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Her yerrle 5 kuru~ 

Kronik 

At t .. k, .. a ur ·n Türk kuşunu açarken söylevi Ü\:İ türlü heltlm 
ATAY 

Bütün devrimlerin birge sılah 

Türk çocuğu! Her işte olduğıJ gibi, havacılıkta da, en yüksek düzeyde, gökte, 

seni hekliyen yerini, az zamanda, dolduracaJ;cın! 

ıudur: R a h a t değildirler. 
Göğüs darlığına tutuldufttnu:ı 

vakit, ölümden bile /azla lıorktu
"lunuz: fey, hekimin ağzından: 

- Cigarayı bırakınız! •öziinU 
duymaktır. 

Atatürk'ün dünkü söylevinde hi~ bir 
Yabancı kelime yolctur, söylevde ku/Jan
ll!ı~_ olduğu-lr.eliıııeler~·n bazılarının an
lam/arı şunlerdır: 

Unmak = yapmak, imal etmek -
Unsur (T. Kö.) - /Jginlik - Alaka
rl~rlılc - Örgen = Organ - Egemen 
lık = Hakimiyet - Nefes (T. Kö.) -
Yaratık = Mahluk - imkan (T. Kö.) 
Cuda -. Asla - Kapasite = Yetenek, 
kabiliyet - Kapsal == Am ve §amil -
DöJea = Azim - Ürün = Mahsul -
Okan -=Büyük, muhit - Yalın = Par
lak, çıplak, açık - Yöney = Cephe -
Ara~ = Vasıta - Düzenlemek = Tan
zim etmek - Şüphe (T. Kö.) - Scbcb 
fT. Kö.) - Uçma:ı = Tayyareci - Ö
nem = Elıemmiyet - lşlev = Amel, 
fiil, me~gale - Güven = ltimad - A
suğman = (Mecazi olarak) Gök - Kr
nav =- Faaliyet - Ödev = Vazife -
Krvanç = Memnuniyet - Düzey = Se
viye - Vatan (T. Kö.) - Esas (T. Kö.) 
- Natür (T. Kö.) - Tabiat (T. Kö.) -
Ayin (türkçe ayın • oyun) - Üze/ -
Ezeli - Hayat (T. Kö.) - Lazım (T. 
Kö.). 

Atııtiirk'iin söylevi: 
- Bayanlar, Baylar, 

Bizim dünyamız -bilirsiniz
to~raktan, sudan ve havadan u • 

.... 
• Jt tatDrk s8y1e-vliii verrr1ten 

nulmuştur. Hayatın da, esas un
surları, bunlar değil midir? 

Bu unsurlardan birinin eksik
liği, yalnız eksikliği değil, sadece, 
bozukluğu, hayatı imkansız kılar. 

Hayatı, hele, ulusal hayatı se· 
ven, onu korumak istiyen; yurdu· 
nun topraklarına, denizlerine ol· 
duğu gibi, havasına da ilginliği· 
ni, her gün biraz daha, çoğalt -
malıdır. 

Bu ilginlik, saydığım hayat öı 
genlerine egemenlikle olur. 

Natür insanları türetti, onları, 
kendine taptırdı da. Ancak, in -
sanların dünyada, yaşayabilmele· 
ri için, onların tabiata egemenli
ğini de şart kıldı. Tabiata ege -
men olmasını bilemiyen yaratık . 
lar, varlıklarını koruyamamışlat· 
dır. 

ı 

Tabiat, onları, kendi unsurları 
içinde, ezmekten, boğmaktan, 
yoketmekten ve ettirmekten, cu
da. çekinmemittir. 

Türk, bu büyük hakikati, ü- . 
zelden tanımak kapasitesini gös • 
tererek kapsal bir dölenle, top • 
rağı ve onun türlü ürünlerini 

1 
insanlığa verimli kılmış ; okan 
denizlerde göğüslemedik dalga • 
lar bırakmıyarak, İnsanlığa gen -
Jik veren kültür yolları açmıştır· ı 

Lakin, yaşadığımız bu çağda, 
artık, insanlar, yalnız karada ve 
denizde kalmadılar. Tabiatın ha 
va varlığının da içine daldılar. 

Hayat için, havayı, yalnız, ne 
feslenmenin yeter olmadığı an -
]aşıldı. Gerek ve gerçek olan, ha· 
va egemenliği olduğu yalın ola -
rak ortaya çıktı. 

Bütün ulusların, büyük dölen
le, üzerinde çalıştıkları bu yöney. 
de, Türk ulusu da, §Üphesiz, ye • 
rini almalıydı. 

Türkiye Cumuriyeti Hükün._ 
ti, kara ordumuzun yanında, do
nanmamızı kurarken, hava filo -
larımızı da, en son hafa araçla • 

(Sonu J iincD sayrfada) 

' Cigaranın göğü. darlığına ne 
kadar zararı olduğunu da hekim. 
den iyi, gene .iz büir.iniz. Eler 
bir hekim §Öyle diyebilıeydi: 

- Cigaranın yalnız .izin ıö
ğüı darlığınıza bir zaran yoktur. 

Hastalarının bileklerindeki na
bızlarına değil, ö t e ki na b ı z;. 

I a r ı n a göre öğüt veren he
kimler Je yok değildir: 

- Halil bir nezleniz var. Bir 
iki gün cigarayı bıraksanız... Ya· 
lmt azaltsanız •• 

Çünkü bu hekim ne merdiven 
basumak'.ırında si::!nfs beraber 
soluyacak, ne de, aslı yakutçada 
t ü ör b c olan kara toprak yığı· 
nının altına sizinle beraber gire
cektir. 

Ba§ka türlü bir hekim de var
dır; bunlardan çoğu vakit ıöyle çiğ 

sözler duyulur: 
- Hemen cigarayı bırakm~ 

•anız ölürıünüz, yahut, tıknela 
ıürünürıünüz. 

Hekim/iğin bu cinli r a h a 1 
bozar, fakat hay at kurtarır. 
Bir de bu hekimle ıize yalnız öğüt 
vermek değil, ıizi cigaraılan va.z. 
geçirebilmek yetgiıini verini~ Ne 
korkunç adam! 

(Lut fen sayı/ayı <;evirinlz) 

O.-.manlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. 41 
\';ıkur = Ağırbaılı -= (Fr.) Ser~cux, grave 

Valt .... ilbay 

Valih = Şaplamıı, ı•şırmıı, ıaşkm _. (Fr.) Stı• • 
PHait 

v,.rak - Yaprak = (Fr.) Fcuillc 

Varaka • Keat = (Fr.) Fcuille 

Yar '- y • • • 'f' aııı;pare = apracık = (Fr.) Ecrıt ınsıgnı ıaıu. 
\l 

•reste = Kurtulmuı = (Fr.) Delivre 

Va,.idat = Gelir 

Va ·d • 
t 1 = Yerinde, gelen 

Varta -= Uçurum = (Fr.) Abimc. precipicc 
\; 

ils1tt = Ara, orta, ıröbek = (Fr.) Milicu 

Vas· t" O cı ı == rta, ortalama = (Fr.) moycıı 

Vaıf (Bak: sıfat) = (Fr.) Quaıite 
Vasıt olmak Varmak 

\1 
asıtn == Araç, yol = (.Fı.) Moven 

Yast . . 1 aı naldıye === Taşıt, Taşıma yaracı = (Fr.) 
l'ıf oycn de transport 

Vaai (V .. . 
us atten) = Genıı = (Fr.) Large 

V· . 
ası (Vasayet'ten) = Atağ = (Fr.) Tuteur 

Ya . 51Yet == Tutsu = (Fr.) Testament. 
\1 

•slctrnek = Bitiştirmek, kavuşturnıü, kavııtmak 
:::::: (Fr.) Conjoindre unir 

Vebal ..... Suç = (Fr.) responsabılite 

Veca = Ağn, acı, sancı = (Fr.) Douleur, crampe 

Vecd .... Urunç = (Fr.) Extase 

Vecde gelmek = Urunmak, kendinden geçmek, = 

(Fr.) S'cxtasie.r 

Vecb .... Yüı 

Bervech = Olarak, gibi 

V echile .... Böyle, böylece, fÖylec.e, gibi, tekilde = 

(Fr.) Ainsi 

Vecibe = Düşerge == (Fr.) Obligatior 

Veciz= Lekonik (T. Kö.) 

Vecize = Ölger, ö~söz = (Fr.) l\faxime 

Veda = Sağlıca = (Fr.) Adie 

Veda etmek = Sağlıcamak = (Fr.) Faire ses adie.nc 

Vefa = Vefa (T. Kö.), yapa = (Fr.) Fidclite 

vefat = ölüm, ölme 

Vetret = Bolluk, çokluk = (Fr.) Abondance 

Vehham == Vehimli = (Fr.) Apprehensif 

Veh'eten = Ansızın, bırdenbıre = (Fr.) Tout d'un 

coup 

Vt'hm = Vehim (T. Kö.) 

V ck&let = Vekillik, ye kelik 

Vekil = Vekil (T. Kö.), yeke 

Verid = Karadaml\r 

Vesaire (V. S.) = Ve başk.ılan (V. 8.) = (Fr.) 

Ete .. 

Veıatet (Bak: tavassut) - (Fr.) Mediation 

Veıayet = Atağlık = (Fr.) Tutelle 

Ve!!İ = Genit 

ve·ika = Belge = (F:-.) Document 

Vesile = Yol, dolayı, b.-ıhana = (Fr.) Pretexte 

Vesilesiyle= DolayısiylP. = (Fr.) A l'occasion de .. 

Vesvese = Kuşku - (Pr.) Soupçon 

Vf'!Svesc etmek = Ktıtlnolanmak 

V etcd = Kazık 

Vcter = Kiriş 

Vczıı = Tartı = (Fı.) Pesage 

V czne = Kasa ===- ( rr.) Caisse 

Ve2neda,. Kıısncı = (Fr.) Caissieı 

Veznetm ·k = Tartınr.k - (Fr.) Peser 

Vicahen = Yüzyüze - (Fr.) Par confrontation 

.'icahi = 'r ü ~üne, yuzüne karşı kendi varken c::: 

(Fr.) En sa presence 

Vicdan = Vicdan (T. Kö.) = (Fr.) Conscience 

Viche = Yön, yönet, yönerge = (Fr.) Directif 

Vifak = Uygunluk, barıt = (Fr.) Concorde 

Mümkün.üJ-vuku = Olağan = (Fr.) Possiblt 

Vukuf = Biliı = (Fr.) Connaiısance 

Vukuf hasıl etmek = Oirenmek = (Fr.) Coıınattre 

Vusta = Orta = (Fr.) Moyen 

Kurunu vusta = Ortaçai 

Asn hazır = Yeni çağ 
Kurunu ubra = Sonçağ 

Kurunu ula = llkçağ 
Muasır = Çağda§ = (Fr.) Contempora.lıt 

Vusul = Ulaşma = (Fr.) Arrivee 

Vuzuh = Açıklık = ( Fr.) Clarte 

Vuzuhu nazar = Yalgörü = (Fr.) ClartE de vue 

Vücub = Düıergcm 
Vücud = 1 • Varlık -== (Fr.) Existancc, 2 - Bedea 

= (Fr.) Corps 

Vüs'at = Geniılik 
Vüauk = Gerçeklilt = (Fr.) Authenticit6 

Vüsü = Güç = (Fr.) Pouvoir 

y 
Y abis = Kuru, kurak 

'Vat 
an == Y urd, otan, vatan Vekaleten = Yeke olarnk, )'ekelikle = (Fr.) Paı Vikaye etmek = Kcrum:ık, eıiıgernek (Fr.) Pro. 

Ratıb = Yaı, yaşak = (Fr.) Humide 

Yadetmek = Anmak = (Fr.) Se souvenir 

Yadigar = Andaç 

"•>' etrnd, ·- Koymak = (Fr.) Poser 
\l· 

n"ctrnek = Öğütlemek = (Fr.) Precher, conscıı
lcr 

Va:t' 
l esas == Temel atma = (Fr.) Jeter les fonde. 

lllents 

Va.:ı:· h 1 amlecmck = Doğurmnk 
\r Cl.:t' 1 Yed == Elkoma = (Fr.) Mainmisc 

"~· 1 Yedetmek = Elkomak 
Ya • 

:tıfc === 1 - Ödev, 2 . .Borç, 3 • Iı =- (Fr.) Devoir, 
fonction 

\! 
;:ııh ::::: Açlk -= (Fr.) Clair 

.'l1'iyet == Dunun = (Fr.) Pos·tıon, aituatior 

procuration, par interim 

Velev = Bile, olsa da, ise de== (Fr.) Meme si 

Velhasıl = Sözün krsasr = (Fr.) Zn resum~. en fin 

Veli = 1- Yatır, eren 2- Ege (erkek)' ece (kadın) 
= (Fr.) 1 . Saint 2. Tuteur, tutrice 

Velime = Düğün 
Velud = Doğurgan 

1 Gu-·rüttü patırdı = (Fr.) Tumulte Velve e-= • 

Velyetmek (Bak: tevali) 

Veraset = irs (T. Kö.) 

Verete = Miraaçdar (T. Kö.)' • '(Fr.) H~rit(efl 

teger, preserver 

Viladı = Doğuştan = (Fr.) De naissance, conge-
nital 

\"ilayet = ı ı 

Virane = Ören = (.Fr.) Ruine, decombres 

Virdi zeban etmek = Dile dolamak = (Fr.) Repe· 
ter toujours 

vuıaı (Vuslet) = Kavuşm3 :::: (Fr.) Union, jouis

ance 

Volkan (Bak: bürkan) =- Volkan, yanardağ 

Vuku (Bak: hudus, tahaddüs) = Olma 

Vukuat = Olan biten = (Fr.) Fait, evenemcnt 

Yave= Yava 
Yaver= Yaver (T. Kô.) 

Yazıhane = Yazak, büro (T. Kö.) 

Yeis = Umutsuzluk, ycu (T. Ko.) - (Fr.) D~scs
poir 

Yekçcşim = Tekgöz. 

