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9. ~.1935 
ANKARA 
C•H:.P· 
BUYUK 

KURULTAYI 
Her yerde 5 kuruş 

Atatürk 
Kadınlar kurultayı salku
riyle ekonomi konseyi 
Üyelerini kabul ettiler 

! 
Arsıulus~. Ka~nlar Kurultayı üyeleri 

dun gelıp akşam gittiler 

Üyeler Çankayada verilen çayda bulwıdular 

· Arsıulusal Kadınlar kurultayı 
delegeleri ve Balkan Ekonomi 
konseyi delegeleri dün ıaat 16.30 
da Cumur Baıkanı Atatürk tara· 
f •ndan kabul edilmiıler ve Çanka· 
Ya' da verilmekte olan çayda bu
lunmuılardır. 

_Kadmlar kurultayı üyeleri, türk 
kadmına verilen haklardan dola
'ı. dünya kadınlığı adına minnet
l~ini Cumur Baıkannnıza ıun: 
hıutlardır. 

uun Ankara mekteplerinin jimnastik ıenliği A tl!türk terbiye enstltastJnt!e 
yapıldı. Başbakanımızla birçok ileri gelenler ve çocuk ana ve babaları vardı. Ba~
ba.kanrmı:un gençlerle birlikte aldrrdıkla rı resmi koyuyoruz. Şenliğin tafsilitr 

altıncı sayı/adadır. 

Tuna pakt.. 
• • 

Yunan kıralcılan 
çalışıyorlar mı? 

lngilterede alınan 
korkusu ıçm Alman yanın Saylav bayan Benli Nevzat Iştat, durakta bayan Korbet Aıbl 11• hmqrıtb& 

Ati na, 26 ( A.A.) - Ati na ajan· 
•ı bildiriyor: 

Londra, 26 (A.A.) -Deyli Tel
graf ıazetesi Almanyanın yeniden 
silahlanması sorumu üzerinde he
yecanlı haberler vermektedir. Ga
zete, Almanyanın, lngilterenin 
kendini korumak i&in elinde buJu
nan hava kuvvetlerinin iki katına 
ıahib olduğunu ve alman uçkula
rının hücum uçkuları olduğunu 
söylemektedir. 

beş sorusu Arsıulusal kadınlar kurultayı a
dına kırk kiıilik bir aalkur dün sa
bahki ekspresle ıehrimize gelmit 
ve durakta kadın aaylavlarımızla 
belediye kurulu kadın üyeleri, be
lediye baıkanı muavini ve Dıt Ba
kanlığı protokol İf yarları tarafın· 
dan karşılanmışlardır. 

Marmara köıkünde bir öile m,a
f eti vermiıtir. 

Yunanlı kır al taraf tarlarmın 
Paria'teki toplantıları hakkında 
Yabancı ülkelerde yayılan haber· 
lere karırlık olmak üzere Batba
kan muavini general Kondiliı Baı
hakan B. Çaldarisle görüttükten 
•onra &fağıdaki diyevi venniıtir: 

İ talya'nın cevabları 
Roma, 26 (A.A.) - Tuna kon

feransı hakkında Almanya aıaiı· 
daki beı soruyu sormuştur. 

Üyeler dün akpmkf 20.10 tr.. 
niyle lıtanbula ıitmiılerdir. 

Ekonomi konseyı 
üyeleri gittiler 

"- Bilindiği gibi Cumuriyet re
jimi 25 mart 924 tarihindenberi 
Yunanistanda hüküm sürmekte ve 
hu reji.mi bütün sıyasal partiler 
kabul ve teslim etmektedir. 

Gazete diyor ki: "İngiltere'nin, 

başka bir devletin yardımı olma· ı 
dan, kendi araçlariyle kendini ko 
ruyabileceği tüphelidir. Toprağın J 

1. - Niçin Avusturyanın kom
şusu olan İsviçre ve orta Avrupa· 
da Fransa kadar asığları olan İn
giltere protokol da amlmamıftı;? 

Salkur üyeleri, ıehrin görülme
ğe değeryerleriyle ismet lnönü 
Enstitüsünü, Halkevini ve Tarım 
Enstitüsünü gezmiılerdir. 

Balkan antantı ekonomi kon
seyi delegeleri, dün ekspresle ha· 
reket etmişler ve durakta konseY. 
başkam B. Hasan Saka ve türlr 
delegelerile dış bakanJıiı lldma 
selamlanmışlardır. (Sonu S. inci sayrfada) (Sonu S. inci sayıfilda) 

ltalya şu cevabı vermitlir: 11-
viçre bitaraf bir ülke olduğundan 

(Sonu S inci sayı/ada) 
Dıt Bakanı vekili 8. Şükrü Ka

ya öğle üstü ıalkur üyeleri adına 

Osmanlıcadan 1 ürkçeye Karşılıklar Hı lav uzu N.!14 
Müreffeh = Genli = (Fr.) Aise 
l.türckkep = Katınç = (Fr.) Compose 
&-lürettep = Danıııklı, uydurma (bak: Tertip) 
Mürettib = Dizmen 

Mürev "'İÇ = Güden 
P.türevviciefkar = Onürtge 

Örnek: Tan gazetesi siyasetı harıciyede Fran
sa hükümetinin mürevviciefkarıdır c= Tan ga

zetesi dış sıyasada Fransa hükumetinin önürt -
gcsiclir. 

Mürsel = Gönderilen M ... 
Ursıl = Gönderen 

Mürıit -== Yönder 
Mürteci = Kaytak 
M .. 

urted = Dönme 
Mühtedi = Uzyönen 
Mürtefi = Yüksek 

Mürteıi = Alımsak 
1\1" t.f~rur. = Geçi§, geçme 
Uturıye = Geçmelik 

Mürüvvet == Kişilik 
l\1üsnade = İzin 
1\1" b l\1~sa akı- = Yarıf, yarıı = (f<r.) Concours 

Usabaka etmek= Yarışmak 1\1 .. 
t.f~ıademe =Çatışma, çarpııma = (Fr.) Collision 
l\1~sademe etm.-k = Çarpıtmak 
l\1~sadere = Alanç = (Fr.) Confiscation 

l\1~:a~ere etmek . . Alancebnek w • 

aıd = Elv~ıfh, uygun, yeter, eggın -=- (Fr.) 
Convenable. suffisant 
Ör ki w .. ne er: 1 - Oturduğum yer çalışmaga mu 
Said değildir = Oturduğum yer çalışmağa elve
rişli değildir. 
2 - Henüz müsaid bir cevap almadım = HenÜ'lJ 
uygun bir cevap almadım. 
3 - Bu adamm aylrKr böyle ev tutmağa m'isaı~ 
de,; 'ld · • c;ı ır = Bu adamrn aylığı böyle ev tutm:ıga 
Yetmez. 
4 - Temennime müsaid göründü = Dileğime 
e~ . 

M" g~ın görıindü. 
us-k• afat D M" l\"ll 

S U&;\liiha Baruma 
Ulh '== Bl\nş 

Suıı.:i .. 1 il k 1'.t" rnusa emet Ban! ve baysa ı 
uaaınaha = Hoıgörü, hoşgönne, hoıgörütük, gÖz· 

'urnnıa... Fr. Tolerance 

Müsamahakar = Hoıgörür = (Fr.) Tolerant 

Müşa'ıa = Parlak, ıuvağlı 

Müsavat =- Eıitlik 

Müsavi= Eşit, det (terim) 
Müsbet =- Müsbet, pozitif 
Müsekkin = Yatıştırıcı = (Fr.) Calmant 

Müselsel = Ardıardına, biribirine bağlı 

Müshil = Sürgüt 
Mü6ınİr (semererlar) =- Yemitli, verimli 

Müsrif == Savurgan 
Müııtacel = Evgin = (Fr.) Urgent 
Müstacelen = Tezelden, gecikmeden 
Müstaceliyet = Evginlik, gecikmezlik = (Fr.) 

Urgence 
Müstağni = Doyuk 
Müsta~,.ıık -= Bıdmıf, bat·k 

~füstahkir = Küçükser 

Müstahsil .--::: Üretmen = (Fr.) Producteur 
Müstahzarat =- Hazırilaçlar (tıbbi), hazırlamalar 

(kimyevi) 
Müstaid (kabiliyetli) = Anık, yetenekli 

Müstakar Durlu 
Müstzkil = Erkin, bağmsız = (Fr.) Independant 

Mü•ntmere = Sömürge 
Müstantik z= Sorman 
Müstec'r = Kiracı 

Müstcfid = Faytfalanmrı 

Müstehlik = Yoğaltman = (Fr.) Consommateur 
Müstekreh = iğrenç = (Fr.) Degoutant 

Müstekreh, menfur = Tiksinç = (Fr.) DetestC 

Müstemlike = Sömürge 

Müstenid = Dayanan 
Müsterih (asude) = Rahat 

Müstesna (istisnai) = Ayrnm 
Müstesna tutmak (istisna etmek) = Ayrı tutmak 

Müsteşar = Asbakan 

Müstevi = Düz 
Müstevli = Salgıncı 
Müstevli olmak = Salgın etmek 

Müıabehet = Benzeme, benzeılik = (Fr.) Rcs· 

semblance 
Müıabih = Benzet 

Müıabede = Görüm 
baı = Somut - (Fc.) Concret 

Müıahid = Görmen = (Fr.) Spcctateur 
Müıareket = Birlik, ortaklık = (Fr.) Association 
Miiıateme = Sovüıme = {Fr.) S'injurier 

Müıaveı·e = Danııma = (Fr.) Consultation 
Müıavir = Danışman = (Fr.) Conseiller 
Müıekkel = Göıteritli, iriyarı 

Mütevveı = Karıtık, karmakarııık 

Müıevvik = Önayak = (Fr.) Provocatcur 
Müşf'k = Sevgen 

Şefkat = Sevenginlik 
Müşir = Mareıal 

Müşkil = Zor, güç, çetin, çapraıık, enge. 

Müşk:lat = Güçlük, güçlükler, zorluk, zorluklar 
Müşkülatla = Zorlukla 
Mü;kilpesend = Güçbeğenir 

Müşrifi harab (maili inhidam) = Kağşak 
Müşrifi harab olmak = Kağıamak 
Müştail = Tutuşan = {Fr.) Inflammable 
Müştak olmak = Göresimek 

ıilat - Ekitler = (Fr.) Dcpcndanceıı 

Miiştcrck = l • Ortak, 2 - Birge (önck) {l) 

1 - Menfaati müştcrcke - Birglmğ. 

2 - Birgedüzen ..... Coordonnance 
IV'üıtcri = Al• ~ı 

r. . .. k (Bak· Dair, '1, raci) = Dolayı, için, 
Üzerine 

Mütalea = 1 - Dü~ünce {Bak: Fikir), 2 • lrdel 
{Bak: Tetebbu), 3 - (Bak: Kıraat) = (Fr.) 1 • 
Opinion, 2 • Etude, 3 • Lecture 

Mütalcbe = lsteyi ,isteni 
Mütareke = Bırakışma 

Mütareke etmek Bırakışmak 

Müteahhid = Üstenci 
Mütcahhidlik = Üstencilik 

Müteakiben = Ardınca 

l\fütcassir = Çetin, güç 
Mütcazzım = Uluksar 
Mütebahhir = Bilge (Fr.) Fl"ıdit 

Mütebaki ( bük5dan) ı\ğlaını.k 

Mütcbariz = Bclirc;in 

Mütebeddil = Defişken 
Mütebessim = Gülümser 

(1) J.'ransızca "co-,. öneki dilimizde kimi "birge., 
önekiyle kimi de "-de~,, nnekiyle karşılamr: 

(Ertikdaş = Meslekdaş = Collegue) gibi. 

