15 de Ankarada Bakanlık binasında, demiryol 
inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe 
ginnek istiyenlerin teklif mektuplariyle münakasa şartna· 
mesinde yazılı diğer evrakı 6 - 5 - 935 tarihinde öğleden 

sonra saat 14 e kadar inşaat reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartnamesinde 
yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az bir hafta 
evet Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ederek alacak· 
lan fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliştirme· 
leri iktiza eylediği ve şartname ve mukavelenin değişen 
maddelerini ihtiva eden varakayı tedarik etmek istiyenleı 
(9) lira ve münakasa evrakının heyeti umumiyesini (18,50) 
lira bedel mukabilinde bakanlık demiryollar inşaat reisli • 
ğinden alabilecekleri ilan olunur. (864) 1-1527 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara sanat mektebi ihtiyacından olan 2000 kilo ko • 

yun eti ve 40 kilo böbrek yağı alınacaktır. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün mektep müdürlüğüne ve bu 
işe gireceklerin de muvakkat teminat olarak yüzde yedi 
bucuk nisbetinde olan 75 lira 90 kuruşla birlikte 2 - 5 • 935 
perşembe günü saat on beşte vilayet encümeninde bulun-
maları. (890) 1-1558 
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Kadın terzihane.i 

ANKARA PALAS'TA 
"PAR/ S,, Modellerini 30 O/ O 

tenzilatla •atmaktadır. 
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SİNEMALAR 1 
Doktor 

Ali l\~aruf Ünver 

DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tahakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 
Hastalarım her gün 9-13 

ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

1 YENi ) 
BUGÜN BU GECE 

Marıe ü cll - P. R. Wilm çe Charles 
Vanel tarafından te:rısil edilen 

Biiyükoyun 
Fransızca sözlü aşk ·ihtiras ve 

heyecan filmi 

BUGÜN BU GECE 
(KULÜP) 

Meşhur SA-!di Çin Ronıa u ndan 
muktebes 

GENERAL YEN'in ZEHİRLİ ÇAYl 

Mevzuunun azametiyle mütenasip biı u. 
rette sahneye vazolunan muhteşem iıır 

taheser. Barbara Stavinck Nils As· r r 