Yekdigcr = Birbiri = (Fr.) L'uıı J'ııutre 

Yckdil = Birgönül, gönülbir = (Fr.) D'accord 

Yeknesak (Bak: Nesak) -= Birton, birtarz -
(Fr.) Uniforme, mono one 

Yekpar = Tekparça = (Fr.) Fait d'une seute pı
cce, bloc 
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fleonm, btı lorlı.nf ı ,._,. ( ç D u y U K L A R Hamı.· d Göre. u." ıi 
6-zer. Clsanqı ~ A. 
dar on• ilenir, ""-'· '"""" resım sergısı 
rahat nele• almafa 6afladığuro. 
ela ona diz p;lmp fapGTana. Kars'taki deprem irin Ş.diye kadar 1aptlan yar - Fe1~•-et hakkında Erlrin resimciler birliği bat • 

Omaanlılıfrn nelenla ölJiijii- ~ dım: klA kam olan dejerli resim artistle • 
nü bilir.iniz, ba, türklüiün nelerle Sağlık Bakanımızın Kars halkı tarafından verilen yeni haberler rimizden Hamid Nejdet Görelin 
lıumılcu:ağanı bilmeniz demektir. söyledikleri 520, Kan K1Z1lay merkezinde Kars, 4 (A.A) _Digor mm- Sergievinde açılacağını haber 
Bilmem fundan haberiniz. var mı- bulunan 430 lira ile Karı un fal>- takasından aon gelen haberlere verdiiimiz sergi dün saat 14,30 
tlır: Oımanlılar İçinde de .ain Sağlık Bakanı ve Kızılay im- rikumm teberrii ettiii 30 çuttl göre 25 köyden batka liç köy ta- da Denizli aaylavı Bay Necib AH 
bildiklerinizi se:z.inenla yok ele- rumu batkanı doktor Refik Say • un derhal tevzi edilmittir. Ciheti mamen yıkılmıt ve Egrek köyü tarafından açılmıt; ondan son· 
fildi: Ancalı, onlar r a il at boz.· dam, Karıtaki deprem ve felake- askeriyeden de çadır alınarak batmııtır. Elli kilometre içinde-
mak'an ·•e r a La t'lannın bo- lara lan dı muh•--•-ra •en"lmı··ti·r. 1 • h Uu d ra çağrılılar sergiyi gezmqlerdir, ... n te uğrıyan yapı yar m ·~ " Y ki köy enn a tamamen ışar-
z.ulmaftntlan çekinmitlerdir. tedbirleri hakkında Anadolu A- Kmlay genel merkezi de fe - dadır. Bugünkü dört köy felakc- Hamid Görelin bu sergida 

Rahat ç ı kelime.ini, aca· jansma aşağıdaki diyevde bu • lakete uğrayanların iaşesi için va- tinde 4 ölü ve altı yaralı vardır. görülen izerleri, kara kalem olan 
ba, o p p o r tun i ı t kelime- )unmuştur: li emrine ilk yardım olmak üzere Bugün 14 den yirmi bire kadar bir tanesi müstesna, küçük ve bil· 
anin wfılığı olarak alamaz mı- " - Deprem bürkinı olmayıp telgraf havalesi ile iki bin lira bqka hadise olmamqbr. Kara yük yağbboya tablolardu. Bun• 
Yd? çöküntüden ileri gelmiştir. Sar - göndermittir. halkı bu geceyi de dııarda çadır lar arasında resimcinin Pariı re-

Opportunütler, lnlaouz keli· aıntmın merkezi Digor nahiyesi Yaralılara yardım için Erzu • Ye barakalarda geçirecektir. Iİm Mrgilerinde de görülmüş ve 
lerile ıöyler•elı, a y r a I a c ak ile çevresidir. Sarsıntının tesiri- rumdan bir operatör ile diğer bir • • * 
Jeğil, bu Y r alacak itim- ni takriben elli kilometre nısıf doktor, iki sıhhat memuru ve bir Kars, 3 (A.A) _ insan ka _ beğenilmiş blan (Firavunun ka • 
•elerdir. kutnında bir çevre içinde göster· çok ııhhat malzemesi yola çıka yıplarmın luıkikii aayuını anlaya- rısı), (Odalık) sibi tablolan ol • 

Bütün cleurim ıarilılerine ba- diği anlaıılmııtır. Digor nahiye- rılmıfbr. bilmek için felakete ufnyan köy- duğu gibi lstanbulda yaphğı izer-
lnnız: Ralaalfdaı', Gl'iaJan, yan- merkezinden itibaren 15 kilomet· Yakılan evlerin yeniden yapıl lerin hepsinin görülmesi ıerek • lerden Atatürk, Konya tiyatro • 
Jan, asaktan aelirler; oe siz, era- relik bir çevredeki köyler tama - muı için gereken teclhirler hük6- mektedir. Hayvan kayıpları pek sunda, Pano, plaj, Bayan Nimet 
fi.nüe uardıjınızcla, onlar, birkaç miyle harab olmuttur. mete arzedilecek Ye açıkta kalan çok olmuttur. Sayıımı timdilik Vahid, Amerikalı kız ve bir çok 
~elıirge atlayqı ile, sizin azan yİİ· Bu çevre dqmdaki kısımda balkın bir an evel iskanı için ter- kestirmek imkinı yoktur. (nü) ler gibi çok muvaffaklan 
rii~niizii luuanırlar Lle nJeı evler kumen yılubnıt Ye bir çok- tibat alınacaktır. Felaket mmtakaaıncla 1&raın. •ardır. 
nJese: ları da çatlamak suretiyle zarara Almacak yeni mal6mat ve ya- belan sular çekildiii ıibi bir ta • Ayn ayn bir kaç ekelda ça • 

l.- Okay .• olıtıy • . okay.. ugw ramııttır. pılacak itler ayrıca bildirilecek lum yerlerde de on metre aeni•li- h b 
11.1. a•n• .• :r tı·r. • :r pnlf ve ayn ayn ir k~ iialubd ,.. '"' ... .. Bu hadiseden Digor nahiye - ğinde açılan çatlaklardan kırmı-
- Bu kadan yeterli sinde, yirmi bet köyde (709) e - zı renkte sular akmaktadır. Top- dener bulduğumuz Hamid Cörel, 
'iyerek, lıolanuza aılmaA irin! fin tamamiyle yıkıldığı, (68) ki· Yardım devam ediyor rakta bir çok çatlaklar Tardır. Di- ıenç resimcilerimiz arasında hf. 
Devrimler. devirerek ilerleyen, tinin öldüğü ve (70) kifinin ya. Kan, 3 (A.A) - Deprem mer- gora giden fOle üzerinde on men- rinci aafta yer almaktadır. Ken • 

.. e• aJımlarttlu. ralandı.:t... •e 8 L:.·min de kaybol- b fezli bir kop"" rü -Lı1-··tır. disini kutlarız. ısa " ~ kezi olan Digor na İyesi çevre - ' ... ......, 
Birge - Miifterek dugu"' tes'-ı*t ed"ılmi•ti"r. Havwan -•- d lk" Felakete uih-ı•anlann yiye • 

Büdce 
•
0 -s- ' • sinde yirmiye yaaıu köy e eve ı •· ' 

zayiah çoktur. gece Ye dün gündüz Ye gece geç cekleri tamamiyle temin edilmit-
Kağızman kazasının Digof vakta kadar aralıklı olmak üzere tir. ilk bakımlan yapılan yaralı· 

nahiyesine smır olan dört köyün- tiddetli depremler olmuştur. Bu lar hastayurduna getirilmektedir. 

Pamukkale yıkılarına 
yol yapıldı 

komisyonunda 
DV iÇ BAKANLICI GRt.;PU
NU VE Gt.lMRtlK BAKA U
i:INJ BVDCELERl ÇIKARILDI 

de 30 a yakın ev yıkılmıt ve iki köylerdeki evlerin bir çoğu ta -
kiti yaralanmııtır. Burada biraz mamen çökmüt kalanlar da otu· 
hayvan zayiat• da vardır. rulamıyacak bir hale gelmi.1tir. 

Arapçay kazasının Digor na- Dün ikinci bir yardım salgıb 

Kaş'ta kuvvetli 
yeller 

Denizli, 3 (A.A) - Pamull • 
kale adı ile eski Hiyerapoliı yıkı· 
larına ıiden yol, araba ve otoıno
bil gidecek gibi yapılmJftır. De • 
nizliden yıkınm olduğu yere b 
dar arabadan inmeden sidilmelO 
tedir. 

Kamutay büdce komisyonu 
dün toplanarak iç lıleri Bakan • 
lığı SJ'1IPU ile Gümrük Te Ekitler 
Bakanlıjı büclcelerini kabul et -
miftii'. 

biyesine sınır olan köylerinde de felaket yerine gitmi,.tir. Dün oto- Kq, 3 (A.A) - Üç gündür 
kazamızda aert bir uıyel esmek
tedir. Dün öğle vakti sıcaklık 34 
idi. Dün fırtına dmmut ve sıcak
lık 30 a inmittir. laıyel fırtınasın· 
dan ekinler ve zeytinler zarar 
gönniiftilr. Y aajlDW' olmaza, küy 
lü çok zararlanacaktn. Hava yai
mura gidecek gibi görünüyor. 

bazı evlerin yakıldığı ve ve bazı- mobillerle bin kilo ekmek ve di 
)arının da hasara uğradığı anla ğer yiyecek gönderilmittir. Çö . 
tılmıfbr. küntü altında kalanları kurtar -

Gene Digor nahiyesine smır mak için de amele postal&İ'ı ıit-
olan Kan merkez kazası köyle - mittir. 

Komisyon bugün öğleden ön
ce toplanarak b&Jka büdceleri ko
nrnmcaktır. 

rinde de elli kadar ev yıkılmq - H&diaenin verdiği korkudan 
br. Burada insanca zayiat yok· halk geceleri dııarda sadırda ve 
tur. Biraz hayvan telefatı vardır. bahcelerde gecirmcktedir. 

~--~~19111!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~~~~~~~~~ 

Tek, tekin, bemeraiz = (Fr.) Unıquc 

Yed -= El 

Yedbeyed -= Eline, doğrudan = (Fr.) De la maın 
a la main, dircctement 

Yegane - Biricik, telr = (Fr.) Unique 

Yegan )'elin = Birer hirer, tek tek = (Fr.) Un l 
un 

Yellun = Tutar, toplama, ıom = (Fr.) Total 

Yemin - Ant - (Fr.) Scrmcnt 

Yemin etmek = Ancliçmek, andetmek = (Fr.) Ju
rer, preter serment 

Y ... r - 1 - Sol== (Fr.) Gauche, 2 - (Bak: Servet) 
= (Fr.) Richesse 

t - Kolay, 2 - az 
Yetim = Öksüz = (Fr.) Orphelin 

J'nmi = Güalük = (Fr.) Quotidien 

Yevmi mahsus = Bayragün = (Fr.) Fete 

~ Gündelik = (Fr.) Salaire 

Kuruluk, kuraklık 

Yümn = Yüm = (Fr.) Bonne augure 

z 
Subay 

Polis 

(Fr.) Proc~s ·ver bal 

Yarıubay 

Llttetmek Tutmak, almak, ele ıeçirmek, i&apm•k 
- (Fr.) Saisir, prendre, conquerir, s'emparer 

Oğul 

ladegia = Ak107lar, soyutlar = (Fr.) Les ariıtoc· 
rates, les nobles 

(Fr.) Faiblesse 

lal = Karıa,kuzgaa 
Zahif = Siriinri = (Fr.) Reptı1e 

Dlair = Dqyüz, açık, belli - (Fr.) ~rieur, dair, 
maııifeste 

Zihiren = Görünüıte = (Fr.) En apparencı 
Zihiri = Dııtan 
Zahmet = Emek, sıkın= (Fr.) Peine 
Zahmetle = Güçlükle, düte kalka = (Fr.) Avcc 

peine 
Zahmetli = Ağır, yorucu, sıkınblı = (Fr.) Fatigu-

ant 
Zahr Arka 
Zaif = Zayıf 

Zaika = Tadah. - ll'r·) üofıt 
Zail olmak Savulmak, ortadan kalkmak ::::> (Fr.) 

Disparaitre 
Zair Göretçi = (Fr.) Visiteur 
Zait = ı. Arbk = (Fr.) E:ıı:c~dent, 2 -Arta (Te

rim) = (Fr.) Pluı 

Nakıs = 1. Eks\k = (Fr.) Incomplet, 2 - Ekse (te
rim) = (Fr.) Moins 

Zalim = Kıyan = (Fr.) Cruel 
Zam = Artırma, katma, kataç, bindirme = (Fr.) 

Augmentation 
Zamimeten = Uıtelik = (Fr.) Outre 
Zamir = 1 - Gönül = (Fr.) Coeur, 2 ·(Gramer te

ril\li) - (Fr.) Pronom 
Zamme - ötre 
Zammebnek Katmak, bindirmek, artırmak (ay-

lık için) 
Zan Sanı 
Zannetmek - Sanmak = (Fr.) Croire 

Zannıma göre = Bana kalırsa, bencesi, aaıumca, 
= (Fr.) D'apres moi 

Zanu - Diz 

Zarafet :..: incelik = (Fr.) Elegance 

Zarar ....., Zarar (T. Kö.) 

Zarf = 1 • Bürüm, kap = (Fr.) Enveloppe 
2 • (Gramer terimi) = (Fr.) Adverbe 

Zaruret - Zorağ, kııtam = (Fr.) NeceısitE, gene 

Zat - lzet 

Zavahir = Dııyüz, görünütler = (Fr.) Apparence 

Zaviye = Köte, hucak = (Fr.) Angle 

Zayi - Kayıp, yitik 
Zebanz.ed = Kullamlaa, konatalan = (Fr.) Co11. 

rant 

Zebhetmek - Boğazlamak, kesmek 

Zebun = Argın. bitkin, hifk = (Fr.) Faible, debile 
Zecr (Bak: Meni) 
. zede = vurulmuı. - uiramıt 
Zchab = Görüt, ıanı = (Fr.) Supposition 
Zehahl batıl = Boıaaıu, çürükaanı = (Fr.) Faus

se supposition 

Zehhar = Coıkun, kökriyea, kökreyci = (Fr.) A&i· 
te, en furie 

Zehr == Aiı . 
Zeka = Zdm (T. Kö.) = (Fr.) Intelligence 
Zelil = Bayağı, alçak = (Fr.) Ordinaire, baı 
Zelzele = Deprem 
Zem = Yerme = (Fr.) Diffamation 
Zcman = Zaman (T. Kö.) 
Zcmherir = Karakış 

Zemin = Yer, diben (terim olarak) 
Ziri zemin = Yeraltı 
Zemmam = Yerici, alağız=(Fr.) Mauvaiıe langue 
Zemmetmek = Yermek 

Zer'etmek = Ekmek 

Zeriyat = Ekin 

Zerre= Tike 

Zeval (fena anlamına) = Tülıen '= (Pr.) Dfclir 
Zeveban etmek = Erimek 

ZeYk =Zevk (T. Kö.) 