Mütecahil = Bilmezlenen 

Mütecahilane = Bilmezlikten ıel .... 
Mütecanis = Bicinı 

Gayrimütecanis = Yadbicinı 
Mütecasir = Küstah = (Fr.) Audadeus 
Mütecaviz, tecavüzkar = Saldırraa. aatukla • 

(Fr.) Agressif 
Mütedahil = Gerikalan 

Mütedavil sermaye = Dönerre 

Mütedehhiı = Ydgın = (Fr.) Terrorllf 

Müteellim olmak = Elemlenmek, acıleıunelr, lcl 
11zlamak 

Mütee11ir = Üzgün 

Müteessir olmak = Ozülmek 

Müteezzi = Üzgün 
Müteferrik = Ayrık 
Mütefeaaih = Bozulmuı 
Mütefevvik ı= Üıtgelen, üıtün 
Mütegallip = Zorba 

Mütehammil, mukavim = Dayanır, lca1dmr 
Mütehnrri, müdcklcik, mütetebbi c: lrdelmen, ..,.,. 

tıncı 

Müteharrik = itler, oynar 

Müteharrik bi7.atihi = Kendiiıler 
Mütchassıl = Olma, Üreme, çıkan 

Mütehassir olmak = Özlemek 

Mütehassıs = Uzman = (Fr.) S~cialiıtı 

Mütehaıi = Sakıngan 
Miitehavvil = Değiıken, deiitik 

~.1ütehayyir = Şaşkın 
Mütehevvir = Oflceli 

7üt kabil = Karşılıklı 
'\llüt ı,addim = Öngelen 

Mütekait = Eml'kli 

ı ckaüd etmek = Emekliye ayırmak 

ı ckaüd maaıı = Emeklik, emekli aylı;. 
ütckntı = Çapraz 

'lftütclcvvin = Alaca 

Mütemadi -= Sürekli, devamlı 

Mütemadiyen = Ard11z arasız 

Mütemayil = Eğgin 
Mütemekkin = Oturan, yerletik 

Mutemeliik = Yaltak = ( Fr.) Flatteur 



SAYIFA 2 

İzmir il kurulunun 
çalışmaları 

lzmir, 25 (A.A.) - Vilayet ge· 
nel kurulu bir takım işlerini bitir· 
mit ve 1.663.000 liralık denk bir 
büdce yapmıştır. Birçok yeni yol
lar yapılacak olmakla beraber en 
çok göze çarpan kültür büdcesinin 
taşkınlığıdır. Vilayet çevresinde 
gittikçe artan yeni mekteblerde 
elli bin çocuk okumaktadır. Büd
ce yapısı bitmiş, yeni mektehler 
için tahsisat konduğu gibi aynca 
yeni türk müzik koroları için pa· 
ra konmuştur. Bu gidişle gelecek 
yıl ilk mekteblerde 55 ile 60 bin 
arasında çocuğumuz okuyacaktır. 
mekteblerin mesken bedellerini ve 
eski alacaklarını onaylayan genel 
kurul büyük bir sevgi ve saygı top
lamıştır. Öğretmenler sevine için
dedir. Yapılan eski kalan şehir ve 
köylerdeki büyük mektehler para· 
yardımı görmüştür. Yalnız yeni 
mekteb olarak lzmirin Üçtepeler 
semtinde bir kurağ yapılması ka
bul edilmiş ve gelecek yıl tamam
lamak üzere para koymuştur. 

Soysal kurumlara, Halkevine, 
spor ve atlı spora para verildiği 
gibi bu yıl 1850 m. yüksekliğinde 
olan Bozdağındaki çavdar yayla
sına kadar varan yolun bitiminde 
açılacak kayak ve kızak sporlarr 
sığınakları için de yardım edilme
si onaylanmıştır. ilin birçok yer"
lerinde açılan fidanlıklara yardım 
etmiş ve gelecek yıl lstanbul ilinin 
meyvecilik enstitüsii ilimiz için de 
gö7. önüne almacı.-ktır. 

Köy yatı mekteblerini, köy ço
cuk yurdlarına yardım edileceği 
gibi bazı büyük mektebler ve üni
versitelerdeki yoksun çocuklara 
yardım düşünülmüş ve Romanya 
türklerinden bir gencin tahsili, F
ransa ve İtalya' da bulunan üç gen· 
cimize yardım onaylanmıştır. 

Kurul, Bergama kalesine çıkan 
yolun tamamlanmasını ve eski j. 
7"rler müzelerine küçük bir yardı· 

~ 

1 ç D 
Kontenjan işleri güm

rliklerde yapılacak 
İstanbul kontenjan bürosu 1 

mayıstan itibaren kaldırılacaktır. 
1 mayıstan sonra kontenjan işleri 
doğrudan doğruya İstanbul Gala
ta ve Sirkeci gümrüklerinde yapı· 
lacaktır. 

Nüfus sayımı birinci 
teşrinde yapılacak 

latatistik genel direktörlüğü mem• 
leketimizde yapılacak ikinci genel sayı· 
mın 18 birinci teşrin cuma günü yapıl
masrıu kararlaştırmıştır. Genel direktör 
genel sayımm nasıl yapılacağı baklunda 
bir de talimatname hazırlamıştır. 

Bursa lisesinden 
yetişenler 

lstanbul, 26 (Telefon) - Bur4 
sa lisesinden yetiıenler dün bir 
toplantı yaparak aralarındaki bir· 
liğin pekiştirilmesi için gereken 
tedbirleri almaya karar verdiler. 

mı da onaylamıştır. 
Şaşa) kaynaklarını ve oradaki 

zengin ve verimli çalışmanın izer· 
)erini gördükten sonra genel ku
rul bunu daha çok zenginleştirme· 
yi kestirmiş ve ilbaylık daimi ko
misyonuna yıllara ayrrran bir plan 
çizmiştir. Bu plana göre ilk önce 
ve bu yıl içinde şose Cuma ovasın
dan Şaşala uzatılacak ve oranın 
bayındırlık ve sağlık işleri için 
sağlamlaştırılacaktır. 

Son toplanhnın son saati canlı 
ve yürekten gelen temiz duygu. 
ların söylevleriyle geçmiı, ilbay 
general Dirik genel meclise karşı 
olan övünç ve kıvanç d·ıygularıy
la yıllık toplantıya son vermiştir. 

ULUS 

y u K L A R 
Romen profesör ve 

talebeleri 
latanbul, 26 (Telefon) - Bu· 

gün ıehrimize on bet kitilik bir 
Romen talebe ve profesörü geldi. 
Birkaç gün kaldıktan ıonra Anka. 
raya gideceklerdir. 

Konyada bir tayyare 
düştü 

Konya, 26 (A.A.) - Prens Bi
gesko'nun tayyaresini Romanyaya 
götürmekte olan tayyarecilerin 
tayyaresi bozularak istasiyon ya
kınlarında dütmüştür. içindekile
re bir şey olmamıştır. Tayyare Ce 
miyeti tarafından izaz edilerek 
Selçuk Palas'ta misafirdirler. Hü
kumetimize ve Tayyare Cemiyeti· 
ne teıekkür etmektedirler. 

ANKARA RADYOSU 
Bu akşamki program şudur ı 

19.30 • Sporcu konuşuor. 

19.40 • Musikıi: 

Haydn Adagio 

Keman: Şekibe Kor 

Piano: Ulvi Cemal 

Corelli Senato: 

Keman: Necdet Remzi 

Keman: Şekibe Kor 

Piano: Ulvi Cemal 

20. ~ Çocuk bayramı aaati 

20.15. Dans musikisi 

20.30 - Musiki : 

Danses hongroises 
r 

Keman: Necdet Remzi 

Piano: Ulvi CemaJ 

20.50 • Haberler. 

Galatasaı:-ay - İstanbul
spor şild turnuvası 

lıtanbul, 26 (A.A.) - İstanbul 
tildi turnuvası maçlarına Taksim 
stadyomunda devam edildi. Gala
tasarayla lstanbul Sporu karşılaş
tıran maçın ehemmiyeti stadyoma 
oldukça kesif bir kalabalık topla
mıştı. 

iki taraf tam saat 16,30 da saha
ya çıktılar. 

Yargıç, B. Halid idi. 
Oyuna Galatasaraylılar ba~ladı

lar ve seri bir akınla lstanbulspor 
kalesini sardılar. Ölçülü ve yerin
de paslarla mütemadiyen tazyik 
eden Galatasaray hücum hattı, Sa
mihin önünde durmaya mecbur o-
luyor. 

19 ve 26 • cı dakikalarda yargıç, 
lstanbulspor'un iki güzel hücumu
nu ofsayd diye kesti. 

İstanbulsporluların hakim oyu
nu devam ediyor. Galataaarayın 
iki iç muhacimi geriye yardım et· 
mek mecburiyetinde kaldı. 

39 uncu dakikada Galatasaray 
ın sağdan bir hücumu .. Necdet a
vut çizgisine yakın bir yerden to
pu çevirdi ve Münevver, önü boş 
bir vaziyette Galatasarayın birin
ci golünü kaydetti. 

Oyun sert bir cereyan almaya 
başladı. Yargıç'm vaziyeti kurtar
acağı tüpheli gibi ... 

İstanhuleporlularm üstüste akın
ları arasında birinci devre 1-0 Ga

" latasarayın lehin~ bitti. 
ikinci devre, durumu kurtarmak 

ümidinde bulunan lstanbulsporun 
ateşli bir hücumu ile ba~ladı. Fa
kat Galatasaraylılar aynı enerji 
ile mukabele ettiler ve top ikinci 
dakikadan sonra lstanbulsporun 
yarı alanına indi. 

Dördüncü dakika: Soldan bir 
Galatasaray hücumu, Fethi güzel 

27 NlSAN 1935 CUMARTESi . 

1 

İstanbul şehir tiyatrosu 
Ankara'ya geliyor 

lstanbul Şehir tiyatrosu sanat
karlarından Vasfi Rıza dün şehri· 

2 

mize gelmiş ve Halkevile temasa 
girmiştir. Mayısın birinci günü ge
lecek olan heyet temsillerini HalJ(. 
evinde verecektir. 

2!ZS 

bir şandelle topu ortaladı. Sağ iç 
Gündüz, kalecinin hatalı bir çıkıt 
yapmasından istifade ederek he
sablı bir kafa vuruşu ile ikinci de• 
fa olarak topu lstanbulspor kaleıf. 
ne soktu. 

Otuzuncu dakikada, Galataıa• 
raylılar bir gol daha kaydettiler. 
fakat, bu golü ofsayd sayan lstan .. 
bulsporlular, hakemin Galatasa• 
raylı olduğunu ve tarafgirlik yap. 
tığını iddia ederek sahayı terket
tiler ve maç yanda hll'akıldı. 

Atletizm müsabakalan 
Atletizm mevsiminin başlaması do. 

layısiyle, atletlerimizin durumlarıru 

kontrol etmek maksadiyle federasyon, 
bütün kulüplerin iştirak ettiği bir mU· 
sabaka tertib etmişti. Bu müsabakalarda 
alman neticeler şunlardır: 

4x80 - Galatasaray: Semih, Ali, Fikıo 
ret, 40,08, ikinci Beşiktaş, üçilncU Fo. 
nerbahçe. 

