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1 
. ister akıl işlerinde, ister el iş • 

derınde olsun, bize gerekli şeyler • 
. en biri de iyi ve temiz iştir. İyi 
~nedi~ ? :urddaşlardan belki de 

unu bılmıyenler vardır .. Girdig~i
nı· ız ilerleme yolunda sağlam 
~dıınlar ile yürüyebilmek için iyi 
1! anlamının ülkede yayılması ge· 
rektir. Üstünkörü ve yalnız bugünü 
geçirmek için yap .. ~ ı işlerin 
~arını yoktur. Yarın o ışe tekrar 
haşlamak, ulusal enerjiyi boş yere 
. ~rcamak demektir. Yaptığımızı 
1Yl Yaparsak gerek vaktimizden 
'V'e gerek gücümüzden çok şey ka · 
zannıış oluruz. 

Devrimizde her işin kendine 
göre bir tekniği ve türlü gereken· 
leri vardır. Bir yol, bir ev nasıl ya· 
Pılır? Bunların iyi ve sağlam ol -
ınaları i,~~n neler gerektir? Her 
gün kullandığımız şeylerin iyisi, 
kötüsü nasıl anlaşılır? Bunlar ar· 
hk birçoklarımızca bilinmiyen şey 
ler değildir. Fakat az çalışarak 
çok kazanmak isteği, yurddaşlar • 
dan bir takımını, yalnız gösterişe 
değer verdirerek dışardan sağlam 
gibi görünen çürük işler yapmağa 
sürükler .. Birkaç vakit sonra işin 
hakikatı meydana çıkarsa da orta 
da sorguya çekilecek işçi bulun • 
llıaz. Bulunsa da ahs veriş bitmiş 
olduğu için bir şey denmez. Böy· 
lelikle önce görülmüş sanılan bir 
işe yeniden başlamak ve başka bir 
işçi bulmak gerekir.. Yurddaşlar 
arasında bu biçim iş görme sonun· 

(Sonu 2. nci sayıfada) 

24, NiSAN 1935 ÇARŞAMBA: 

Papulas ölüm 
cezasına çarpıldı 

General bağışlanmasınr cumur 
başkanından diledi. 

Atina, 23 (A.A.) - Süel hak· 
yeri, cumuriyetçi birliğin başkan· 
ları olan ve azınmıya doğrudan 
doğruya karışmış bulunan general 
Papulasla general Kiminisin ölüm 
cezasına çarptırılmasına karar 
vermiştir. 

İstanbul, 23 (Telefon) - Ati· 
nadan bildirildiğine göre, general 
Papulas cumur başkanından dile
diği bağışlanma reddedilirse, ge· 
neral Kiminis ile bu gece kurşuna 
dizilecektir. 

Öliime çarpılactık generul 
l slanbulda. 

İstanbul, 23 (Telefon) - Se· 
lanikten bildirildiğine göre, Sela· 
nik divanıharbı tarafından ölüm 
cezasına kasatdan (mahkôm edi
len) lardan Ser ez f ırkasmm ko· 
mutam olup Ayvacığa sığınan ge· 
neral Anarostopulos ve 7 arkadaşı 
şehrimizdedir. 

!)ört eski başkanın ökemi başladı 
Atina, 23 (A.A.) Eski ayrışık 

(muhalefet) ileri gelenlerinin ve 
bu arada dört eski başbakan; Ve
nizelos, Papanastasyu, Sofulis, ve 
Kafandarisin ökemlerine, süel 
hakyerinde bu sabah başlanacak
tır. Bunların arasında Sena başka· 

Adımız, andımızdır. 

Çocuk: haf tası 
dün haşladı 
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Çocuk haftası dün başlamıştır. Al • 
ııncı sayıfamızr bayramrn tafsil~tı için 

ayırdık. Koyduğumuz resim, çocuklarrn 
tören yapılcrken uçkuları alkışladıkla

rım gösteriyor. 

nı B. Gonatasla eski bakanlardan, 
saylavlardan • ve gazetecilerden 
bazı kimseler vardır. 

Bugün Fransada oturmakta o
lan B. Venizelos ile General Plas
tirasın kendileri yok iken duruş
malarma başlanacaktır. 

Bulgaristanda 
barış ve lianun 

Toşef iç hayata barış ve kanun 
getirdi, diyorlar. 

Sofya, 23 (A.A.) - Kabine 
buhranını büyük bir ilgi ile takib 
etmiş olan gazeteler, Toşef hüku
metini sevinçle karşılamaktadır
lar. 

Slovo gazetesi yeni kabinenin 
devletle ulus arasında sağlam bağ. 
lar ve sryasal hayatta nomal geliş
me yolunda bir garanti olduğunu 
yazmaktadır. 

Mir gazetesi başbakan T oşe· 
fin iç hayata barış ve kanunu ge
tirdiğini yazıyor. Dnevmik gaze
tesi de kıralm yüksek bir yargıç 
olarak ülkenin yücelmesi için or· 
du ile ulusu birleştireceğini yaz. 
maktadır. 

Anasal. kanun deği~ıiriliyor. 
Sofya, 23 (A.A.) - Kabine 

bugünkü toplantısında yeni anasal 
kanunu hazırlamak ödevini baş-
bakan ile tüze bakanına vermiştir. 
Eski başbakan general Zlatef ken
di İsteğile ordunun yedek kadro
suna geçmiştir. 

Okulalıların gösterişini polis 
yasak etti. 

Sofya, 23 (A.A.) - Ulusu, kı
rala karşı bağlılığım bildirmeye 
çağıran birçok bildiriğler dağıtıl· 
mı~tır. Okulalıların sarayın önün
de hazırladığı bir gösterişe polis 
izin vermemiştir. 

9.5.1935 
ANKARA~ 

KONGRE 

Kronik 

Her yerde 5 kuruş 

Hasta adam 
ATAY 

Gazetemiz.de •ık •ık adı geçen 
Andre Siğlrid geçenlerde Avrupa 
buhranı isminde bir kitab yazdı. 
Bu büyük irdelmenin geçen yJlar 
İngiliz buhranı üzerine yazmq ol
duğu iz.erin, Manıöte•i'nde bile na 
kadar derin bi.r ilgi ile kar,Jandı
ğını biliyoruz.. 

Andre Siğlrid'in kitabı gö•te
riyor ki Avrupada ıu veya bu da
va yoktur: Buhran, bir kıtğa buh· 
ram' dır. 

1914 e kadar Avrupa dı

§ı ülkelerden bir çoğu dol
rudan doğruya, bir çoiu da 
ekonomi bakımından bu küçük 
kıtğanın başatlığı altında idi. A· 
merika pazarlarına bile makine 
ve kredi veren, koca Ruayayı en 
uzak köylerine kadar ıoyup aömü· 
ren Avrupa devletleri, 1914 de, 
kendi aralarında, egemonya haı>
gasına tutu§tular. Avrupada harbi 
iki taraftan biri kazandı ue, kıı. 
ğanın egemonyaıı bütün dünyada 
ıarsılmıştır. Çünkü bu arada bir. 
yandan, Amerika ile Japonya t• 
peden tırnağa kadar makineleıti• 
ler; ıonra da, harb deneçinden g• 
çen başka devletler, ekonomi er .. 
hinliği olmadıkça, •ıyaıal flTkin
liğin, bir gün, hayal olacağını an• 
lamı§ oldular: Onlar da hendi 
topraklarını bacalarla donatma-

- Lütfen sayıfayı ç•virinls -
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0.41manlıcadan T'ürkçeye Karşılıklar Kılavuzu N .31 
Makul olmak = U salmak 

Makule = Türlü, takım, kategorı t terım olarak) 

~akus =Ters 

Örnek: N ctice mak(is çıktı = Sonuç ters çıktr. 

l\1aı :::: Mal (T. Kö.) 

1\ııdarnal = Dopdolu 

~ayani = Boş söz 

%ttikane = Yetil, malikane (T. Kö.) = (Fr.) Do
lllaine 

P.taıuı, alil = lğcil = (Fr.) İnfirme 
1't1a.tuı g~ler = lğcil savıqçılar = (Fr.) Invalides 

de guerre 
1\ıa.IUnı - 0 1 b u· b"fi - y e, e ı, ı nen 

h-taıu"'l meçhul = Bilinen bilinmeyen 

1\ıaıurna t Bil · = gı = (Fr.) Connaissances 

1\ıa.ıurnatf" · · uruş = Bılgıç = (Fr.) Pedant 

1\ıalurnatlı = Bilgin = (Fr.) Instruit 

1'1atıerne = Gereç = (Fr.) Materiel 

h-ta.aı:n f 'b L() a 1 , maazalik, maahaza = Bununla beraber, 
Yle ise d b'' l 'k • e, oy e ı en, şu var kı 

1'1anı 1 k e e = Nesi varsa, varı yoğu 

Örnek: Bütün mamelekini maarif işlerine bırak
tı :::::: Nesi varsa (varrnr yoğunu) kültür i~lerine 
bıraktı. 

l\ota.tn 1 u = Yapık, yapığ 
Örnek: Bu fabrikanın mamuliitı sağlamhğiyle 
~run J mıştır. = !Ju fabrikanrn yapıkları sağ am~ 
lı • . 
gıyle tanrnmıstrr. 

~anı . 
ur == Bayındır 

l\1a... ~ 
a == Anlam 

l\1alla.. 1\1 ız === Yavan, boş, anlamsız 

aaıend - G'b· b - ı ı, enzeş 

~rıe • . 
Ö '°" = Tınel = (Fr.) lmmateriel 

h rnek: Bu kitabı her okudukça yeni bir manevi 
/1~ duyarrm. =Bu kitabı her okudukfa yeni bit 
llJeJ h az duyarım. 

Mani, mania = Engel, önge 

Menkabe = 1 • Destan, 2 - (Bak: hikaye) 

Mantık = Lojik (T. Kö.) (1) = (Fr.) Logıque 

Hakim, feylesof = Filozof = (Fr.) Philosophe 

Felsefe = Filozofi = (Fr.) Philosophie 

filolog = Filolog = (Fr.) Philologue 

filoloji = Filoloji = (Fr.) Philologie 

Hayatiyat = Biyoloji = (Fr.) Biologie 

Alikıyat, ilmi asari atika = Arkeoloji = (Fr.) Ar-

cheologie 

Mebhasülbeşer = Antropoloji = (Fr.) Anthropo • 

Jogie 

Grafoloji = Grafoloji = (Fr.) Graphologie 

fJahiyat = Teoloji = (Fr.) Theologie 

Telgı·af = Telgraf = (Fr.) Telegraphe 

Fotoloji = Fotoloji = (Fr.) Photologie 

Hmi nücum = Astroloji = (Fr.) Astrologie 

~ekroloji = Nckl'oloji = (Fr.) Necrologie 

Bakteriyoloji = Bakteriyoloji = (Fr.) Bacteriolo-

gie 

Umülarz = Jeoloji = (Fr.) Geologie 

.fıgantoloji = Jigantoloji = (Fr.) Gigantologic 

Haloloji = Halofoji = (Fr.) Hallologif 

lpoloji = (poloji = (Fr.) Hippologie 

Manzara, tablo = Görey = (Fr.) Tableau. 

örnek: Sergide hiçbir güzel tablo yoktu = Ser

gide hiçbir güzel görey yoktu. 

Manzara, nezan:t = Görü = (Fr.) Vue 
örnek: Bu evin manzarasına (nezaretine) doyul

maz = Bu evin görüsüne doyulmaz. 

Manzume = Dizge 

Maraz = Hastalık 

Marazı müstevli = Salgın = (Fr.) Epidemie 

Marazı mühliki müstevli = Kıran = (Fr.) Epide-

mie mortelle 

(l) Bu söz ile altında gelen terimler için 

ayrıca yazılacaktır. 

Mariz = Hasta 

Mareke = Vuruşak, uruşak = (Fr.) Champ de ba. 
baille 

Marifet = Bilgi = (Fr.) Connaissance 

Maruf = Tamnmış, angın= (Fr.) Connu 

Maruz kalmak = Uğramak 

Masal (mesel) = Masal (T. Kö.) 

Masebak = Geçmiş = (Fr.) Precedent 

Maske, nikap = Yüzlük 

Maslahat = iş = (Fr.) Affaire 

İcabı maılahat = İşin gereği 
Örnek: Onun makamından kaldırılması icabı 

maslahat idi ::::: Onun orunundan kaldrrılması 
işin gereği idi. 

Masraf = 1 • Harç, 2 . Saypa 

Sarfetmek = Saypamak, harcamak 

Masru, ıar'alı = Tutarakh 

Massetmek = Emmek 

Masum, bigünah = Arı, suçsuz 

Masumiyet = Suçsuzluk, arılık 

Masun = Dokunulma2 

.Masuniyet = Dokunulmazlık = (Fr.) Immunite 
Örnek: Masuniyeti mesakin = Evlerin dokunul
mazlığı. 

Maşer (Bak: Cemaat) = Örnek 

Maşrık = Doğu 

Maşuka, maşuk = Sevgili 

Matbaa = Baskı evi, basım evi 

Matbaacı = Basan 

Matbaacılık, tabaat = tsau 

Matbu = Basmır 

Matbua = Basılı 

Matbuat = Basın 

Matem (Bak: Hiizn) = Yu 

Matlab = Dilek= (Fr.) Demandı 

Matlub = 1 - Alacak = (Fr.) A rtcevofr 
2 - lıtek = (Fr.) But 

Mattnahı nazar = Gözdikeği = (Fr.) ConvoftıH 

Matuh = Bunak = (Fr.) Dement 

Mavera = Aıırı, öte = (Fr.) L'au dtll 

Mavi= Mavi 

Mayhoı = Ekşimsi 

Maye= Maya 

Mayi = Suyuk == (Ft.) Llqulde 

Maz.annei ıu = Karalı = (Fr.) Suspect 

Örnek: Polis mazannei sil erb11bıad11n olınl1111 

topluyor. = Polis ksra/Iları topluyor. 

Mubut = Derlitoplu = (Fr.) Arran~, oommı il 

fa ut 

Mazeret (Bak: İtizar) = Özür 

Mazhar, nail = Ermiş 
Mazharı itibar olmak = Elüstü tutulmak 

Mazhariyet, nailiyet = Ergı 

Mazhar olmak, nail olmak = Ermek 

Mlzi = Geçmiş 
Mazlum, mağduı· = Kıyık = (Fr.) Per~cut6 

Mazmun =Anlam 

Maznun = Sanık 

Mazur = Özürlü 

Mebde = Baş, başlantr, başlangıç. 

Mebhut olmak, behte uğramak = Şaşakalmak 
Meblağ, esmanı baliğa = Tutar 

... e mebni = ... den ötürü 

Örnek: Buna mebnıdır ki - Bundan otürüdür 

ki 

Mebus = Saylav 

Mebzul = Bol 
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la, H hnı.)'Cll 6lr IÜLU. 1 
liAtuı giitmefe 6atlaM-. 

Aıwlr• Siifritl, Alı•--. • 
11 ımaıanJan Dcd g~,,.... 
... ~he)'fni inlinteelı, Wabalıft
• eeyreltr1telr. 6frwolı .. •tlen 
JOlmmmak .zoru altuttla balun
ilıılunu ,,azmalıtaJır. 

Ba arada 78ftİ bir ""16 ne İfe 
;rarayabilir? Böyle bir ltarb, ıu 11e-

7G 6u tleuleıin hıncını yatlfhrM, 
.,..,,arını genifletse Je, aul kıtia
DID Avrupa clqmda Uünü de
mektir. 

Antlre SiğlriJin kitabını oku-
7DP bidrdilıten 10nra, Aonıpanın 
6ııcünkii halini anltıtabilmek irin, 
İluanın hatırına, anctılı, düveli 
muazzama' nua Oanwtlı implua
•lllfrına Hrlllİf oldufu Uim , .. 
li7or: Huta adam! 

ANKARA RADYOSU 

Bu akpmki radyo programı: 

19.30 • Ta7yareciain eaati 

19.40 • lluaiki: 

Reıerin batıra defterinden 

Piano: Fcrhunda Ulvı 

ZO. • Çoc-..k bayramı 1Uti 
20.10 • Dana muıikiıi 
20.25 • Muıiki: 

Gourevitch Konserto Mi Mineur 
Gourevitch Caprice 
Vidof Valse Leveline 

Saksafon: Nabat Esengin 
Piano: Ulvi Cemal 

20.45 • Haberler 

lllftlHRtttlHlllllltllllllfttlllRlllltlllUllRHn 
Otuzuncu kılavuz. 

da aylık aboneleri
miz doldu. Gazete 
~önderilebiJmesi • 1• 

çin abonelerin yeni
]Pnmesi. 