Zevrak = Kayık 
Zeyl = Ardala 
Tezyil etmek = Ulamak, eklanek, ardelanwk = 

(Fr.) Adjoindre, ajouter un appendice 

Zıd = Karııt = (Fr.) Contratte 

Zıddiyet (Bak: Tezad) 

Zııf = iki kat 

Zıl (zılil) = Gölıe = (Fr.) Ombre 

Zımnen = Dolayısiyle, alttan alta = (Fr.) indire. 
element 

Zımni = Albk = (Fr.) Tacite 

Zıya = lıık, yal 

Zıyafet = Doy, tölen 
Zıyk = Darlık = (Fr.) Gene 
Zib = Bezek, süs 
Zihn = Zihin (T. Kö.) 
Zikretmek - Söylemek, anmak 
Zillet = Bayağılık, alçaldık = (Fr.) Bassesse 
Zimmet = Verecek, açık = (Fr.) Dette 

Zinde = Dirik. canb, dinç 

Zinhar = Sakın 
Zir = Alt, ast 

Zira = Çünkü 
Ziraat = Tarım 
Ziraat Vekaleti = Tarım Bakanlığı 
Zirüzeber = Altüst (Fr.) Sens dessuı deAOUı 

Zirve = Tepe, doruk 
Ziyade = Artık, fazla (T. Kô.) 
Ziyan = Zarar 
Ziyaret = Göret 

Ziyaret etmek = Göre.armak, söreaitmek 

Bugün ilbayın blıfk•nhjuıda 
lise ve ilkmekteb öğretmenlerin• 
den meydana ıelen elli kitilik bij 
IP'UP a,attumalar ~pmak üzere 
Pamukkaleye gitmi~lerdir. 

Ziyha = Bezekli, bezenmiı, süslü 

Ziynet= Süs 
Zucret = Sıkılcım = (Fr.) Ennuı 

Zuhr = Oile 
Zuhur etmek = Görünmek, meydana çıkmllk, haf! 

göstermek = (Fr.) Paraitre 

Zulm = Zulüm (T. Kö.) 

Zulmet = Karanlık (Fr.) Obıcuri~ 

Nim zulmet = Alaca karanlık = (Fr.) Cr.Cpusculf 

Zübde (Bak: hulasa) 
Zücaç = Sırça 
Zühre = Çobea yıldw = (Fr.) Vcnus 

Zühul = Atlama, yanılma, unutaama = (Fr.) D 
re ur 

Zühul etmek = Atlamak, yanılmak, un&ıta,_1. 
Züınre - Köme, ldaa • 
Zürra = Çif~i, ekinci 

Zürriyet = Döl = (Fr.) ~neration, descendanctt 

1 ON 

Kılavuz bitmi~tir. 
Bir iki güne kadar düzeltme listesi ~ıt 

.. ·Jı.acaktır. Gazete parçalarım biriktirmlı 
olanlar günü gününe yapılmış olan düzelt'4. 
melerle bu son düzeltmeye dikkat etmelidiıj 
/er. 

Birçok terimler kılavuza almma11uştırl 
Bwılar için terim kolla11 çalışmaktadırlar, 
Karşılıklar neşrolununcaya kadar bu ıe:rU.. 
lerin eski şekilleri klişe olarak kullanılabl• 
lir. 

Kılavuzdaki türk kökleri bUkındaki w 
deller pek yakında neşrolunacutır. 

Türk Dili Araştırma kurumu bir yandan 
bütün dillerdeki türk lugatlerini türkçey~ 
çevirmektedir. Etimoloji ve terim kolları q 
çalışmalarına devam etmektedirler. Kılavu4 
bu irdellere göre bir düziye zenginleştirllej 
cektir. 

DÜZELTME 

Dünkü kılavuzun birinci sayf asııua lllt 
rinci bölmesinin üçüncü satırmdaki (Tesvi• 
ye etmek) sözünün birinci karşılığı (Düzle
mek = (Fr.) Applanir), ikind· kar§ılığı d• 
(DQzeylemek = (Fr.) Niveler) olacaktı. 

ikinci bölmenin 28 inci satırındaki 
(Kuvvei teşriiye) sözünün kar~ılığı yanlıf 

dizilmiştir. Doğrusu (Törütgen kuvvet) tir 
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Atatfrk'ün r··rk kuşunu 
açarken söylevi 

(Başı 1 inci sayıfada) ı İtte, bugün, burada, bizi top-

rile düzenlemekten geri kalmadı. lıy~ •.ebeb, o kutsal işe başlama 
Şahıslarile onur duyduğumuz ayınıdrr. 

hava subaylarımız ve kom t nl _' Havacılık kınavına ciddiğ ea-
tımız da yetişmiş bulunuy::.ar ~ rılmalarmdan dolayı, Hüküme · 

Uçmanlarımız, her zaman ve te, Genelkurmay . Başkanı ıaym 
herhalde, ulusun yüzünü ağırta . Mareşala ve Türkıye Hava Kuru-
cak yüksek değerdedirler. mu Başkanı değerli arkadat~. 
. Lakin, arkadaşlar; bu kada • Fuada, burada, özel minnetlerıını 
rını yeter görmek doğru olamaz- sunarım. dı. Hava işine, onun bütün dün . Bu ödevimizi başarmada, biz· 
Ya.da, aldığı öneın derecesine gô- den değerli yardımlarını esirge · 
re genişlik vermek Iazmıdı. ıniyen, dostum\d Rus Sovyet Cu· 

Bunu göz önünde tutan Cu . muriyetine ve onun, sayın Büyük 
tnuriyet Hükümeti ; havacılığı Elçisi Bay Karahan'a, önünüzde, 
bütün ulusun işlevi yapmak ka : açıkça teşekkür etmekten kıvanç 
rarmda idi. duyarım. 

Türk; yurdun dağlarında, or- Türk Çocuğu. 
~anlarında, ovalarında, denizle- Her işte olduğu gibi, havacı · 
rı.nde, her bucağında, nasıl bir bil- hkta da, en yüksek düzeyde, gök-

ıgı ve kendine güvenle yürüyor, do- b ki' · · te, seni e ıyen yerını, az za -

aşıyorsa, yurdun asuğmanmda el ı manda, dolduracaksın. 
a, aynı suret e dolaşabilınelidir. 
Bu ise, Türkü, çocukluğundan, Bundan, gerçek dostlarımız 

Yatan lruşlarile, vatan havası için· sevinecek, Türk ulusu mutlu ola-

de yarışa alıştırmakla başlar. caktır. 
ismet lnönü'nün söylevi 

- Sayın arkadaşlar, Türk Kuşunun çalışmaya ve 
Hava Kurumunun açılmasını yükselmeye başladığını sizi tanık 

Yalnız bir spor kulübünün açılma- tutarak ulusa müjdelemek benim 
smdaki sevine ile karşılamamalı· için bahtiyarlıktır. 
Yiz. Türk kuşunun büyük bir ulu-su, havanın engin dünyası ile ta· Türk gencleri türk havasına 
nıştınp alıştıracak bir teşebbüs o- bütün ateşleriyle atılmakla, soğuk 
larak alkışlamalıyız. kanlı ve yürekli yaradılışlarının 

•· 

ULUS 

duğumuz güzel söyleviyle başla 
yan tören, Atatürkün birdenbire 
gönlünden kopan coıkun sözleri 
ve gençliğe verdiği yeni direk • 
tiflerle büyük bir ıeref kazandı 
ve alanı çeviren binler bu her za
man ilerinin, doğrunun ve iyinin 
yolunu gösteren sesi uzun alkıt • 
larla karşıladılar. 

Bundan sonra türk Hava Ku
rumu başkam Bay Fuad Bulca 
Atatürk'e ve Başbakana teşekkür 
eden bir ıöylev verdi. 

" - Kurumumuzun bütün ça-
htma ve başarmalarını benzersiz 
ve değeri ölçülmez teflerimizden 
aldığımız kuvvete ve hıza borç· 
luyuz. Türk gençleri, gerek en 
büyüğümüzün, gerekse Cumuri· 
yet hükUmetinin ulusal havacıh • 
ğa vermekte olduğu önemi eyice 
kavramışlardır. Türk Kutu daha 
işe başlarken üyelerinin (150) ye 
yaklaşma11, türk gençliğinin ha
vacılığa karşı na.ad içten bir sev
ıi ve ilgi taşıdığının en sağlam 
belgesidir.,, 

" Büyük Atatürk'ün gerek ku· 
rumumuzun adını (Türkiye Ha· 
vacılık Kurumu) na çevirmek su
retiyle cemiyetimize karşı lutf et· 
tikleri itimadı, gerekse tahsıma 
kar~ı gösterdikleri teveccüh, iti -
ınadı ve yüce Başbakanımızın çok 
değerli güvenlerini özyürekten 
saygı ve minnetle karşılar, bu ala· 
kaya layık uçucu bir gençlik ye
tiştirmek amacı uğrunda bütün 
gücümüzü harcıyarak çalışmaya 
and içeriz.,, 

llkönce iki kişilik bir avcı u-
' çağmm peşine takılan iki kişilik 

bir motörıüz planör de so-vyet bi· 
rinci uzınaniyle türk Kuşuna ye· 
ni yazılan gençlerinıizden Bay 

Türk kuşun· 
da yüce yete 
neklerini geliş· 
tirecek sport· 
menler, türk ha· 
vasını medeni
yetin birleşme 

ve buluşma ala· 
nı haline getire· 
ceklerin öncüle
ridir. Bunlar 
türk havasının 

savgasmı da ye
ni temellere da· 
yamak için ön· 
ayak olacaklar

<· 

'· 

Toruk uçtular. Uçak bin metre · 
ye çıktıktan sonra planör kendi · 

•. sini uçağa bağlıyao ipi bıraktı ve 
,_,ı planör, ruı uzmanının idareıi a~· 

tında ağır ağır ve havada taklaı<· 
"' tar atarak, çok güzel bir şekilde 

alana indi. Ondan ıonra gene 
aynı uçağımız bu kere bir kitilik 
bqka bir planörü petine takarak 
uçtu. Gene bin metrede tek batı· 
na bırakılan planör ikinci uzman 

,-.. Bay Roınanorun idaresinde ola
~ rak gene güzel bir süzülüş le ve 

havada hünerler göstererek yere 

dır . 
J • .'l u :;. • e.- ı~ . •· 

P: •;Jı her ülı<eae 
lıavacılığın yar
dımcı kurumla
rından sayılmak 
ta, binlerce bin
lerce havacılar 
ilk aşklarını bu 
kurumda kazan
maktadırlar. 

Hava Kuru
munun az za
manda bütün 
eksiklerini ta
mamlaması ve 
severek eğleni
lecek bir toplan
ma yeri olması 
için elimizden 
geleni yapmak kararındayız. Ba.şbaksnınuı s~yıevlnl verirken 

Türk Tayyare Cemiyetinin ve 

1 

yüce verimlerini göstermekle A-
onun çok değerli başkam Fuad tatürk'ü ç.ok sevindirecek bir spo-
Bulca'nm yıllardanberi türk tay· ra bağlanmış olacaklardır. 
yareciliğine olduğu gibi bu kuru· **"' 
mun kurulmasında da yüce hiz.. Türk Kutu kuruoıunun açıhş 
metler ettiğini teşekkürlerle ana· töreninin dün uçak alanında aa • 
rım. Bu kurumun çalışmasında at on beşte yapılacağını bildir" . 
sovyet uzmanları kılavuzluk ve miştik. Dün saat birden sonra u • 
hocalık edeceklerdir. Sovyet tay- çak alanına büyük bir kalabalık 
ya~eciliğinin gösterdiği bu dostça akını başlamıt ve saat 15 de alan, 
ılgıye içten teşekkürlerimizi söy- bir yandan yüzlerce otomobil ve 
lemek benim için bir zevktir. Sov· kaptı kaçtılar, öte yandan da de-
yet Büyük Elçisi yüce sportmen miryolu ile gelen ve sayısı 
ve sayın Karahan bu yolda çok ı 
dostça ilgiler gıöstenniştir. binlerce· seyirci ile çevri mit -

Sovyet tayyareciliği bütün ti. Ankarada bu kadar büyük bir 
d~yanın takdir ettiği yüksek bir kalabalığı bir arada ancak cumu· 
duzeye çıkmıştır. Türk kuşu sov· riyet yıldönümü bayramlarında 
Yet uzmanları ile beraber çalış- görebilirdik. 

indi. 
Bundan sonra uçaktan alana 

renkli kağdlar atıldı. Birer kişi· 
lik üç avcı uçağımız genç subay· 
larımızdan Nuri, irfan ve Mu • 
hiddinin idaresinde havalandı. 
Uçaklar kademe ile geçiş, saf, alt 
alta, birbirinin ardmdan geçisle· 
ri beraberce büyük bir başarıkla 
yaptıktan ıonra ~ek tek r~tur~ • 
man bir çok lupmg çe§ıtlerını 
göst~rdiler. Bundan sonra iki 

9
ovyet uznıant uçaktan beraberce 
paraşütle atlıyarak seyircilerin al
kışları arasında yere indiler. Bun· 
dan sonra ınakinist Bay Necib 
tek başına atbyarak paraşütünü 
havada açtı ve kolaylıkla yere 

indi. 
Bütün bu hareketler 11rasın· 

da bir oparlörle halka planörler 
ve paratütler hakkında bilgiler 
verildi ve seyirciler türk Hava 
Kuruınu tarafından hazırlanan 
zengin büfede ağırlanmışlardır. 

Dünkü hava tenliği memleket-

te hava ilgisini uyandırmak ve 
gençliğe uçnıak ıevgisini vermek 
bakımından çok faydalı ve de . 
ğerli olmuştur. Her yıl Ankarada 
böyle bir havacılık günü yapılsa 
ne iyi olurdu 1 

o• M B. Lav.aı ın .oskova 
yolculuğu 

Paris. 3 (A.A.) - B. Laval Mos· 
kova'ya 9 mayısta gi~ecek ve gi
derıken V arşova'da duracaktır. 

SAYLFA J 

Notlar: 

Macar Topraklarında 
Anılarımız 

Yu~arıda: . 1602 yıJırida (sağda) Buda'nın (solda) Pe~te'nln ıamaıa 
iJu res1m Margıt adasından yapılmı~tır. Aşağıda oa yedinci Htın ortalarında. 

Buda, arkada Peşte glJrilnl1yor. 

Macaristan, bizim tarih tezi
mizin ışığında ge.zdirilirae, bir 
türk için ne kadar aydınlanıyor. O 
zanıan, macarlan ve güzel yurd
larını sevmek daha kolaylafıyor, 
her teY daha az yadıragnıyor, ma
car ruhu daha çabuk kavranıyor. 

Ben macar topraklannı gezer

ken tezimizin kılavuzluğundan ay

rılmadım. Budapeıteye gidince, 
"Osmanlı kafilei seyyahinin ... ,, ilk 
uğrağı olan Gülabbanın, üstünde
ki bir aydan baıka hiç bir teyi u

lusal bir özellik taıunayan dört 
dıvann önünde koımadım. 