Gülle - Birinci İstanbulaporda.ıı 

Veysi 13,33 1/2, Galatasaraydan Kara.. 
kaş ikinci. 

Bir kiloır.etre - Galatasaraydaıı 

Said 2,46, birinci, Galatasaraydan Fethi 
ikinci. 

Yüksek atlama: Birinci Fenerbahıı. 
çeden Cihad 1.80, Melih ikinci. 

Disk: !stanbulspordan Veysi 38.63 
1/2 ikinci, Goryadis. 

3000 metre - Beşikta:ıtan Reı:ml 

9.54 birinci, ikinci Ruhi. 

Uzun atlama; Beşiktaşta.n Avni 6.34 
birinci, ikinci Zeki. 

Cırıd: Galatasaraydan Kara.katı 

54.98 ile yeni bir Türkiye rekoru yaptı. 
Eski rekor 53.29 dur. 

l\ı-. ~-·-", vıç = U.tlgalanan, dalgalı 

Mütemevvil = Zengi~ varlı 
Mütemmim = Tamamlayan, tümleyen 
Mütenahi = Sonlu 

Müteyakkız bulunmak, müteyakkız olmak = U- Namuvafık = Uygunsuz 
Namünasib = Yakışıksız 

Namüsaid :::. Elverişsiz 
Namütenahi = Sonsuz 
Napak == Pis ,kirJj 

.Nakisa = Kusur 

1\ utcnahiyet = Sonluluk 

Mütenasib = Uygun (Birbirleriyle -) 

Mütenasibülendam = Taylan 
Mütenazır = U:rkaz ( uyukaz) 
Tena:rur = Uyka 
Pıllı,nndtkiren = Tanımsu. olarak 

Örnek : Mütenekkiren Fra:nsaya giden ıngiltere 
Kıralı -= Tanımsız olarak Fransaya giden lngil
tere Kıralı. 

Mütenevvi -= Çeşit çeşit, çeşitli, türlü, türlü türlü 
Müteraoif = Çemdeş 
Müterakki = ileri 

Mütc.akkib olmak = Kollamak= (Fr.) Guett~r 
l'occasion 

Örnek: Müterakkibi fırsat -= Fırsat kollayan 
Mütercim = Çevirmen 

Tercüme etmek = Çevirmek 
Mütereddi = Yoz 

Mütereşşih = Sızan 

Müte.rettib = Düşen 
Mütesallib = Kahl&Jan 
Mütesavver = Tasarlanan 
Müteselsil = Sıra, zendrJeme 
Müteşebbis = Girişken 

Mütevakkıf = Bağlı 

Mütevali = Arasız, arahksızJ birdüzüye 

Mütevassıt = 1 Arayıcı, 2 - Orta, ortaç, 3. Araba. 
lan == (Fr.) lntermediaire, moyen 

Örnekler: 1 - Bu işte siz mütevassrt/ılr ederSf!
niz z= Bu işte siz aracılık ederseniz. 

2 - Mutavassıt derecede maJIJmat """ Orta (or
taç) derecede bilgi. 

J - Mutavassıt olarak işe müdahale - Arabulan 
olarak işe karışma, 

Mütevattın = Yerleşmiş 
Mütevazi = Alçak gönüllü, gösterişsiz = {Fr.) 

Modeste 

Örnek: 1 - O, pek mütevazi bir adamdır-= O, 
pek alçak gönüJJü bir adamdır. 

2 - Mütevazi bir hayat iınrar edeı = Gösteri~
siz bir hayat sürer . 

Mütevazin = Denk, deııgeşik 
Müteveffa = Olge, göçkün 
""1tevehbim = Kuruntulu 
'lıtGteyakkız = Uyanık, tetik 

yanık bulunmak 
Müteyemmen = Kutlu, yümlü 
MÜ tezad = Karşıt 

Mütezayid = Arbmh 

Müttehid = Birleşik, birle§İt = (Fr.) Unl 
Müttehiden == Elbirliğiyle 

Müttefik = Bağlaşık = (Fr.) Allie 
Müttefikan = Oybirliğiyle 

Müttehem = Suçlanmış 
Mütteka = Dayanaç 
Müvacehe = Yüzleştirme 

Müvacehe etmek = Yüzleştirmek 
Müvazene = Dengelme 
Müvazi = Arasıl 
Müvesvis = Ku~kulu, ahngan 
Müvezzi = Dağıbnaç 
Müyesser = Başarılmak, ele geçmek, kolayı bu-

lunmak 

Müzahrefat = Süprüntü 
Müzakere = Görüşme, görüşü 
Müzakere (Okula terimi) = Belletim = '(Fr.) Rı6-

pctition 

Müzakereci (Okula terimi) = Belletici = (Fr.) 
Repetiteur 

Müzayede = Arbrım 
Müzcbzeb = Karmakanşdı 
Müzehheb = Yaldızlı 
Müzekkere = Asbitik 
Müzeyyen = Süslü 
Müz'iç, müacciz = Buna)hcı, sıkıcı, aırnaıık 

Müzmin = Süreğen 

N 
Nabeca = Yersiz 
Nabedid olmak = Kaybolmak, görünmez olmak, 

gözden kaybolmak 

N abehengam = Sırasız, vakıtsız 

Nabekar ~ Boş, haylaz = (Fr.) Vaurien 
N~bemahal (Bak: Nabeca) = Yersiz - (Fr.) 

Inopportun 

Nahemvar -=- Yolsuz, uygunsuz = (Fr.) Indecent 

Nalayık = Yaraşmaz, yaraşıksız, yakıımaz, yalo-
şıksız = (Fr.) Inconvenable 

NamağlUb = Yenilmez 
Namahdud = Uçsuz, bucaksız. sınırsız 
Namerd = Alçak 
Namer'i ::::; Görünmez 
N amizaç = Keyifsiz 
Namubarek = Kut.uz 

Napubte = Ham, çiğ, pişmemıı 
Nareva (Bak: Na!ayrk) 
Nasavab .- YanJı§ 

Nasaz = Bozuk, düzensiz 
l\ıaseza (Bak: nalayik) 
Naşekib = Sabırsız 

Natüvan = Halsiz 
Naümit = Umutsuz 
Nahit olmak = Bitmek 

Nabud (Bak: mahv) 
Nabz = Nabız (T. Kö.) 

Naçar = Çaresiz 
Çar naçar = ister istemt.. 

Nadide (Bak: Ender) = Az bulunur, az görünür 
Nadim = Pi§man 

Nadir= Seyrek, az, az bulunul' 
Nadiren = Arasıra, pek az, tektük 

Naehl (Bak: Kabiliyetsiz) = Beceriksiz = (Fr.) 
lncapable 

Nafaka = Geçimlik 
Nafi = Faydalı 

Nafile = Bo§, faydasız ... (Fr.) İnutile 

Nafiz = Sözü geçer, etger = (Fr.) Innuent 
Nafiz (Bak: İnfaz) = Geçen, iıleyen c:::a (Fr.) Pe-

netrant 

Nagihan, bağteten = Ansızın 
Nağme = Ezgi 
Nahif = Zayıf, çeJimsiz, cılız 

Nahiye = Kamun = (Fr.) Commune 

Nahiye müdürü = Kamunbay 
Nahiye merkezi = Kamun başkendi 

Nabiye (Mıntaka anlamına) = BöJge = (Fr.) Zone 
Nahiyevi = Bölgel 

Naht = Oyu, oyma = (Fr.) Sculpture 
Nahtetmek = Oymak 

Nahhat = Oyman = (Fr.) Sculpteur 

Nahvet = Benbenlik -= (Fr.) Orgueil, pcesomption 
Nail olmak = Esmek, kazanmak 

Naka = Deve 
Nakabil = lmkinsa 

Nakahat = Eyisclik 

Nakarat = Kavu§tak = (Fr.) Refrain 
Nakd = Akça, para 
Nakdi ceza = Para cezası 

Nakil = Geçirge, götürge 
Naki, nakJiyat = Taşıma 
Nakletmek = 1 - Alınak (İktıbas anlamınaY :M 

Extraire, 2 = Anlatmak (hikaye anlamına) ::=
(Fr.) Raconter. 3 • Götürmek, taşımak = {Fr.J. 
Transporter, 4 • Aktannak = (Fr.) Tansmettre, 
5 - Göçmek = (Fr.) Demenager 

Vasıtai nakliye = Taşıt, taşıma = (Fr.) MoY.CAI 
de transport 

Nakkare ..::: Dümbelek 

Nakkaş = Bezekçi = (Fr.) Decorateur 
Nakş = Bezek --: (Fr.) Decoration 
Nakr - 1 • Kakma, 2 - Kalemişi, 3 • Kabartma 
Nakus = Çan 

Nakzetmek - Sıymak, bozmak = (Dr.) Casset 
Nakzı ahdetmek = Antsıymak, antbozmak = .(F.r,~ 

Parjurer, violer son serment 

Nale = İnilti 

Nam ...... Ad, isim, ün 
Namdar = Ünlü, adh sanlı 

Namzed = 1 ·Aday = (Fr.) Candidat. 2. Yavulf. 
lu, sözlü = (Fr.) Fiance 

Narin -= Narın 
Nas ..::: Kamuğ, halk 

Nasbetmek = 1 • Dikmek = (Fr.) Fhı:er, 2 • Ata. 
mak (tayin anlamına) -= (Fr.) Nommer 

Nasib = Pay, kısmet, düıerge 
Nasib = Öğütçen 

DÜZELTME 

Dünkü sayıdaki yanlışları §Oyte dtt,. 
zeltiyoruz: 
1 - ( M esahai sathiye) söziinün kaqılılJ 

(yüzölçe) olacak; 
2 - (Mukim olmak) sözünün karşılığına 

(Oturmak) da yazılacak, 
3 - (Mükedder olmak) sözünün karşıstı 

na (Kederlenmek) de konacak 
4 - (Gayri münbit) karşılığı (Çorak) 

olacak,' 
5 - (Mübalıl) karşılığı (Övünür) diye 

düzelecek 
6 - (Münazaa) karşılığı olarak (Çt•klş • 

me) sözü de yazılacak 
7 - (Müdafaa) kar.Flı/iı olan kelime 

(Savga) dive dii?. ,,1tilecektir. 



27 NiSAN 1936 CUMARTESi - il& EL 

Çocukları 
koruma işi 

Prof. Dr. İhun Hilmi 
ALANTAR 

He-lrimlikteıJı:i iglerimizin biriıi has
taları tedavi etmek i9e öteki de haatala· 
rı korumaktır, hutaları koruma itini 
hekimler yapmakla beraber hükOmet 
onu murakabe eder. 

Çocukluk deverainde hutalıktan ko
nuna büyük bir yer tutar; bu devirleri

ni yapyan yavrular yalnız ateıli bula
Pk hastalıklardan değil kendilerine gel
tneai iktimali olan eakimig bir takım haı
tabldardan da korunmalıdır; yani bir 
Çocuk dünyaya ayak baıtiğı günden iti
baren bir hekimin gözü önüne ıetme!t
dir: onun bulapk haıtahldardan naul 
korunacağından batka giyinip. yemnl. 
lçane.i, aokap çıkmuı, temizliti hulba 
her tefi dikkat altına girmelidir: yani 
bir çocuğu yalnız bulafık haatabklardaa 
koruma ile kalmayıp bununla beraber a
iti hıfznmhha kaidelerine tibi olup ol
ınadıfnu bilmek ltznndır. Hıfnuıhha 

kaidelerine göre ve ilmiğ bir ıurette bfl-
1ÜtUlmflg bir süt çocufunun ahlaat de· 
receai ile gelip güzel bUyGtlllen bit- .at 
Çocuğu araanda dağlar kadar fark nr
dıı- ve bu fark tabiidir Jı:i ikincinin aley· 
hindedir. 