Ç D 
Bay İbrahim Tali I 

lıtanbul, 23 (Telefon) -Trakya ıe
MI Japekteri S.,. lbrahim Teli Ankara
ya ıitmiıtir. 

Bay Maurette geliyor. 
lıtanhul, 23 (Telefon) - Uluılar 

aoıyeteai çallfma yurdu tefi B. Maurette 
Ankara'ya gitmittir. 

Yeni yedek subaylarımız 
lıtanbuJ, 23 (Telefon) - Yedek Su· 

bay okulaaı IMa Jd clevreaiadu çdwa 1•
dek ıubaylanmız, buaiin Takıim cumu• 
riyet merdanında aftlt önünde bir ıeçid 
resmi yaptılar ve anıta çelenk korduJar. 
Ceçid reamincle ordu iapekteri oraeaeral 
Fabnttin, lıtanbul konhltaıu tümpa• 
ral Haliı, okula direktörü albay Nuri ve 
birçok tiıtaubaylar ltulunmuıtur. 

İstanbul' da bir otodirezin 
kazası. 

lıtanbul, 23 (Telefon) - Devlet cle
miryollan mühendiılerinden B. Ali. bat
İfyar B. Oıman dün akşam motörcü Su· 
reyyanm ,üriittüfü otoctirezinle yolları 
,....ken Kurbatalı dere yakınanda ma

llİMnm dincili kmlmıt •• otodirain 
41eftilmittir. içindekiler hafif yaralan. 
mqlardar. 

Ülkede Çocuk Bayramı 
Ankara, 23 (A.A.) -

Uıak, Bafra, Zafranbolu, Çanak.ka
le, Tekirdağ, Muğla, Aksaray, Karabi-

aar, Erzincan., Zonguldak, Mara,, Çan
kırı, Kırklareli, Samaun, Trabzon, Kars, 
Denizli, Kütahya. ve ülkenin diger yer
lerinden alınan telyaaılarında Kamuta
yın ilk toplantısınnı yıldönümü ile ço
cuk bayramının güzel törünlerle kut
lanmıı söylevler verilmiş ve şenlikler 

yapıhnıı oldu~u bildirilme-ktedir. 

y u K L A R 

o 

İzmir tramvaylan 
belediyeye geçiyor. 
Belediye reiıi Dr. B. Behcet Sa

lih Uz'la tramvay idareıine neza
ret etmekte bulunan Dr. B. HulO- \ 
si, All&Deak iıkeleai ilerisindeki 
tramvay depoıuna giderek beledi
yeye devredilecek tramvay araba
larını, hayvanları vesaireyi gör· 
mütlerdir. 

T eaellüm muameleai bqlamak 
üzeredir. Hepsi de belediyeye se
çecektir. 1 mayıatan itibaren atlı
tramvay, lzmir tarihine karıımıt 
bulunacaktır. Hayvanlarla araba
lar Kartıyakaya kaldırılarak ora
da kullanılacaktır. Kordonda kal
dırım tamiri devamdadır. Bu iti
barla, tramvay rayları azar azar 
aökülecek ve onlar da Kartıyaka
ya ıötürillerek Kartıyaka'nın es
kimif, bozulmut ray kııımlarmm 
yerine di>fenecektir. 

Atlı tramvayların mayııın bi
rinci ıününden itibaren itletilme
meai dolayııile açıkta kalacak 
memur, vatman ve sairenin mikda

rı 74 dür. Kanunen bunlara ikra
miye veya tazminat verilmesine 
dair bir kayıd yoktur. Bununla be

raber liman itleri ıenel direktör
lüjü bnulara tazminat veya ikra
miye verilmesi için bazı teşebbüı
lerde bulunacaktır. 

Tramvay idaresine aid ahırlar
la diğer binaların arsası sahibli
dir. Belediyece bu arsalar istimlak 
edilecek ve ahsrlarlR diğer binalar 
yıkbrılarak burada güzel bir park 
yaptırılacaktır. 

Beledi1enin itleteceği otobüa

ler ya kendi namına veyahud mu

kaveleye bağlı bir anlaşma ile o
tobüscüler namına iıletilecektir. 

Romanya üniversitelileri 
İstanbul' da 

lıtanbul, 23 (Telefon) - Bugün teh
rimize gelen Romanya ünivenite:ileri 
Takıim çocuk '-,.,.amma aid tören:le 
bulunmutlardır. Tören bittikten sonra 
romanyalı okulablar anıt önünde topla
narak ve romen • türk dostluğu için 
kartılıkh söylevler verilmittir. Oniverıİ· 
teliler koro halinde erk·nlik martırnızı 

romen uluıal marşını aöylemiılerdir. 

Patrik Fotyos hasta 
1stanbu1, 23 (Telefon) - Rum Patri 

ği Folyoı bir haftadır hastadır. Bugünkü 

rumca gazeteler kendiıine bakan doktor· 

lann patrikte fazla yorcunluktan dolayı 

barsak haatalıtı olduğundan lceıin bir 

iıtirahat aerekli sördülılerini yazıyor

lar. 

Top oyunlan. 

Ankara Futbol Heyetinden: 26. 4. 93!1 

cuma günü yapılacak lik maçtan. 

1 - Muhafız Gücü-Altın Ordu ikinci 

takımları. Saat 13 ele, hakem Sedat Akça. 

2 - Muhafız Gücü - Albn Ordu bi 

rinci laknnları. ıaat 16 da, hakem Obitz. 

Not: C. H. Partisi tilt maçlan 3 ma. 

yıı 935 cuma gününden itibaren başhya

calrtır. 

NALLIHANDA ÖNEMLi 
GÜREŞLER 

Nallıhan Çocuk Eairgane ~mu 

kolu tarafından çocuk haftası münaıe

betiyle alaturka gÜJ'e! tertib edilmit

tir. 
Bu güreıte Türkiyenin meırur pehli· 

vanlarından Kara Ali, Tekirdaih Hiiae

yin, Mülayim ve daha birçok tanmm•1 

pehlivanlarımız giıreıeceklerdir. Kurum 
güre, birincilerine önemli ikramiyeler 
verecektir. 

Gifmlelm 

IYt iŞ 
(Ba~ı ı. rncı sayıl da) 

da hepimiz için de yıkımlı olur • 
Bizde her gün ıt değıttiren it • 

çiler gorulmektedır. Burun su ati 
yaparken, yarm batka bır itin ba• 
ıına geçmiştir. Bunun anlamı fU • 
dur ki, o yurda::.; giri~tigi i;ler.!211 
hiç birinin ustası değ ld"r. Ve bu 
gidit ile de olamaz. Onun ı:;ia 
yaptığı feyler çurüktur, geçicidir • 
O, bunlar ile fÖyle böyle geçinir. 
Fakat uluaal ekonomi bakımındaJI 
bu biçim çalışmanın büyük bir d .. 
ğeri yoktur. Çünkü işlere dayanaa 
bir ekonomi verımli olamaz. O ü
retici olmaktan ziyade yoğalbCI 
bir ekonomi biçimidir. 

Çürük ucuz, sağlam pahabdall 
her vakit daha pahalıdır. Kötü it
lerde ucuzluk, yalnız onJan ya • 
panlar için vardır.. Alanlar içia 
değil •• Çünkü bu itlerde yalma 
yapan, çalıpnadıiı yerde çalqamt 
gibi görünmüt ve ona göre para 
alınqtır. Her yurddqın keneli 
emeğini değerinden çoğa satma • 
ğa kalkışması, yalnız it bakımın • 
dan dejil, ahlak baknnıodan ela 
uluı Y&f&YlfUWI uyuuaau• bo:IU' .. 
En sağlam ulus Y&f&7Jfı, JW'ddat
lar arasında kartılıkb güYen Ye 
saygının çok yer tuttuiu YataJll
tır. itlerin iyi ve temiz görülme -
mesi, bu kartılıklı güvenin mey• 
dan almasına enıel olur. 

Akıl veya el iti olaun, temiz ve 
iyi iti öğrenmek ıerektir. Her 
yurddat canımn istediği gibi d .. 
ıil, itin tekniğinin gerektirdiii gi
bi it görmelidir. Sonra iıter dev• 
Jet işleri alamnda, ister özel iıler 
alanında olsun, her kötü itin bir 
sayıflD&sl bir sorıuau olmalıdır. 
Eğer devlet veya yurddq iyi ve 
kötü iti &yumakta çok duygulu 
davranırsa, iyi it kötüsünü kovar .. 
Ve iıçiler de ona göre çalıımafa 
baılar .• Girdiğimiz yeni ilerlemeı 
ve yükselme yolunda ancak temb 
ve sağlam iş ile hız alabiliriz.. 
Devletçe ve ulusça, bu konu üze • 
rinde de it1emekten geri kalma • 
malıyız. Zeki Mesud ALSAN 

~eCJar (İstinadgih an1amın6) == Söylıe 

Medar (Terim) = Döngül 

MeMuat Verinç, çıkan (Banka terimi) = (Fr.) 
Sortie 

Mehd Beşik 

Meiifa = Sürsün 
Menfi = 1 - Sürgün = (Fr.) ExiW 2 - Meafil! 

= (Fr.) Negatif 

buren (Bak: Cebr) = Zorun = (Fr.) Par con
trainte, fOl'dment 

Örnek: Bu işi g6nlil Lsteğiyle değil m cburcn 
7aptım =- Bu İfi giSaiil ·m.iiyle deııl ııorun 
yaptım. 

Mecburi (Bak: Cebr) = Yükümsel = (Fr.) OLli. 
ptoire 

Örnek: Bu vazifeyi ne kadar vahim olursa olsun, 
ifa etmek mecburidir = Bu ödevi ,,. kad r ğu 

olursa olsun yerine getirmek yükümseldir. 

•ıchriyet (Bak: cebr) = Yüküm, zor (Fr.) 
ObHgation 

........ olmak ıs Z...u dtaJH rlsı zoru altında 
..... 1r .............. k 

ll.clia, heyet Kurul= (Fr.) Assambl'c, c:oıı•tı 
Omek: Dil Heyeti düıı toplandı. = Dıl kurulu 
dlln toplandı. 

r91Cffilb = Tutkun 

Tutahnak 

'1111mııa = Yıiınak 
örnek: O giJn pbria ıMydaıu bir iöyll naecnm 
oldu - O gDn şehrin meydam bir kiJyltı yığı

•iı oldu • 

~- = Top, tümel 

n = Çılaın, deli 

= Yatak, akai 

.. 

Medan maİfel = Geçinecek 

Meddü cezir Yayın çekin 

:\ edeni - Soyıal 

ledfen = Kabir 

1°dfun =Gömük 

Medh (meth) 

Medhal = Girit 

Ovrü = (Fr.) Eloge 

Medhar - Yıila = (Fr.) Entrep6t 

MedMal = Ayıp, ayıpla 

Medhutü münhezim, muzımhiJ - Sa.,... 

Medid = Uzun, ıürekli 

Medine, belde Site 

Med'üv - Çağnk. çair* 

Medyun = Borçl~ nrecıekli 

Mefer, mahalli firar - Kaçıl 

Mefharet (Bak: iftihar) 

Mefhum = Oklem, kavram 

Mefkure - Olkü, icleyel (T. Kö.) = (Fr.) Jd~al 

Mefkurevi kılma = lcieyelleıtirme 

Mefktirevi kılmak - ldeyelleıtirmek 

Mefluç = Kötürü'!'t inmeli 

Mefkud == Yok, yitik 

Mefr.ış = Döpli 

• dd'r .. .at l>öfeme 

·••e ... det ,(Bak: Feaad) 

ıltaeh..ıo - Tutkun 

c\iett';!n ve meahur olmak= Tanıımak = (Fr.) Etre 
charme 

, Meftar = Bezpn, bıkkın 

Mehabet, heybet = Aybat 

~ Meharet 

J ıehaz 
Uzluk = (Fr.) Adresse 

Kaynak 

M hcur = Ayn, ırak, usalr 1-Talalllllf, ...... , 

Alanç, sirea (Banka terimi) -=- (Fi'.) 

Melfuf Dürülü - (Fr.) lnclua, ci-joint 

Mehib Aybar 
Örnek: Mehib bir asker = Aybar bir asker 

Mehtab - Ay aydınhiı, ay ıpğı, baykır 

Mekiri Yüket, yük hayvanı 

Mekı Eğlenme 

Mekteb Okula (Fr.) Ecole 

Mekulat = Yiyecek 

Mel'abe = Oyuncak 

Melahat = Sevimlilik, ıüzellik 

Meliz - Sığınak (Fr.) Asıle, refuge 

Melbusat = Giyecek 

Melce - Sığmak 

Meleke, rüıub - Yordam, melelıe (T. Kö.) 
Örnek: Oaua yuı iıleriad~ büyük melelceai ı-u. 

Onun yazı işlerinde büyük yordamı var. 

Meluf - Alıtık 

Mekan= Yer 
Meknuz = Gizli, gömülü, saklı 
Mekr (Bak: Hile) 

Mekttif = Açık 

Memduh = Otet 

Memer = Geçit, ge~ek 

Memen (Bak: MeJb) = Sıiınak 

Memliha =Tuzla 

Memleket - Olke, memleket (T. Kö.) = (l'r.) 
Pays 

Memlti -= Dolu 

Memluk = Karüat 

Memnu - Yasak 

Memnun = H~nud 
Memul = Um.alur 

Memm = hyar 
Menaat = Sarplık 
Meaam=Uyku 

Menba - Kaynak 

• 

Menetmek Y aaak etmek, abko,....lı, önüne ıes-

JJMlr. msel olmak. 

Menfaat == Aıığ, çıkar, fayda 
Menhıatperest = Auial 
Menfez = Aiız. düden 
Menfur, müıtekreb = iğrenç, b1uİDf 
Menhuı, meı'um = Uğursuz 
Menku = Haılama 
Menkiib = Dütmüt 
Menkübiyet, nekbet = Düşkü 
Menkul = Taııtlı = (Fr.) Mobilier, meub1e 

Meaai = Unutulmut 
Mensubiyet = Soyundan ıelme, kapılannuthk. ,,,. 

mitlik ,yamanınqlık. 
örnek: ı - Onan Bttreno1 sülllmne ... ,,...., 
yeti vardır. = O, Evreaos soyııadu 6•1111Mllr. 
Z - Size mensubiyetle mültehirim • Süe ..... 
lanmış olmakla kTVamyorum. 

Menıuc:at = Dokuma = (Fr.) Tiau 
Mente = Çıkai, k6ba 
Menuı = luruk, abtkm 
Menzil = Konak 
Mepbaı = Sözllaıı = (Fr.) CM1'ftre 
Mephut -= Şatlaa 
Mepıutan - Düzce, diz= (Fi'.) Simplement 

Mer'a = Otlak 
Mllelı= ..... (T.Kö) 

Merkep (Rükup'tan) = 8İllİt 
Meram = Meram (T. Kö.) 
Menret = Aabk 
Merasim = Tören 
Merasim (Efkll anlamına) - s-;a. 
Mert.ut =- Saib 
Merbutiyet ~ Baiblık 

Meni - - ....... 
Örnek: Her iş mercii aidJaıle 

=- Hu İl kendi bapurağında ı6r0lebilh. 
Merd.:: Er 
Merdane (Yaraç adı) = Yu•I' 
Merdiimairiz = Y alkız 
Meremmet (Bak: Tamir: 
Mergup, muteber = Ceçlriı 
Merhale = 1 • Konak, 2 • Yü..._ 

Merhamet - Acıma 

Merh-..t etmelı - Ac:nn$ 

Merhanietli = Aar 
~ Aeaau-
Merhem = Sürgüç 
Merhun = Tutuk, tutul&& 
Rehn Tnt11 
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Arsı1ılu al ){af ııılık k.oııgre iııiıı diinkü lOf)l:~ııtıs 
loslwva mektubları: 

Sovyet filmi ile Avrupa ve 
Amerika filimleri 

Bütün güzel san<ttlar ıçinde Rusya i~in en mübim olanı sinemadır. 
LENiN 

Sovyet sinema:;ınrn en bıiyük dostu Sralin'dir. AYZENŞTAYN 

Uzun zaman sinemayı alaya al
dun. Sinema bana dar kafalı, teo
bel ruhlu inaanlarm bayağı ve 
ucuz bir eğlencesi gibi geliyordu. 
Sinema salonlarını dolduran ka -
labalığa içimden acırdım. Kendi
lerinin de sık aık budalaca bul -
dukları filimleri seyre koşmaları 
tuhafıma giderdi. Hele toy genç -
lerle kuş beyinli kızların Bebe Da
niels' den, Billie Dove'dan, Greta 
Garbo'dan, Willy Friycsh'den, 
Güstav Frölich'den, A. Menju'dan 
daha adlarını bilmediğim bir sürü 
Yıldızın hususi yafayışlarından, 
hangi rolde muvaffak oldukların -
dan ve kimi bırakıp kiminle aevit
ıneğe başladıklarından söz açma -
ları, bazılarını taklide kalkma
ları beni sinemaya karşı büsbütün 
soğutmuştu. Ancak Moskova' da 
Rsu filmi ile kartılaştıktan sonra
dır ki sinemayı anlıyabildim ve 
sinemanın estetik bir heyecan ver
mek için dikkat ve emek istiyen o
rijinal bir sanat değerile inkılap
çı ülkelerde yığınların terbiyesin
d_; en köklü rolü oynayacak bir 
sıl;ih olabileceğine inaodıın. 