Eski Resimli mecmua'lardan, 
Serveti fünunların aayf alarmı ha-

Peç'te bir minare 

tırlanm, alb "Osmanlı kafilei ıey
yahini Budapeştede .. ,, yazılı r~ 
simlere raslardım. Bir dört dıva
rm önünde bir kısını fesli. bir kıs· 
mı fapkalarmı göıtermemek için 
başlarını açmış on on beş kişi .. El
lerini göğe açmışlar, Gülbabanm 
ruhuna fatihalar sunuyorlar .. 

Bu topraklarda dedelerimin a
nılarını Gülbabanm ayak ucunda 
değil, boynu bükük iki nıinarenin 
gegölsinde değil, bütün macar ha
yatının derinliklerinde aradım. 

Orta Asyadan bir fırlayınca 
hızını Paris önlerinde alanların, ı 
T uııayı atlarına kurumaz bir yalak 

y~panlarm amları, Macariatanın 
her tarafında yaşıyor. 

Bu tarih hazneleri; katolik ba
ğınsızhğından sıyrılmıı, kanınm 
ayrılığım duyan yeni bilginlerin 
kendilerile ilgilenmelerini bekli
yor. M8.Cllr kültür ve aoy..Uıfına., 

Eğri şarında k ale (soldaki beyaz c1 • ı ' 

ve osmanlı devrinden kalma 'bır mirıar,. 

batı türklerinden kalan ydrn.,. •. · • 

avuç tat yığını, üç beş kıl 

~it Koşut'un adına bir macar şarrn'';r 
dikilen heykel 

değildir. Macar kühürünün der'n· 
Hklerind ~ çalışacak olanlar i!~i 
karde§ ulusun beraber geçen g:.!r.-

maktan çok istifade edecektir. Başbakanımızın ayrıca koy· 

•=--Derk es Ankara birası iç ··yor 



lerinin yarattığı eserlerin, büyük- ' 
lük ve değeri karşısmda hayran o
lacaklardır. 

Osmanlı d-·7 • c!e Macr:r: 'anı 
ıüli~·~n yüzlerce kura'-dan, bugün 
ayakla J..::abnlar bir elin p- r ~ k 

larilc sayılabilecek kadar azalmış
tır. Sokollunun özeninin ve Koca 
Sinanm sanatının yarattıkları, y~t 
oız savaşların ve zamanın elile yı
kılmamıştır. "Hıristiyanlığın do
fuya doğru bayrağını ben t~ı -
)'onım.,, diyen koyu macar bağın-
11zlığı (taassup) onları acıma · 
dan yiyip bitirmiştir .. 

Buda ~arının on yedinci asırda 
""'o 1-11r. resimlerini görenler, ona 
hemen. bu, bir türk şıarıdır, der · 
ler. 

Bununla beraber Macar ulu
sal kütüphanesi, Etnoğrafya, Sa · 
vatr- tarihi, Halasbastva. Süs sa • 
natları müzeleri ve daha baıka 
mi.h~eler, Macar bilgi akademisi, 
Şar ve üniversite kütüpanelerile 
devlet arşivi, türk aoysalhğmm de
ğer biçilmez eserleri1e doludur, on 
farın her biri dünyaya toysallığın 
temelini atan bir ulusun, türlü ta
rih safhalarındaki hayatını aydın
latacak birer haznedir. 

Osmanlılar Macariıtandan ay
rıldıktan tonra, macarlar erkin1ik 
uğrunda zaman zaman kurtulut 
uğraı;larma atıldılar, yabancı çul
fo.-:ron- kartı kan döken macar
lar, her zaman türk topraklarmda 
kardeşlik duygularile karşılandı
lar ve korundular. Yiğit Rakoçi 
(1666-1735) ve Koşul (1802-1894) 
yurdumuza sığındı ve konuğumuz 
oldu. 

••• 
Haıbsburgların devrinde, mllsbet 

bilgi, güzel sanat ve teknik yön

lerinde çok gelişen Macarlar, 1918 

de Viyananın boyunduruğundan kur

tulurken, boyunlarını Nöyyi and

la§masının zencirlerine kaptırdı:lar. Bu

gün macar topraklarına ayak basan 

her yabancı, her §CYden önce bu macar 

savasmın (dava) kısa rakamlarda aade

leıtinnek haykınsıru duyar .. 

Macar savaaı (davası) ıu rakamlarla 

6zetiliyor: 

Macaristan 1918 de nüfusunun ~de 

151 ini kaybetti, yirmi milyondan .ekiz 

milyona dUştil. 

Macaristan, topraklarının yt1.zde 71 

ini kaybetti, bu rakam töYle aymılaıu· 

yor (ta!sil ediliyor): Ekilebilen top• 

raklarmın ytizde 61 l, çayırlarmm yUz

de 78 i, otlaklarının yil.ıde 73 U, bağla
rmm yüzde 37 si,onnanlannın yüzde 88 i 

genel yollarmm yU:r:de 64 U, demir 

madenlerinin yüzde 83 U, bakır, altın 

ve gümüşünün hepsi. antrasitinin yt\z· 

de 27 si, linitinin yfizde 30 u, fabrikala· 

nnın yUzde 55.7 al, kredi kurumlannm 

yüzde 67 si... 

Naıid ULUG 

B. Saymen, B. Hitler'in 
açık konuştuğunu 

söylüyor 
Londra, 3 (A.A.) - B. Say

men Almanyarun hava silahlan
masını geçen ikinci teşrinde A
vam kamarasında haber verdiğini 
ve alınan silahlanma hızının şiın
di çoktan geçtiği bazı rakamlarda 
verdiğini söylemiştir. 

Berlin yolculuğu sırasında B. 
Saymen, Hitler'in ilerdeki dilek
lerini çoğaltmamak isteğiyle ha· 
reket ederek, alman isteklerini a
çıkça söylediği kanağatmı besle
miştir. Bununla beraber Alman
yanın Uluslar Sosyetesine karşı 
takınmış olduğu durum B. Say
men ve Eden'i umusa (inkisarı 
hayale) düşürmüştür. 

B. Saymen Berlin yolculuğu
nun önce koyu bir sis arkasında 
~örülen Avrupa durumunu aydın
latmış olduğunu söylemiştir. 

Yeni kazanç kanWlu 
kaı~utayda 

I' "~::r. ~ verı:-'si kanununun ba
zı hükümlerinin değiştirilmesi 
h-Uô:mdaki kam. n projesi ekono· 
mi, finans ve büdce komisyonla
rından geçerek kamUl::.\!' a vt..ril
miştir. 

Özgen erlik (seroest meslek) 
iyeleri ( sahipieri) oturduklan yer
lerin safi olmayan gelirleri üzerin
den vergiye bağlanmaktadırlar. 
Bir yerde çalışan birden ziyade öz 
genertik iyeleri ayrı ayrı vergi ve-

cekler, yalnız iş üzerinde bera
berce çalışankrın vergilerinden 
yüzde otuz düşürülecektir.. Kabi
ne ve kliniği olan diş doktorları, 
avı•' · tlar, mimarlar, kimyagerler, 
dc>&'lrlar, mühendisler, uzmanlar 
ve ertiklerindeki uzuğlarile (ihti
saslarile) para kazananlar gelirle
rinin safi olmayanının yüzde elli
smı ve evlerinde çalııanlar da 
yüzde yirmi beşini, antikacılar, sa
raflar da gayri saf gelirlerinin 
yüzde yüzünü vergi olarak vere
ceklerdir. Kanun 1 haziran 931 
den başlıyarak yürürlüğe (meri
yete) girecektir. 

Yeni posta, telgraf, 
telefon kanunu 

Posta, telgraf, telefon bağışlık
lığının (muafiyetin) kaldırılması 

hakkında Bayındırlık bakanlığın

ca hazırlanan ve Bakanlar kuru- -
lundan bazı değişikliklerle Kamu
taya gönderilen posta, telgraf, te
lefon kanununa ek kanun projesi 
üzerinde büdce komisyonu hiç bir 
değişiklik yapmamış ve ruzname
ye alınmıştır. Bu kanunun genel 
hükümlerine göre keseneğe ( ücre
ti maktuaya) bağlı olan Bakanlık
lar ve kurumlar Posta aktısırun 

(ücretinin) bir aylık tutarını her 
ay peşin öderler. Bakanlık büdce
lerindeki posta aktısı hiç bir su
rette harcanmıyacaktır. 

Kızılay, çocuk esirgeme kuru
mu, kıymetli kıymetsiz posta pa
ketleri, süel ve yatı mektepleri, 
darünafaka talbesi (talebesi) on
başıya kadar asker ve jandarma
nın yakınlarına gönderilecek mek
tuplar, fakir çocuklara parasız 
gönderilecek kitablar, bulaşıcı 
hastalık raporları, köyler için An
karada çıkarılan gazete ilgili ba
kanlıklarca gönderilecek bir ke -
seneğe (ücreti maktuaya) bağ -
lanacakt1T. 

Eskişehirde yoksullar 
için konser 

Eskişehir, 3 (A.A.) - Yoksul
ları kayırma kurumu tarafından 
çağnlan İstanbul konservatuva -
rmdan bir salgıt (heyet) bu ak
şam subaylar yurdunda bir kon
ser vermiştir. Bu konser dolayı
siyle Faruk Yersel tarafından ve
rilen bir söylevde arsıulusal mü
rlk ve kurum hakkında izahat ver
miştir. Bu konser çok beğenilmiş
tir. 

İspartada buğday 
alnru 

Isparta, 3 (A.A.) - Ispartaya 
20 kilometre U2akhkta ve Aydın 
demiryolu üzerinde bulunan Ba
ladız İstasyonunda ziraat bankası 
buğday ahm merkezi, köylüyü se
vindiren bir şekilde alım işlerine 
devam etmektedir. Bilhassa son 
ilkbahar yağmurlannın üriin üze
rinde yaptığı eyi etkilerden dola
yı merkez, buğday almum artır
mış ve şu günlerde de köylüden 
önemli miktarda buğday almıştır. 
Bu merkezin açılması gerek Is
parta ve gerekse Burdur çevresi 
köylülerini çok sevindirmiştir. 

İstanlıul Şehir Tiy~:r . un·!· 

SUÇ VE CEZA 
Dostoyevski. Bu isme karşı büyi.ık 

iı:r zafım var. Bir başka yerde de söy
lediğim gibi onu dıinya romancılarının 
en büyü~ii sayryorum. Suç ve Ceza ise 
DostoycvSı:.i'nin en güzel, en derin ro
man!nrrndan biridir. Onun içindir ki 
bir fransız tarafından sahneye adapte 
edilen ve Reşad Nuri 'nin kalemiyle 
türkçeye çevrilen bu izeri görmek için, 
Halkevine, her zam:ınkinden büyük bir 
heyecanla gittim. 

Suç ve Ceza'nın büyüklüğünü yapan 
nedir? Bence, Dostoyevs~ü'nin bütün 
tarzların en eyi taraflarını alarak bir 
sentez vücuda getirmeyi bilmesi, ve her 
hangi bir edebi ekolun dar zihniyeti 
içinde sanatınr kalıblaştrrmamasıdır. 

Baudelaire'in şiir sahasındaki büyük 
muvaffakryetini ortaya çıkaran da, gü
zellikleri bulduğu yerde toplayarak sa
natını bütün bu kabuklarından ayık

lanmış özlerden örmesi değil midir? 
Dostoyevski'nin romanlarında ha

reket, zaman oJur ki bir polis romanı 
kadar hızlı, esrarh ve meraklıdır; psi
koloji tahlilleri baş döndürücü derin
liklere kadar iner, en ağır filozofinin 
yanında en insel fikirler ve hisler yer 
alır. O, zaman zaman romantik, natüra
list, realist ve idealisttir. Yani hakiktğ 
bir insan. 

Suç ve Ceza gibi bir dev izeri kır· 
pıp biçerek sahneye adapte etmek için 
büyük bir cesaret isterdi. Dostoyevski 
sevgisi insanı bu güzel romanı daha ge
niş ölçüde halka yayacak olan bu ise 
çağırır, Dostoyevski saygısı, ona de

ğer bir piyes yaratamamak korkusiy
le , bir engel gibi karşı koyar. 

Suç ve Ceza piyesinin, romanı aya
rında olduğunu kimse ileri süremez. 
Bu piyes o ölmez romanın bir gölgesi 
olmaktan ileri geçemiyeceıktir. Bunun
la beraber, Dostoyevski'nin cUmleleriy
le örülen bu sahne izeri en ünlü tiyat
ro yazmanları tarafından doğrudan do~
ruya sahne için yazılmış pek çoık piyes
lerden daha kuvvetlidir ve bur yerle
rinde ölmez romancı hakkında bir fi. 
kir verelbileceık kadar bizi yUkscıklere 
çıkarır. 

Yığınlarla işe yaramaz batı izerle
rinin kitabet vitrinlerimizi doldurdu
ğunu seyrederken Dostoyevski'nin ne
den hala baştanbasa dilimize çevrilme
miş olduğuna şaşarım. Bunu aöyledilk
ten sonra, Suç ve Ceza'nın sahne ede
biyatım rza katılmış olmasını görmekten 
ne büyük bir sevinç duyduğumu tekra
ra lfürum yoktur sanırım. 

Oynamaya gelince, Darülbedayi tru
pu, seyrek oyunlarında bu kadar yUk
se<k bir muvaffakıyet derecesine çıka

bilmiştir. Raskolnikof rolü gibi ağır 
bir yükü omuzlarına almış olan Talat, 
her zamanki gibi biru fazla ağlamak
lı olmasına rağmen, bu korkunç yükiin 
altından ezilmeden çıtkabildi ve zaman 
zaman bize bu patolojiık rus gencinin 
ruhunu tutuşturan yangından alevler 
yankıladı. Cahide, Sonya rolünde mü
kemmeldi. Neyyire'den beri, sahnemi
ze girip çıkan pek çok kadın artistler 
arasında dram kadm rolleri için bu ka
dar büyük bir sahne kabiliyetine rast

lamadığımı söyliyeceğim. Çok zayıf o
lan kadın artist kadromuz hesabına se
vinmeliyiz. Behzat kısa rolünde gerek 
makyajı ve gerek oynayışiyle birinci sı· 
nıf artist değerini bize bir kere daha 
gösterdi. İsmail Galib, polis müfettişi 
rolünde, kurnaz ve merhametsi:r:, bir 
gencin ruhunu işkenceye sokmaktan 
zevk alan Porfir'i bize olduğu gibi ve· 
rerek yarattığı sayısız tipler sırasına 
bir yenisini daha kattı. Polis ıkomiseri 
rolünde Said, Razumihin rolünde M. 
Sami Ayan, Lujin rolünde Avni kahp· 
larına çok eyi yerleşmişlerdi. Mahmu
dun makyajından başka aksayan tarafı 
yoktu. Neyyire, Raskolnikof'un ve Be· 
dia Sonya'nın annesini eyi yaşattılar. 
Geri kalan daha küçük rollerdeki ar
tistler de eyi idiler. 