Birincili hiç bir rahatsızlığa yakalan· 
tnıyarak ilk yaııru bitirdiği ve yahut an
cak nezle ve saire pbi ufak tefek bir iki 
rahatsızlık geçirdiği halde ildndsl ani
mie, racbitiıme, ishaller, broncbopne

uınonie1er gibi oldukça önemli haataltk· 
lar geçirir ve hazan da ilk yapna bile var 

ınadan dünyadan göçer; bu, ana babanın 
acısından bagka memleket için maddt ve 

manevi bir sermaye kaybetmek demektir. 
Cumuriyet bükfunetimize gelinceye ka
dar çocuklarla meıgul olmak pek geligi 
güzel bir geydi; o .zamanın baffehri olan 
tchirde hiç bir erek gözetmeden nasılsa 
bir <":ocuk hastahanesi yapıhmıtı: oraya 
belkl bazı iltimash çocuklar alınır ve ba· 

kılırdı ve çocuklarla meşgul olma yalm.z 

burava haaredilmifti· 
Cumuriyet hfikQmetİ kunl)alıdant. 

ri yurdun en lü.ıumlu olan yerlerinde be

tnen hemen her büyük tehirde yer yer, 

kıta kıta, çefid çeşid çocuk müeaaesele· 

ri ve tqekkülleri açıldı ve çocukların 
&erek korunawaı ve ıerek tedavili dik· 
katle takip edilmeğe batlandı. Şimdi yur
dun hemen her toplu yerinde birer dit
ı>anaer, krq, bakım yeri çocuk polildi· 

iliği ve kliniği vardır: buralara yalım 
hasta çocuklar değil sağlamlar da gelir 

ve sade hastalık tedavisi değil sdıht gi
digleri, mamalan, büyümeleri göz öniln

de bulundurulur. 
Bu gibi yerlerde tabiidir ki birer ço

cuk hastalı klan uzmanı vardır; eskiden 

Çocuk hekimi parmakla gösterilecek ka· 
dar seyrek olmuma karştbk gimdi be

lllen her önemli yerde, yukarda aaydıfı· 
lllız müesseselerin bapnda birer uzman 
Yardır; her işte olduğu gibi çocuk kona

ıııa işinin de mUtehaıaıstar tarafmdan 
Çevr\J.meai iti bir kat daha ilerlemekte
dir. 

Evelleri halk yalım buta çocuklan
nı hekime gCS.terirken artık timdi sal· 
laın çocukları da gCS.termekte ve mama· 
lr ve gidigi hakkında hekimden tavai,. 
ler istemektedir; bu suretle çocuk beki· 

illi Yalım tedavi bahsinde delil çocuk 
ltoruınaaı ve bakımı sorumunda da bir 
Yer sahibi olmuıtur. 

Memleketin istikbali çocuklardır: o 
halde istikbali temin etmek ilamdır; ı.. 
tikbale güvenle bakabilmek için çocuk-

ların •dıhatlerlle pek yakmdan me,.W 
0hııak gerekir; itte bunua içindir ki 
CUınuriyet bilkOmetl çocuk ııhhatlle 
~l'ektiği kadar yakından, pek yakı&· 
dan IDCfgul olmaktadır. 

1 
Çoeulı: doğar doğmu onun ııhhati 

~e lllefgul olan yalnız ana babası de. 

ELS 3 &ll2 

Sözün gelİ§İ 

Biraz daha dikkat 
ve bilgi 

Bu ay içinde bQyük türk yapıcısı 

Siaaıiıa ölilmlJ herindea bir yıl daha 

diJndlJ ve türk IJ/hsinia bet yönünde 
her tlJrk bu blJylk adamın adını iiia
den gelen bir sqgı ile, bir balla andı. 

Gazete sütunları ve mecmua yap
ralcları bugün için uzun yazılar yudı· 
/ar: tür la türlü resimler bastılar. 

Ulusal varlığın geliıme.si, ulusal 
benliğin pekiımesi için böyle anış/arın, 
b6yle Jrutlayışl•tın gerekliği berinde 
fazla s6.z harcamalı istemiyen bir ger· 

çektir. 
O yıldöalhnOnln beriadea Kinler 

gef(ilıten sonra yuılu bu satırlarla bu 
gereklili bir yol dm ortaya atmak v• 
hlirtıııelı istem/yora. 

Dllılimls, blyl• lııAdarıo blu bil-
-'ml•I on.ya lı~,.at. yem ,.ıLrenle
rlml• Hyl• Ayılı 61nlerd• yeni v• 
uıflı ,.1ı., flrettıMlı /llJkjazaı h
"'1.,,..ırıı Lrtedlfimlsl dyl•meitlr. 

Yurdun d6tt bucağında ybleroe 
Jar yar•tJIJlft llhyi sbl•mlf olu Ko
ca SJaaıı ltlmdi! onan lllllrdafa luti«· 
4•• birbçnuıı adı nedir; realıaleri 
bm611•ridlrT brı• yvılıpıs olarak ot· 
,.,. koymd eli hlem trztaaın, elinde 

111
.cmuuz ve ganten olanın bit itini 

sayı/mu ınzytlı! 
Halbuki o yıldiJalmll dolayıa/le bol 

bol resimler bumzf, bit lstaabul halta· 
tıfıaı Kördtlk. Ba mecmua. ''Yeal ca
mi,,nln deni.den alıDIDlf bit fotoğrafı 
ile Tophane camisinin bir resmini bas-

mııtı. 
Hemen batan basılan yazıları git-

tikçe artan bir istekle okuyan çocukla· 
rıauza Siaaa'm iurlerl diye böyle 
yanlıı bilgiler vermek yazık defi/ mi· 

dit! 
Tiltk Qlkesini sa.sıemelı için ömra-

nlJn soa giJalerlne kadar bıkmadan, 
usanmadan aft&JllUf olan bir bayalr 
yapıcıazn hangi irerleri bırduğunu 
öğrenivermek bize güç mi geldi? 

ICatnılıohl Jtalluırbn blru dalıa 
dikkat 6'ft•,,_1ı, blru 4aba bilgili 
davranmalı ylltflmladey/s. 

Bugaa okuyan çocuklarıl1Jlsıa .b
luznz yanlq bilıilerle doldurmak ne 
acıklı bit giJaaba. yarıald okuyucula
ra satırlarımnın ve r~siznlerimi.ıin doğ
ralafu bakkıacl• şimdiden lmfhlar 
vermek 0 kadar yuılrtır. 

il. N. A. 

nir: bundan dolayıdır ki doğum, ev

lenme, ölUm ve aaire gibi J>iitiln aılıhiğ 
ve sosyal değifiklikler bükUm.etin mu

rakabesine tabi olmu,tur. 
Çocuk koruma ödevi aon ee:ıelerde 

açılan bir takım teşekküller ve mile• 
aeselerle arkı bir surette teftit edilmek· 

te ve bu suretle yurd yanularının has

talıkları ve aağlıkları heldmlerin g&rin
den biç bir ıuretle kaçmamaktadı.r. 

Çocuklarda baatalık asılınca ~üım 
de ua:lınlf demektir ; itte Mttramettml-
in bu ~O sonucudur ki çocuk 

:ıUmtl bl.ıde ele Avrupanm mede:UI 
memJeketlerinde olan bir düsaJe dön· 

milgtür. 

da 
balkın yeni ttırlr harflerine 

Bura 1• 
olaa Mt,ek beyeelne de tıaret etme ı· 

d
lr. bu harfler uyesindedir ki maarif ' t...-• .ır.. ve 

biade yayılıyor ve halkın o .. uau-a-
yumai• hevesi artıyor; bu da çocuk 

ötflımilnll uaıtacak bUyik bir yol açı. 
yor: eskiden çocuk koruamı•ıoa a14 
.... riaaJeJerlD, bit Wr ~ 

:okkea timdi ba pbl yudar Jaattl 

Hrlercle bile bp.,.ıarak Nunımakt9-
c1ır. 

Çocuk behnıD• yaymak yalaıs oku· 

ma " yuma .........,U• aımmamıt 
ve bunl•la beraber pdd çocuk 1er

plerl • tefkll edlbnittir. Bu aıhhat 
aerıtJerl klJ, kly dolılftmlmakta ve 
bit bekim tarafından köylülere lcab 

eden matOmat verilmektedir. 

tJLUS - i 

Bibliyografya 

Tunç sesleri 
lık defa (Yedi llefale)deld giirle

rile göı:e çarplDJf " kendini tanıtmıı 
olan genç ve heyecanlı pir Vasfi Ma-

hir cumuriyetin onuncu yılı bayramı· 

nnı ilham ettiği tiirlerini k«lçük bir W

tab içinde tıoplıyuak (Tunç .ealerl) 

adı altında Kaetamonu vilayet matba· 

aımda butınnıftıt. ilk ba1ufta iddialı 
görutebilecek olaıa bu ieim kitabın 
içindeki fiirlerla konuları ıö• önüne 

getirilerek muur görfllmelidir. Hem 

V aafl Mablr'in lbenldi fakat aert mıa

raları bu konulan baykırntmı. kulak

lanmı.ıda, ıerçekten tunıt aeslerinla 

ymkılaruu uyaadlmuyor •lllde. 
Belll ki, pir, b6J1k c1nriml çok 

llDdaa dayank ,......., belt tlrk _. 

arlnl '"° IDIM'alan. tosu ...... ka

-- pçea ....... bitle beJbetlle 

plerlmbha Wade cen••ecl""l)'or. 

Vuff llalıir, düa IHı: tUrlerindea 

bert, cDr ...U. tema,O. fttz lft'r. Bu 

..... aeıf. IOD fUrleıiadt - ......... 
derece-. .-., balu,_,.. 

Çılı, ıır oaua •ıııl"' ,ı-1 dplll
/anadaa, 

la, aırea yumrqıuıa llıaı ebram
larıad•& 

Sor, bir ,aa yol bal,,,..., Alrıcleni• 
•f16inine: 

laları• dadafı-1• tltrl1fa hangi 
tlrk01 

Barda hf uçurtmlJllD lırtıaaıun adı 
ne1 

Vlulı/M 11Jstınod..,. dealsoi tar. 
ki. 

111, iJpea pmrulUllll Ilı• ebram
larıaclaa 

Çık, dial• oealdttial ıJmal akpmla-
11aclaa. 

Sonra Atatürk'tl ~rken pirin 

c1ta1plan Dl -- GOfl&TOI'• w .... 

-- ........ -.ıa lgbl'- dl
klllllyorları 

Buaları• lıif lı#iıaia 7oi .., hm,.. 
yiıJ, 

San• Wı.- ,...,. uınıtu7« 61Ç

mı,ı. 

Atıyor •r •CiFi •ilin brpada ra
bum, 

B.,U bir ar,.n,ı• •ai •yrediyo
rum. 

Nasz/ cOflln ıalarıa ıon.,. deaiu. 
yola 

Beallfim bır ael ıibi atıyor sana 
dofru. 

Devirdim n aradım ••rl•rı bo.funa, 

Ne ı.ailmklJa bit eı bullDM, ey yarım 

tanrı sanal 

Bu pirler dllia klepetl n temis

ıe.....ı baknn:nAM da çok temizdir. 