Şimdiye kadar görmüş oldu · 
ğurn filimlerin başlıcaları eski ıa
nat eserlerinin sahneye konmasın
dan ibaretti. Mevzuları da edebi 
mevzuların kopyesinden, adaptas
yonundan haıka bir şey değildi. 
B-:.ınlara bir parça musiki ve biraz 
dekor katıyorlar ve şantajcı bir 
g&zetenin yazı başlıklarından bir 
nd bulup takıyorlar ve filim mey
dana geliyordu. Kopye ise asıldan 
aşağı olacağı için film de tabii o
larak falc~r bir taslak oluyordu. 
Böyle o ca fakirliği örtmek için 
lek bir yol kalıyordu. Bakışları bi
le bir şehvet olan güzel yıldızları 
Öne sürmek ve mevzuun düşünce 
Yoksulluğunu güzel yıldızlarla 
Örtmek. ... 

Bu vaziyette sinema ne bir sa
nattır, ne de bir terbiye yoludur. 
Sadece para kazandırmağa yarı · 
Yan ülküsünü kaybetmiş, neye ya
radığı belirsiz bir iştir. Avrupa ve 
Amerika sinemaları işte bu dert· 
le cılızdır. 

Avrupa ve Amerika sinemala
rının bu genel kangrenini daha iyi 
ortaya çıkarmak için batı sine-
ınasının nasıl alışveriş şartları 
içinde yaşadığına bir göz atmak 
gerektir. Sözü fransız münekkit -
lerinden L. Pierre Quint' e bırakı
Yorum: 

" Bütün dünya filimlerinin 
Yüzde seksenini Amerikalılar ya -
Pıyor, ya '•11z bu hesap birçok ıey
ieri aydı l atabilir Amerikan sine· 
masını ellerinde tutanların - bir 
kaçı müstesna - aptallıkları beyin· 
lere durgunluk verir. Sinema işin· 
de yalnız bir sınıf hakimdir. Ara 
cılar, fabrikalardan filimler alıp 
sinema salonlarına satanlar. Sanat 
anlayışından payalmamıf bu adam
lar "biz hizmet ettiğimiz halktan 
daha budala değiliz.,, diyorlar. Ve 
bu sanatta kanunu onlar yapıyor · 
:ar, piyasayı istedikleri gibi kul • 
anıyorlar. Bir filmin muvaffak 
~ayılahilmesi için dokuz milyon 
ınsan tarafından beğenilmesi ge· 
rek olduğunu söylüyorİar. 

h 
~ ~ktörlerde de aynı düşünüş 
akımdir. Genç kahraman (?) 

tığ gibi atlet Douglas "üç milyon 
dolara mal olacak bir filmi çevi • 
receğim günü bekliyorum.,, diye 
haykırıyor. İ§te sinema böyle bir 
rvre icinde olgunlaşmağa çaba -

1 ~Yor. Buna bir de bu çevrede ah
. a.._kın pek seyrek birşey olduğunu 
tlaye edecek olursak sinemanın 
ile korkunç bir bataklıkta çırpın • 
dığı kendiliğinden belli olur. Si • 
be111ayı yalnız fırıldaklar, ıöyle • 
bıesi oldukça güç menfaatlar Ye 

türlü türlü politikalar idare et -
mektedir. Bugün Fransa'da sade· 
ce kapıcı kızı romanlarını çevir • 
mekle geçinen bir sosyete bütün 
öteki firmaları yutmak, hepsini e
linin altına almak üzeredir. Fran
sa' da doğru yolu arayan hür dört 
beş sahneye koyucu vardı. Bunla
rın üç tanesi iş bulmak için bu 
tröstün emri altına girmeğe mec -
bur oldular; dördüncüsü de bu -
günlerde konturatosunu imza ede
cek. Onlardan yalnız Scribe'in 
yahut Saddou'nun komedilerini 
çevirmelerini istiyorlar.,, . . .. 

Garp sineması hakkında ıyı du
tünür .serbest fikirli münekkidin 
ıözıın'e hiç bir şey ekliyecek deği· 
Hm. Zaten bu uzun ön sözü de 
Sovyet sinemasının şuurunu . ~e 
metodunu daha iyi anlatmak ıçın 
yaptım. 

Sovyet sinemasına gelince on
da Avrupa ve Amerika ıinemala -
rındaki şatırtıcı ıakatlıkların hiç 
biri yoktur. Çünkü batı sinemala -
rını sersemleten rekabeti kökün
den söküp atmakla en büyük iler -
leme adımını atmıştır. Bununla 
beraber hemen şunu da aöyliye -
lim ki Sovyet sineması da bugün 
mükemmel olmaktan çok uazktır. 
Daha onun Avrupa ve Amerika -
dan öğreneceği pek çok şeyler var
dır. Nitekim bütün sahneye koyu
cuları yabancıların tekniğinden, 
operatörlerinin muvaff akiyetli e -
serlerinden, şeritlerinin yüksek 
kalitesinden, sesli sinemayı teat -
ral durumlardan kurtarmaların -
dan, muhavereleri çok tabiileştir· 
melerinden imrenerek bahsetmek· 
tedirler. 

Sovyetlerin kuvvetli tarafı, 
açık, sınırı belli düşüncelerle bes
lenmiş olmalarındadrr. Bu bakım· 
dan rus filmi Avrupa ve Amerika 
filimleri karşısında tam olarak 
benliğini ortaya koymuştur. Sov · 
yet filimleriyle batı f ilimlerinin 
dokumasının biribirinden pek 
farklı olduğunu anlamak için bir 
tek sovyet filmini ıeyretmek ye -
ter. Zira hepsinde hemen hemen 
aynı hava, aynı iklim, aynı atılış 
göze çarpar. Bütün filimlerinde 
ruhuna kadar markaizmin ateşli 
sinmemiş hiç bir parçası yoktur. 
Sinemalarını tayin eden şey yal • 
nız ihtilalin prensibidir. Ekran -
larında bildiğimiz göreneğin "kah
raman _ yıldız,, tipi yoktur. Asıl 
kahraman yığınıdır. Sanatkirl~ -
rı ancak bu parola ile coşturan ıh
tilal mevzularına yakınlaşabili -
yorlar. Ve gene böylelikle. on beş 
yıllık tarihi olan Sovyet sıneması 
yabancıların tesirinde~ kurlu!~.· 
yor, ve asıl sinemanın ıç estettgı· 
ne varıyor. 

Bundan başka önceki yazıla -
rımda söylediğim gibi sovyetlerin 
köklü ülkülerinden biri de rea
lisme' dir. filim biteviye muayyen 
bir bolşevik ve mauyyen bir çevre
de bolşevik işini yaparken ~ös!e• 
riyor, ve daima hayatın nıkbın, 
bir görünüşünü yaratmağa uğra • 
şıyor. Eğer Sovyet filminde göze 
çarpan kahraman varsa - tabii yıl
dız anlamında değil - o kahraman 
daima sevinç ve hayatla taşkın -
dır. Bazan pek vakur ağırdır. La· 
kin sırasında gülmesini de bilir. 
Her zaman realisttir. Eğer hazan 
romantik davranırsa güzel yarına 
güvendiği için böyledir. Tam ma -
nasiyle geleceğin adamıdır. Bağlı 
olduğu fabrikanın, içinde yaşadı-
w 
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yakanın ve bütün memleketin 

~ertlerine ve sevinçlerine ortaktır. 
Feragatle ve atılganlıkla dol~d~r. 
Lakin atılganlığı her zaman ıhtı • 
lalin prensiplerine uy~?~ur:. ~~
aittir; basitliği ile seyırcıyı huyu -

• 

İstanbul, 23 (A.A.) - Arsıulusal ka
dınlar kongresi, bugün öğleden önce ve 
sonra, Bayan Korbet Aşbi'nin ba§kanh
ğı altında yaptığı iki toplantıda, kadın
ların türlil hukQmet sistemlerindeki ye

ri sorumiyle uğraşmıştır. 
Lady Astor verdiği aöylevde, İngiliz 

kadınının yerini anlattıktan sonra bil

hasu ~unları söylemiştir: 
"- Dünyanın en akıllı insanları, "da

ima birlikte muhakeme edelim, birlikte 
düşünelim,, demişlerdir. Kadının oy hak· 

kı olmıyan yerde. hakikiğ demokrasi o
lamaz. Bir defa, büyük bir devlet ada
mının memleketimin kadınları adına söz 
söylüyorum, dedigini işittim. Bu, knbil 
midir? Tabii ki hayır .. Parlamentolard _, 

kadınların da temsil edildiği memleket
lerde, daha makul bir hilkumet vardır. 

Kadınlıgrnın geleceği hakkındaki gö

rüşünden dolayı Atatürke karşı minnet
ler duyuyorum. Kendisinden sonra ize· 

rinl devam ettirebilmeleri amaciyle, teş

kilatlarını muhafaza ve takviye etmeleri 
için türk kadınlarına müsaade etmesini 

bütün kalbimle dilerim. Bu izer durma
malıdır ve Türkiyenin iyiliği için büyük 
efden sonra dahi yaşamalıdır. Türk ka

dınları, bütün erkleriyle bu yeri yaşat-

maya çalışabilirler.,, 

Lady Astor·dan sonra söz alan, Bi'\· 

yan Hridnova, Çekoslovak kadınlarının 
yerini anlatmış ve hakikiğ demokrasi· 

nin kadına, şahsi gelişme imkanını ve 

kendi kendine erbestçc tasarruf edebil
mesi hakkını vermei:inin luıumtu oldu -

ğunu söylemiştir. 

Bayan Voska da, kadınların sosyal 

kayıtsızlıklarını mevzuu bahsetmiş ve 
bu gidişin sebeb ve sonuclarını teşrih 

ettikten sonra, Lehistan kadınının yeri 

hakkında genel bir icmal yapmıştır. 

Bundan sonra kürsüye gelen Mis 

De Pickon-Turberville, ingiliz kadını -
nın yerini teşrih ve lngiltere'deki de

mokrat hükfunet sisteminden sitayişle 

bahsctmistir. 

Mis Picton'dan sonra söz .alan Ba -

yan Necile Tevfik, Türk kadınının bu

günkü yerini anlattıktan sonra, kadı • 
nın tamamiyle erkek başatlığı altında 

bulunduğu daha dünkü gilnlerle, cu • 
muriyet ve Atatürk sayesinde, öntlnde 

bütün kapıların açılmıt bulunduğunu 

gördüğü bugünler arasında bir muka • 

yese yapmıştır. 
Celse esnasında, kongre ta.rafından, 

ler. Kendini sevdirir, ve taklit et
mek istediğini uyandırır. 

Bunun içindir ki Sovyet filim
leri festivalde çok beğenildi. Av
rupa ve Amerika filimleri iıe so· 
luk göründüler. Ve Sovyet sanat
karları batı f ilimlerini manasız, 
bayağı bulduklarını ve bu köhne 
şeyler için harcanan istidatlara ve 
emeklere acıdıklarını açıkça aöy -
lemekten çekinmediler. Rus mü
nekkitlerinin hükümlerinde taş -
kınlık ettiklerini söylemekle bera
ber Avrupa ve Amerika sinemala -
rının da büyük bir buhran içinde 
olduklarını tasdik etmemek doğ -
ru olmaz. Y ıllardanberi gördüğü
müz şeyler ya Afrika çöllerinin 
vahşi hayvanları, ya geçmiş in va
kalarına ait senaryolar yahut mü
zik hol işi açık saçık şehvi filim • 
lerdir. Bunlar olmadığı zaman • 
larda aldatan karı, aldanan koca 
ile bitmez tükenmez yılan hikaye
si kabilinden aşk ve ihanet masal
landır. Bunu zaten avrupah ve 
amerikah sinemacılar da açıkça 
söylemekte ve bu buhrana çare a
ramaktadırlar. Daha şimdiden bir 
çok uluslar sinemayı başı boş bir 
halde bırakmamagı ve devletin 
eline vermeği duşünüyorlar. İtal
yanlar tıpkı sovyetlerde olduğu 
gibi sinemayı devletin inhisarı al· 
tına almağa hazırlanıyorlar. An • 
laşılıyor ki inkılap ülkelerinde si
nemanın rejimin silahı olması için 
mutlaka bir bağ ile bağlanması ve 
daima devletin kontrolu altında 
bulunması gerektir. Bunun için 

1 
gelecek yazımda sovyet sinema teş 
kilatından bahsetmek istiyorum. 

Burhan Ümit TOPRAK 

Tllrk Kadıalsr Blrllll Başkanı 

Cumur Reisligine ç.ek.ilen aşağıdaki tel
yazm okunmuş ve çok alkışlanmıştır: 

ANK.ARA'OA CUMUR REISl 
ATATORK'E 

Ar11ulu.al on ikinci kadınlar konıre

ıi, uluaal bayram münasebetiyle, ıize ve 
türk ulusuna bütün tebriklerini ve en 
iyi dileklerini bildirir.,, 

Bu toplantıda, memleketlerinde.ki 

kadınların durumlarım anlatma.k için 
daha bir takım üyeler töz a87lemt9l r • 

di.r. 

. 
Baysa Latife Bekir kürsilda. 

lıtanbul, 23 (Telefon) - Anıul 1 
kadınlık kongresinin yarınki toplnnhslh· 
da türk delegeleri içinde Y eıilny kuru
mu Üyelerinden olanları bir örne ile ç· 

kiye kartı olan ıavaşta ıı.nıulusal kadın· 
lar birliğinin yardımını iıtiyecektir. )' e

şilay·ıa yaptığı ara§tırmalara göre y.ır· 

duınuada içki içenlerin ve hele r.k.ama
ların My111 Avrupaya göre azdır. Yqı.I 

ay bunlar hakkında Ankara'da toplana· 
cak albncı uluaal tıb kurultayı ile Lon

dra' da toplanacak ar11uluaal ıinir haıta· 
lıklan kurultayına bir rapcw lıazırlamrk

tadır. 

Türk Kuşu uçucu üyelerinin toplaııb~ı 

Türk Ku§u uç.ucu Dyelttl dDn Mat onyıdMı bir toplıatı yıp..,ı.r vı Rt1•
yadan getirtilen usmanlarlı tınışmışlaıtlır. Bltfhn Çoruh. Sıylıvı Bay ,..,.d 

BuJCJı; tıyılerı iyi bqsrrmlar dilem4tir. 
tiyeler bu alqa.m tekrar toplınard hangi nıtlerde ~lııaoalclarıoı vı ,.ıı~ 

mc programlarını tısbit ıdıcıklırdir. 

Stresa konfernnsrmlan iki resim· Sağdan Fransa B bakanı Flanden, lııgilurt 
Başbakanı f.1akdonald, lt:ıl}.ı Sasbakanr Muso/ini ve Fransa Dış lılcri Bılıını 
Lava/ bir ar da. 