Genel birlik ve ahenk de eksiksizdi. 
Bu temsilde bir kusur bulmak iaterseık 
ancak bazı aktör ve aktrisleri iıkıi Uç 
rol almaya mecbur eden artist kıtlığını, 
bir de tckniık ve dekor eksikliğini gös
terebilir.iz. Fakat ltomedi Franııe.z biJ.e 

C. H. P. sild 
' 

maçları 
Dün C. H. P. şild maçlarrnm ilk o

yunları yapıldı. Öğleden evel Demir 
Sporla Çankırı Sporun karşılaşması 1-4 
ankarahların kazanmasiyle bitti. Bu 
maç teknikten uzaktı. Fakat istekle oy
nandığı için seyre gelenler beğendiler 
ve eyi vakit geçirdiler. 

Öğleden sonra Geneler Birliği - An
kara Gücü oynayıncaya kadar Güvene 
spor . Altın ordu ile bir ekzcraiz yaptı. 
Altın ordulular Güvene sporu 1-5 yen
diler. 

Günün önemli karşılaşmasında An
kara Gücü Geneler Birliğini 1-2 yendi. 
Yargıç esıki Galatasaraylılardan Bay 
Adnandı. Güc takımında ayağı kırılan 

Fahri ve Orhan yoıktu. · Geneler-de de 
Ali Rıza, Mithat, Rasim oynamıyordu. 

İlk vuruşu geneler yaptı. Gücliller da· 
ha atdgan oynadıklarından yarım saat 
kadar listün göründtiler. İkinci daldıka
da Ahdinin ve yedinci dakikada Saimin 
i.ki sayı kaçırdığını gördük. 18 inci da
ıkik.ada da AlSnın gürel bir §UtUnU o
nun kadar güzel bir tutuşla Cihad kur
tardı. 

Son çeyrek saatte oyun iki tarafın 
karşrhkh akışı ile geçiy9rdu. Otuzuncu 
dakikada Salahattinin bir şütünü Na
trk atlattı. Ondan biraz sonra gUc ka-

l 
lecisi havadan gelen bfr topu eHndcm 
kaçırdı, Selim yetişti ve topu ağlara 

taktr. Oyun daha canlandı. İki taraf da 
canla başla oynuyordu. Oyun bitmeğQ 
yaklaşırken Münirin gilzel bir atışx di
reği sıyırıp geçti. Sonra bir de korna 
oldu. Selim çekti. Top daha havada ik~ 
yargıç böJiimUn bittiğini bflcHren dij4 
düğü çaldı. 

İikinci bölümde ilık anlarda genci~ 
daha eyi oynadılar. Gilc kalesi arkasıt 

arkasına tehlikeler geçirdi. Bu hal yit
mi üçüncü dakikaya kadar sürdü. Son-

ra güdüler durgunluğu bıraktılar. ~,. 
kası arkasına genelerin kalesine doğru 

akmağa başladılar ve eyi bir durum. 
dan istifade ederek beraberlik sayısını 

yaptılar. Bundan aonra aonuna kadar 
daha çoık gencleri hücumda gördük. 

Fakat oyunun sonunu deği~tirecek bir 
aayı yapamadılar. Maç beraberlikle bit
ti. Oyun on beşer dakikalık iki bölüm 

daha uzatıldı. Bu uzatmanxn birinı:i bö
lümünde güclüler Samimin ayağiylt 

maçı kazandıran gol attılar. Ondan son
ra iki taraf da yorgun ve bitkin bir 
halde çabaladıkları halde aayı çııkara

madılar ve güc alandan 2 • 1 kazanmış 
olarak ayrıldı. 

Fenerhahçe, Olimpiyakos takımını yendi 
İstanbul, 3 (Telefon) - Bundan 

dört yıl önce İstanbula gelerek Galata
saray ve Fenerbahçe kulübleri ile yap
tığı iki maçı kaybeden Pile'nin Olim
piyaıkos futbol takmıı bugün (dün) ilık 

maçını Fenerbahçc kulüıbü alanında ve 
Fenerbahçe kulübü ile yaptı. 

Fenerbahçe kulübü birinci devr~de 

Boks 
Dün Ankara Baks kulübünün Evkaf 

apartnnanındaki spor salonunda boks 
maçtan yapılmıştır. Maçlar, Ankara 
boıks kulübü, Halkevi ve Anıkara bok
sörleri arasında olmuştur. Maça erıkin
lik marşı söylenerek başlamıştır. Ya
pılan maçlar sırasiyle şöyle bitmiştir: 

1 - Ankara boks kuJübünden Yu

nus ile Halıkevi boksörlerinden Ali ara

sında yapılan maç, beraberlikle. 

2 - A. B. K. dan Refik ile Halkevi 
boksörlerinden Feridun arasında yapı-

lan maç, Feridunun sayı hesabiyle ga
lmiyetiyk 

3 - A. B. K. den Hilmi ile Halke
vi boksörlerinden Abdürrahim' arasın
da yapılan maç, Hilminin galibiyetiyle. 

4 - A. B. K. den Bürhan ile Anka
ra boksörlerinden H.uan ar~sında ya
pılan maçta, birinci ravuntta ~rhan 

gilzel vuruşları ile Hasanı nakavut et
miş ve Hasan ikinci sayıda kalkmış

tır. İkinci ravuntta Burhan gene Ha
aan'ı n.akavut etmit ve Hasan bu sefer 
altı sayıda güç kalkabilmiştir. Uçüncil 
ravuntta gene Burhan Hasanı güzel ve 
ialbetli vuruşlariyle nakavut etmiş ve 
Hasan ancak UçUnctı aayıda katkabil· 
miştir. Bu maç güzel oynayan Burhan
ın galibiyetiyle bitmiştir. 

bir turnede bu tarafından aksayabilir 
ve mazur görülür. Çünkü artistler ya
bancı bir şehirde kendi sahne ve teknik 
imkanlarına sahib değildir. 

Suç ve Ce.za'run dün akşamki şekliyle 
bir döner sahnede temsil edildiğini dü· 

şilnüyoruuı. muvaffakıyetin iki kat o
lacağına biç şüphe yoktur. 

Meyhane tablosiyle, Talat ve Ca
hide'nin başbaşa kaldıkları Ud sahne şim 

diye kadar tiyatromuzda seıyretmit ol

duğum en güzellerindendir. 

Bir kelimeyle Suç ve Ceza birinci 
sınıf bir trupa değer bir şekilde oynan

mıştır. Onu dilimize çok temiz ve gU 

zel bir türkçeyle çevirmiş olan Reşad 
Nuri'yi, sahneye koymuş otan Muhsin'i 
ve bütün oymyan artistleri candan teb · 
rik etmeyi bir borç bilirim. 

Yapr Nabi NA YIF 

iki gol ve ikinci devrede de ıbir gol yap
tı. Yunanhlar ikinci devrede ancak bfr 
gol yapabildiler. Maç, 1-3 Fenerbahçe 
nin galibiyetiyle bitti. Her ~ld takım 
çoık güzel oynadılar. 

Olimpiyakos takımı ikinci maçı GU· 
neş kulü.blıyle Taksim stadında yapa
caktır 

maçları 
5 - A. B. K. den Omer ilo Halke

vindcn Nusret arasında yapılan mag, 
Ömerin Nusreti grokcy etmesiyle ve 
aayı hesabiyle galibiyetiyle bitmiştir. 

6 - A. B. K. den Niyazı ile Salih 
arasında yapılan gösteri§ maçı iberaber
likle bitmiştir. 

Maçta, Gümrük ve İnhisarlar Baka

nı B. Rana Tarhan, Yüıksek Tar011 Ens

titüsü spor profesörü B. Ridel, atletizm 
profesörü ve birçok !setler bulunmut
lardır. 

Ankara boks kulilbU lbokeörlerl tara
fından (boka marşı) .aylenerclk maçla
ra on verilmiıtir. 

Ankarada iJık defa yapılan bu maç
lar birçok sporcuları bir araya topla-

mıştı. Yalnız organizasyonda bazı ek

aikler gördük. Saat 14 de yapılacağı 

bildirilen maçlara 14.30 da başlanabildi. 

İki maç arasında çok vakit bırakıldı. 

Boka bilgisi bakımından gencleri

mizi çok kuvvetli, kabiliyetli ve heveıı

If gördük. Yalnız ayak oyunları dcs.ik

td ve geneler, kendilerini korumaktan 

ziyade karşdanndakilerine vurmağıı 

çalışıyorlardı. ilerde yapılacak maçJar
da kendilerini daha ileri göreceğimizi 
Jilphesiz sayıyoruz. 

ANKARA RADYOSU 
19.30 - Sporcu konuşuyor 

19.40 - Musiki: 

Amani Orien ta.le 

Monasterio Sierra Morcna 

Keman: Necdet Remzi 

Pian-0: Ulvi Cemal 

20. - Meteoroloji enstitüsü saati 

20.10 - Musiki: 

Elman Album yaprağı 

Sinigaglia Deep River 

Gri.eg Menuet 

Keman: Necdet Recmi 

Piano: Ulvi Cemal 

Z0.30 - Dans mucild.aJ 

20.SQ - Haberler 
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DIŞ ARDAN GE EN SON UYU L 
IN\,Jl.. TERE'UE 

B. Makdonald ve alman 
silahlanması 

tedbirleri uygun görmemekle be 
raber bu alanda Almanyayı kına
mamıştır. Yalnız bu tedbirlerin 
en çok İngilterede denizaltı ge • 
milerinin yapılma kararı dolayı • 
siyle meydana getirdiği etgelere 
ve bunlarm tam konuşmalar baş
lıyacağı Aırada yapılmış o1ması -
na işaret etmiştir. Bu hareketi 
kendisine karşı pek nazikçe gör
memekle beraber lngiltere hüku
meti alınan delegelerini kabul et

meye hazırdır. 

si prensiplerine bağlı kalacağım 
bildirmiş ve Almanyayı güvenlik 
sıyasası gidişine katılmaya ça • 
ğırmıştır. Ayrış partiler üyeleri 
hükômetin sıyasasını onamışlar
dır. 

DAi;!lNIK UlJYl!KLAR 

Arsıulusal pamuk 
kurultayı 

rar Almanyaya yakmla~asın • 
dan korkan halyayı dini:;Je eJc. 
teCJir (tatmin etmelctedir). 

Londra, 3 (A.A) - B. Mak -
donald, söylevinde Şa.nselie Hit -
ler tarafından yapılmıt olan ö · 
nergelerin çürütülmiyeceğini (ib. 
taJ edilmiyeceğini ~ söylemiştir. 
B. Bitler, B. Saymenin Berlin ,gö-

l~çi partisinden B. Lansbury, 
silahsızlanmanın; dıt sıyasanın 

son ereki (gayesi) olmasını iste
mittir. 

Roma. 3 (A.A.) - 21 ulus ve 
300 delegenin gireceği 17 inci arsı
ulusal pamuk kongresi bugün kı
ral adına başbakanlık damşmanı 

B. Vascello tarafından açılmıştır. 

Lehistanda kar yağıyor 

Teti (ziyıu-eti) amumda komşula
riyle saldnmaına\: paktları imza
lamaya ha.zır olduğunu re bütün 
bu paktla.na bir uaya getirile -
rek genel bir .saldırmamak pakb 
ıekline konmasına itiraz etmiyıe -
ceğini söy1emi'1:ir. B. Hitler bun-

Bay Makdonaldm bu diyevi 

Liberal partisinden SamüeJ ; 
bağlaşmalar (ittifaklar) sistemi
ne dönüş sıyasasmm İngiltereyi 
otomatik olarak bir fransız • sov
yet anlaşmasına girmeye sürükle
mesinden korkmaktadır. 

Kongre programına göre pa
muk ederleri hakkındaki anlaşma 
projeleri, gümüş kaı:nbiyanun a
cun pamuk ticareti üzerindeki et· 
kileri, mısır pamuklarına aid bir 
takını meseleleri, Amerika pamuk 
işini ve uluslar arası ticarete en
gel tedbirleri ve bunların kaldml
mav .çarelecini gözden geçirecek
tir. 

Varşova. '3 (A.A.) - 36 saat
tenheri Lehistarun her tarafında 

şiddetli kar yağmaktadır. Eriyen 
kar yığutlan yıollan kapatmcı.k

ta ve şimendifer münakalatmı 

durdunnaktadır. Hasar bilhassa 
çiçek ibahçelerinde çoktur. 

lnrilterenin Versay andlaıması -
na olan !bağlılığını hemen ve ol · 
dnğu giJ>i terkettiğini gösteri · 

Dört yüz işçi açlık 
grevı yapıyor 

dan soııra hatti bu paktlara im
za. koyacak otan hükumetlerin, 
kendi aralarında bir yardım pa'kl 
lan İmza dseltt 1bile kendi gôrÜ§· 
lerini koruyacaklarını söylemiş 
•e ilk önee Hitlerin bu önerge1e -
l"ine büyük önem verjlmemiş gi -
bi göriinüldüiii lıatde time.fi ken
disi ilk Öne!'gelerini da1aa miisbet 
bir -§ekil~ tekr.ar]amaya ç.ağuı -
laca1k gibi görülüyor. 

yor. Umulur ki, yalanda silah • 
sızlanma meselelerini daha iyi 
'bil' tetkih yarryacak fırsatlar çı
kacaktır. Çünkü Bay Hitlet" ıi· 
lahsu:lanmayı bi:r kontrol altında 
olarak kabule hazır olduğunu a · 
ak bir tekilde söylemiştir. 
- B. Makdonald, söylevini a -
Jamsar (nikbin) bir diyevle bi
tirmiş ve genel barışı koJaylaftı
racak iktimallerin bulunduğunu 
ve bunlardan asığlanmıya çahşa
~ ğını söylemiştir. 

Muhafazakar partisinden Çur
çil, ulusal aavga ııyasaımı ten -
kid ederek yaluıınak (tecerrüd) 
isteklerine kartı bulunmuf Fran
sa. ve İtalya ile işbirliğini tavsi
ye etmiıtir. 

HükUı:netin Romada toplana • 
cak olan Tuna konferansına bir 
görmen (mütahid) göndermek 
yolundaki hareket tarzını tenkid 
eden maahaf azakirlardan Osten 
Çemberlayn daha müsbet bir an
laşma istemiştir. 