Genç pUter ös tılrlEçenia Kflıp için· 

4e pirin baHa n temis laapaimı bul· 

makta pcilmle._. Şiipbnl.ı ki bu 

arınmıt dille llJlenen IDllfa1ar &henk 

blhnmdan çok kulnmaktadırlar. Bu 

flirler as tir~ )'ilk• .... oku· 

nacak lserlert ... bdar llYCUD olclup 
na da ca-tıeı•i8 yarayorlar. 

Vufl Jlebir'I, bu lrllçlllı: lritlıb için 
tebrik ederba, Wse daha ~it olçllde 

t.erler nı:meafwl • clilerls. 

cuk bak-ıDA aW denler komauttur; 
bu pbl dersler ebe melı:ttbleriade, ldl· 

çtlk ııbdlye ...... terinde de vardır. 

Buttin bu tefldlat IOD yıllarda ço
cuk korumaaıoıa llıtr taraftan kavrandı· 
tını, çoculdlrıa •lmllne kartı her yan. 
dan buırlanılallt oldutunu cöatennek-

tedir. o llalde ,_...usun latlkbali ço-
cuklarm elinde oluca bit korkmıya· 

• ımı: yur4WDUS ,aneııyor. 

Armılaal kı • 

dınlar hrultayı 

ayeleriaJ11 daa 

A.akarada yaptzlı. 

/arı aiyantlerdea 

birkaç rnlm: Yu

karıda l7e/er ı .. 
zwt I n6na enstl· 

tls/Jade, altta a. 
yeler Ofbt mf. 

bedindı ve yanda 
tlyelerd•• ,_,,.,, ,_, ,.,,,. ... 
thtl.tllode hs/an

mıs/a haaprba. 

3 EZ 

Aydın haberleri 

Selair brulıuula 
Şehir .kurulunun dün akpmld top· 

lantııında üyelerden ömer Aydın, Ah

met Şakiroğlu ve Refik SUvarioilu, Ay 

dının AtatUrk'ün beykelile ıilılenmeai 

hakkında bir takrir verdiler, takrir oy 

birliğiyle kabul edilerek gündeliğe CI -

lındı. Takrir ilk toplantıda konuıula • 

cak ve karara bailanauktır. 

Avukat Osman ve arbdaılarının, 

10n atinlerde u.tendye üıteaüea elek· 

trilı: ifl berinde bqlwun kurultayı ay

dınlatması için verdikleri takrir 11.ıeri· 

ne; bafbn iti mun boylu anlattı Ba 

eöaler takrir ubipleri ve bflttla üyeler 

tarafından fJ11 blrliiiyle onaaank bat • 
kana tepkkflr edilmesi kabul edildi. 

Sanatını ilerletmek için Almanya')•• 

gidecek üye diş hekimi Şevki Niyazi'-

ye altı ay izin verilmesi de kabul edi -

lerek toplantı bitirildi. 

Hiliilialtınu kurultayı 

Hilllialimer birletiti Aydm Ytliyet 
kurulunun yıllık kurultayı dün halke
vınde toplandı. Ba9kanhp ankat Ne
ıet, ikinci bqkanlığa Dr. Nuri, kitibli

ğe de okutan Rtfat seçildiler. Villyet 

kurulu batkanı Dr. RilttU kurulun yıl
lık çalıpalarını ıöateren raporunu 

okudu. Raporda: Geçen yıl tlye ,uma· 
ğa devam olundup ve eUl Byelerden 

yeni teahhytumeler alınarak birleıit 

.:; . ' . 

pllriniD artmim"ıDA çalntM•lı. De 

ni..ıll • l.nlr ve Aydm • OdaDif ta. 

ıezindleri yapıldıiı. nk psiatklm 

Denizli bilaliahmerine de ıas Ura • • 

ıanç temin olundutu. at, moem*let .. 

qya piyangoları yapıldıtı. baJO veril • 

dili bunlardan iyi celirler elde edUdl • 

ti, birçok yoksullara ve yobul okun.. 
lara yardan edildiii yuıl!J« ve bir • 
le§ite çok yardımı dokunan nlimble, 
partiye ve münevverlere tc19kktlr ola • 

nuıyordu. Rapor oy birliğiyle kabul edil 
di. Yasaya göre bet üye ç*arü ynl • 
den seçim yapılmak gerekiJGnlu. ıra• 
lrat O,elerin ilçO Aydında .,,........ 
rınclan inan ile iki iye p........._ .,-

tun ıartUdO. Kura 1011unda Dr. N_. 
ve ecsacı fevket plrtılar. ,...ıan • • 
çimde Dr. Necib " ec.ıacı lnket ,.. 
rine, Bayan Zahire Etem, BaJan lalme 
yugan Ye Bayan Hiimeyra &krem ,.. 

niden seçildiler. Genel lı:urallllJ .. • 
me11iliılderine de aaylavlanam Bay A• 
nan Ertekin, Dr. Bay Madls Oe,_ 
ve Bay Nazmi Topçu seçilenlr kund • 

taya son verıldi. 

llaık "''"""""' 
Viliye imiz çevresinde bu yıl .U bark 

deraevi açılmıı bunlara US bdm ve 
2205 erkek olmak üzere Ul8 JUl'ddll 
devam etmiıtir. Yaptlan imtihmalar _. 
nunda bunlardan ZS kadın vıe m erllR 
olmak üzere 548 kifiye dipl_. "ril • 
mittir. Bunlardan bapa clqardan çot
uker ve jandarma olmak &.ere 251 
yurddap halk okulu dipl.-au ,... • 

mittir. 

it .ar.ıı samanda hilkOmettlr de : ço
tuk evinde def il, yurdda dolar; ev de 

~un bir parçasıdır: evde olan biten 

losyaı ve ııhbiğ lflerden yurd Uıile• 

Herkes Ankara birası içlror 
ıcıs mekteblerimblD bir mufma ço. 



Taymisin yazısı --------
Gene 

boğaz ar 
ZO nisan 19JS tarihli Tay ... Jıs.. "'""e -

ili •·GeM boiuJar .. fJqlığı altında yaz -
mı§ olduğu bir 7.azıda diyor ki: 

Türkiye dıt bakanı B. Tevfik Riiftü 
Ana, Cenewede gene boğazlar ve bo -
lazların tahkimi 90rumunu ortaya attı. 

Bay Tenı.k Rüftii, eeçen sarı-aha 
cfbıü AJmanya•nm Venay mtd•....-ı
m bonmu dolayniyle fevblide olarak 
toplanan Ye Amıanya'yı suçlu bulan 
lmmey t.oplantıana bafkanlık ettikten 
tonra bir sırasını getirerek bu bahse 
&irmiJ ve .komeydeki arkadqlarma Lo
san andJapnasmm iki mmr mmtaka
eım yadaüel bir hale koymak ve !boğaz

ların tahkimini ~ auretiyle 
dlrk ejemenlifini tehdid e4mit Oldqu
aa 9Öyleınittir 

Bundan IODra türk dit bffanı, Al -
manyanm em m6ttefilderiniJ lailtün 
•eri köateJdet'den uynlclrklan bir 
sırada Tiirkiye•Diıı Karadeniz n Çanak
ble boğazlarım tahkim etmek halr.kını 
Htiyeceğini açıkça ortaya atmlftlr. 

Bay Tevfik Riifti'Aiia lbütiin bu u
lııerf değipnelerin yapılm11mden IOAo 

n da bolularcla anıulusal cemkilik 
" ticaret pcliı gıelipm biç bir ptlriiz 

pkmıyacap hailıirmc!Uıi teminatı konu
ya daha boı blr hale getimıi1 değildi!'. 

Konseyde ve uluslar sosyetesinde 
kendilerini ilgilendiren işleri olduğu 

için oraya ceJmit ola &amız. ft inci
n. murahhulan her uıae ortaya JeDi 
sıbn bu teklifi iyi~-

Bu IOl'Ulll, Bay Cem Sarmen"isa de 
.aylecliii elli ı.emeıı pü.fiilecek bir 
nedide olmaclıp pbi ilefiller, banma 
JçiD keadi fbe1 fifüncelerini akla -
-*tadırlar. 

Hıç tüpbc JOk ki, Terkfye .1riYr:6meti 
1111 dileğilli eqıeç ortaya atacaktı. A vua
lıılr')'a'y.. ~· .. llıele fimalcle 
Türkiycnın komfuau olan Bulgaristana 

•keri haklarda qitlik verilmesi konu-

tulmaaı ortaya korıdup ıu "aıralarda 
tllrlder, buma bu dileklerini ileriye aür
me kiçisa bir beJwıe yapmqlardır. Fa • 
lı:at ba. bir bcb neden fada bir feY de
tlldir. 

Fakat bu iki hadise arasında mantı

ki l>ir ilgi bulmak imkansızdır. Alman
yanın - ve Tilrkiyenin - eski miltte • 

fiklerinin kendilerine St. jermen, Tri· 
yanon ve Nöyi andlaşmalarının yük • 
temiş olduğu askerl 'kayıdlardan kurta~ 
mü için uğrqacaldan tabiidir. Onla • 

na koa-.ulariy'le Ukerl~e etitlik 
istemelerinin yıeri belki varda; fakat 
bunwıla Tiir.kiyeoin :mrasmı getirib .ken
di andlaşmaaının bir maddesini deiit
tlımck istemesi araaında bir benurlik 
yoktur. Türkler, avuaturyablaı-, macar
lar ve bulgarlar gibi keııilerine dikte 
ettirilen bir barıı andlqması imzalaına-

mıfludır. Onlar, tamamiyle C§İt hak

larla ve CJİt Jartlar içinde u.zun uzun 
konuşmalar ve pazarlıklardan sonra 
Lozan muahedesini imulamışlardL Bu 
konuşmalarda bulunan bir kimse, müt
tefiklerin mi, yoksa biribirinden ayrı 

dUşünmeğe başlıyan muhatablarına do-

luda yeniden düşmanlığın ba§laması 

gözdağını vererek türklerin mi madde
leri dikte ettirdiklerini pekala söyliye
bJHr. 

Avusturya ve Macaristanın aaked 
geleceği ile hemen hiç bir ilgisi ohnı • 
yan Türkiye, Nöyi andlaşrnasındaki as
keri maddeleı yeniden gözden geçirile
cek iye boğazları tahkime kalkışmakta 

.kendisini neden haklı görüyor? 
Türfkiye ile Bul~ariatan uluslar sos

yetesinde tiyedirler ve ikisi de onun 

mdyasasına befbdu!ar. 

Bu iki devlet biytarafhk ve yarğıç

lık andlaşmalan imzalamışlardır. ve 

her ikiı;i• Jn de ulusal a.c;:ğlarınm ger -

çekten biribirine karşı olduğu umul • 
maz 

Eğer bu düşünler, bugünkü Türkiye
de son södl .Oylemek mevkünde olan 
asker realistlere fazla akademik görü -
DÜHe diyelim ki, Tiirkiye•nin autuaı 

da nrrl •su da Bulgaristamlan fa.: .. rur 

ULUS 

Yabancı gazetelerd~ oku u larımız 
Bu suretle Türkiye, Trakya'nın gayri n ll • .~a ~an p .. s~~:;ı. 
aaıkeri mıntakaıunda kuvvetli asker kı-
talan bulundurabilecektir; nitekim bu
lundurma.ktadır da. 

Aynı zamanda Türkiye Balkan an -

laşmuında bir üyedir ve balkanlarda· 
ki öteki devletlerle olan münasebetleri 
fazlaaiyle dostçadır. 