/kinci r s.'m: Strcs:ı .on! ~r.ır: mın t :ıl • ı s ıyd:ı alınmı" olan enstantan• 



SAYIFA 4 

Barışı istemek 
Almanyamn mecburi askerliği kabul 

etmek suretiyle Veısay andlaşmasına 

lar.şı yapcığı ilk açık hücwndan sonra 
Fransa'da büyük bir heyecan hüküm 

•lirmektedır. Birçok kimseler Fransa -
am Almanyaya kuvvete başvurmak su
retiyle bir ders vermesi ve onu ödevle
rine çağırması gerekeceği fikrinde bu

lunurken birçok barrş.severler de her ne 
olursa olsun sava.şa götürecek hareket

l•rden kaçmılmak lüzumuna inanıyor • 
lar. Bu sonuclardan bfri olan sosyalist 

]an Gehenno, iransızca Ôrop mecmu • 
asrnda §U dikkate değer yazıyı ne5ret -
mi~tir: 

Bugün sokakta bir adamın Hitler -
den bahsettiğini i~itiyorum- "ne yapa
lım, diyordu, bir delinin çılgınlıklar 

yapmasına mani olunamaz..,, ve bu adam 
kendisinin delilikte Hitler'den daha 

ileri gitmiş olduğunun farkında eğil • 
eli. Yarın savaş olabileceği fikri kafala

ra yerleşiyor. Şimdiden bir takımları 

artık haı:ıbm önüne ge~ilemiyeceğini ya

zıyorlar. Barışı istemek için bütün ak • 

1unıza sahih olmamızın gerektiği zaman 

gelmiş.tir. 

•••• Çoğun bizden büyüklerde gör
düğümüz aynı hatayı biz de işliyecek 

miyiz? 

1914 adamları barışı istemediler, 

çünkü harbın önüne geçileme:& olduğu 

fikrinin yavaş yavaş kafalarında yer • 
leşmesine izin vermişlerdi. Sıyasaları 

harbın önüne geçmek değil, onu gecik -

tirmekti. Onları böyle bir belbağlamıya 

götüren ne oldu? Umudlar. Herkes ken

disinin harbı kazanacağına inanıyordu. 

Daha asilce düşünenler de hu barb gü
zeyinde dünyaya tasarlanan kültürlü, soy 

aal bir yaşayış 9ek.li verilebileceğini 

umuyorlardı. Sonuc ortadadır. Yenen ol
madı, herkes yenilmişti. BUtün Avrupa 

barab oldu. O r.amandanberi yaşamak 

için didiniyor. 

Bugün de bizi aynı zafa ve aynı bel 

bağlamaya götürecek olan umudlan içi
mizde kovalamak ve yoketmek gerektir. 

Çünkü, hemen şunu söyliyeyim ki, 

ben kendi hesabıma yeni harblardan 

"top yapıcılar,, ve kapitalistlerin suçlu 

olduğuna inanamıyorum. Her birimi -
zin, yalnız harb fikrini kabul etmekle 

bile, bir harbta me;;uliyctimiz vardır. 

Ve "top yapıcılar,, bizim zaaflarımız boş 

inanlarımız ve hazır fikirlerimiz olma

sa bir iş göremezlerdi. 
•.•. Bir hükfımetin bizim hitlerizm 

dii§manlığınıızdan nasıl asığlanabilece

ği gözönüncledir. Bize diyeceklerdir ki, 
Alma.'lya ile harbetmiyoruz. Hitlerizm
Le, Ilitlerle çarpıı~ıyoruz. Ve baskı altın

da bulunan alman ulusunu kurtarmak 

için biz sava~ gideceğiz! gene böyle, 

iki yıl önce, Musolini'nin faşizmini yok 

etmek çin bizi İtalyaya karşı harba gön

derebilirlerdi. 
Kendimizi kaptırmamamız ~ereken 

boş hayallerin bir çeşidi budur. Alman

yada hitlerizmle barış arasında, ben ba

rışı seçerim. Hitlerden kurtulmak alman 

ulusuna dfü~er. Onu başında tuttukça, 

Ititlerle harbetmenin alman ulusiyle 

çarpışmak olacağı düşüncesindeyim. 

Aynı boş hayalin daha tehlikeli bir 
şekli de şudur: Sayıları gittikçe büyü

yen bir takım devrimciler bundan böyle 

ya devrimi veya harbx seçmek zorunda 

kalacağımızı düşünüyorlar. Harb fikrini 
kabul ediyorlar, bunun önüne geçile;nez 

diyorlar, çünkü harbtan devrim çıkaca 

ğına inarıryor'ar. 

Cevab olarak diyeceğim ki, alman u

lusu hiç bir zaınan bu kadar birleşik ol
mamıştır ve ona karşı açılacak her harb 

ulusal olmaktan kurtulamıyacaktır. Hiç 
şüphesizki, harb, uzamakla devrimci o

labilir. Fakat rarbtan sosyalist bir dev

rim kadar façist bir devrim de doğabi
Jir. Ve daha ileri giderek diyeceğim kı 

barışla, sonucu harb olacak bir sosyalist 
devrimi arasında seçmek gerek~e gen'! 

barışı tercih ederim. 

Mond mecmuasına gönderdiği bir 

mektubta Romen Rolan yazıyor: "Harb, 

onun etrafında bütün ulusu yabancıya 
karşı toplamakla, ancak Hitler diktatör-

lüğünün işine yarryabilir. Aynı zaman 

da Almanyayla harb eden devletlerde d~, 

ondan daha eyi olmayan diktatörlükler 

ortaya çıkarır ki, bu da ancak karşı tara
fın gizli emellerine uygun düşer. Hitle

rizm için öldürücü olan savaş değil ba
rıştır.,, Ve bu düşünce mantığın ta ken

disidir. Fakat devrimci boş hayal bir Ü· 

çüncü şekle de bürünebilir. En eyi dev

rimciler arasında harbın önüne geçilt· 

Ankara Nebatat Enstitüsü 
Yurdumuz, birçok iklimler bitkile -

rini içinde bulundurmak dolayıaiyle 

pek zengindir. Fakat §imdiye kadar bu 

alanda esaslı bir araştırma yapılmamış

tı. 1870 de İsviçreli Boissier doğuda 

yaptığı ilmi seyahatte, Flora Orientalis 

adlı florada Türkiye, Balkan memleket

leri, İran, Afgani~tan, şimali Hindistan 

Mısır, Arabiı.1:an ve yukarı Afrikadan 

bir haylı yerlerin çiçeklerini teşhis et

mişti; fakat nisbeten kısa bir zamanda 

ve pek dağınık ve geniş yapılan bu araş
tırmalarda ülkemize aid izler pek azdır; 

derin değıldir. Memleketimizin ilmi 

ekonomik, önemi aşikar olan filorasınm 
eksikliğini gôzönüne getiren tarım ba

kanlığımızın bundan iki sene evel An • 
kara nebatat enstitüsüne getirdiği pr 

fesöı Bay Krau~e, yardımcıları ile ilk 
defıı olarak ciddi bir surette, Türkiye 
florasını pek kısa bir zamanda 5000 çe

tıdden fazla bitıuleri teşhis ve tasnif et· 
tırmiş. mtıeaddit He.-biye mecmuala -

riyle modern ve o nisbette takdire de

ğeı bir biçimde enstıtü müzesini ve la-

-ıtuvarlarmı süsk~ ·=ş ve ilmi a.aş

tnmalar için temel olan materyeli te • 

mır: etm i ştir . 

Enstitüde göı düğümüz bu zengin 
nebatat mecmlıao;,iyle herşey tamam -

lan 1 .. ş ol mu~ or. Şiıpl.esiz Ortaavrupa 
ve Akdeniz taraflurının florasını bu
lı n 'uran hılhassa İstanbul, Bursa, İz

mıı gibi t raf arın dahi flora• nın teş

hıı> ve nevılerinın tayinini de profe -
su den bekleriz. Komşumuz ,Bulgaris
ln •• n y:ıkında çıkarttığı 1080 sayıfalık 

fı • ı bi' e l!iagı yuKarı, 3000 nevi çiçe-
~ :r::ı •,n,·:•ed·ı 

Yurdumuı:un florası herkesten eve] 

ziraat.çiler, baytarlar, ormancılar ve 
muallimleri alakalandmr; yetişen tıb
bi, faydalı ve zararlı bitkileri, orman ve 

çayırları tanımak çok önemlidir: Bun
ların yurdumuzda pek değişikli, kokulu 
ve renkli büyük ölçülerde olduğuna 

uzmanlarca kanaat getirilmiştir • 

Nebatat bilgisinde nevi ve fasiJele • 
ri gösteden sistematik kısmı fiziyoloji 
ve morfolojinin temelidir, onun için 

nebatat fiziyolojisinden ziyade neba
tat sistematiği ilmi araştırmalarda ve 

ekonomik alanda rol yapar. 

Profesör Krause vakur ve ciddi du

ruşiyle, çalışma ve araştırmalarına de

vamla, nebatat enstitüsünde başkanbk 

etmekte, bir taraftan nebatat fiziyolo • 

jisi ve aynı zamanda sistematik dersle
rini vermekte, diğer taraftan dışardan 

gelen sorgulara uzman sıfatiyle müsbet 

cevab vermekte ve bilhassa şimdi bile 

bir eşi başka yerde ve hatta ufak bir 

modeli İstanbul üniversitesinde bile 

bulunamıyan zengin kolleksiyonu da -
ha ziyade zenginleştirmeğe koyulmak

tadır. 

Bu meslekte kollaboratör gençlere 
yardım etmeği vazife bilen, el uzatan 

ve onları cesaretlendiren profesör ara 

sıra talebeler ile de yaptığı ilmi tetkik 
gezintileri ve Ankara florası adlı yaz

dığı kıymetli eseri ve şim<li de siste • 
ınatik nebatatma dair kaleme aldrğı ki

tabı ile yurdumuzun bilgisine değerli 

faydalar vermektedir. Kendisini kutla

mak bir ödevdir. 
Tarım Mühendisi 

ŞERİF GÜVEN 

ULUS 

iZ 
m.z c ldugu fikı ının yerleş.iğini görü ... 

riiz. Devrimciler, barba hazır olmamızı 

dilerler, çünkü devrim yurdunun tehdid 

edilmesi fikrine bile tahammül edemez· 

ler. 

Asıl bu hususta ayağımızı denk alma

lıyız, asıl burada ilk önce barışı isteme

liyiz. Gene bır devrimcinin banşçılıkla 

alay etmesini kabul ederim, fakat biz 

kırk yaşındayız ve yeter derecede kor

kunc hatıralarımız var. Bu gene kurban 

kendisine rağmen onu kurtarmayı dü

şünmekliğimize izin versin. 

Şuna işaret edece,im ki, fransız hü

kumetinin ittifak yaptığı rus devleti, nıs 

devrimi değildir. llükumet, rus ordusiy

le ittifak yapıyor, yoksa sovyet devrimi 

ile değil. Diplom3tJarın oyuncağı olma

ya ve dostluklarımızı kendi hesablarma 

istismar etmelerine tahammül etmiy~~i , 

1928 de Litvinof'la beraber kötüledi

ğimiz paktlar sistemi şimdi sovyet dip~ 

lomasisi onu müdafaa ediyor diye bir

denbire bize daha sevimli görünmemeli

dir. Alman . fransız yakınlaşması sovyct 

devletini tehdid ettiği ölçüde bizim ho

şumuza gitmiyordu. Tıpkı böyle, fran

sız - sovyet yakınlaşması da Almanya} ı 

tehdid ettiği ölçüde bizim hoşumuza git

memelidir. Paktlar ve silahlı ittifak'ar 

sistemi doğruca barba götürür. Ve bir 

fransız - İngiliz • rus birleşmesinin Al

manyaya karşı yapacağı harbrn komünn· 

min faşizme karşı harbı oiacağınr sa · ı

mak saflığında bulunmryalım. Bu harb

tan devrim umanlar kadar kapitalizmin 

kurtuluşunu bekliyenler vardır. 

Hele bizi sanki barışlı devrim olmaz 

mış gibi barış veya devrim fikrine doğ

ru sürüklemelerini kabul etmiyorum. 

Biz hem barış ve hem de devrim is 
tiyoruz. 

Barış istemek, her şeyden önce, hü· 

kfımetlerin bizde yaşatmak istedikleri 

boş hayallere kaprlmamaktır. Kendindt 

bu boş hayalleri yenmek, silahsızlanmak 

demektir. Eğer biz tam marıasiyle barış 

çı bir ulus olsaydık, bize hükmedenlN 

barış yapmak zorunda kalrrlar, bu mem

leketi bir gün İngilterenin, bir gün Ruıı 

yanın, bir gün Almanyanın peşinde k ı 

turrr.a~ ı - r ve silahsız, mütevazı fakat 

şuuriyle ve devrimci ananesiyle kuvve 

Fransayı yeniden dünyaya örneklik edL

cek ve Avrupa federasyonunun bir nevi 

çekirdeği olacak bir memleket yaparlar

dı. Ve biz korku devresinden çıkmış o
lurduk. 

--···-
Bir suikast 
hazırlığı nu ? 

Morning Post ğazetesinde okun

duğuna göre Marsiljada Bay Musolini 

ile Bay Laval'i öldürmek için Marsıl

yada bir suikast hazrrlığı yapılmış ol

duğu duyuğu Parise varmıştır. 

Alınan haberler bündan on on beş 

gün evel fransız emniyeti umcmiyc ida

resinin bu yolda bir rapor almış oldu -
ğunu göstermektedir. 

Bunun üzerine Stresa ve Cenevre

de gayet sıkı tedbirler alınmıştır. Bu -
nunla beraber Marsilya'dan verilen ha • 

berlerde fazla tafsilat bulunmamakta 

ve bu işle ilgili adamlardan hiç birisi -
nin adı bildiıilmemektedir. 

Fransız Emniyeti Umumiye mü 'ü :.i 

B ; Manyi bu münasebetle şunla· 

rx söylemiştir: 

''Fransız polisi böyle hadiselerde 

adet olduğu veçhile Stresa konLranı;~ 

dolayısiyle öteki memleketler polisle • 

riyle konuşmalar yapmıştır. 

İdaremize Ba.y Musolini'ye ve Bay 

LavaJe suikast yapılacağı haberi gelin

ce gereken bütün tedbirler alınmış ve 
be hususta italyan ve İsviçre polisleri

ne de uyanık buluıınıa!ım l-;in habeı-ler 

gönderilmiştir.,, 

Ulusal Ekonomi ve artb.ı·ma kuruıııu. 

üçüncü k~urnltayım·yarın yapıyor. 
"Mim İktısad ve Tasarruf Cemiyeti,, 

yarın üçüncü kurultayını yapacaktır. 

Genel merkez bunun için son g33-934 

yıUarr çalışma raporiyle dördüncü ve be
şinci hesab devreleri muhasebe 936-937 

büdcesini ve demirbaf hesablarını hazır .. 

lamıştır, 

Raporun son yıl çalışmasınA ayrılan 

kısmında, iki yıl önceki raporda "buh
ranın bütün ülkelere dokunan menfij 
etgesini i§aret etmekle beraber Türkiye· 

miz için yeni bir açılıı ve yükıeli§ dev· 
resinin başlangıcı olduğu,, iddiaaı hatır· 

!atılmakta ve denilmektedir ki: 
'·Aradan geçen bu iki yıl içinde Tür· 

kiyenin ekonomik örgüsündeki değişik

lik bu dilevimizi gerçekleştirmiıtir. Bu'1-

ram ulusal ekonomimizin yüzünü değiş
tirecek bir azyasaya konu (mevzu) kı

lan yüksek ve ileri görüşlü, aynı zaman

da sarsılmaz irdeli hükfımetimlı:in sana

yileşme sıyasasrna verdiği bu yeni yön 
ve yeni hızdır ki; "yerli malı kullan,, 
sembolini aktif bir telkin yapabilmi§tir.,. 

"Yerli malı kullan,, nının aktif bir Ul 

lam taşuna&ıının gerekliğine ve bunun 
için de ulusal sanayiimizin gittikçe ar
tan ve çeşidJenen ürünlerini tanıtmak, 

sevdirmek ve onlara karşı yeni yeni Pı
tiyac istekleri uyandırmak için halk yt· 

ğınlarınrn içine girmiş, kapsal bir pro
paganda sisteminin kendisini gerekli 
kıldığına işaret edilmektedir. Artık bu 

propagandanın yerli malının sürümü ya
nında bir manivela ödevini yapacak ka
dar geliş•niş olduğu örnekler gösterifo
rck anlatılmakta ve ulusal ekonomimi

zin bu yeni oluşuna kendisini uydurmak 
istiy"n kurumun maddiğ araclarrnın ve 
bilgi gücünün yeterliği nisbetinde bu ye

ni çalışma alanında eyi ve üstün işler 

ba~armaya çahşacağına işaret edilmek
tedir. 
SERGIEVl: 

Kurumun iki yıl önceki kongresinde, 

bir istek halinde sunulan (Sergievi) fik
rinin Ankaranın en güzel yapıları yanın

da yer alacak kadar güzel bir izer o1d•J
ğu, bunun gerçekleşmesi için yardrml;ı
rım esirgemiyen hükumetimize, beledi

yeye, sanayi kurumlarrna teşekkür edil
mr ktedir. 