Lehistanın kararı ve 
İtalya 

Roma, J (A.A) - :Fr.aıwz • 
IOV)'et ~orta Avrupamn ail. 
veıüığine qya- .-..ı dolay.u.i
le lııoınadlukla karıılanmışbr. 

Lebiatanın Tuna konieransma 
rirmek kararı bu hükumetin tek-

Katovie, 3 (A.A.) - Kapanan 
Guidotto demirhanesine <lün işten 
~ıkarılan ıııoo işçi gelmiş ve bunlac 
açılk grevine :t>aşlam~lardır. İşçi
ler emeklik sandığına yatırmış ol· 
duldan paralan geri istemekte
·dirler. 

İtalyıan ulusal boks ekibi 

Batı Avnrpası için bir .hava 
Paktı hızalanmasma dair olan 
'"·'1er.geyi Makdonald bir kere da 
ha alman hükumetine berkitmiş
tir (te•id etmiştir). 

Avam kamarası kabine
nin drş sıyasasını onadı 

Bir çok aytaçlara (batiblere) 
cevab veren B. Saymen Ulwlar 
sosyetesi tüzüğünün (nizamna

mesinin (mmtakavi andlaşmalarla 
bağdaşabilecek (telif edilebi1eook) 
olduğunu söylemiı ee Lokamo 

yardım vargısı {maksadd ile Al
manyaya saldırdığında, bu hü • 
cum lııgilterenin Alman.yaya ıku
tı biT hareketini doğıumıyacak -
tu. 

Cenevre, 3 (A.A) - Şikago 

ıehri tarafından hazmanan altın 
eld.iveı:.ı büyük hoks maçlarını .ka
zanaa ekiple 22 mayısta Şikago· 
da karıılapCJık olan :italyan ulu
aal bcMc.a aiw hu aabah ( Conte 
CÜ Savoie> "apuriyle bareket et -
miştir. İngiliz basbakanı Almanya 

nın -.1'ahlanma hakkında aldığı 

Avam 1c:amarasının toplantmı
nm sonuna doğnı B. Saymen İn
giliz sıyasasınm Uluslar sosyete-

a.ndla.pnasmda yazılı bulunan bu 
üzük gereğince Frann Rwyaya 

Bünyan belediye . 
başkanlığından: 

Bin beşyüz lira tahsisatlı Bünyan me!kez kasab~sının 
30 hektar meskun 15 hektar gayri meskfin sahadan ıbaret 
olan mahallin rakimli planının yaprlması 16-4 - 935 tari • 
hinden itibaren bir ay müddetle münakasaya konmuştur. 
İhale 16 . 5 - 935 tarihinde açık eksiltme suretile yapıla -
cağından talip olanların Bünyan belediye başkanlığına, 
pl§na aid fenni şartnameyi görmek istiyenler Ankara, İs
tanbul, ve Bünyan belediye başkanlıklacma. müracaat et -
>lıt>Jeri ilan olunur. (888) l-1553 

Ankara belediye reisliği ilanları 

1 - Y enişehirde 1259 sayılı adada 1 ve 4 parseldeki ar
sa ile şuyulu 308 metre murabbaı beledi~ malı arsa 15 
gün müddetle açık artırmaya ltonulm~- . . . 

2 - Muhammen bedeli bir metr<>su ıçın ıkı lıradır. 
3 - Teminatı .ı1..so liradır. 
4 - İsteklilerin 5 mayıs 935 paı:ar gönü saat 10 buçuk-

ta komisyona müracaat etmeleri. (964) l-1673 

22.4.1935 tarihinde kapa-İLAN ' 
lı zarfla ihale edileceği .iha
le olwıan 6405 lira 50 kıırui 
bedeli keşifli 500 adet bah~e 
.kanepesi için istekli çıkma
dığından bu iş bir ay içinde 
Pazarlıkla yaptırılacaktır. 
İsteklilerin pazartesi ve per
şembe günleri saat 11 de !en 
rnüdürlüğüne gelmeleri. 

hasebeye gelebilirler. 
.S - İhale 1.5.5 1935 çar

famba günü saat on beşte 
artımıa ve eksiltme komis
yoomıda yapdacağmdan ar
tırma ve eksiltme kanunun
da yazılı tarifat dairesinde 

~939) 1-1624 

İLAN 
İtfaiye memur ve efradı 

için eksiltmeye konulan {66) 
takını yazlık .elbise hadclı U
Yıkını bulmadığından bir ay 
Zarfında pazarlıkla verile
cektir. Taliplerin belediye 
levazım müdürlüğüne mü 
racaatlan. (945) 

-t632 

İLAN 
1 - İtfaiye meydanında 

belediyeye aid buz fabrikası 
15.6.1935 tarihinden 14.6.936 
tarihine kadar kapalı zarf n
•Ulü ile kiraya verilecektir. 

2 - Mtihammen senelik 
\ira bedeli (6301) liradır. 

3 - Muvakkat temin.at 
;J.72.58) liradrr. 

4 - Şartnamesini gör· 
ıtıek istiyenler her gün mu· 

teklif mektupları teminatla
rile birlikte ihale saatinden 
tam bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde ven1miş olma-
lıdır. (938) 1-1623 

İLAN 

1 - Y enişehirde 1171 ine! 
adanm 14 parselinde Ali 
Servere ait arsa ile şuyulu 
(278) MZ yer açık artmna ile 
satılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 
(2085) liradır. 

3 - Şartname ve harita· 
smı görmek istiyenler .h~ 
gün muhasebeye gelebılic-
ler. 

4 - Muhammen bedeli 
(Z0.85) liradır. 

5 _!hale 15.5.1935 çar
falllba günü saat on b~te 
artırma ve eksiltme konııs
_yonunda yapılacaktır. 

(982) ı-168'1 

Saçları 

Dökülenler 

Komo.jen Kanm.k 

SaçEksiri 
Saçlann dökülmesine ve ke

peklcnmesine mani c:ıur. ~~ 
mojen saçların kok1ennı 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıda~ıdır. 
Tabn renklerini bozma:z, ıa
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç e.ksiri ma
ruf eczanelerle ıtrıyat ma
f;ıı;abrmda bulunur. 

LlNtMANTOL KANZUK c: 

ROMATİZMANIN KATI 
DEVASIDIR. 

İLAN 

1 - Y enişehirde (1083) 
numaralı adada 5 numaralı 
parsel sahibi devlet demir 
yollan memarlamıdan Ab
dülkadirin yeri ile ada faz· 
lası olan 86 ve yolu fazlasın
dan (80) metre murabbaı 
yer açık artmna ile ~atıla· 
caktır. 

2 - Muvakkat teminat 
(12.45) liradır. 

3 - Şartname ve harita· 
smı görmek istiyenlcr her 
gün muhasebeye gelebilir· 
ler. 

4 - Muhammen bedeli 
166 liradır. 
· s - İhale 15.S. 193S çar
şamba günü saat on be~t,e 
artınna ve eksiltme komıs
yonunda yapılacaktır. 

(981) t-1688 
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Alına Komisyonu ilanları 
Miktarı 

Cinsi .ı.netre 
Demir boru 350 34 m/ m kutrunda 
Maa somun civata3/8 800 adet 

Kırikkale askeri sanat mektebleri için yukarda ya.zıh 
iki kalem malzeme 8 -mayıs - 935 çarşamba günü 14: 17 ye 
kadar pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin muham • 
men fiatt olan "234" liraya mukabil 17 lira 55 kuruş ilk te
minatın Kırıkkale askeri Fb. muhasebeciliğine yatırarak 
alım günü mekteb satın alma komisyonuna müracaatları. 

(858) 1--1501 

•• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
~i e kadar binlc-ce kişiyi -=ngin ~tmi§tfr 

Yeni tertib pli.nmı görünüz. 
l inc·i keşidesi 11 mayıs 1935 ıledir. 

Büyük ikramiye 25,000 liradır 

ilan 
Ankara viHlyetinin Kes.kin 'ka

nsına bağlı Hüseyinbey obası 
köyünde şimaien Hüseyinbey o • 
bası camiinden Kilevli 'köyü ca • 
miine hattı müstakim, şarkan 11t1-
levli köyü camiinden kaletepe • 
ye hattı müstakim, cenuben Ka • 
letepeden Dağdeliki • EldiTek te· 
pe'Sine 'hattı müstakim, garlmı 
Dağdelik1i • Eldirek tepesinden 

Hüscyinbeyobası camiine hattı 

müstakim ile çevrilmiş sahipli 
ve sahipsiz 560,'5 hektar ç-azide 
blttaharri meydana çıkarılan mo
liptcn madeninin yüz hisse itiba
riyle 75 hiuesi Fatma Bcllri11, 
Pakize, Zeymp ve Nafi Sıilim 'Ve 
yirmi d&rt hissesi de Hafu Mu· 
rat Fikri uhdelerine 60 sene müd· 
detle ihale.si icra kılınacağından 

maadin nizamnamesinin 36, 37 
inci maddeleri mucibince bu bap

ta bir gfuıa iti.razı olanların 36, 
37 cl maddeler muciıbiı:ıce tarihin
den itibaren iki ay )§inde iktısad 
vekfiletine veya Ankara valiliği· 
ne istida ile müracaat eylemderi 

nan olumıı. 
l-962 

Çocuklamıa lisan 
öğretmek ve yahut 
mürebbiye arryanlara 

Genç bir alman bayanı ev
lerde çocuklara Byi!a .ekiz linı.· 
ya haftada altı ders verecektir. 
Ve yahut eyi aileler yao.md& 
mUrebbıiyeljk arıyor. Arzu eden 
ler matbaamrzda (W. G) rumu

.zuna bildirmeleri. 

1 - 1733 

Kiralık bağ 
Dikmenin en eyi yerinde 

beş odası iki matbahı ahın 
kuyusu ve yirmi dönüm mey
va ve üzümlüğü olan bağ ki
ralıktır. Tel. 1610, a müra -
caat. 1- 1713 

KİRALIK ODA 
Bir alman :ailesi mobleli ve 

konforlu oda kiraya veriyor. 
Bay Ali Namıi apartrmmı u -
katrnh 2190 apact1111a0 ma mil -
raca& 1-174& 

DevJet Demiryolları \le 
Liman1an Sahnalma 
Komisyonu f1anları 

t LAN 

4. 5. 935 tarihinden iti
baren kükürt, göztaşı, potas 
ve sülfat dö süt nakliyatm
dan; .ezı aşağı bir ton mili:
tannda -olmak veya bir ton 
ücreti verilmek şartile ton 
ve .kilometre başına ü~ lm
ruş ve bir tam vagan hamu
lesi olmak veya bu miktar 
üzerinden ücret verilmeK 
şartile de ton ve kilometre 
başına iki kuruş ücret ah
nacaktır. 

Fazla tafsilat istasyon
lardan verilir. (1005) 

1 - 1763 
İLAN 

Muhamn•cn bedelleri ile 
mikdarları aşağıda yazılı el
bise, palto ve serpuşbı.nrı 18. 
5.1935 cumartesi günü ::.c.ıat 
15 de kapalı azrf usulil"' An
karada idare binasında tek
rar eksiltmesi yapılacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 
4498,72 liralık muvakkat te· 
minat vermeleri ve karıunun 
tayin ettiği vesikaları ve ıse 
girmeğemanii kam.mi bulun
madığına dair beyanna"nı ve 
teklifler ile ayni gün saat 
14 e kadar komisyon reisli
ğine vermeleri Iazımdn Bu 
işe aid prtnamelcr 32) ku
ruş mukabilinde Hayrlarpa
şa, Ankara ınerltez ve hmir 
veznelerinde satılmaktadır. 

Takriben ( 4702) takım 
ve paıı;a lacivert ser}, laci
vert şayak ve gri şayak el· 
bise, siyah kastör, gri şayak 
palt<>, licivert çuha, kırmız~ 
çuha, lacivert şayak ve grı 
şayak şapka (980) 

Muhammen bedeli 
64974.35 lira 

1-1738 -----1n,_ ____________ _ 

Moblh'J Moblesiz 
Y enişehirde 2 oda ayrı 

ayn ve ikisi birde~ kir:ılık .. 
tır. Kınacı Han 1şevi Te~ · 
l---1745 3714 



SAYIFA 6 

A ... keri 1'alnikalar Umum 
Miidürlüğü Satmalwu 

Komisyonu Uanları 

KİMYA MALZEMESl 
Tahmin edilen bedelı 

(100000) lira olan vukarda 
mikdan ve cinsi yazılı mal
zeme Askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 20 mayıs 1935 
tarihinde pazartesi günü sa· 
at 14 de pazarhk ile ihale e
ailecektir. Şartname (.5) lira 
mukabilinde komisyon1an 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (6250) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vr.saikle 
mezkOr gün ve saatte ko
misyona müracaatları. < 984) 

1-1737 
KİMYAGER ALINA

CAKTIR. 
lstanbulda çalışmak ve 

126 liraya kadar Ucret ve
rilmek üzere kimyager alı
nacaktır. Talihlerin: diplo-

Satılık aı sa 
Sıhhiye vekaleti karşı· 

sı, Bomontiye giden dört 
yol ağzı, önünde yeşil saha, 
iki belkide blok halinde üç 
ev yapmaya müsaid (717)~ 
lrk imarca muamelesi ikmal 
edilmiş arsa. 

Haritasını görmek ve gö
rüşmek üzere: 

Bankalar caddesi 13 
Telf. 3855 

1-1648 

-----------------~~-
SATILIK ARSA 
Yenişehirdc vekaletler bına· 

ıarına yakın bir arsa acele eat1• 

lıktır. Yeni şeref otel No. 9 Bay 

tbrahime müracaat. 1-J 731 

Ooktor 

Ali Maruf Ünver 

ma, nüfus cüzdanları, as- Tabakhane caddesi başında 
kerl ik terhis vesika ve ev-

DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOôUKLUÖU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Altıntaş sokak No: 5 
rakı müsbitelerile umum 
mü<lürlüğe müracaatları. Hastalarını her gün 9-13 

..;(_9Q_n_) ___ ._1 __ ı 7_6_ı ____ v:._~~~adar kabul eder. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Memurlar Kooperatifi Binasının halen Umum Jandar

ma Kumandanlığının işgali altında bulunan kısmı 1 hazi

ran 935 tarihinden itibaren kiralıktır. 
tstiyenlerin şartlan anlamak ve pazarlığı yapılmak 

li7.ere Merkez Ziraat Bankasına haş vunnaları. (822) 
1-1427 

Harita umum müdü rlü~inden: 
ı - Bedeli muhammen (653) lira kıta hayvanatı için 

aşağıda yazılı (3) kalem yiyecek açık eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin de (48) lira (38) kuruş muvakkat 
teminat makbuzlariyle 5 - mayıs - 935 pazar günü saat (2) 
de Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğü satın alma komiı • 
yon una gelmeleri. ( 862) 

Kilo cinsi 
9000 Arpa 
6200 Kuru ot 
3000 Saman 

1-1503 

KA$E 

NEDKALMiNA 1 
• I 

--~~~----------------..:,_..;__ __ _._ ______ ~......_ ____ J 

Yapı sahıpleri ve 
müteahhid Baıılorın 

Nazarı dikkatine 
Menfaatinizi severseniz yapı boya pazarını unutmayı-

ıdZ. 