Bundan dolayı Bulgaristanın yeni -
den ailihlanmaaı imkinı, Türki\ye'nin 
boğazlar aorumunu yeniden ortaya çı -
karması için bir sebeb diye onanamu. 

Bundan türklerin bugünkü günde 
Lozanda daha fazla şeyler koparmış ol· 
maları gerektiğini düşünmekte ve o za
man İtalya. Fransa ve tngiltere'nin 
muvaffa.kiyetle kaq.ı durdukları imti
yazları 'imdi ele geçinneğe çalıfttklacı 
anlamı çıkarılabilir. 

Bu durum bir bqka türlü de anla -

tılabilu. Cenevrc:-ie genel durum balı: -

kında ~lediği bir ctiyevde Bay Litvi
nof, kıyılan tiirk baru1an ile bnm -
1DUf Ye denid tiıtt 1ıor'pil tarlalariyle 
döıcnmiı bir boğum en aldmlabilir 
:ııolı:talaruıa denizden cJaha kolayca y&lı:
ı...- ini1ı:lm bulunacağı timidini orta

ya &tmıftır. Rusya zaten bugünkil botu· 
1ar idaresi ıekline brp önce proıe.to 
da balunmuftu. Bundan dolayı Tilrld
yeniıı mutlaka Rumyaya a&lı:erl ve babıi 
güU bir andlapna ile bağlı olduğu '90-

nucun u çıkannak lazımgelmez. 

Böyle bir §eyin mevcudiyeti rea.
miğ olar.alı: tebib edilmiştir. Sonra 
Ruya Sil b&lı:aıllığı pekala bilir ki türk
ler >er iki boğazı da 1915 de müttefik
lerin yaptıkları saldırıp. kal'JI yaptldJ
lmdan daha :kıaa bir amanda. kır:k ae

m uat içerisinde b~abilirler. 
Fakat iti bir kat daha emniyet altı -

aa almak için olacak ki lngilterenin pek 
esulı tetakkl ettiği Lozan andlaşması
nm aakert bir maddesinin yeniden göz -
den geçin"üneı.i bahsinde Bay Litvinof, 
tflrk teldif'me yardmıcı görlinmüştiir. 

Fransa, İtalya ve 1ngilteren1n bugün
'kü boğazlar durumunun değiştirilmesi

ni iyi karıılamaları .için ortada hiç bir 
tebcb yoktur. 

Bu tekil, arsıulusal bir sorumun bel

ki de bir zaman için yapılmış bir ko -

tuma feklidir ki böyle durumlar ba -

zan şaşılacak kadar uzun sürerlet'. 
Trova savaşlarından bugüne kadar 

Çanakkale boğazmm kapanması, yahud 
açılması için binlerce insanın kanı, Ge
libolu yar.anadaaı topraklarına akmıştır; 

orada birçok fransız ve ingiliz: askerleri 
de ölmüşlerdir. Tabii, türklerin yolun
ca Tieriye sürdükleri dileğin Cenevre -
de dinlemneğe ve konoşulmağa değeri 
ftl"dır. Fakat türklerin diledikleri t1eği

fikliii elde edebilecekleri pek nrid gö
riilemez; zira buna kartı birçok kuv

vetli belgeler vardır. 
Bu sorum, Rusyadan, Türkiyeden ve 

bütün Akdeniz uluslarından başkaları

nı da ilgilendirir. Almanyadan Bul -
garistan'a kadar Karadeniz ft boğu yo
hmdan istifade eden bütün devletlerin 
bu aorum konuıulduğu zaman reyleri • 
ni almak gerekliği vardu. 

Alman silihlanması yüzünden telit 
ve heyecana düşen batı devletlerinin 
bir gün hayflanacakları bir deği!ft!Cyi 

onamalarr için aebeb yoktur. 

Dergiler· --
HA VAOLIK VE SPOR. 
(Havacılık ve Sp.or) un "141,, 

inci sayısı her okuyanda ilgi u
yandıracak 'konularla dolu olarak 
çıkmıştır. Bu sayıda.ki: "Günün en 
güvenli taşmıa vasıtası,, "Hava 
hukuku,, , "Havada olup bitenler,, 
"Nüzhet Haşim'in "Yediden yet
mişe kadar,, yazısı, "Yelken uçu
şu,, "Motörsüz tayyare haberleri,, 
"Sporda yaş,, "Bir ingili.z tayya
recisinin anlattıkları,, "Server Zi· 
ya Gürevin'in bir şiirile bir hika
yesi, Ankara kayakçılarının Ulu
dağ gezintisi,, gibi çeşitli yazılar
dan başka okurlara parasız bir 
"tayyare modeli,, verilmektedir. 
Yirmi beş resimle süslenmiş olan 
bu sayıyı herhalde bir kere görü
nüz. 

•• Yunani-.,tanda reıım 
sorumu 

Hükumet taraftarı "Proia,. gazetesi 
geçen!erde dikkate değer bir Londra 
telgrafı neşretmişti. 

Bu telgrafta (deyli Telgraf) gaze -
tesindc Yunanistan durumunu çok iyi 
bilen bir zata atfen çıkan bir mektup -
tan bahsedilmekte ve mektubun içinde
kiler hakkında şu izah.at verilmekte idi : 

Buna göre bu zat 1 mart hadi~si 

etrafında yabancı gazeteler tarafından 

ileri sürülen düşüncelerı anlattıktan 

sonra şu sonuca varmaktadır: "Yuna -
ınistanda cumuriyctin kurulmasından 

beri S azı ve birçok kanşıkfıklar olmuş 

bulunması. cumuriyet :rejiminiıı muvaf
fak olmadığını göstermektedir. Bu 
memlekette tabii şartların geri gelmesi 
için ıbiricik çare, biran önce kuallığıa 
iadesidir.,, 

Öte taraftan .. Britich Reviev,, da 
gene bu sonnn ha:kkmda aynı aonucı 
varan bir bat makale yazmaktadır. 

(Proia) gazetesinin ".ingilizler, mem
lekette sağlam bir rejim kurulması için 
biricik çarenin Jurallığın yeniden kurul· 
ması olduğunu telkin ediyorlar.,, başlığı 
altında çıkardığı bu telgrafın tahliline 
hasrettiği baş yazısmda (Hestia) önce 
DeyH Telgraf'da çıkan mektup sahibi -
nin hüviyetini arattırarak !U 90nuca 
varmaktadır. 

"Bu .zat. galiba Elen donaDIDasıru 

ıslah için gelen bir İngiliz deniz heye
tinin başkanı olan Amiral Carr'dır. A
miral Carr, ölen kıral Kostantin'in ve 
bugünkü kırat Dinastis'in üyelerinin 
phsl dostu bulumnalrta, bununla bera -
ber tngilterede kendisine o kadar fazla 
önem verilmemektcQir. Bundan ötüril, 
İngilterenin en ciddi gazetelerinden bi
risinde çıkmış olmaaına rağmen .bu mek 
tuba büyük hır önem verilemez. Değil 

ki, Proia'nrn söylediği gibi, bir lngili.z 
telkini telakki olunabilsin. 

"British Reviev" ya gelince, bu der· 
gide İngilterenin resmi wya yan resmi 
düşüncelerini aksettiren ehemmiyetli 
bir dergi değildir. 

Onun için bu fikirleri ingiliz sıyasal 
çevenlerine yormak doğru olmaz. Fa -
kat böyle dahi olsa, bu sorumların hep
si Yunanistanın iç sıyasasma ait oldu
ğundan her hangisi olursa olsun hiç bir 
yabancı düşüncenin bu işte en ufak kıy
meti bulunamaz. 

"Hestia,, bundan sonra B. Çaldaris 
ve B. Kondilis tarafından söylenen söz
leri ele alarak bunlardan kıralhğın ye
niden kurulması gibi bir anlam çılana • 
dığmı ft bugün de böyle bir sonunun 

mevzuu baMolamıyaacğmı e&,lemekte 
ft fU 80llUCU çıkarmaktadır ki: 

"Öte taraftan Elen ordaau da böyle 
bir sıyasayı onayacak &ibi &öriinmemek· 
tedir. Birinci Kolordu kumandanlıiını 
General Panayotakos'a devreyleriken Ge
neral Petridis çıkardığı bir yevmi emir
de orc!umın cumuriyet rejimine olan 
bağlıhğuu hiç bir tfipbe gaıtörmi~en 

cümlelerle belirtmi§tir. 

Bu d~umda devletin geıccoktelti ıı
yuası bakımından, mesul bükılmet ile 
oı dunun .istekleri ba.kkı:;ıda açık teza -
lınıata malik bU:11nuyorua. Bu tezahu -
rat. yeni bir sorumun mev%•U babacdiL 
mesi korkuunu büsbütün orta.dan kal· 
dıracak mahiyettedir. Bu sorumun orta
ya atacağı birçok iktilattan başka böyle 
bir iş, Venizelos ile beraberce azı hare
ketini hazırlıyan diğerlerine, vaka geç
tikten sonra hak verebilecek ve içerde 
yeni yeni aynlr1da1' doğuracalmT. 

Balkan paktı ve 

Yunanistan 
Biytaraf Aneksarhtos gazetesi, yaz

dığı bir yazıda diyor ki: "Yunanistan
daki son devrim hareıketi ile ilğilenen 
dilnya gazetelerinde Balkan paktı hak -
kında sık sık yazılar görmekteyiz. Öy
le sanıyoruz ki esaret haditeainin he -
nih gi-zli olan evre ve fArtlanm irdele
mek ve aıytışmak sırası gelmiştir. Elen 

halkından şu hakikati saklamak için 
hiç bir sebeb yoktur. Balkan paktı, yal. 
nız Yunanistan'daki tehlikeyi degil, yu· 
nan kargaşasın~ Avrupada dogurabile
ceği bütün tehlikeleri de önlemittir. 1 

mart hareıketi. Balkan paktının Çaldaris 
hük&mctinin memleketimize olan bü -
yük hizmetlerini ölçmeğe yarryan illı: 

hakikiğ fırsat olmuştuc.., 

Bir rcmen gazetesinin 
revizyonizm hakkın

daki dü~üncesi 
Cenevrede toplanan Balkan paktı ve 

Küçıük Antant kon .. eyinden bahseden 
"Universul,, gazetesi diyor ki: 

(Balkan antantı ve Küçük antant 
konseyinin cenevredeki üsnomal toplan· 
tısı çok önemlidir. Çünkü gerek küçük 
antant gerek BaLkan Antantı, andlqma
lar.1 defi}tirmek iateyeo açtk bir talep 
karıısında bulunmaktadırlu. Halbuki 
gerek hukukan gerelı: lilen andlqmalar 
ayrılmaz bir bütündür. 

Öte taraftan andlaşmalar• bu eüel 
ve tahdidi kayıtlar ıkonurken eaucn bun 
ların o devletler Ü.zerinde doğuraca~ı 

hoşnutsuzlu.Jı:lar gözönünde tutulmuıtu. 
Ortaya çıkmakta gecikmeyen bu hoı -
nutsuzluklarm temeli, saldırıt fikirleri
ne dayanmaktadır. Fabt bu hoşnutsuz
lukları körükliyenler biliyorlar ki yıl • 
larca haksız olarak ellerinde tuttukları 
topraklardan bir p.uçası bile kendile -
rine geri verilmiyecektir. Onun için an
laşmalara süet tahdit kayıtları koyaralı: 
bunun önüne geçmek pek tabii idi. Çün

kü, bu devletler silahlandıkları zımıan, 
silahlarına güvenerek bunları geri la -
tiyebilirlerdi. 

