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Pras, 16 ( A.A..) - Çekoslovak Dışiş
leri. Bakanı ile Soııyet elçisi B. A lektllln
'drovaki bugiin Sovyeı Rusya - Çekosfo
vakya karşılıklı yardım paktını lm!Wlarnı~· 
lardır. 

DlrdlnclBlylkBar~tay kapandı 

Gündelik 
Dördüncü Büyük Kurultay Kapanırken 

BÜKREŞ'TE 

F. R. ATAY 
Parti Genel Başkan 

Betkemizde kullandığımız kelime 
1 

kar.şılrkları: Düşüt: cenini sakıt - Ta
sar: tll3avur - Dayanı§llla: Tesarıüd -
Durlu.k: istikrar - Düzen: Nizaıp -
Gerçe: Şeniyet - Asrğ: Menf/lat -
Karşıdlık: Zıddiyet, tezad - Eşitlik: 

• • • 

Vekili lnönünün söylevi 

Müsavat - Pekiştirmek: Takviye et· 
mek - Bölge: Mıntaka - llgilMdir -
mek: Alakadar etmek - Bildiriğ: Teb
liğ._ iyicillik: Hayrıhahlrk - Ôzge -
cillik: Gayrendişlik - Sağduyu.' His
si selim - Ôrıgörii: Basiret - Yüğ -
rüm: Merhale - Belge: Vesika - Ko
tarmak: Halletmek. 

HarbsC!nraıı'ndanberi anlatma, 
uzlaşma, yakınlaşma, bağdaşma, 

bağlatma, ve bu çeşit daha bir 
çok i_sim verebileceğiniz paktlar 
yapılmJftır. Bunlardan kimi düşüt, 
kimi sakat, kimi kuru tasar, kimi 
de hayal haJinde kaldılar. Avru -
pa' da iki sağlam dayanışma unsu
ru var: biri, Ortaavrupa'da, Kü -
çük Anlaşma, öteki Blakanlar' da. 
biz·~ pakt! 

Balkan anlaşmasının yalnız • 
durluk ve düzen içinde devam et
mek değil, her gün daha kuvvet -
lenmesinin sebebleri nedir? Çün
kü bu pakt gerçeler üstüne kurul
muştur; çünkü bu gruptaki dev -
letleri birleştiren asığlarla, arsıu-
lusal barıı davası arasında hiç bir 
karşıtlık yoktur. Bu grup devletle· 
ri arasında eşitlik duygusu içtem 
v~ ~a~~ır. Bu devletler, sıyasa 
btrlığını, ekonomik ve kültürel 
~aklaşmalarla her gün daha pekiş
hrmek yolunu tutmuşlardır. Düs
turları şudur: her zaman birlikte 
ve hiç kimseye karşı ! ' 

Son Bükreş t~plantısının Bal
kan. devletJeı-inin, kendi bölge • 
leri ile, Avrupa krtasını ilgilendi
ren meseleler hakkındaki, bu açık 
ve uz görüşlerini anlatan son bil • 
diriğ, barbsonrasının en güzel bel-

Yüce kurultayın sayın üyeleri; 
Büyük Kurultayın çalışması 

her bakımdan faydalı ve feyizli 
olpıı.ıştur. Geçmiş yılların İ§leri 
üzerindeki araştırmalarımız, bü
tün yurdda dikkati çekmekten 
geri kal!myacaktrr. Büyük Par
tinin devlet işlerini yakından gö
zettiğine ve Parti hükümetinin 

· yurd ve ulus için çalrşmasrnm na
sıl incelendiğine güzel örnekler 
verdir;iz. 

Gelecek yıllar için Büyük Ku
rultayın verdiği yönergeler çok 
değerlidir. Her şeyden önce, Par
tinin progr.amrna koyduğunuz hü
kümler ulus ve ülke için yapıcı ve 
ilerletici etkelerini geniş ölçüde 
gösterecektir. içeride ve dışarı
da bir daha ve eyice anlaşılacak
tır ki C. H.Partisi eyice kavran
mış hareketli bir programı dölen
le gütmektedir. · G«ek ·devrim 
prensipl~rinde, gerek devlet ida
resinde bütün ulusu kucaklryan 
bir Partinin temel programının 
egemen olması, işlerin hem sağ
lamlığı, hem de bir ana yolda 
şaşmadan ve şahıslarla ilgili ol
mıyarak, durmayarak yürümesi 
için esas şarttır. Büyük Kurul
tay, programile, yurdun gelecek 
dört yıl içinde hangi ana yollar
da yürüyeceğini göstermiştir. Bu-
nunla, Parti hükiimetleriniz için 
bir program bildiriğinin aynr za
manda verilmiş olduğunu söyle-
·mek isterim. 