Kurumun canlılık ve yaşama kabili

yetinin en güzel bu kanıtı olan Sergi

evinin cumurluğun on birinci yılında bir 
sanayi sergisinin açıldığı, Sıhhat bakan· 
lığı tarafından hazrrlanmakta olan sağ

lık sergisinin bu yılın ilkteşrininde ve 

Tarım Bakanlığı tarafından hazırlan

makta olan Ekim sergisinin de ill:kanun· 
da açılacağı kaydedilmektedir. 

Sergievi ile Ankaranın resim sergile
rine elverişli bir salon kazandığı, bura

da Halkevinin teşebbüsü ile Sovyet res

samları sergisi hazırlandığr ve Kayseri 

bez fabrikasının makinalarmı teslim e
den (Türkestroy) kurumunun Sergievi 

a.e bir aeali ainema projeksiyı.m makin:ı· 
ıı -rmağan ettiği, öğretici killtür film
leri getirterek halkın ve gencliğin en bil· 

y ' .. ; dilekfcrindcn birinin karşılanacağı 
anlatılmakta ve Sergievindeki sergi ol
madığr zamanlarda da Ankara halkının 

türlU ihtiyaclanru ka.rıılayıcı bir §ekle 

konulmail düşünülmekte olduğu bildiril
mektedir. 

PROPAGANDAı 

Kurumun aylık dergisinin ara ver

ıneden çıkmakta devıam ettiği bundan 

ka artırma ve yerli malı baftasınd.3 o • 
lrulaluda oynaıunak üze.re hazırlana.ıı 

piyeslerin bir kitab halinde baıotırıldı • 

ğr, ayrıca Ege günü adiyle bir kitab bd• 

trrılarak, yurdun bu verimli parçası • 
nın ekonomik ve soysal bakımlardan 

tanınmasına çalışıldığı, aı ttırma yd.i 

günü için hazırlan.cın propagan<la lev • 

haları yurdun dört bucağına <lağıtılılı"ı 
anlatılmaktadır. 

Raporda; kurumun soıı yıl içiuJe 
çıkardığı uerlere ayrılan kısmında tür· 
lü propaganda kağıdla.rından yaı ım 

milyon gibi cuunsanauyacak lca.dar çok• 

aylık mecmuadan 190.000 gibi yurdun 

her tarafına dağctılacak kadar dolgun 
sayılara rastlıyoruz. 

BJRIKT1RME lŞLERI: 

Biriktirme hareketinin hıç durma • 

dan ve gün geçtikçe hızlanarak ilerle • 

diğine iş.tret edilmekte ve 929 da ancak 

27 milyon olan biriktirme hesabları -
nın 1934 yılı içinde 73 milyona yüksel· 

diği, bu yükseliş.in biriktirme terbiye • 

sinin halk arasında gittikçe yayıldığı • 

nın ve kökleştiğinin en sağlam ölçüsil 

olduğu ve hükfunetin çıkardığı demir • 

yolu ödünç tahvillerinin halk biriktir • 

mesi için güvenli ve geliTli br yaptırma 
ve işletme alanı olduğu anlatılmakta • 
dır. 

Kurumun şubelerinin, amaçlara eriş· 

me yolunda var gücile çalıştıkları işa

ret edilerek bu çalışmayı her yerde bil .. 

yük bir anlayışla koruyan büyüklerimi• 
ze teşekkür edilmektedir. Kurum ıçın 

Başbakanımız İsmet İnönü'nün söyle .. 

diği değerli sözlere çalışma raporunda 

saygı ile yer veren kurum çalışmasın1 

anlatan satırları şöyle bitirmektedir: 

" Bu sözler kurumumuzun tarihincı 

altın harflerle yazılacak değerdedir, 

Biz büyüklerimizin bu yüksek güven • 

lerine daima layık olmak isteğiyle Ata. 

türkün yolunda ilerlemekte devam ede· 
ceğiz . ., 

xxx 

Raporun ikinci kısmı heaab ışleri • 
ne ayrılmıştır. Burada 929 da 23878 H • 

ra olan genel gelirin 934 yılında. 401.570 

liraya ç.ıktığı bildirilerek bu gelirin 

kaynakları ve buna karşılık harcanan 
yerler uzun boylu anlatılmaktadır 

Çocuk terbiyesi 

Bütün dünya bu cümlenin içinde • 

dir. Cocuk t erbiyesinin bütün mesuliye
tini, anne üstüne almıştır. 

Fakat bu terbiyenin iyi neticeler 

verebilmesi için, anne ile babanın aynı 

düşüncede olmaları ve çocuğa aynı yo

lu göstermeleri şarttır .. 

ğer çocuk, annesile babası arasın

da ufak bir fikir değişikliği hissederse 

• ki bunu pek çabuk fark eder - terbiye
nin bütün tesiri mahvolmuş demektir. 

Onun için, ana baba, çocukların ya

nında katiyen münakaşa etmemelidir. 

Baba, çocuğun terbiyesine ana kadar 

ehemmiyet vermiyorsa, ana hakika -

ten acınacak mevkidedir. Fakat bundan 

dolayı ana, büyük vazifesini unutup, 

çocuklarının terbiyesinden vazgeçme -

melidir .. 

Eğer bunun aksi olursa, yani, çocu

ğun terbiyesine anne ehemmiyet ver

mez, kendi vazifesinin mesuliyetini 

kavrıyamazsa, o vakit, bütün aile yan -

mış, çocuğun istikbali daha çekirdek 

halinde iken mahvolmuştur .. 

Çocuğun istikbalini emniyet altına 

alabilmek için, anne, çocuğa verecegı 

terbiyeyi, zamanın ve tesadüfün eline 

bırakmamalıdrr. 

Çocuğa verilecek terbiyenin ana çiz· 
gilerini, dikkati çekeceok noktaları, ~ 

• 

ha evelden çizmek lazımdır. 

Anne, gerek çocuklarına, ve gerek 

kendine karşı, ilk prensip olarak, inı:a· 

nm vicdanına karşı olan manevi mec • 

buriyet ve manevi: vazifelerini kabul 
etmesi lzaımdır .. 

Hatta bu vcuifeler, sıhhatten bile üs

tün tutulmalıdır. Mesela, yakınlarımız· 

dan birisi bulaşık bir hastalığa tutulun
ca, vicdanımızın bize emrettiği vazife 

ona bakmaktır .. 

İkinci prensip: arhhattir.. Sıhhat, 

insanın vücudunun teşekkülüne, haya
tının saadetine yardım ettiği gibi, ha· 

yattaki vazifelerimizi de kolayla§tmr. 

İnsanlık kurumunun ve insanın iler· 

leyiş ve tekamülünde en büyük rolü oy-

nıyan akıl meşguliyetleri ise, üçüncü 

derecede gelir .. Evet insanı insan ya

pacak olan ruhun ve vücudun esenliği, 

terbiyede ilk sıraları tutmalıdır. 

Vücud, büyüdüğü müddetçe büy\ill 

özenlere muhtaçtır .. Fakat tam büy~ 

yüp olgunlaştıktan sonra isterııek 6 • 
zenleri eksiltebiliriz. 

Fakat manevi şahsımız böyle değil· 

dir .. O, bütün hayat müddetince en ın

ce kayıd ve özenlere layık ve muhtaçtır, 

Benal N. 1ŞT At< 

l:ıımir Savlavı 
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iŞ ARDAN GELEN 
~İLTERE'DE. 
~liz bağı~sız çalışma 

Partisinin kararı 
~~r-: 23 (A.A.) - Bağuıaız (müa
~ lfÇi partili lrurultafı Derbi'de top-
11..e Üçüncü enternasyonal ile ilhirli
.....:ı!-kat onunla birleşmemeye karar 
~-ttir. 

8. Henderson'a göre 
dünya barışı 

~ l.ooctra, 23 ( A.A.) - Silahsızlanma 
dibı eranaı başkanı B. Artur Henderson, 

tir 'fö.~trrniş olduğu bir söylevde demiş-
.. 

dotu - Y ~ni silahlanma yarışına, uzak 
tar hidıseleri önemli bir etke yapmış· 
t1~1~yada iki hrtma merkezi vardır: 
~doğu ve Avrupa ... Barış birdir v .: 

?!tez. 

lh..._~rışın korunması soravmın bölüşill· 
-"'t"llı •• lar tçın yapılacak her teşebbüs, Ulus-
(' Sosyetesi andlaşmasını yachsamak 
il 11ılrfir etmek) ve yeni bir Avrupa harbı-

lll kapıiannr açmaktır .• , 
ter -a._ 1-J enderson böyle bir harbta İngil· 
{ tnın de buna sürükleneceğini olalı 
D lrltıhtenıel) görmektedir. Bu bakımdan 
ıı.tı\e] g" 1· . . uven ık kadrosu içinde Almanya 
IÇın hak b ' ı· - · ,

01 
ır ıgı sorumunun kotarılm.aaı 

ğı Unda yapılan teşebbüslerin başanldı· 
J.f nı görmek, İngiltere için asığl iır. B. 
" enderson'a göre Almanyarun Cenevre
ıe d" 
l.;ı 0 nmesi ve son karann bütün kayıd-

lltıı kabul etmesi, sorumun aonuclan
rtıası · · 

ıcın gerekli olan bir teYdir. 

~fNf K f)f IVI IKLAR 

J.tonako otomobil ödeni
ni bir italyan kazandı 
ııtontekarlo, 23 (A.A.) - İtalyalı Fa

SelJa, Mersedes markalı bir alman oto
lr»obij· . 2a ı ıle 318 kilometrelik yolu 3 aant, 
'« dakika ve 49 8/10 saniyede alarak, 

0 nako büyük otomobil ödenini kazan
lbııtır. Fransız Dreyfus ikinci gelmiştir. 

Peseta değerden 
düşmiyecek 

1ıladrid, 23 (A. A.) - Maliye Baka· 
Ilı, hlitrumctin pesetayı değerden diltilr-
lbe iat ~· . egınde olduğuna dair yabancı kay· 
:lrlardan çıkan duyuklan tebib etmiı· 

r. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE 

Kansere karşı savaş. 
Nevyork, 23 (A.A.) - Harvard üni

versiteli tıb fakültesi, kanseri bugüne 
delin ıöriilmemit bir hızla geliıtirecek 
Meticholorantrrene adında ve bir çeıid 
Hydrocarbure olan yapma bir madde 
bulmuttur. Bu yeni madde önce insan ye 
hayvan afralarmın elqitleri (hamızlan) 
ile elde edilmekte idi. Bu madde farele· 
re qılanclıktan 53 ıüıı eonra kanser 
meydana ıetİnllİftir ki bu bir rekodu. 
Bu seferki denemeler, buı Afra ekfitle
rinin meydana ıetirdiii maddelerin bn
ICI' yapabilecepü ıösterir •e Londra
daki kanser hastahanesindeki bulularm 
(icadlarm) sonudur • 

1.eacilerle pom aruında 
NeY}'ork, 23 (A.A.) - Şehrin varoı

lerından birinde, bir lokantada aarhot 
bir zencinin tevkif olunması üzerine, 

yüzlerce zenci, sandalya ve biıra kadeh· 
leriyle polise aaldırmıflar, iki poliıi 
ağırca yaralamışlardır. 

Saldıranlardan birçoğunu yakaladık· 

tan sonra polis bay111lhğı yerine koy • 

muştur. 

FRAN~A'DA 

Fransada paskalyada olan 
kazalar. 

Paris, 23 (A.A.) - Sent-etiyen'den 
gelen bir tren, dün Bikudek yakınında 
bir otomobile çarpmıftır. Otomobilin i
çinde bulunan üç yolcu hemen ölmlit· 

]erdir. 
Paskalya yortularında, Fransada bir 

çok yolkazası oJmuştur. 
Ami dü Pöpl gazetesine göre, bu ka

zalar sonucu olarak 30 kişi ölmüş, 50 

kiti yaralanmıştır. 

SOVYETLER BIRUGINDE 

Sovyetlerde bir mayıs 
bayramı başladı 

Moakova, 23 (A.A.) - Sovıyct Rue

ya, işçiye bir çok wtiralıat pnleri bü
feden 1 mayıs tenlilderinin kutlanmaaı
na bugünden ıbaflamııtır. 

Her zamanki &ibi komüniat fırkaaı 
merkezi icra ılromiteai, bildirif pklinde 
bir proaram çıkarmıftır. 

Bu bildirijıcle Ruayaıwı l>Kıt döleni 
,eni haftan pokiftirilmekte. , ..... W
tıllenmekte, alman ifSl 111Ufı Uc llldba 
Çin ameı.i n Jrom(lakt partisi Mla.n
Janmaktadır. 

Xıaıl ordu ile donanma "yunluıı ko
ruyuculan,,, dJyc anp De anılmlıkta· 
dır. 

Sovyetlerin yeni bir 
hava zaferi 

Moakova, 23 (A.A.) - So.,.ıJerin 

en büyük yürür balonu olan 18500 m.t

re miübı genjıliğindeld balon dün uzn 
bir uçuf yapmıştır. !çi!lde 23 kiti olan 
bu koca balon. 30 saat 20 dakika havada 
kalmış ve saatte 122 kilometre kadar 
hızla U9'1'U,t\W. 

Moskova Metrosunun 
denemeleri 

Moskova, 23 (A.A.) - MOtııkova met
ropoliteninin denemeleri yapıknıftır. 

Dün B. Stalin ile B. Molotof, B. Xa -
ganoviç ve Ordijonikdze'de metro ile bir 
turne yapmıtlar ve i8taayonlarda bukı
nan binlerce işçi ile kendileriyle birlik
te yolculuk etmekte bulunan öbtlr itçi • 
1er tarafından candan alkışlanmr,ıardır. 
Son günlerde metro, yüz binlerce kişi 

taşımıştır. 

Pervanesiz, yelkensiz 
bir gemi 

ALMANYA"P' 

Paris, 23 (A.A.) - Pervanesiz, kü
rek.siz ve yelkensiz olarak saatte 20 ki 
lometre hızla işleyen bir geminin dene
meleri başanmla sonuclanmıştır. Bu bu
lunun (icadın) sahibi Durdain'de oturan 
Valanten. Mosnager adındaki britanya· 
ıı bir kasaptır. Bir motörle işliyen 
basma bir tulumba gemiyi işletmektedir. 

Tulumba baş taraftan suyu emere''· ge· 
miyi ileriye yürütmekte ve sonra arka

dan boşalan bu sular da denizin sathına 
tazyik yaparak gemiyi itmekteİ:fir. 

Alman havacılığı 
gelişiyor 

Paris, 23 (A.A.) - B. Prançois, 

haftalık Marianne gazetesinde Alman
ya harbi nasıl hazırlıyor, gizli u91tu a
lanları bathfı altında bir yazı çrlrarmıt

tır. 

dır. Son zamanlarda yapılmıf olan uçku jJ d d 
alanlarında atclyeler ve yeraltı banpr- aponya a eprem 
lan vardır. Bu ~arlardan aynı sa- İn .1. f"} .. -...1 
manda 16 uçıku birden çıkmaktadır. BU- gı lZ 1 OSunWl onerg~ 
ttln bwılar ,ehitlerdecı usaklarda orman- Honr - Konı, l3 (A.A.) - Burada 
bk yerlerde yapılmııtır. bulunan inıw harb ıemileri, Formoa a• 

Der&'f, bu kurumların bqlarına je- daaındalri reamit orunlar& (makam) yar-
tirilmit olan •ubayların lılmlerlnl bile dnn teklif etmi,tir. 
yumaktadır. 

Gazetecilerimiz 
Breslavda 

&e.laY, JS (A.A_) - AJmaa llMm 

uluaal blrlili tanıfmaım pjnlan tllrk 
blllmm• 1 delepli, dGn bura,a p""'t
lerdir. Terk psetedlerl, Almanya ipn
de bir tetkik JOlcululu yapacaklmbr. ... 

Braln, il (A. A.) - BneJay tebrl 
dün, alman ulusal bum federuyoau ta

rafından çainlan tUrk ıuetecilerl oau
nma bi,clk bir yemek vermiıtir. Birçok 
Silezya ileri gelenleri bu siyafette hanr 
bulunmUf)arcbr. 