Bugün durum hiç değipnemiıtir. Ve 
revizyoncu hareket, kendisine müsait 
bir hava yaratabilmek için boyuna uğ
raşmaktadır. Bu sebepten dolayr, bu gi
bi aaldrrıı istekleri besliyen devletle • 
rin fikirlerini filiyata koyabilmelerine 

karşı durmak için her zamandan çok 
dikkatli davranmak gerektir. Bu devlet
lerin durumlarında hiç bir şey değiı -
memiştir. Ne revizyonculuktan vazgeç
tiklerini bildirmişler, ne de bir güven
lik garantisi göstermişlerdir. Kendi 
tabii sorumları içinde banşı bir şekilde 
yayıyanlar ile bir kuvvet hareketi yap -
maık için fırsat bekli.yenler arasında 

hak eşitliği mevzuu bahsolamaz. Bir 
takımlarmm aaldlTJ1 isteklerine kaqı 

bir takım devletlerin konan haklan 
bulunmasa mecburidir. Halba ki öteki -
lerin ailihJanmağa bllamlan, istekle -
rini filiyata ç*-mağı düştiadilklerine 
bir knıttır. Ba .et>ebtıen dolayı, ltUçük 
Alltatn ft Balkan antmtmm <:enevre 
tımomal toplantm ve arada ftldili ka

rar çok 6aemlidir. 
( ~oatlolrı Ajw,,,,. Balh• aerriaadea) 

Petrol kavgası 
Alman ~r alma blirosrma H nlaa 

tarihiyl~ Vaıington'dan bildiriliyor: 
Mançuri hUldhneti tarafından kon -

mu!J olan petrol Monopol yasaar dola • 
yısiyle ortaya çıkan çatqmalar gün geç
tikçe çetUaleımekıtedir. Japonya, geçen
lerde Büyük Britanya ve Birleıik A • 
merib lliikQmetlerine vermiı olduiu 
bir notada, Mançuri devletini tanıma • 
mq olmaları dolayısiyle, her Ud dev
letin de, bu sorumda hesaba katılmala
rını istemek hakları olmadığını bildir -
mi~tir. Bundan ba,U. Mançuri, Ameri
kanın kendisine doğrudaa. doğruya 

müracaat edebilccefi mhtakil .,.r dev
let olduğunu da notasında batırlatm!ftır 
Amerika bu notayı bugün karıılığını 

vermit Ye bunda. etıki diifünceıiDden 
ayrılmamı,ıır. va,iagtoa bu lı:arplığm
da. Mmıçuri devletinin meydana gel -
mesindeD Japonyanıa meaul olduğunu 

n bu bareketiniıı devletler miaakuıa 

ve açık 91>1 .aıyaaasına aykırı olduğu • 
nu aöyleme-ktedir. Bundan dolayı, ame
rikan petrollerinin müsavatsız bir mu· 
amele görmesi durwnunu Japonya mey
dana getirmit olduğundan bu durumu 
ortadan kaldırma ödevi de Japonyaya 
düpektedir; Amerika hülı:8metini pet
rolden daha çok temelli bir sorum olan 
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Alıııaıı protestosU 
21111:.a111935 wrihli Bcrliner Ta bla& 

ga.:etesı, Almaııyanrn vermış oJdugd 
prote to notası munasebetiyle yazdıl' 
bir yazıda diyor ki: 

Uluslar I05yetcsi konseyinin 17 nl • 
san tarihlı rına karşı, konsey Ü} el,. 
rinio her birine ayrı ayn ve dolayı ·11 
hepsine birden gereken kar~ılığı verdi. 
Alma~a'ya bir sürü suçlar yükliyd 
bu karar .kesin §ekilde reddedilmiştir• 

İngiliz gazetelerinin bu karardal' 
liOnra aocumu tevile kalluşmaları, ya • 
kın ilgileri olan ingiliz hiikCUneunııı. 

bu kararı ciddi telakki etmedi~i veyi 
ciddi teli.itki edilmiş oldu~unu anlamak 
bile istemiyorlarmış tesirini uyandıı• • 
bilir. Biz bu kadar saygısız de~iliz. Alo 
manya bu kararı ciddi 'buluyor ve onJ 

gerekli bir muamele yapıyor. Raylı:. bıJ• 
kUnıeti, daha 16 mart tarihli bildirili 
ile, büyük bir ulusa ve devlete dur r 
dan müsavatsız bir muamele yapm • n 
tehlikelerini göstermişti. Hükll.met bd 

bildiriğinde, alınanların tahrib veya 
teslim etmit olduğu harb malzemtcinll 
dev gibi rakamlannı bazı devletl~rıo 

hakikif bir barışın meydana gelmesi et 
rafındaki uğraşmalarının bu rakamlar
dan daha küçillc olmıyan muvaffalciyet
slzltğini hatırlatmıfttr. 

Almanya, bu defald karar üzeri~ 

konseyde toplanmıı olan dnletle~ 

hndisine brşı birer bakim tavrı takı• 
mağa hakları olmadığını anlatacak bi· 
çimde keain bir kartılık "'ermiştir. G .. 
ri ILalall sorumlar Uzenn~ artı .. Al .. 
manya ile görilfDıek için umud kalma .. 
mıf oldufuııu eöylemeğe bile iü.zum yola 
tur. 

Yabancı talebeleri 
istemiyorlar 

Fr.mdurter S.ytu1J6 ıauteaiM P• 
ristea bildiriliyor: 

Hük.nmct. bütün i8tckledni yerin• 
getirmit olmakla beraber fransız üni• 
versitelerinde bulunan yabancı talebe• 
lere karşı gösterişleı- &ittikçe çoğal .. 
maktadu. Olan biten şeylerin ~oğu hak• 
lı olarak aaığlarının korunrnasındal\ 

çok, iskandali andırmaktadır. Hekimlik 
öğrenen talebelerin, itideki meslekleri• 
nin yabancılarla dolmuş taşmış olması• 
na karşı mücadeleye girişmeleri akla 
yakın gelmekte ise de, fransız Univcr • 
sitelerinde okuyan yabancı talebelerin 
çoğu yalnız tahsilleri müddetince Fran• 
sada kalmağı düıünen kimselerdir. Bu 
bakımdan da, yabancı talebeleT uter14 
Fransanrn istediği gibi, düşün alanın • 
da Franada görülecek ve öğrenilecek 
ne varsa hepsiyle verim wennek yolun • 
dan başlı:a bir ıyol güdmüyorlar. Bu ya• 
ha.acı talebeler, temiz niyet taııyan ve 
fransız şehirlerinin, hele Pariıı'm anlan 

bol bol tatmin etmesine karp minnet 
duJ"'>i'ktadır lar. 

Bunlana aruında. vaktiyle Parıs'l 

bir cemaet piyle gÖl"enler nr ki. fran• 
•m ar.lcadqlarınm bu göateTitlerinden 
çok ac:ıı ürntlardır. Parisli talebc.:Lcl 
yabancı arkadatlanna kari' pelı kaha 
davranmaktadırlar. Son talebe grevin

de laymneti kopararak Kartiye La1 e!tM 
dolaşan talebeler ellerinde, yabanctl"ra 
kartı lı:üfilrler doaı levhalar taşor.ıış • 

lardır. Öz dilleriyle konupnuf olan ya· 
banct talebeler sille tokat yağmu ı na 

tutulınatlar, birçok yerlerde de gen ta· 
leıbe kızlara Atafılmış uldırılmı .. tır. 
Onivenitıe mahallesinde her 111- ay• 

nlmıı çe•reler dıpnda kalan bn han • 
gi bir yabancı talebe kendisinin teh • 
did altında olduğmw hiMetmektedir. 

Hiç 1ıe iyi bir hareket olmll}'an bu itle • 
riıı önüne ~çilmeei için birçok dene~let 
(tecrübeler) yapıldı. Nitekim, ameri • 
kalı. romanyalı ve lehistanlı talebeler, 
tıp falı:ültıesi talebelerinin önayak ol • 
malariyle başlamıı olan bu çirıkinlikl.,... 
rin arkası gelmiyecek olursa Fransayı 
bırakıp gideceklerini bildiren protesto
larda bulundukr Ancak bu protestoJa. 
n da hemen hemen hiç okunmıyan V.ik
tuar gazetesinden bafb hiç bir Parll 

gazetesi neıretmedi. 

Çinde bir japon monopolunun kurul~ 

sr i1i ilgilendirmelctediT. Bundan böyle, 
bu itler etrafındaki bütiln hakların& 
muhafaza etmekte olduğunu ve Çinde
lci japon monopol durumunu tanım dı• 
ğmt 'bilc!imıittit'. 
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Ankara okulalarının •• • m 1astı şenliği güzel old 
• 

• 

'flaıbakanım_ııı idman ,ealikler!nde - DaaH idman ,eali.lr.Jeriaden lld glJrlJııaı 

Ankara orta okulaları liıeleri

n~n jimnastik tenlikleri dün on 

dörtte Gazi Ter biye Enıtitüıünde 

ıpor alanında yapılmıt ve ıüzel ol
muıtur. 

· Şenlikte Batbakan ismet İnönü, 

Tüze, iç, Kültür ve Gümrük Ba

kanları ile saylavlar, birçok çocuk 

anne ve babalan, kültür uzman
ları bulunmuıtur. 

Gazi Ter biye Enstitüsünün jim

nastik bölümünün batında bulu

nan B. Nizamettin, ıenliklerin a

macını anlatan ve gelenlere hoı 

geldiniz yerine kısa bir söylev ver

miş ve lsveç jimnastiğini buyurda 

getiren B. Selim Sırrı'yı selamla
mıştır. Bütün geneler Baıbakanın 

onuruna "yaşa,, diye bağırmıılar
dır. 

Okulalılar Baıbakaoın önünden 
geçerek onu selamlamıılar ve hep 
bir ağızdan erkinlik türküaü aöy
lüyerek bayrağı selamla~ıtlardır. 

ıı 

idman ~nlllrlerinde kız lisesi t11noeletl. 

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) kunış muvakkat 
teminat makbuzlariyle 5 • mayıs - 935 pazar günü saat (2) 
de Cebeci'de Harita Umum Müdilrlüiü satm alına komis .. 
vonuna gelmeleri. (862) 

Kilo cinsi 
9000 Arpa 
6200 Kuru ot 
3000 Saman 

•• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

Yeni tertib planını görüniiz 
1 inci kcşidesl 11 mayıs 19~5 tedir. 

Büyük ikramiye 25,000 liradır 

~ ~~~~ ':~llJllP.,.. 

· 
1 Is tan bul' da idman 

Oeçld resminden genel bit glJraaaı. 

Ondan sonra kız okulablar öğret
meni Bayan Zehra Cemal'in, er· 
kek okulalılar da B. Vildan'm ko
mubı albnda jimnutik yapmqlar
dır. Denebilir ki, kızlarnmzm ha-

reketleri erkeklerimizden daha 
düzgündü. 

Gazi Terbiye Enıtitüsüniln gür. 

büz jimnastik bölümü de türlil gü

Eel hareketler yapmıılar ve oyun

lar oynamıılardır. Okulalar ara• 

ıında eğlenceli yanılar yapılm.ıt 
ve el topu oyunu oynanmııtır. 

Bqbakan okulahlarla birlikte 

reıim çıkartmıı ve öğretmenleri 
kutlamııtır. 