Büyük Kurultayın yurdun içe
rideki emniyeti.rıe verdiği önem 
ve bu yolda Partinin devrimci an: 
lamı bir daha meydana çıkmıştır. 
Hükümetlerinizin, devrimci Par
timizin çok dikkatli ve çok dö
Jenli vasfına uygu.n olarak haıe
ket edeceklerine emin olabilirsi-

niz. 
Yurdun dışarı emniyeti ıçın 

gelerinden biri olarak kalacak • 
tır. Uyanık ve aygın durmak, a· 
çık ve engin görmek, düşündüğü-
nü saklamamak, kendi aralarui -
daki dayanışma esaılarmı her 
rün daha kuvvetlendirmekle be • 
raber, herkese karşı eyicillik'. ve 
özgecillik duygusunu sağ tumak· 
ifte Bükreş bildiriğinin ruhu! 

'1üyük ilgi gösterdiniz. Büyük 

1 tır. Balkan1ar henüz büsbütün 
meıeleaizlenmi§ değildir: fakat 
doğruca hedefe giden yolun, sarp 
ve çetin bütün geçitleri artık ge
ride kalmıştır. 

Her yeni toplantı, ancak ileri-
ye doğru, yeni bir yüğı::üm olacak, 
barış tarihi Balkanları sükunlaştı
ran büyük şahsiyetlerin adını, say
gı ve teşekkürle anacaktır. 

Balkan anlaşmasının arsıulusal 
h?Jiik değeri, uzak yakın, hiç 
lcınıse için, tehlike olmamak ' -
hr. Bu anlatmanın yüksek zeka ve 
sağduyusu ~a, Balkanlarda çıka
rdabilecek bütün meseleleri, de -
ı-in 'bir öngörü ile, bir bir ele alıp 3 üncü sayıf amızda 
kotarmak ve ortadan kaldırmak • örnekleri) ni koyuyoruz. 

( türkçe 

Kurultayın, yurdu korumak için, 
gerek olursa, vatanın canlı ve can
sız bütün araçlarını ortaya ataca
ğını bildirmesi, bunu bir temel ya· 
sa olarak programda açıkça söy
lemesi, vatanın her bucağında be
raberlik ses/erile karşılan<fı. Va
tan ve ulus aşkı, Partimizin başlı
ca varlığı olduğunun açıkça bilin-
mesi, dünyanın bu karrşrk za
manlarında Türkiye baysallığı için 
hayırlı bir gösteriştir. Büyük 
Kurultay ekonomi işlerile özel bir 
dikkatle uğraştı. Ekonomik geliş· 
menin gelecek müsbet verimleri 
üzerinde kurultayın etkisi mutlu 
bir surette duyulacaktır. 

Dördüncü Büyük Kurultay 
çalışmasına son verirken onun 
bütün üyeleri ulus yoluna hizmet 
için, tazelenmiş bir vazife aşkı ile 
ayrılıyorlar. Ulus sevgisini da
ha çok kazanmak için, lıepimiz. 
feyizli bir yarış duygusu ile ça!r-
şacağrz. 

Ulu önderimiz A tatürk'ün 
_sevgileri, eyi dilekleri ve her zor
luğa yetişen kurtarıcı ve yapıcı 

uy.anıklığı sizinle beraberdir. 
C. H. Partisinin dördüııcü bü-

yük kurultayı kapanmı!jtır. 

Partimizin yeni ge
nel yönetim lcurulu 
Büyük Kurultayın dünkü toplantısın

da C. H. P. Genel Yönetim Kurulu 

üyeliklerine aşağıda adları yazılı say-

lav/arımız seçilmi!ilerdir: 

C. H. P. Gend İdare Hep·ti 

Receb Peker Kütahya saylavr 
Münür Akkaya Giresun ,, 
Mümtaz Ökmen Ankara ,, 
Muttalib Ökeı Malatya ,, 
Esat Uras Amasya ,, 
Cevdet Kerim İncedayı Sinob S. 
Nafi Atuf Kansu Erzurum,, 
Rahmi Apak Tekirdağ ,, 
Hasan Ali Yücel lzmir ,, 
Necib Ali Kücüka Denizli ,, 
Hüsnü Çakır lzmir ,, 
Ali Rıza Erten Mardin ,, 
Dr. Fikri Tuzer Erzurum ,, 
Salah Yargı Kocaeli ,, 
Tahsin Berk Elaziz ,, 
Salah Cimcoz lstanbul ,, 

- ~ ~ -
Ktırultaydsn Du itl:i§e - l!lmet ınona 
kapanma söylevini veriyor - Asbqkaa 

Saliet Arıkan ba1k•nlık ederken 

Bildiriğ 
C. H. P. Büyük Kurultayı 

16. 5. 935 perıembe günü ıaat 10 
da -Asbatkan Abdülhalik Renda • 
nın baıkanlığmda toplandı. İç ve 
bayındırlık işleri ile ilgili dilekler 
görütüldü. iç ve bayındırlık Ba • 
kanları kendilerile ilgili itler üze
rinde genit izahlar verdiler. Bir 
çok üyeler söz alarak dileklerini 
izah ettiler. Oturum 15 e bırakıl
dı. Öğleden sonra Ashaıkan Saf
fet Ar~kanın ba~kanlığında çalıt· : 
maya başhyan Büyük Kurultay 

adına bir bildiriğ okuyarak Ku -
rultayı alkıtlar arasında kapadı. 