LEHlST AN'DA ı 

Lehistan, alman andlaş -
masmı tekzib ediyor 
VarfOva, 23 (A.A.) - HUkOmet ga

ntesi olan Kurjer Codzienny, Lehistan-

la Almanya arasında gizli andlapıalar 

bulunduğu lıalolundaki yabancı haberle

rini tekzib ederek fWlları yuıy«; 

"Bu haberleri, AnupMUıı betıamda, 

Lehistan için kötü bir bava yaratmak •· 
macı ile ve bilerek yapılmıf denemeler 
olarak görmelidir. 

xxx 

Ankara, 23 (A.A.) - Lehistan bü

yük elçiliğinden gönderilmittir: 

"Lehistan ile Almanya arasında ıı-

yasal ve süel işbirliği için bir andlapna 

yapdmq olduğuna dair ,,..t.ncı kaynü
lardan aıdll INıberleriD ..ıı olmadJlı 

gibi bazı fransız gazetelerinin yudılı 
me-tin de uydurmadır._ 

İtalya - Polonya 
dostluğu 

Vartova, 23 (A.A.) - Pat ajansının 

Ven edikten öğrendiğine göre italyan clq 

ifler asbakanı B. Süviç Venedikten ge
çerken orada öıel olarak oturmakta • 
lan Polonya dıf itler bakanı B. Bck'le 

ıörüşmüttür. 

Depreme uğrıyanlara 
yardnn 

Vqinıton, 2J (A.A.) - Amerika 
lmıl uHbi bafkanr amiral Gayaon For
mo .. da depreme ufrayanlara yardım tek
Hflnde balunmuttur. 

Komünistlerin saldırma
sından korkuyorlar 

langhay, 23 (A.A.) - İngiliz ve A
merika tebaaaından 40 kadar kadın ve 

fOCUk lromtlnistlerin aaldırmumdan kor

karak Şangtu'yu bopltarak Şinıine dol· 
ru gitmektedirler. Ortadaki karıapblr 

dola)'ısiyle buı ppulcular Şenıtu'Ja 
10lruJmaya ~lar. Yollardan 199-
mek tehfflreH bir hal alm..,-. 

İngiliz kualuııo ıeJyuu.ı. 
Londra, 23 (A.A.) - Japon impara.. 

ratoruııa çektiği bir telyuıauıda İngil· 
· tere kıralı, Formoa adasını yıkan büyük 

depremden ötürü duymUf olduğu acıla
n bildiraıittir. 

İran depreminde ölenler 
Puia, 25 (A.A.) -~ p • 

len bU tıelyuıaım ı&-e .lludenm Uia • 

cWııi depı.n., ytlalene kifbdn 6Hlad1· 
ne· eebeb olmuftur. Ttlrll çwrelerde 71-
kmtı altladm 500 118 pbnldıfı bileli -
rilmMtedtr. 

Memel sdrumu için 
bir nota 

Berlin, 23 (A.A.) - İngiltere, l • 
taJ79 ft Jl'nmaa JlemeJ ÇHlesinfn du
rumu baklanda Utvan79 hBlrfunetine bir 
nota ı&ıdermiflerdir. Uç büyük devledn 
bu yoldaki lrayırJannı anlatan bu nota, 
yapılan hatırlatmalar sonucsuz kalırsa, 
deYJetlcrin, MemeJ paktının on yedinci 
maddftl gereğince loru.mu uJualar tı0e. 
yeteal konseyine vereceklerini bildir
mektedir. 

Buenoe Ayreate bir bankayı 
••yduJar. 

Bueno. Ayrea. 23 (A.A.) - Pata • 

Şako harbı devam ediyor 
bir-l..a~, ~3 (A.A.) - Sil Bakanlığının 
il bı1dırlfine röre BoHvya ordular• 
lnd~ pekua ~indeki IJd Para-

~.alaymı daiıtımf •e bir alayını da 
-.....;, --unmu1tnr. 

Vnlö Çin aktörü V ar~ovauiff 
Val'fOva, 23 (A.A.) - Çok ünlü Çin 

aktörü Meilaııfang .Moskova'dan bura • 

ya gelmi§tir. 

Yazar bunda Almanyanın resmiğ bel
gelere göre istatistiklerin bildirdikleri 
gibi 62 değil 258 tayyare alanı bulundu
funu ve batti bu sayının da en ataiı 
olduğunu, çünkü 25000 kadar bava spo
ru kurumunun durmadan yeni uçku a
lanları hazırlamakta olduklarını ve bu
na bütün spor ve yanı alanlarını ve de· 
Diz uçlruları için tamim edilmit olan 

gBlleri eklemek ger~latifini yumakta-

Bu ıöriifmede Avrupa aorumlan üze

rinde ki dütünüt ve ıöriltlerde bir birlik 
ve iki ülkeyi bağlayan dostluk bafları

nın kuvvetli olduğu görfilmUtttlr. 

ıonya'da Santa Krilıden bild.irildiiine 
g8rt, bazı aı:ıyanlar, Anglo • Sildameri

ken bankasının oradaki 9ubesine saldı • 
raralr, IMoçyaJı lld ifyarı öldGrmiltlcsı. 
direktörle lranamı ,_.Jmılflar w 200 
bin pe90e alıp lmçmıtlardır. 

l!l.ıı~s·· 
~ıın romanı T .&ika: &61 

8-. Michele'nin kitabı 
benim gibi bir doktorun bu kadar uzun za
man hastalarından nasıl uzaklqabildiğine 
şaştığım söyledi. Ne zaman gidecektim? Ka-

Yazan: Aknl MVNT 
Türk~ çeviren: Nuubi Bil YDAR 

~ G~ce geç vakit Stokholm nhtmıma ya
~ tıgıınız vakit kucağımda köpekle be
~h va~urun provasından karaya atladım. 
~ d ~eyın Profesör Bru.zeliua'e gittim. Ba
fiıi ı:lık~l1?1? annesinin iyilegtiğini ve ted· 
)~· erasunının kendisi gelinciye kadar, 
~ 1ı:;: beş gün için tehir e~ileceğini bildi • 
'ası d ~elgraf gösterdi Annesi, oğlunun 
~ ~ıkalarma aid tafsilatı muhakkak be
~· 8t~dan dinlemek istiyeceği ve ıüp • 
~'2 ~edfın merasimine igtirak edeceğim 
~ b~ müddet İsveçte kalacağımı umdu -
~: ~Y~ed.~. O~, P~'e ~ö~ezden önce 
~ ~ı gonnege gıdeceğımı, hastalan -
~anuıa dönmek için acele ettiğimi an • 

~:rd~i.rni, Mamzel Agata'yı ba§mıa mu
lııiş baettigmden dolayı bir türlü affedeme • 
)~ tta bu iş için ona acı bir mektub bile 
toliiıı !tun. Bereket versin her feyİ unutmuş 
Oldu ... U:Yordu. Beni görmekten çok memnun 
'- 0:unu, kendisinin ve kansmm hiç olmaz
ı.tın ~~§ gün eski evde kalacağımı umduk-

~r ~~_l~di. 
on ien kırk sekiz saat sonra da, 

nsı da bana karşı çok soğuk davranıyordlL 
Köpeklerden nefret eden insanlara ~arşı, 
acımaktan ve çantasını sırtına vurup kope • 
ğiyle beraber gezmeğe gitmekten başka ya· 
pacak şey yoktur ... 

Gideceğim günün sabahı yengemin bap 
ağrıdığı için sabah kahvaltısına inm~dL '? -
dasma giderek onunla v~alaf'!'" ~~ 
ama kardeıim gitmememı tavaıye etti.. Ko-
peğimin yaptığı zararları bana anlattığı sa
man ısrar etmedim. 

Gideceğim urada kardqim, babamm ih· 
dYar arahacmm baimfı: -Olle, Allah afkı
na doktora trenini kaçırtma!,, 

On beş gün sonra yeniden Stokholm'e 
dönmüştüm. Profaör Bıme1iD1, delikanlı
nın annesinin o gün6n sabahı geldiğini IÖY· 
ledL Ertesi gün yapılacak olan tedfm mera
ıiminde tabü ben de bulmıacaktım. 

••• Delikanlmm altı arkadap tabutu 
omuzlarında taşıyarak mezara kadar gatiir
düler ••• 

Delikanlmm annesi, ihtiyar babasmuı 
koluna dayanmq olduğu halde açık bulunan 
mezara kadar ilerliyerek tabutun üzerine bir 
inci çiçeği çelenği koydu ve hıçlmarak: "en 
çok sevdiği çiçekler bunlardr,, dedi. 

Delikanlmm ölümüne ağlıyanlarm hep • 
ıi biribiri arkam aıra elleriDde çiçek dtmetle-

riyle gelerek, ıon bir veda için yaş dolu göz
lerle mezann dibine baktılar. Koro, her .za -
manki eski ilihiyi söyledi: "ıük6n içinde u
yu, mücadele bitti.,, Mezarcılar tabutun üze· 
rine toprak atmağa başladılar. Merasinı bit
mişti.... 

Ölüm ülkesinin sının, mezamı-ımiltiyed 
yoktur. Şimdi siz bir tek ve aynı millet8İllia. 
hatta biru sonra hepinis birihirinise hemi -
yeceksiniz. Nerede yatarsanız yanıtınız, he
pinizi aynı ıey bekliyor, hepiniz unutula -
cak ve hepiniz toz olup dağılacaksınız; çün
ldl hayat kanunu böyledir. "SükQn içinde 
uyu, mücadele bitti,, 

ON BİRİNCİ BÖLUM 
Mad•me Requin 

Villien avönüsünden pek de uzak olım
yaıı bir yerde, anladığıma göre doğum ve 
kadm hastabklan mütehUll8ı olan bir dok
tıor vardı. 

Bu adam benim üstün bilgilerimden is -
tifade etmekten ziyade mesuliyetinin bir 
kıammı bana yükletmek için beni bir iki de
fa konsultuyona çağımuı olan utanmaz bir 
kimse idL 

Son olarak beni çok pipheli tartlar altın
da peritonitten ölen bir genç kum ölümün
de ham bulunmak için çağmmgtı: o kadar 
ki ölüm ıehadetnamesinin altına onunla be
raber imzamı atmakta tereddüd bile etm.İf • 
dm. Bir gece geç vakit wime cMfncltiiüm ... 

man, kapunm önünde bir araba buldum. Ar• 
bacının bu adamdan getirdiği mektupta, der
hal Granet aokağmdaki huauai kdiniğine 
gelmem rica olunuyordu. Onunla bundaıı 

sonra hiç bir it yapmam•ğa .karar vermiş • 
tim ama mektubta o .kadar ısrar olunuyordu 
ki, ne olursa olsun diyerek gitmeğe karar 
verdim. Kapıyı, kendini birinci sınıf ebe di· 
ye takdim eden ıişman, çirkin görünüşlü bir 
kadın açtı ve beni yukarı katta, içinde söy• 
lediğim genç kızın öldüğü odaya götürdü. 
Her tarafta kanlı havlular, çarşaflar ve yor. 
ganlar sürükleniyordu; karyoladan yero 
dambyan kan, korkunç bir ses çıkarıyordu. 
Çok heyecanlı bir halde olan doktor, geldiğim 
için bana hararetle tegekkür ederek kaybe -
decek vakit olmadığım söyledi. Hakkı da 
vardı, çünkü kendinden geçmi§ bir baldo 
karyolada yatmakta olaa kadm, diriden zi • 
yade 81flye benziyordu. Seri bir tetkikten 
sonra, b6yle bir vaka için ne o, ne de ben sa• 
lihiye~ olmadığmıua göre, neden bir 
operator çağnmadığmı hiddetle ona ıor "" 
dum. İki tane kifurulu eter enjebiyonundaıı 
IODJ'8 hasta Javaş yavq canlanmağa ba§la
dı. Bir taraftan çüışmağa koy, öte taraf. 
tan da, biraz tereddüdten sonra, ona bira1 
kleroform vermeğe karar verdim. Her za • 
manki §8DSDD sayesinde her ıey oldukça ıyl 
gitti ve enerjik bir ımai nefesten sonra, yan 
boğulmUf bir halde olan çocuk da canlana • 

- Sonu var -
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ÇC CUK HAFTASI DUN BAŞLJ ~Dl 
Dl1n. 'ki b\tvfQ b.l,.raaıı lı11 d<m :kut

ladık: Ca.nıuu.yın açı.utının on be~i . i 

yı\d&DQınO ıl~ •rkinltır tW"Uıiınizin yed 

tok bQyük olan il ~: ;oouk hd

turnm da ha}lan~ıcı olması diln Anka

raya aayrh Ye tarih!d iUnle:inden birini 

yaşattı. 

Hazırlanan programa göre sabah saat 

9.S da ilk okulaların dördüncü ve ' •. 

şinci sınıf talebeleriyle diğer okula! · ı 

spor alanında toplanmcşlardr. Önce Ege· 

menlik ve soııra çocuk marşları söylen

di. ve çocuk esirgeme kurumu başkanı 

Kırklareli saylavı Dr. B. Fuad Umay 

aşağıdaki söylevini verdi: 

- Sevgili Türk çocuklarr; 

Kamutayrn açıldrğı ZJ nisan mutlu 
güat.1 bugün sizin bayramınız olarak 

Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Bay 
Fuad söylev veriyor 

kucluluyoruz. Dünya yüzünde benzeri ol· 

mıyan Atatürk devrimlerinin anası olan 

bugünü sizin bayramrnız olarak seçim -

de ne kadar değer ve zevk vardır, Eski 

devirlerde çocuk yalnız oku/ada bir 

mevzu iken bugün rüşeym halinden ha

yata atılacağı çağa kadar safha safha 

düşünülmekte bünyece, kalaca, karak • 

terce yurda çok faydalı olması yoIJarı 

düşünülmekte ve sağlanmasına çalışıl • 

maktad11. 

Ulusun ~efkat kaynak/arena dayana

rak çalışan ve yurt içinde 563 kolu olan 

kurumumuz geçen yıl içinde 139.909 

kardeşinize türlü şekillerde yardım 

yapmıştır. Eskiden oku/adan başka ço • 

cuk kurumu yok iken bugün yalnız ku· 

rumumuzun türlü şekillerde 122 mües • 

sesesi sizin :;ağlık ve eğlenceniz ve va

tana yararlı olmanız için çalışıyor. Bü • 

tün ulcısua size verdiği değer ve önem 

yüksektir. Ulusun göyünde siz yarrnsı

ncz. Yarının büyüklerisiniz. Yurdun 

Çocuk bayramına giren okulalrlar dün meydanda toplu bir halde 

sizden umudu çoktur. Bu umudu tahak· 

kuk ettirmek, Atatürk gane~inin etra • 

frnda birer yıldız olabilmek için okula 

sıralarından itibaren bu güneşten çok 

ı~ık almıya çalışmanız gereklidir, Ta ki 

yurda yararlı olasınız. Sizlerden dile • 

ğimiz budur. Asil Türk çocukları .. 
Bayramınız ve haftanız kutlu ol • 

sun. Kslbleriniz sevinçle dolsun. 

B. Fuad' dan sonra Kültür Direktö4 :.t 
B. Rahmi aşağıdaki söyleviyle bugünün 

özelliğini anlattı: 

- Türk Çocukları: 

!ki bayramı bir arada yapıyoruz ... 

1 ki bayramınız da kutlu olsun, A tatür

kün güvençli, inanlı çocukları. .. 

Bugün 23 nisan: çocuk yedi günü • 
nün başlangıcı ... 

Bugün 2J nisan; 15 yıl önce büyük 

Önderin belge.siyle Türk ulu.sunun ken

di işlerini kendinin çevirmeğe başladı • 

ğı, başına buyruk olduğu bliyük günün 

yıldönUmü ... 

TIJrk çocukları, Atatürk'ün çocuk • 

lar11 

Türk ulusu bundan lSyılöncepadi • 

şahların, saltanat denilen IJlilm bayku • 

şunun IJnUnU ardını görmlyen kör bas

kısındın sıyrılmıı ve bııdlsinJ bekli • 

yen bı§lna buyrukluğı kavuşmuftU. Dıf 

başlıcalığıru yaratan öne. ı,erde yapıl • 

mi~ olan bu başına buyrulcluktur. Ne 

mutlu size ki yedi gUnilna:ıUn baılan • 

ğıcı KamutayıD ulusa dayanarak ulaıal 

işleri eline aldığı büyllk gilnle karşıla -

şıyor. Bu karşılaşma ge11ıl güzel ol.mu!f 

değildir. Sizin gUnünllziln kutbluğunu 

elbette ulusal bit gllniin bUyiik/iJ.ğü ar.· 
tıraoa.ktı. 