Postahane arkası Kızılbey yolu Tel: 2681 1-1665 

1stamı ıl Helediyest Şehir Tiyatrosu 

DAROLBEDAYt 

·et• 
l:>üı lJ A K $ A M 

AYNAROZ KADISI 
Tarihi komedi 6 perde Yazan: Musahibzade Celal 

Biletler: Her gün saat 14 den 18 e kadar Bankalar cadde
si tüccar terzi Orhan Zeki mağazasında 18,34 dan itiba -
ren Halkevi gişesinde satılmaktadır. - ---

ULUS 4 MAYIS 1935 CUMARTESi 

•lifli Miidafaa \ekall'lı 
..;atrnalmu Komİ:,)tHIU 

lliinlan 

iLAN 
~"ırtılan rdesi ! 

1 - Bir tanesinin tah 
min edilen ederi 785 kuruş 
olan 900: 1500 tane battani
ye kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 19.5. 935 pa
zar günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 883 li
ra 13 kuruştur. 

4 - Şartnamesıni para
sız görmek istiycnler her 
gün öğleden sonra komis
yona uğrıyabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler ilk teminat mektup ve
ya makbuzlarile kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı vesikalarla birlikte tek
lif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evel 
M. M. V. satın alma komis
yonuna vermeleri. ( 1008) 

1 - 1766 
İLAN 

6 ton benzin açık eksilt
me suretiyle satın alınacak
tır. Beher kilosunun tahmin 
fiatı 35 kuruştur. İhalesi 12. 
5.1935 pazar günü saat 14 de
dir. İstekliler evsaf ve şart
namesini almak ve görmek 
üzere bedelsi.z olarak M. M. 
V. satın alma komisyonun
dan verilecektir. Eksiltme
ye gireceklerin belli gün ve 
saatinde maliyeye yatırılmış 
157 lira 50 kuruşluk vezne 
makbuzu ve yahut banka 
mektubu ve 2490 No. lu ka
nunda gösterilen vesaikle 
birlikte saıtn alma komisyo
nuna gelmeleri. (910) 

1-1588 
- BİLİT -

Bütün lastik fabrikalrı hay

ret ıçinde kalmıştı. Yeni lastik

ler, evcle nisbeten çok daha 

sağlam yapıldığı halde, yeni o

tomobiller üzerinde gene çok 

çabuk aşmıyordu. 

Goodyear mühendisleri, bu 

esrarengiz çabuk aşınmanın se

bebini buldular. Yeni çok süret

li otomobiller, lastikler! taham

müllerinden fazla eziyor ve a

şındırıyordu. 

Mühendisler birçok yeni las· 

tik tabanları tecrübe ettiler. Go

odyear'ın kalın zımpara taşın

dan mamul muazzam tecrübe 

çarkları aylarla durmadan dön

dü. Bu tecrübede eyi netice ve

ren liıtikler, tecrübe otomobil-

Memleket dahilinde mev- leri üzerinde, her nevi yollar 

cut mallardan 21 kalem çe-
şit kaplarla alat açık mü
nakasa suretile satın alına
caktır. İhalesi 19. 5. 935 pa
zar günü saat 14 tedir. Tah
min edilen bedeli (1900) li
ra teminatı muvakkatesi 
142 lira 50 kuruştur. EvsaI 

üzerinde daha ağır tecrübelere 

tabi tutuldu. Bütün bu tecrübe-

V. satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1009) 

1 - 1764 

BİLİT 

ve şartnamesini görmek ve 400 kilo mobil B. yağı 
almak istiyenler bedelsiz o- pazarlıkla alınacaktır. Pa-
larak M. M. V. satın alma zarlığı 12. 5. 935 pazar gü-
komisyonun<lan verilecektir. nü saat 14 tedir. İstekliler 
Eksiltmeye gireceklerin ma- evsafını görmek üzere her 
liyeye yatırılmış 142 lira 50 gün M. M. V. satın alma ko-
kuruşluk veznemakbuzu ve misyonuna müracaatları ve 
yahut banka mektubiyle ve pazarlığa gireceklerin belli 
2490 No.lu kanunda göste- gün ve saatinde komisyona 
rilen vesaikle birlikte M. M. gelmeleri. (1010) 1 - 1765 

BİLİT 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından ve bir metresine 

biçilen eder 792 kuruş olan 17300: 20 bin metre boz kaput-
luk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. . 

2 - İhalesi 12 mayıs 1935 pazar günü saat 15 dedır. 
3 - İlk teminat 4220 liradır. 
4 - Şartnamesini 297 kuruşa almak istiyenler her giin 

öğleden sonra komisyona uğrıyabilirler. 
5 - Eksiltmeye girecekler muvakkat teminat mektup 

veya makbuzlariyle kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazıh vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale saatin
den enaz bir saat evel M.M.Sa.ALKo. na vermeleri. (927) 

1-1628 
BİLİT 

1 - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresi
nin tahmin edilen fiatı 25 kuruş olan 300 bin metre çama
şırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 Mayıs 1935 pazar günü saat 11 dedir. 
3 - Muvakkat teminat 5000 liradır. 
4 - Şartnamesini 375 kuru~a almak istiyenler her gün 

öğleden sonra komisyona uğnyabilirler. 
5 - Eksiltmeye girecekler muvakkat banka teminat 

mektup veya makbuzlariyle kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarım iha
le saatinden en az bir saat evet M M.V.Sa.Al.Ko. na veı-
meleri. (925) 1 -1630 

lerden sonra nihayet, aıınmaya 

karşı 43 % daha uzun ömürlU. 

dah.ı sağlam Goodyear "G. 3,, 

lchtiğini tekemmül ettirdiler. 

Goodyear acentalarında bu 

şayanı hayret yeni lastik mev

cudu vardır. Yeni lastik daha 

genış, daha düz tabanlıdır. Ye

re temas sathı daha geniştir, 

daha az patinaj yapar. daha em

niyetlidir. 'Üzerinde daha fazla 

lastik vardır. Tırnağı veya tel 

kısmı çok sağlamdır. 

Bez kısmı meşhur Goodyear 

Supertwist iplilderile yapılmıt· 

trr. 

'G. 3,, bu güne kadar bütün . 
dünyada imal edilen en sağlam 

en mükemmel, en emniyetli liı· 

tiktir. 

"G. 3,, daha fazla masrafla 
yapılmıştır.. Fakat satış fia 

tı değişmemiştir. 

1 - 1757 

O•H• GEllŞ, DAHA 001-
TABAN KISMI -

OAHA fAZU lASTfK KJSMI, 
DAHA 80Y0K EMNiYET 

ve 

43af_ OAHA FAZLA 
-/0 AŞIN•A ÖMRÜ 

Nafıa Bakanlığından: 
Afyon - Antalya hatmm Afyon - Karakuyu kısmı ile 

Afyondaki iltisak hattının ray f erşiyatı kapalı zarf usuliy
le ve aşağıdaki şartlarla eksiltmeye konulmuştur . 

1 -Bu işin muhammen bedeli (175.000) liradır. 
2 - Muvakkat teminatı (10.000) liradır. 
3 - Eksiltmesi; 15 - 5 - 935 çarşamba günü saat U de 

Bakanlık binasında Demiryollar inşaat dairesi arttırma, 
eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecekler teklif mektuplarını ve 
eksiltme şartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesika
ları eksiltme saatinden bir saat eveline kadar numaralı 
makbuz mukabilinde mezkur daireye vermiş olmalıdırlar. 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin münakasa gü
nünden en az bir hafta evel istida ile Bakanlığa müracaat 
ederek alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektupla
rına koymaları lazımdır. 

6 - Talipler; bu ferşiyat işi için hazırl~nan eksiltme 
şartnamesile mukavele projesi ve merbutatından mürek
kep bir takım münakasa evrakını (875) kuruş bedel muka
bilinde demiryollar inşaat reisliğinden tedarik edebilirler. 

(932) 1-1706 

P. T. 1. Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

İşe başladığ ıtarihten eylUl 1935 sonuna kadar haf ta· 
da iki sefer karşılıklı işlemek ve yaz mevsimine münha
sır olmak üzere Ankara ile Kızılcahamam arasında bir o
tomobil postası 28.4.1935 tarihinden itibaren açık eksilt
meye çıkarılmıştır. Muhammen aylığı 100 lira olup mu-
vakkat teminatı 37 buçuk liradır. Eksiltme bedeli muva
fık görüldüğü takdirde mayısın 12 inci pazar günü saat on 
beşte ihalesi icra olunacaktır. Arzu edenler şartnamesini 
her gün görebilirler. Talip olantann 2490 No. lu kanuna 
tevfikan ehliyet ve hüsnü hal vesikalarını hamilen posta, 
telgraf ve telefon baş müdürliiğü e1:si1tme komisyonuna 
miip--~~tlcın. (976) 1-16<lt __________ ml!lll ______________________ _ 

SİNEMALAR 
' · 

imtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yaıı İşleri MUdUrtı Nuuhl 
BAYDAR 

Çsnkm clddtsi clvanndı 

1 
Uluı Bısımıvind• buılmrF· 

L tM'. . .~ 

1 
1 

YENi 1 
BU GECE 

Vals kralı Johann Straussun 
hayatından bir safha 

Petersburg geceleri 
Strauss'un aşkı, valsleri, musikisi Can
lantlıranlar: Paul Hörb · :;zr Eli sa !!liard 

1 
f KULÜP) 

BUGÜN BU Gl!A:E 
Bütün dünyanın en çok bo.!ğendi ğı 
ve güzel filmler çevirmekle tanın· 
mıt Cbarles Boyer'in temsil ettilti 

LILIOM (Aşk ve Kan) 
Apa,, fındıkçı kızlar, a-k • ~ 

ihtirasları 
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Ankara l:cza Evi Müdürlüğünden: Yozgat vilageti Nafıa Bakanlığından: 
Ankara Ceza Evinin ı. haziran. 935 tarihinden 31.5.936 

IOnuna kadar beheri (960) gram itibarile bir aenelik 
(385.440) kilo ikinci nevi ekmek bugünkü belediye rayici
n_e göre - 29,87 ı - lira - 60 kunış bedeli mahammene. 
•ıle 4 mayıs 935 tarihinden itibaren - on altı - gün müd
~etle kapalı zarf usulü ile ekıiltmeye konuhnuştur. Ta
lihlerin bedeli muhammenin yüzde - yedi buçuk -
nisbetindc banka mektublannı kanunu mahsuaundaki sa
rahat vcçhilc teklifnameye lef ederek yevmi ihale olan 

daimi encümeninden Afyon - Antaıya hattmm Burdur - Antalya kısmı 
etüdü kapah :zarf usuliylc ve aşağıdaki şartlar a eksilt -
meye konulmuştur. 1 - Yozgat memleket butanesinde yapılacak kaliri

fer, mhht. elektrik, sa, rontken, aiteriliasyon tesisatı 
"656~ lira 45 kunq keşif tutan ile eksiltmeye ltonmQf
tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evraklar şunlardır. 

J - Bu işin muhammen bedeli (55.000) liradır. 
2- Muvakkat teminatı (4000) liraillr. 
3 - Eksiltmesi; 16 - S - 935 perşembe günü saat 15 te 

Bakanlık b~mda d~iıyollar inşaat dairesinde inşaat 
aıtmna, eksiltme ve ıhale komisyonunda yapılacaktır. 

20.5.935 tarih pazartesi günü saat - l 5 - te Ankara cüınhu
ri~t müddei umumiliğinde müteşekkil komisyona ver
meleri lazımdır. İhale günü saat on beşten sonra verile
cek teklifname kabul cdilmiyeccktir. Şartnameyi görmek 
~c fazla i2ahat almak istiycnlerin Cebecide ceza evi mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. (998) l - 1759 

A - Eksiltme umwni ve fenni şartname "bir arada,, 
B - Fennt prtname 
D - Tesisata aid hususi şartname ve keşif cedvelleri 

"bir arada,, 
F - Teshin şartnamesi 
H - Bu evrakı gönnck istiyenler Ankara ve İstanbul 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine müracaat et
melidir. 

4 - Bu eksiltmeye gicccekler, teklif mektuplarım ve 
ebiltme şartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vcsika
lan eksiltme saatinden bir saat evdinc kadar numaralı 
makbuz mukabilinde mezkir daireye vamiş olmalıdırlar. 

S - Bu işe girmek istiyenlerin münakasa gününden en 
az bir hafta evvel istlda ile Bakanlığa müracaat ederek ala· 
caklan fenni ehliyet vesibsmr teklif mektuparma koy • 
malan limndrr. 

Ankara Sehri f cnıe Su 
3 - Eksiltme 1935 mayısının 20 ıncı pazartesi günü 

saat on beşte vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
fi - Talipler, bu ctüd iti için bazır1uan eksiltme şart

namesiyle mukavele projesi ve merbu.tatmdan mürck -
kep bir takım münakasa evrakını (275) kuruş bedel muka· 
bilinde Demiryollar inşaat reisliğinden tedarik edebilirler. 

' ..> 4 - Eksiltme kapalı zarf ıısuliyle olacaktır. 
Komisyonundan: 

Elmadağ - Çankaya boru hattı üzerinde Mü~ye ve 
Yabattal mevkilerinde iki bekçi evi inşası açık eksıltme
Yc konulmuştur. Keşif bedeli (5000) liradır. Fenni şartna
me, eksiltme prtnamesi keşif evrakı ve projeler Ankara 
tehri içme su komisyonundan alınacaktır. Eksiltme 
19.5.935 tarihine rasthyan pazar günü saat on beşte An
karada 1şhan 4 üncü katta içme su komisyonund~ yapı
lacaktır. Eksiltmeye girebilmek için fo 7,5 hcsabıle ~_75 
lira muvakkat teminat ile bu gibi inşaat yaptıklanm gos
terir vesikalarım vermekle beraber 2490 No. la kanunmı 
ve eksiltme şartnamesinde yazılı şartlan haiz olması la
zımdır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için yüzde 7,50 miktarı bu· 
lunan 4532 lira muvakkat teminat mektubu ve mali ikti
dar ve bu gibi tesisat içinde ehliyet vesaiki ile ticaret oda
smm içinde balmıduğumuz seneye aid vesikası teklif 
mektuplarına bağlanmış olacaktır. 