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

yon - Antalya hattının Baladız - Burdur arasındaki 24,5 
kilometrelik 7inci kısmının inşaatına talip zuhur etmedi • 
iffiden mezkOr kısmı inşaat ve ray ferşiyatı, inşaat müdde
ti ve ehliyeti fenniye şartlarından bazıları değiştirilmek 

suretile ve kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konul
muştur. 

Muhammen ihale bedeli (370.000) liradan ve muvakkat 
teminatı da (18.550) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve 
ameliyatın eksiltmesi 6 - S - 935 pazartesi günü öğleden 

sonra saat 15 de Ankarada Bakanlık binasında, demiryol 
inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe 
girmek istiyenlerin teklif mektuplariyle münakasa şartna
mesinde yazılı diğer evrakı 6 - 5 - 935 tarihinde öğleden 

sonra saat 14 e kadar inşaat reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartnamesinde 
yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az bir hafta 
evel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ederek alacak
ları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliştirme
leri iktiza eylediği ve şartname ve mukavelenin değişen 
maddelerini ihtiva eden varakayı tedarik etmek istiyenler 
(9) lira ve münakasa evrakının heyeti umumiyesini (18,50) 
lira bedel mukabilinde bakanlık demiryollar inşaat reisli -
ğinden alabile:~kleri i! =.n olunur. (8-51) 1-1527 

şenlikleri 

İstanbul, 26 (A.A.) - Seki
zinci jimnastik şenlikleri, yirmi 

bine yakın büyük bir kalabalık 

önünde, bugün Kadıköyünde Fe· 

nerbahçe stadında yapıldı. 

Tam saat on buçukta, mızıka

nın önünden geçen binlerce gen~ 

mektepli, tribünlerin önüne çekil

miş türk bayrağını selamladılar. 

Evvela mektebli kızlarımı ·, 

sonra genç talebeler, büyük inti
aamla pisti dolaşarak geçid resr i
ni yaptıktan sonra sahada yer d 
dılar. 

Ve bunu, idman şenliklerinin 

tarihçesini anlatan söylevler takib 

etti. Saat 11 buçukta şenlikler 

bitmiş bulunuyordu. Halk, gene 
caddelerden tqan bir kesafette, 
dağıldı. 

Geçld re!lllJlıidea bqh 'bit glJran14. 

Nafıa Bakanlığınd an : 
Poz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Hayaarpa· 

şada teslim şartiyle ceman muhammen bedelleri 1630,62 
lira olan 12 kalem malzeme kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuıtur. 

Eksilmte 11.5.1935 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat 14,30 da Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

isteklilerin teklifierini, ticaret odası vesikası ve 122,30 
liralık muvakkat teminattan ile birlikte 11.5.1935 cumar· 
tesi günü saat 14,30 a kadar malzeme müdürlüğüne tevdi 
etmeleri li.mndır. Bu husustaki şartnameyi istekliler An
karada bakanlık malzeme müdürlüğünde parasız alabilir· 
ler. (937) 1-1622 

Ankara Valiliğinden: 
1- Muhammen bedeli (1500) liradan ibaret bulunan 

(25) adet mahruti çadır açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 2 mayıs 935 perşembe günü saat on bq • 

te Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - İstekliler teklif mektuplarını 935 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 
B: .r.ımıendisligine mürac<>atları. (870) 1-1522 

::Octdt 
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Askeri fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Kazmalı kürek ve nal çivisi imalı için komple birer te
. sisat sipariş edilecektir. Mütehassıs firmaları temsil e
den alakadarlann vekaletnamelerini hamilen bu baptaki 
·şeraiti anlamak üzere 9 mayıs 1935 tarihine kadar Anka

. rada umum müdürlük fen şubesine müracaat etmeleri. 
(896) 1-1572 

Musiki l\liuallim Mektebi 
1Müdürliiğiinden: 

Kuzu eti 750 - 1500 
Koyun ... 300 - 500 
İç bezelve 200 - 500 
Taze 200 - 500 

,, Bakla 200 - 500 
Semizotu 200 - 500 
Kabak 200 - 500 
Dereotu 500 - 1000 demet 
Enginar 1500 - 3000 
Nane 100 - 200 demet 
Yukarda yazılı erzaırnı nisan 30 salı günü saat 15 de 

açık eksiltme ite ihalesi yapı1acağmdan talihlerin mektep
ICl' muhasebeciliğinde münakit komisyona, şartnamesini 
görmek istiyenlerin de mektebe müracaatları. (835) 

Satılık ev 
Ankara Belediyesinden: 

1-1449 

1 - Yenişehirde İzmir caddesinde (1055) M2 arsa üze
rine yapılmış etrafı dıvarlı su, elektirk ve havagazı tesisatı 
mevcut birinci ve ikinci katlan muşamba döşeli (bodrum 
kat dahil) üç katlı evin kapalı zarfla artırmaya konulmuş 
ise de istekli çdanadığmdan bir ay zarfında pazarlıkla satı
lığa çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli nakden ve peşinen verilmek şart\le (13000) 
liradır. 

3 - Şartname ve haritasını görmek istiyenler her gün 
muhasebeye gelebilirler. 

4 - Muvakkat teminat (975) liradır. 
5 - İstekli olanlar bu müddet zarfında tatil günlerin -

den maada diğer günlerde komisyon reisliğine müracaat 
edebilirler. (892) 

Nafıa Bakanlığınd an : 
10.4.1935 tarihinde münakasaya çıkarılmış olan Af

yon - Antalya hattının Bozanönü - Isparta arası 13,8 
kilometrelik mükerrer yedinci kısmının inşaatına talip 
zuhur etm~diğinden mezkur kısım inşaat ve ray ferşiya
tı inşaat müddeti ve ehliyeti fenniye şartlarından bazıları 
da değiştirilmek suretiyle ve kapalı zarf usuliyle yenicien 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen ihale bedeli (300.000) liradan ve muvak
kat teminatı da (15750) liradan ibaret bulunan bu 1nşaat 
ve ameliyatın eksiltmesi 6.5.1935 pazartesi günü öğleden 
sonra saat 16 da Ankarada bakanlık hinasında, demiryol 
inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Bu 
işe girmek istiyenlerin teklif mektuplariyle münakasa 
şartnamesinde yazılı diğer evrakı 6.5.1935 tarihinde i)ğ
leden sonra saat 15 e kadar inşaat reisliğine makbuz mu
kabilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şart
namesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en 
az bir hafta evel Nafıa bakanlığına istida ile müracaat e
derek alacaklan fenni ehliyet vesikasını teklif mektupla
nna iliştirmeleri iktiza eylediği ve şartname ve mukave
lenin değişen maddelerini ihtiva eden varakayı tedarik 
etmek istiyenler 9 lira ve münakasa evrakının heyeti u
mumiyesini 15 lira bedel mukabilnde bakanlık demiryol
lar inşaat reisliğinden alabilecekleri ilan olunur. (863) 

1-1528 

• 
lstanhul Belediyesi 

ŞEHİR TİYATROSU 

Darülbedayi 
Bir Ma.11ısta Halkevinde 

ULU! 27 

Kiralık ev 
Bütün konforu havi kiralık ha

ne Yenişehir. Paşalar tepesi - Gü
lüstan sokak Yeniyapı. 

1-1606 

Kiraiık 
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 
1-1569 

Saçları 

Dökülenler 
" _. \J 

\ 

ft~ ı 
/'~ .ı -' ..,. 
~
~· • ._;ıı ., - . 

~' /, .. ~ 
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Komojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Ko
mojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat ma
ı!azalannda bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK : 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. ----
Arsa aranıyor 

Kocatepe veya civarında ve

ya Yenişebirde satılık arsa a
ranıyor. Telefon: 3666 

1 • 

ı~ ;\lilli Müdafaa Vekaleti 
~ Satmalma Komisyonu 
1 il anlan 

İLAN 
Kullanılmış olarak on bir 

şevrole şasi ile iki şevrole 
motör maktaı memleket da
hilinden satın alınmak üze
re açık eksiltmeye konmuş
tur. Tahmin edilen umum 
bedeli (3580) liradır. Şart -
namesi bedelsiz olarak ko
misyonumuzdan alınacak -
tır. İhalesi 4 - V - 935 cu- 1 

martesi günü saat on birde 
komisyonumuzda yapıla -
caktır. Muvakkat teminatı 
268 lira 50 kuruştur. Eksilt
meye girecekler 2490 N o. lı 
kanunla şarntamede iste -
nen belgeleri beraber geti
receklerdir. (857) 1-1488 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGt VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

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

İmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşleri MUdürU Naıuhi 
BAYDAR 

Çankırı clddtsi civanndı 
I Utuı Bısımıvind• bHılnuş· 

l , .... 

'' '' ESRARI •• un 

Lastikleri harap eden yıkıcı büyük zımpa 
taşları tecrübesinin meydana çıkardığı 

şayanı hayret L AS 1 İ K 
Lastikler eskisine nazaran da

ha fazla tekamül etmiş olmasına 
rağmen her marka lastiklerde ça
buk aşınma şikayetleri tekerrür 
ediyordu. Bugün bu mesele halle
dilmiş ve yeni "G.3,, ismi verilen 
GOODYEAR lastikleri bu işken
ceye yüzde 43 daha fazla muka
vim olduğu meydana çıkmıştır. 

Mühendislerin araştırmaları a
rızanın çok fazla sür'atli yeni oto
mobillerden ileri geldiğini göster· 
miştir. Bunun üzerine GOODYE
AR mühendisleri büyük ve sürat
li zımpara taşlarında sayısız mik
darda lastik tecrübe etmiş aynca bunları 
geceli gündüzlü yol tecrübelerine tabi tuta
rak neticede "G.3,, namı verilen lastiği mey· 
dana çıkarmıştır. 

Bu şayanı hayert lastiğin laikiyeti nedir? 

Daha derin, düz ve geniş yapılan tabanın 
yola daha fazla iltisakınm verdiği çekme ka
biliyeti - daha fazla patinaja mukavim blok
ların temin ettiği emniyet -

Daha kalın olan tabanda daha fazla las
tik bulunduğu gibi GOODYEAR a münha
sır olan eşsiz sağlamlıkta GOODYEAR 
Supertwist iplikleri bu ağır hizmetlere da· 
yanacak kabiliyettedir. 

Bütün bnulara ilaveten tel yani tırnak 
cek sağlamhktadır. 

Bu lastiğin imali fabrika için çok daha 
re rağmen satış fiatı değişmemiştir. 

~~?~·~ 1 DAHA l>lUN Ta. 
IOZSUZllEIA
FETEMİN EDH ......... 

• lıunttl .... 1u.-. v6"' 

kısmı en cefakar hizmetlere tahammUl 

masraflıdır. Fakat size temin ettiği faid 
1-1636 

ÇOCUK HAFTASI· KUMBARA HAFf ASI 

Siz de yavrunuza it Bankaamdan bir kumbara alınız. Gelecek aene 
bu hafta çocuğunuzun birikmif birçok para11 olacaktır. 

1 
ı ... _Y_E_N_I __.I BU GECE 

Bu"u ı dünya edebiyatını teshir 
eden muazzam hissi bir dram 

SAFO 
Adolphe Daud~t'in ölmez pheseri 
Françoiae Roıet - Mary Marquet 

1 
BUGÜN BU GECE 

Mirna Loy - Philipp Holmmes tarahn
dan tMuil edilen 

Aşk Yüzünden Katil 
Franaızca sözlü <; Şlt he\lecan filmi 