Tllrk ,ocukları t 

Size değer verea, sizi yarının 'liilyll· 

gü olarak tanryaıı ve saysa da Cümhu· 
riyet oldu. Ciimhuriyettea 6nce tllrk 

çocuğu bir değer o/aralı ele alınmış, üze

rinde işlenecek, konuşulacak bir varlık 

olarak tutulmamıştı. Sağlıksızlık, bakım

sızlık türk çocuğunu yakıp kavururken, 

her glin binlercesini toprağa gömerken, 

ulu$ işlerini çevirmesinin Tanrının bııy

ruju ile kendilerine verildiğini sanan 

Bir yavru söylevveriyor. 

öngü padişahlar, kendi yanlarındaki 

boş kafaı adıamlariyle bilmem hangi 

uğursuz şehzadenin doğu§unu değerli 

bit bildirim gibi ulusa mfJjdelerler, son

ra dôrt yaııada general yaptıkları şı • 

marık çocuklarının sllımflt dUğilDler/nl 

ulusal bir güa tlbl kutlıılandıtırııala ~
Jııırlardı. 

Onlar her 'ilJıideD olduğıu gibi bu 

ylJnden de uJmu değil keDdilerinl dü • 

şünen insanlardı. OnlarıD örümcekli ka

l al arı her ıey gibi seni de unutmuştu ... 

Şu var ki tlirk çocuğu 'kendine glJre ve 

kendi özüne uygun bir değerdi. Bunu 
gören ve sez.en cumhuriyet olmuıtur, 

Jleri giden her ulus bug/JalJn çocu

ğunu yarının büyüğü olarak sever ve 

sayar .. Türk cümhuriyeti de nDJ yalnrs 

bugünün çocuğu olar.ak değil yarıma 

büyüğü olarak S6viyor ve sayryor. 

Sevgili ttlrk qocalclar11 At.tUrlr'an 

çocukları: 

Acunu şa§ırtan, tüm ulııalatııı c'JHD 

bakışlarrnı saygı ile auriml•• gebn tı.

ğerlı değişikliklerin yapıldıfı, temeli .. 

rinin atıldığı, tohumlarının NrplldllJ 

bir döniimde yeti~yorsunuıı. Bu kay

naşma yaşayışınızın sonuna kadar siz• 

baran verecektir. Sh bu baranla bugün 

atılan temellerin üz•rinde olJmlıuriyet 

kurağının yapıcıları olacaksınnı. Siz bu 

baranla bugün tohumları serpilen bUyiJlr 

ağacın yemişlerini bUyUk ulusumuza 

armağan edeceksiniz. Değerinlsl anlat • 

mak için bwı4an daha büyil.lr, bundan 

daha canlı bir belge olamaa. 

Türk çocukları: 

Yeter ki bu inanı artıran dalM büyüle 

belgeler var. Siz, içinden Atatdrk gibi 

yalnız başına yüce bir varlık, tek başrna 

~ok yüksek blr del•r olan bir büyük 

Ônder, ulu bir ba§bul yetiştiren bir u

lusun çocuklarısınız. Büyük Ônder, 

Atatürk'Un büya.t uluslyle be • 

NlMr tarihi aydınlataıı varlığı &İH ya • 

rrnkl bS§uıcılığınıala en bllylJlc bit 

inan kaynağıdır. Tflrlı: soyu bil inanlı 

y~adıkça, AtatUrk'On büyüle varlığın

dan inanını ve coılrunluğunu aldıkça 

tilrk cümhurlyeti her dakik.a gelişecek 

vı dölden diH• menguluğa kadar yaşı

yıcaktır. 

Türk çocuğu Atatilrk'ün varlığı ina

nının en güvençli t.ıııelidir. ~a ıığıını 

o varlıktan alıyorsUJJ va alacak.sın. 

Haydi ileri sevgJJ/ türk çocuğu, Ata

tUtk'ün gooukları, Bllyük ODderinle 

bin yaşa. 

B. Rahmi\len sonra iki okulalı le 

!eri için Çocuk haftasının ilk güniıfl 

önemini, cumurluğa, Atatürk'e büyil 

dmize olan bağlıhklannı Ankara ok 

ları adına çok güzel anla ttılar. Bll11 

sonra alay çocuk sarayına doğru gi 

ğe başladı. Yolda Atatürk heykclinİ11 
çocuk esirgeme kurumu genel merk' 

nin önüne hazıı lanan çelenlekler j(ııfl~ 

du. 

Çocuk Esirgeme Kuı umu, oku!alı 

bankalar, ve ulusal kurumlar taraf'" 

hazırlanan kamyonlar dcvrimlerımiıi 
.. , 

latan güzel döviz ve semboll~rle ıus 

mişti, Alay caddelerin iki tarafını d 

duran kalabalık tarafından çok a:\ ' 

dı. 

Geçid, çocuk ıtaraymın önünde bil 

Yarından başlryarak 29 nisana kadar' 

ni sinea:ıa ile kulüb ainemasmda yocıı 

Ankara KtJJtür direktlJrii 
söylev veriyor. 

lara her gün bir seans parasız filim göt' 
terileccktir. Öğretici ve terbiyeye aid O' 

lan bu filmlerdl;n bütün okulahlarrn ,. 

11ğlanmas1 için kUltilr direktörtuğü bil 

program bazrrlarruştrr. 

İstanbul'da çocuk 
bayramı 

İstanbul, 23 (Telefon) - 23 nİ_.

ulusal egemenlik ve çocuk bayramı .,._ 

yük şenliklerle kutlandı. Töreme sabalr 

leyin saat onda Fatih parkında başlaıt' 

dı. Çocuk esirgeme kurumunun hazırla· 

dığı otomobillerle çocuklar vilayet, be' 

lediye, C. H. Partisini gezdiler. Halke· 

vine, Çocuk Esirgeme kurumuna. ora• 

dan taksime gidip cumuriyet anıtına çe' 

lenk koydular. 

Üniversite konferans salonunda Halil· 

evi, ulusal okulaldar birliği tarafmdaıT 

23 nisan ulusal egemenlik bayramı kut· 

landı. 

Ç4 : .·~. !ar K;,..nutay Başkanı B:J}' R~.: I rı evinde - Ômer l.rıönii 1r.t. !Wkq]rrnı aJırlıyor. - Çocu!dar Cı?ncrJl Ôzalp'ın evinde. 
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- Sayı 141 içindekiler -

~için tayyare, bugünün en güvenli § 

\7 elken uçuşu 

ıı· taşıma vasrtasr olmuştur? := 
llava hukuku Rifat Ta~kın § 
liavada olub bitenler 5 
Yediden yetmişe kadar Sinanoğlu §i 

Nüshet Haşim § 
Ferid Ziya = = -= -1'ÜRK KUŞU haberleri 

Sporda müsabaka idmanlarına Kaç 
~aşında ba§lamalı? 

om meydan muharebesini havadan 

----Vildan Aşir ~ 

ES 
nasıl gördüm? (İngiliz tayyare-

cisi Albay Endcrby) 
= = = = Ankara kayakçılarının Uludağ --İlyas Sina] := l.J gezintisi nasıl geçti? 

nutmuyorlar (Hikay t>) Server Ziyg S -Gürevin § 

Göklerin çocukları (şiir) '' " ~ 
TÜRK ÇOCUKLARI, TüRJ{KUŞU'NUN = 

KANADLARI ALTINA KOŞUNUZ §§ 
Busayıclaki parasız MODEL TAYYARE ARMA- § 

GANINI MÜVEZZİDEN İSTEYİNİZ ~ 
ıuıııı ı ıı 111111111111111111111111111111ıı111111ıı111111111111111ı111111111111111111111111111111 ii 

Saçları iş arıyor 
İyi aileler yanında mü -

rebbiyelik yapmak üzere bir 
alman bayan iş arıyor. Gaze
te idarehanesine (E. G.) ru
muzuna yazmaları. 1-1561 

Dökülen er 

l<onaoit·n Kanzuk 

Saç Eksiri 
8 
~e~~ların dökülmesine ve ke-
llıo · enrnesine mani olur. Ko
~l.t;en saçların köklerini 
~ Vetlendirir ve besler. 
4\onı . lab,.0 Jen saçların gıdasıdır. 
tif b~ı renklerini bozmaz, ıa
ltıo· ır rayihası vardır. Ko
tııf Jen kanzuk saç eksiri ma
~:ıi' eczanelerle ıtriyat ma-

·?l arrnda bulunur. 

l ' 
~6~ 1tvıA.NTOL KANZUK: 

M/\ TİZMANIN KATİ 
~-IR_. __ 

litı~andıklı hukuk hakiınli-
\len: 

>İiıı!andıklınm Ekinhisar kö
~e en Kara kurt oğlu Osmanla 
"tif trıahallesinden Hacı Arif oğlu 
~tı "e kız kardeşi yuz·· absı Sabri 

~ı F . • . 
~datt· ahrıye ve rüfekası arala-
' 

1 alacak davasının icra kı
ltbli~ltta olan muhakemesinde: 

'~~·olunan davetiye üıerine 
>,br· un Arif ve Sabri karısı 
..._ 'Yen· ...,._hlı; ın Sandıklı sulh hukuk 
~la eınesine gelmediklerinden 
~ tınd \ Ilı a gıyap karan verile-

') u~akemeye devamla mu ba
lo d erı 18.4.1935 perşembe saat 
~: taliki icra kıhnmış oldu
'1 il~n Arif ve Fahriyenin tari

ftııda i~~ itibaren beş gün zar
""ler· ırazJarım dermeyan et
~ler~ \>e mahkemeye icabet et· 
itti a~ ;eya bir vekil gönderme
\t?tıe sı takdirde bir daha muha-
1'11 

0
;e kabul edilmiyecekleri i-
Unur. 1-1584 

De,·lt'l Uemiryolları \'C 

Limanları Satmalma 
Komh•yonu 1lfnıları 

İLAN 

idaremiz münlıalatı için 
atideki evsafı haiz 3 memur 
almacaktır. 

1 - 30 yaşından fazla ol-

mamak 
2 - Orta tahsilini ikmal 

etmiş bulunmak . 
3 - Askerliğini ifa etmış 

olmak 
4 - Şimdiye kadar çalış-

tığı yerlerden hüsnü hizmet 
vesikası ibraz etmek 

5 - Yazı, hesabdan te-
nasüh, faiz meseleleri ile 
coğrafya ve hendeseden ya
pılacak imtihanda muvaffak 

olmak 
6 - Demir yol hizmetle-

rinde kullanılmağa salih ol· 
duğu demir yol tabiblerince 
tasdik edilmek. Ticaret ve 
'ianat rııektebini ikmal etmiş 
olanlar imtihanda muvaffak 
olc!.ıklarr takdirde tercih o-
lunurlar. 

7 - Talip olanların beş 
gün zarfında idaremiz ~t 
işleri müdürlüğüne istida ile 
müracaatları. (884) 

1-1550 

Ve konforlu, aile yanında bir 

oda. Yenişehir Sıhhiye ıokağı es
ki 37 yeni ı ıA. Bahriye Bnb. Bay 

Hilmi evi. alt kat. 
1-1593 

El arabası saçı 
Ulucanlarda 16 numarada kel

lecinin Bay Osman'da elarabası 

beşli saçtan (350) dörtlü sa~tan 

(375) kuruştur. İsteklilerin mü

racaatları rica olunur. 1-1562 

~ ! 
İLAN 

1 - Bir metresine tahmin edilen fiat 36 kuruş olan 
30.000 metre yatak kılıflık bez kapalı zaı fla eksiltnıeve 
konulmuştur. • 

2 - İhalesi 4-5-935 cumartesi günü saat 1 ı dedir 
3 - Muvakkat teminat 810 liradır. 
4 - Şartnamesini parasrz almak örneklerini görmek 

istiyenler her gün öğle<len sonra komisyona uğrayabilirler. 
S - Eksiltmeye girecekler muvakkat banka teminat 

mektup veya maliyeye yatırılmış teminat karşılığı alacak
ları makbuzlarla kanunun 2 ve 3 Üncü maudelerinde ya.i'lh 
vesikalarla birlikte teklif mektuplarım ihale saatından en 
az bir saat evel M. M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (872) 1-1511 

İ L A N 32 klrruştur. lhalcsi 9 mayıs 
1 - Bir kilosunun talı - 935 perşembe gumi ı;aat 14 

min edilen fiatı 170 kuruş de Fm<lıklıda satın alma 
olan 6000 :7000 kilo yün ço - komisyonunda yapılacak -
rap ipliği kapalı aı.rfla ek - tır. iJ!., teminat 4954 liradır. 
siltmeye koı1L11ınuştur. 9anncımesi 370 km u~a alı -

2 - İhalesi 6 - 5 ~ 1935 nabilir. Eksiltmeye girecek-
pazartesi günü saat 11 ele - ler teklif mektuplarını iha -
dir. le saatından bir saat evel 

3 - Muvakkat teminat İstanbul'da J;'mdıklıda Sa. 
892 lira 50 kuruştur. Al. Ko. vermeleri. ( 908) 

4 - Şartnamesini para - 1- 1586 
srz almak örneklerini gör - B İ L 1 T 
mek istiyenler her giin öğ - İstanbul Komutanlığı 
leden sonra komisyona uğ - kıtalan için 68,000 kilo ko -
nyabilirler. yun eti kapalı zarfla eksilt-

5 - Eksiltmeye girecek- meye konulmuştur. Bir ki-
ler muvakkat teminat mek- !osunun tahmin fiatr 42 ku-
tup veya makbuzlariyle ka- rnstur. İhalesi 9 mayıs 935 
nunun 2 ve 3 üncü maddele- perşembe gtini.i saat 16 da 
rinde yazılı vesikalarla bir • Fındıklıdaki satın alma ko-
likte teklif mektuplarını misyonunda yaptlac:akur. 
ihale saatinden en az bir sa- Şartnamesi 108 kurusa alı -
at evvel M. M. V. satın al - nabilir. İlk teminat 2142 li-
ma komisyonuna vermeleri. radır. Eksiltmeye girecek • 
(875) 1-1521 ler teklif mektuplarını iha-

lLAN le saatından bir saat evel 

6000 Adet Kiriş ipi Fındıklıda satm alma Ko. 

B 
~ na vermeleri. (909) 

4000 ,, ag ,, 
3000 ,, Korkuluk ipi 1-1587 
Yukarda cins ve miktarı 1 L A N 

yazılı üç kalem ip kapalı 1 - Hava ihtiyacı için 
zarf usuliyle satın alınmak 212 metre mikabı Amerikan 
icin eksiltmeye konmuştur. çamı gurgen, dışbu<lak, ılıla-
Ümuın bedeli (8470) lira o- mur kerestesi alınacaktır. 
}arak tahmin edilmiştir. 2 - Tahmin edilen be-
Sartnamesi bedelsiz olarak deli 20.645 liradır. 
komisyonumuzdan alınır. 1- 3 - Teminatı: 1549 lira-

halesi 27-IV-935 cumartesi dır. 
günü saat on birde komis- 4 - Şartnamesini gör-
yonuınuzda yapılacaktır. Mu mek istiyenlerin her gün öğ-
vakkat teminat: 635 lira 25 leden sonra pazarbğına jı::ti-
kuruştur. Eksiltmeye gire- rak edeceklerin 2490 sayılı 
cekler 2490 No. Iı kanun- kanunun 2, 3 maddelerinde 
la sartnaınede istenen bel- yazrlı şartlar dahilinde 4.5. 
geteri teklif mektuplariyle 1935 cumartesi günü saat 14 
birl~kte ihale saatından en de M. M. V. satın alma ko-
az bir saat evveline kadar misyonuna müracaatları. 
komisyon reisliğine verilmiş (

89
5/LAN 

1
-

1582 

bulunacaktır. (793) 1-1368 
İLAN 

20 Adet yedekleme ipi 

2s::ıo ,, Çomrlk bcığ ipi 
:ı t .O ., Gergi ha . Jtı 

15 ,, Uıunde~nirhalat 
Yukarda cins ve mikcla

n yazıl! dört kalem ip ve 
halat yerli mamUlatı ola -
rak satın alınmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur • 
Tahmin edilen umum bede
li (3000) liradır. Şartn~me
si bedelsiz olarak komısyo
numuzdan alınacaktır. İha
lesi 30. 4. 935 sah günü sa -
at on birde komisyonumuz
da yapılacaktır. Muvak~at 
teminatı 225 liradır. Eksılt
meye girecekler 2490 nu • 
maralı kanunla şartnamede 
istenen belgeleri beraber 
getireceklerdir. (830) 

1 LAN 
Serorn ve aşı evinin ihti-

yacı için 4: 7 yaş arasında 
bir baş at pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 27 - 4 
~ 935 cumartesi günü saat 
11 dedir. İstekliler ha) va • 
nile birlikte belli gün ve sa-
atinde M. M. V. Satın alma 
komisyonuna gelıneleri. 
(911) 1~1589 

B!LlT 
İstanbul komutanlığı em

rindeki kıtalar için 231,500 
kilo sığır eti kapalı .ıarfl_a 
eksiltmeye konmuştur. Bır 
kilonun tahmin edilen fiatı 

6 ton benzin a~ık eksilt· 
me Sllretiyle satın alınacak
tır. Beher kilosunun tahmin 
fıatı 35 kuruştur. İhalesı 12. 
5.1935 pazar günü saat 14 :le
dh. İstekliler evsaf ve şart
naınesini almak ve görmek 
üzere bedelsiz olarak M. M. 
V. satın alma komisyonun
dan verilecektir. Eksiltnır:
ye gireceklerin belli gün ve 
saatinde maliyeye yatırılmış 
157 lira 50 kuruşluk vezne 
maı<buzu ve yahut banka 
mektubu ve 2490 No. lu ka
nunda gösterilen vesaikle 
birlikte satın alma komisyo
nuna gelmeleri. (910) 

1-1588 

İLAN 
On bir kalem tahta çivi 

ve saire ambalaj malzemesi 
a~ık eksiltme gününde talip 
çıkmamıştır. Bu kerre iha
lesi 1.5.1935 çarşamba günü 
saat 14 dedir. Malzemenin 
muhammen bedeli 1293 li
radır. Talipler vasıflan gör
:nek üzere her gün M. M. V. 
satın alma komisyonuna 
ınüracaatları. Eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve sa
atinde 2490 N o. lu kanunda 
aösterilen vesaikle ve Mali-
o 
yeye yatırıln1ış 96 lira 98 ku· 
ruşluk vezne makbuzu ile 
bir,likte sat n alma komisyo
nuna gelmeleri. (912) 

1-1590 

SAYlFA: • 

Ankara lielcdiye Reisliğinden: 

Satılık arsa 
. _ı . - Anafartalar caddesiyle Kızılbey caddesinin birleş· 

tıgı mahalde ve Karmen birahanesi önündeki iki yüzlü 
(298) M- arsa kapalı zarf usuliyle aı tırmaya ç1!c~rılmışur. 