(933) 1-1705 

Zongu'dak 
6 - Teklif mektuplan eksiltme, umumi ve fenni şart

namesindeki maddelere tamamen uygun bir şekilde clol
dunılup üçüncü maddede yazdı uatten bir saat evci viü
yet daimi encümeni reisliğine verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektuplar da nihayet jiçiiDcü maddede yazdı sa
ate kadar gelmiş olması ve diş zaıfm mühür muma ile e. 
yice kapatılmış olması icab eder. Postada olan gecikme-
ler kabul edilmez. (2184) 1-1647 

Kömür havzası 
aaıelebirlijinden: 

1 - Ebiltmeyc ........ •= Zonga1dağm ~tpa .. 
mahallesi elmalık mevkiinde inşa olunacak su ve elekaili 
tertibatını haiz altmq yataklı hastahane binasıdır. 

İstekliler 2490 No. lu kanunun 42 inci maddesinde ya
zılı şekilde eksiltmeye iştirak edeceklerdir. (999) l-1700 Ankara Defterdar lığından: 2 - Eksiltme müddeti.: l - mayıs - 935 tarihinden iti • 

baret yirmi bir gündür. 

Kütahya C. Müddei 
Umumiliğiııden: 

Mütekaidini mülkiye •e askeriye ile eytam ve crami
linin haziran 1935 yoklamalan 1 mayıs 1935 den başlar. 
Ve ay nihayetinde hitam bulur. 

3- Eksiltme 22- Mayıs -935 çarpmba günü saat on 
beşte Zonguldakta Amelebirliii binnıada Birlik hastaha· 
nesi ihale heyeti tarafında. yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

Belediyece kabul edilen üçüncü derece deharcı ek: 
mekten ve beheri (960) gıram olmak ve günde az~~ı 
(350) asgari (100) adet olmak üzere Kütahya ceza ev~ın 
ı. 6. 935 ten 30. :ı. 935 tarihine kadar altı aylık ekm~k th· 
tiyacı için ı. 5. 935 ten ı. 6. 935 tarihine kadar aleni mü
zayede usuliyle ihalesi yapılacağından bir ay müdd~tle 
münakasaya konulmuştur. Talihler teminat akçalariyle 
Yevmi muayycnde münakasa komisyonu riyasetine ve şe. 
raiti öğrenmek için eyyamı sairede ceza evi müdüriyeti-
ne müracaattan ilan olunur. (1000) l - 1762 

Maarif Vekilliğhıd en: 
Maarif Vekilliği matbaasında açık bulunan 00 lira ay

lık ücretli mürettipliğe girmek için 5-5-1935 pazar giinü 
saat 14 de bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Bu imtihana girmek için orta mektebi bitirmiş ve as-
kerliğini yapmış olmak lazımdır. · 

İstiycnler mektep şehadetnameleri ve bulunduktan yer-
1 erden alacakları belgeler ve askerlik tezkereterile birlikte 
pazar günü öğleye kadar Maarif Vekaleti Neşriyat Müdür-
lüğüne baş vurrnahclırlar. (1006) 1-1752 

Emnıyet işıeri umum 
müdürlüğrnden: 

: - Ankarada vekaletler mahallesinde vilayetler evi
nin yanında yapılacak polis karakolu inşaatı eksiltmeye 
konulmuştur. Bu inşaatm keşif bedeli 18834 lira 80 kuruş
tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa İfleri şeraiti umumiyesi 
D) Hususi şartname 
E) Keşif cetveli 
F) Proje 
lstiyenler bu prtnameleri ve evrakı bedelm olarak 

Dahiliye vekaleti muhasebe müdürlüğüne müracaatla a
labilirler. 

3 - Eksiltme 16.5.1935 perşembe günü saat 1~ da em
ıiyet işleri umum müdürlüğündeki eksiltme komısyonun
:la yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacakur. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14~3. ııra 

muvakkat teminat vermesi ve evelce 20.000 Jirabk bir ~ 
at işini muvaffakıyetle başarmış olduğunu tevsik etmesı 
•snındrr. 

ı - Muhasebecim almacak matbu sağlık ilmühaberi 
kağıtlarında gösterilen suallere yazı ile aynen cevap ve
rilecek ve belediyeye tudik ettirildilrtaı sonra maaş cüz
danı resmi senedi ve yeni yan ile yuıb nüfus tezkercle. 
ri mhuasebcye verilir. 

2 - Askeri mütekaitlerin yoklamalan askerlik şube
since de tasdik edilir. 

3 - Vekil veya mutemetlerine esas maq sahiplerinin 
bulundukları yerlerden gönderecekleri sağlık ilmühaber
leri aynı şerait dahilinde kabul edileceği ilan olunur. 

(986) l-1720 

Ankara llaıiliğinden: 
1 - Mahammen bedeli (1309) lira olan (250) teiaeke 

benzin ile (30) teneke vakum yağı açık eksiltmeye konul
muştur. 

2- Eksiltme 6 mayıs 1935 pazartesi günü saat on bet
te vilayet encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler yevmi mezJdirda teminat makbam ile 
beraber viliyet enc:ümeniae ve §Cl'aİtİ öğrenmek için Na-
fıa baş mühendisliğine müracaatları. (906) 1-1598 

Ankara DoİUm ve Çocuk 
Bakımevi Baştabibliğinden: 

Ankara Doğum ve çocuk bakım evinin 1935 mali yıb 
haziran ipt:daı;mdan 1936 vı•ı mayıs nihayetıne kadar yıl 
tık ihtiyacı olan aşağıda cins ve mikdarlan yazılı mevad
dın evsaflan şartnamesinde yazılı olup yirmi gün müd
detle açık artırma ve eksiltmeye konulacağından ve 1935 
yılı hai%ranmm ikinci günü ihalesi yapılac:ağmdan tali~ 
lerin artırma ve eksiltme ihale kanununun 2, 3, üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla şartnameleri görmek üzere 
her gün öğleden eve) Işıklar caddesinde doğmn ve çocuk 
bakım evi başta)i.pliğine ve ihale gilnü de saat CJ11 bette 
yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçelerile birlikte müesse
sede müteşekkil aıuıma ve eksiltme komisyonuna müra
caatları ilan olunur. (988) 
Cinsi mikdan 
Sadeyağı 350 kilo 
Pirinç 1500 ,. 
Kesme şeker 500 ,, 
Çay 15 ,, 
Sabun 600 " 
Mercime'.{ 100 " 
Şehriye ıoo ,, 
İrmik 80 ,, 
Soda 250 ,, 
Bisküvi SO " 
Gezyağı ı 50 ,, 
Koyun eti 4000 ,, 
Yoğurt 1200 ,, 
Kuru soğan 500 ,, 
Patlican 400 ,, 
Enğinar 350 adet 
Semioztu 300 kilo 

Cinsi 
Zeytinyağı 

Makama 
Nohut 
Kuru fasülya 
Pirinç unu 

mikdan 
150 ki'o 
200 " 
100 " 
200 •• 
so " 

Kuru kayısı '15 ,, 
Salça so ,, 
Un 200 ,, 
Kurubamya 20 ,, 
Tuz 200 ,, 
Ekrrıek 7200 

" Süt 3000 ,, 
Kesilmiş odun (meşe) 

Taze ayşe kadın 
14000 ,, 

6 - Teklif .:nektuplan yukarıda 3 üncü ~add.ede ya
zılı saatten bir saat eveline kadar emniyet ııl~ ~~ 
llıÜdürlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reı~hğine 
llıakbuz mukabilinde verilecektir. Poata ile iadelı ~~~ 
hütlü olarak gönderilecek mektupların nihayet 3 uncu 
llıarldede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
llıUhür mumu ile iyice kapatılmış olması llzrmdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (942) 

Taze bamya 250 
fasuJ}ası 

Bakla 
Kabak 
Dolmalık biber 
Kırmızı domates 
Lahana 

400 ,, 
300 ,, 
350 H 

250 " 
300 ,, 
350 ,, 

ı-1641 Patates 700 ,, 
Pırasa 350 ,, 
Karnabahar 150 ., 
Yer elması 150 , VİYANA BÜLBÜLÜ 

Martha Eggerth 
' .< 

Kereviz 
Ispanak 

250 " 
350 " 

1-1722 • 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
c - İnpat tarifnamesi, İD§aat itleri prtDllllle9i. uaıll 

ve 90ğuk su ve kirli su bonı1arı prtnamtsi. elekbik, dahid 
telefon, elektrikli sinyal taisab ~ 

D- Mesaha cetveli 11iimanesi (lhkadir, vahidi kıyull 
fıat ve umum fiatlar haneleri müteahhit tarafından dol • 
danılacaktır) 

E - Projeler ve planlar 
5 - Talipler bu evrakı yirmi beş IU. bedel mukabillnt 

de Zonguldakta Amelebirliğinden, İstalıbul Türkiye le 
.. .._,..,_...,eAır· &na'.....-.. 

i - Bbiltme kapalı zaıf mndiyleclfi. Teklifler ...... 
mtiııden bir saat enel birlife bir ~ nn*a1tilinde 
tevdi ecUlmif olacakm. 

7 - Haatahane ihale heyeti en mUul ve mnafık fW 
veren talibe İD§aatl ibate edecektir. 

8 - Ebiltmeye girebilmek için iatekljnin teklif ede 
ccği inşaat bedelinin yüzde yedi buçuğ9 nisbetinde nakit, 
muteber banka mektubu veya Ergani ve Sivas Erzurwd 
istikraz tahvilatı olarak muvakkat teminat vennesi, bun
dan başka apğıdaki vesikalan haiz olup göstıeımesi ıa • 
mnchr: 

A - Bu gibi itleri yaptığma veya ba gibi inpatta ça • 
lqtağma dair evrak. 

B - Ticaret odama kayıtlı ~ ve ba itin icaa 
ettireceği mali kudreti bais balunduppa dair v ı ı ıik. 

c - Kanuni ikametglh gösterilmeli. 
9 - İhale kesbi katiyet ettiği zaman teminat yüzde oa 

beşe çıkarılacak birlik de mukabil banlia teminatı vere • 
c:ektir. 1-1784 

Y enişelıir beletlige 
/,aşklllllıguıdanı 

1 - Yeifebir belediyaiac aid ıneııbah• inpatmın a
çık ebiltme maliyle ebilmteye koaalıimttur-

2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli ( 4500) liradır. 
3 - Bu infaata aid prtname aşaüfa gösterildiği te-

kildedir. 
A - Keşif bedeli. 
B - Eksiltme şartnamesi. 
C - Mevcut kroki ve fenni şartnamenin tamamıı tat

biki. 
D - İhaleyi müteakip eksiltme 1Fanunundaki şerait 

dairesinde nöterlikçe bir mukavelename akdi ve bu bap
taki masraf müte11hhide aittir. 

F - İnşaat bedelinin 1 haziran, ı temmuz, ı ağustos 
1935 de tediye edilmek üzere üç taksitte verilecektir. 

K - Müteahhidin bu gibi itleri yaptığına dair baş mü
hendislikten bir vesika ibrazı ve ticaret odasında mukay• 
yet bulunması şarttır. . .. u.a ! 

4 - Eksiltmeye girebilmek için Z,.,, ki •,~ah kanu
nun 17 inci maddesine göre muvakkat tel.i'" $"' .erilmekle 
beraber ihaleyi müteakip de depozito yüzde ı~e1 iblağ e
dilecek ve mukavelename bir hafta zarfında ikmal edile
rek akidin tarafından imza edilecektir. 

S - Mezbaha inşaatına aid malzemeden taş, tufla ve 
kireç belediyece temin edilmiştir. Eksiltme müddetı J8.4. 
1935 den itibaren 21 gündür. İhale müddeti 9 mayıs 1935 
günü saat 16 da belediye dairesinde eacümen huzur •nda 
icra edilecektir. (950) 1-1645 
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Atattlri uçuşları :1eyrer!lyor 

Atatıır.t ıus uzm.a.aıariyle birlikte 

ônderımız, ·Türk Kuşu,, üyeleriyle birlikte 

H a , -t .. ~ l ı k ve s p o r c. bUı. 
!- • Sayı 141 içindekiler -

Niçin tayyart:, bugünün en güvenli 
bir taşuna vasıtası olmuştur? 
Hava hukuku 
Havada olub bitenler 
Yediden yetmişe kadar 

Rifat Taşkrn 

Sinanoğlu 

Nüshet H asim 

'Halk, Bli~lNc 'ônder•Jn s~ylevini dlnlerk•n 

Atatilrk, uzmanları kuttııyor 

Önderimizin bir poza 

I 

11.fotörsüz uçak havada iken 

Y etken uçuşu 

TÜRK KUŞU haberleri 

Sporda müsabaka idmanlarına kaç 

yaşında başlamalı? 

Som meydan muharebesini havadan 

Ferid Ziya 

Vildan Aşir 

nasıl gördüm? (lngiliz tayyare-

cisi Albay Enderby) 

Ankara kayakçılarının Uludağ 

gezintisi nasıl geçti? 

Unutmuyorlar (Hikay t") 

l!yas Sina! 

Server Zıy::ı 

Gür evin 

Göklerin çocukları (şiir) ,, ,, 
TÜRK ÇOCUKLARI, TÜRKKUŞU'NUN 

KANADLARI ALTINA KOŞUNUZ 

Busayıdaki parasız MODEL TAYYARE ARMA 
GANINI MÜVEZZİDEN İSTEYİNİZ 

Ônderimiz ve halk ııwakları ıeyrederk~a 

Bit ''Türk Kuşu,, 

Alandan bir görünüş 

• 
l statistik Umum Müdürlüğü 

eksiltme komisyonundan: 
1935 senesinde yapılacak olan umumi nüfus 8ayımma 

ait defterleri Vilayet ve kazalara göndermek için dıştan 

dışa 36,5 X 18 X 28 ebadında sürme kapaklı ve üzerinden 
dört vidalı ve kapak ile alt kısmı 3 milimetre kalınlığında 
kontropilak ve diğer tarafları 11 milimetre kalınlığında 

çam tahtasından beherinin sikleti bir kilo 357 gramı geç· 
memek şartile 7.500 adet sandığın yaptırılması kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Nümune dairede görüle -
bilir ve şartname komisyon katipliğinden alınabilir. T ah
min olunan bedeli 3,500 liradır. Eksiltme haziran 1935 5 
inci çarşamba günü saat 3,5 ta açılackatır. İstekliler % 7 ,5 
muvakkat teminat vesikalariyle teklif mektupları açılına· 
dan bir saat evetine kadar komisyon reisliğine verilmiş ol • 
ması lazımdır. (893) 1- 1583 