2 - Metresi Muhammen bedeli Muval:ka ttcminaı 
Lira Lira Lirn. 
30 8940 671 

3 - Şartnamesini göı·mek istiyenler her gün nrnha· 
sebeye müracaat edebilirler. 

4 - İhale 6 myıs 935 pazartesi günü saat on heşdc be
lediye muhasebesinde yapılacaktır. 

5 - İstekli olanlar artırma ve ekstltme \ e ihale kanu
nunda yazılı tarifat dairesinde teklif mektublarmı teminat 
makbuzlariyle birlıkte ihale saatmdan tam bir saat eveli
ne kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine ver-
meleri. (813) 2- 1405 

• 
istatistik Umum Müdiirlüğü 
eksiltme komisgonunaan: 

1935 senesinde~ apılacak olan umumi nuf us ~ayımına 
ait defterleri Vil3yet ve kazalara göndermek için dıştan 
dışa 36,5 18 X 28 ebadında stirme kapakh ve üzerınden 
dört vidalı ve kapak ile alt kısmı 3 milimetre kalmlıgmda 
kontropilak ve diger tarafları ı ı milimetre kalınlığında 
çam tahtasından beherinin sikleti iki kilo 3i5 gramı geç. 
memek şartile i.500 adet sandığın ·aptmlmasr kapalı zarf 
u~~liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Numune dairede görüle. 
bıhr ve şartname komisyon katipliğinden alınabilir. Tah
min olunan bedeli 3,500 liradır. Eksiltme haziran 1935 S 
inci çarşamba günü saat 3,5 ta açılackatır. İstekliler ac 7 ,5 
muvakkat teminat vesikalariylc teklif mektupları açılma· 
dan bir saat eveline kadar komisyon reisliğine verilmiş ol -

ması lazımdır. (893) 1-1583 

~1ıır.ıııwı_11_wııııaııuu-.uıll!1l"m"-M• ---~..--ı 
i Askeri Fabrikalar Umwn Müdürlüğü 

! Satın Alma Komisyonu ilanları 
5 

ON BEŞ KALEM MOTÖRLÜ VASITALARDA KUL
LANILAN İÇ VE DIŞ LASTİKLERİ 

Tahmin edilen bedeli (376i) lira (12) kuruş olan yu· 
kanda mikdan ve cinsi yazılr malzeme Askeri fabrikalar 
umum mtidürlüğü satın alma komisyonunca 30 nis. 193! 
tarihinde salı günü saat 15 te açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (282) lira (54) kurut 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaiklo 
mezkOr gün ve saatte komisyona müracaatları. (914) 

1-1591 

YANGIN HAVUZU 
20 - 21 - 22 - 23 - nisan • 

935 tarihinde gazetenizde 
yangın havuzu hakkındaki 
itanda keşif bedeli sehven 
654 lira yazılmıştır. Bu ke -
şif bedeli 754 liıa olduğu 
tashihen ilan olunur. (915) 

1-1592 

160 METRE MİKABI 
ÇAM TAHTASI 

Tahmin edilen bedeli 
(5600) lira (-) kuru§ olan 
yukarda mikdan ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 
4 - mayıs - 935 tarihinde 
cumartesi günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edile -
cektir. Şartname parasız 

olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi • 
nat olan (420) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 e kadar ko • 
misyona vermeleri ve ken • 
dilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddele· 
rindeki vesaiklc mezkur gün 
ve saatte komisyona müra-
caatları. (854) 1-1484 

UMUM MÜDÜRLÜK BİNASI 
ÖNÜNDE YAPTIRILACAK 

YANGIN HAVUZU: 

Keşif bc<leli (654) lira olan 
yukarıda yazılı inşaat Askeri 

fabrikalar umum müdiirlüğil aa. 
tın alına komisyonunca 27 niııan 
1935 tarihinde cumartesi gUnil 
saat 14 de pazarlık ile ihale edi

lecektir. Şartname 4 kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat o
lan 60 lira ve 2490 numaralı ka-
nunµn 2. ve 3. maddelerinde ya-

zıh vesaikle muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

3500 TON LAVAMARlN 
Tahmin edilen bedell 

( 45850) lira (-) kuruş olan 
yukarda mikdarı ve cinsi ya 
zıh malzeme Askeri Fab .. 
rikalar Urpum Müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 
5 - mayıs • 1935 tarihinde 
pazar günü saat 15 te kapa
lı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (30) ku • 
ruş mukabilinde komisyon .. 
dan verilir. Taliplerin mu
vakka t teminat olan (3438) 
lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarım mezkur gün • 
de saat 14 e kadar komis .. 
yona vennelcri ve kendile.o 
ri de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. mqddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaat • 
lan. (853) 1-1483 

Kiralık 
apartıman 

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 
ı-1569 

1ıntiyu sahibl ve Ba~u 
harrlrl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Ya.ıı lıtcri MUdUrll Naeulıi 
BAYDAR 

Çankırı caddtsi cfrırındı 
Uluı Bısımtvind• basılmış· 

l 
ll r~. - --
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11 Ankara Levazım Amirliği Satın I 
1 Alma Komisyonu ilanları 1 = : 
1 i 

Miktarı 

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

Kırıkkale askeri sanat mektebleri için yukarda yazılı 

iki kalem malzeme 8 - mayıs - 935 çarşamba günü 14: 17 ye 
kadar pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin muham -
men fiatı olan "234" liraya mukabil 17 lira 55 kuruş ilkte

minatm Kırıkkale askeri Fb. muhasebeciliğine yatırarak 
alım giinü mekteb satın alma komisyonuna müracaatları. 

(858) 1~1so1 

Jandarma 

[ J U. K. ] 
Genel K omutanJığJ 
Ankara Satınalma 

Komisyonundan: 
Nümune evsafına uygun yerlı nıaı ve mamulatı olmak 

şariyle (1500) tane hayvan velensesi 9 - 5 - 935 perşembe 
günü saat (11) de kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. İs
teklifier nümune evsafı her gün komisyonumuzda göre
bilirler. Şartnamesi parasızd ır. Velensenin bir tanesi için 
(7 50) kuruş fiat biçilmiştir. Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanun ve şartnamesindeki belgeleri havi (843) lira 
(75) kuruşluk ilk teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubunu muhtevi teklif mektuplarının eksiltme günü 
saat (10) na kadar kmoisyona vermeleri. (902) 1-1581 

Dahiliye Vekaletinden: 
Vilayetler evinin arkasındaki (mesaha ve tarifatı fenni 

ve mali şartnamelerinde yazılı) sahanın şartnameye ilişik 
krokide gösterildiği şekilde tesviyei türabiyesi kapah zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

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

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

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

1-1454 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Muhammen bedeli (1500} liradan ibaret bulunan 

{2.5) adet mahruti çadır açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 2 mayıs 935 perşembe günü saat on beş -

te Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - İstekliler teklif mektuplarım 93~ senesine ait ti

caret odası vesikası ile (112) lira (50) kuruşluk muvakkat 
teminat mektubu ile birlikte aynı gün ve saatte vilayet en
cümenine gelmeleri. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin Ankara Nafıa 
Bac;mühendisliğine müracaatları. (870) 1-1522 

Da biliye Vekaletinden: 
Vilayetler evi için alınacak halılara ait şartnamede ye

niden bazı tadilat yapılarak münakasası 4 - Mayıs - 935 cu· 
martesi gününe kadar tekrar temdit edilmiştir. Muham -
men bedeli 9994,35 lira olup muvakkat teminat miktarı 749 
lira 58 kuruştur. Gerek yol ve gerek oda halıları 28/32 ola
rak kabul edilmiştir. 

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

Taksitle satılık ev 
Emlak ve Eytam 

Bankasından: 

ULUS 24 NiSAN 1935 

Maarif Vekiletiiıden Diyaribekir 
1 - Orta tedrisat mekteblerinde türkçe, tarih - coğrafya, 

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

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

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

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

D) Her türlü hastalıktan ve mualimlik etmeye mani vü 
cut arızalarından salim oldukların ıisbat e<ler tasdikli he -
kim raporu ibraz etmeleri, 

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

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

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

A) Nüfus tezkeresinin asil veya tas<ıikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikala

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

tasdikli sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotografh fiş, 
F) Altı adet 4 x 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraf -

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

te gönderilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Ve~al~· 
te gelmiş olan veya evrakı müsbitesi noksan gönderılmış 
bulunan istidalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. 
Keyfiyet ilan olunur. (842) 1-1481 

•• • • 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

Yeni tertib planını görünüz. 
1 inci keşide~i l 1 mayıs 1935 tedir. 

Büyük ikramiye 25,000 liradır 
ı:r1x1x1xJG :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :r1xJ 

Harita umum müdürlüğünden: 
1 - 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 Müdürlü~ü satın alma komis • 
yomtna gelmeleri. ( 862) 

Kilo cinsi 
9000 Arpa 
6200 Kuru ot 
3000 Saman 

1-1503 

Ankara Belediyesinden ı 
1 - İtfaiye mey~:rntnda Haymana oteli önünde (200)) 

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

muhasebesinde artırma ve eksiltme komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhase
beye gelmelidirler. 

4 - Muvakkat teminat (18) liradır. 
5 - Muhammen senelik kir ' • 'i f?40) lircıdır. 

Valiliğint1e 
Diyarbekir Dağ kapusu haricinde gösterilecek yer 

inşa olunacak 25829 lira 97 kuruş keşifli nafıa garaj ve 
na inşaatı 11 mayıs 1935 tarihine müsadif cumartesi " 
saat 12 ye kadar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşt 
Eksiltmeye iştirak edecekler bedeli keşfin yüzde 7 ,5 rıı 
darında banka mektubu veya dahili istikraz verecekl 
dir. İsteklilerin ya bizzat Mühendis veya mimar olrıı 
veyahut inşaat müddetince bir mühendis veya mima. 
fenni mesuliyeti deruhde teahhütnamesi ve bina işle 
idare etmiş olduğunu gösterir vesika göstermeleri l" 
dır. 

Şartname, plan ve keşfini görmek istiyenlerin her 
çalışma saati içinde vilayet daimi encümenine müraca 
etmelidirler. Teklif mektuplan ihale günü saat 11 e 
dar behemehal encümene verilmiş olacaktır. (2036-903 

1-1579 

1 Ankara Defterdarlığından: 
Senesi Mükellefin 

ismi sana ti 
011 Muharrem manııv 

Verginin matrah 
69x33,00 

Vergisi 
L. K. 

6, 33 360 

Ticaret mahaıtl 

Hilkfunet caddeal 

Yukarıda adı şanı yazılı kazanç vergisi mfilCeilef 
adresi bilinmediğinden 8/49 No. lu ihbarnamesi tebliğ 
dilememistir. İtan tarihinden itibaren otuz gün zarfında 
tiraza hakkı olduğu tebliğ yerine kaim olmak üzere il 
olunur. (891) 1-1559 

------------------------; • 
istatistik Umum 

eksiltme komisyonundan: 
Tabının becleli 950 lira tahmin olunan sayım ve kontro 

memurlarına ait talimatnameden 205.000 adet vali ve ka 
makamlara ait talimatnameden de 5.000 adet ki cem 
210.000 risale pazarlıkla e}{siltmeye çıkarılmıştır. Bu ha 
taki şartname komisyon katipliğinden istenebilir.Eksilt 
mayısın 4 üncü cumartesi günü dairede toplanacak ol~ 
komisyonda saat 15,30 da ihalesi yapılacaktll'. İsteklile 
yazılı gün ve saatte yüzde yedi buçuk muvakkat temini 
vesikalariyle hazır bulunmaları. (855) 1-1486 

IVektepler artırma 
eksiltme komisyonundan 

Gazi Terbiye enstitüsüne ait Şevrolet marka bir ade 
kamyonet açık arttırma ile satılacaktır. İstekliler mekte 
idaresine müracaatla her gün kamyoneti görebilirler. Mu 
hammen bedeli yüz elli liradır. İhalesi 25 - nisan - 193 
perşembe günü saat ikide mektepte yapılacağı ilin olunuı: 
(885) 1-1551 

Riyaseti Cumhur Filarmoni 
Orkestrasından: 
Orkestra muallimlerine yapılacak palto ili 

Cinsi Adedi Tahmini bedeli 

Palto 55 24/40 

1 - Şartname ve nümune görmek isti yenlere: • 
Cebecide Riyaseti Cümhur Flarmonik orkestrası şefh 

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

kara mektepler muhasebeciliğinde müteşekkil artırma 
eksiltme komisyonunda 

3 - Açık eksiltme suretile 
4 - Muvakkat teminat mikdan 100 lira 65 kuruş 
5 - Taliplerin bu gibi işlerde bulunduklarına dair ti

caret odasından musaddak ehliyetname ibrazı lazımdır. 
(818) l-1420 

SİNEMALAR 1 
Doktor 

Ali Maruf Ünver 

Esas No: 
25 

DERİ, F1RENG1 VE I 1 
Mevkii ve Nevi Depczitosu BELSOGUKLUGU su GECE 

Ankara: İnkılap mahallesi Hacı T.L.: 60 HASTALIKLARI Meşhur Seddi Çin Romanından 

YENi 
BUG(J . 1 t 

l KULÜP) 
r. 

Abdurrahman sokağı 16/35 No. MÜTEHASSISI Marie Beli - P. R. Wilm çe Charles muktebes 

11 evl·n 1/2 hı'ssesı· Vanel tarafından tem!il edilen t t 
GENERAL YEN'in ZEH RL ÇAYI 

Yukarda yeri, ve evsafı ya zıh ev 27. 4. 1935 cumartesi Tabakhane caddesi başında Bu·• yu· • }{ oyun 
1 k Altıntaş Sokak No ·. 5 Mevzu unun a:r.dmetiyle mütenasip bir su. günü saat 10 da faizsiz 8 sekiz senelik taksitle ve pazar ı · 

F .. J" k 'ht" rette sahneye vazolunan muhtesem bıt 
la satılacağından isteklilerin o gün ve saatte bankamıza Hastalarını her gün 9-13 ransızca soz u aş -ı ıras ve şaheser. Barbara Stavinck Nils Ac:. • r 
depozito akcesi ile gelmeleri (916) 1-1585 ve 15-20 ye kadar kabul eder. heyecan filmi 
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