Takrir 1 
Büyük Kurultay toplantısını bi

tirirken, ulusumuzun Büyük Ön -
deri, Partimizin daimi ve Genel 
Batkanı Kamil Atatürk'e, derin 
ve aaraılmaz sevgi ve aaygılarunı • 
zm ve Kamilizm prensiplerine 
içten ve özden bağldığımrzm 
Ba9lcanhk tarafından ıunul.İnuım 
dileriz. 

21,5 a kadar sürdü. Sağlık ve Takrir• 
sosyal yardım dilekleri üzerinde 
karar veren Kurultay, Tarım, Fi- Kurultay Bqkanlığma 
nan•, Kültür, Ekonomi, ve Tarım 1 - Açdıt günü yüce varlığı 
Banka.sile ilgili dilekler üzertn • ile Kurultayı tenlendiren, her ıe-
de konuştu. Bakanların kendi it. yi yaratan ve yapan Atatürk'e ve 
leri üzerinde Kurultayın ilgisini onun izine candan ve yürekten 
uyandıran diyevleri dinlendikten bağlılığımızın katar altına alm • 
sonra diyevler üzerinde kararla- maıını, 
ra varıldı. 2 - Büyük Yaratıcının değerli 

Asbaşkan Arıkan, başkanlık yapıcısı ismet lnönüne ve kabl -
1 yerini, Genel Başkan Vekili f 1 • nedeki arkadatlarına, 
/ met lnönü'ne bıraktı. 3 - Partimizin bilgili ve ıev 
, İnönü alkışlar arasında baJ . gili Genel Katibi Receb Pekere, 
kanlık yerine geçerek Parti tüzü . ve çalıtkan idare heyeti arkadat-
ğüne göre 16 üyeden toplanan larına, 
Genel idare heyetini seçtirdi. 4 - Kurultayımızm kıymetli 

Bundan sonra bir çok imzalar-· reislerine ve katiblerine, Kurulta. 
la verilmiş olan a,ağıdaki takriı·· ym sevgi ve saygılarının sunul • 

1 ler sürekli alkışlar arasında ka . masma kara .. alınmasını teklife - 1 
1 •>ul edildi. lnönii,Genel Başkan diyoruz. 1 

~,._iiiiiiiiiiiii __________ iiiiiiiiiiii ______________________ iiiiiiiiiiii~J 

Her gün 5 kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

ke:imeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve. dergile
re her gün verilen S er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete artık 
bu kelimelerin osmanlıca/arı
nr kullanmıyacaktrr. 

tKINCt LiSTE 

1. - Mamur -Bayındır 

a) Mamuriyet = Bayındırhk 
b) Nafıa 

imar etmek = Bayındırmak 
Misaller: Ankara bayındır 
bir şehir olmuıtur. 
Memleket b~yındrrlık yolun
dadır. 

Bütün devlet yapı işleri Ba
yındırlık Bakanlrğına bağ -
lanmrştır. 

Biz yurdumuzu bayındır -
maktan ve geliştirmekten 
başka bir şey düşünmiyoruz. 

2. - İnkişaf etmek = Gelişmek 
inkişaf ettirmek = Geliştir
mek 
inkişaf = Gelişim, gelişme 
Mi.sal: Türkiyenin ekono • 

mih gelişimi günden güne 
artıyor. 

3. - Mülki = Sivil 

4. - Askeri = Süel (Mhl4re) 
Not 1) "Asker,, Relimeıi 
"Soldat,, anlamına türkçeclir. 

5. - Cemiyet, Şirket = Sosyete 
Misal: Türk Cemiyeti =a 

Türk Sosyetesi 
Şeker Şirketi = Şeker Soı • 
yet esi 
içtimai = Sosyal 
Not: 2) Türk kökünden ge · 
len "Cemiyet,, §U anlamda 
k"llanılacaktır : Hiltilitıhrner 
Cemiyeti = Kızılay Cemi• 
yeti. Dil Cemiyeti. Gaze • 
leciler Cemiyeti. 

Not: Gazetemize gönderile • 
cek yazılarda bu kelimekrin os • 
manhcaJarı kullanrJmamasım rica 
~ ~eriz. 

--~----···----~-

B. T. R. Aras Viyana'da 
Viyana, 16 (A.A.) - Türkiye 

Drşişleri Bakanı Bay Tevfik Rüş
tü Aras, otomobille Budapeşte'· 
den buraya gefoıi~tir. Birkaç gün 
özel olarak burada kalacaktır. 



Dil ifhJri. 

Kılavuz için dersler 
-8-

Aklı selim, hissi selim = Sağduyu 
Bizim güvencimiz ballım sağduyusudur. , 
insanda sağduyu olmazsa, kuru ve ezbere bilgiden ne ~l 

·~· 
Alika = 1 - İlişik, 2 - (münasebet anlamma). ilgi 
Ali.kadar = İligili 
Alikadar olmak = İlgilenmek 
Alakabahş = İlgen 
Katı alaka etmek = İlişik kesmek 
Ticarethane = Tecimge 

Bahsettiğiniz tecimge ile hiç bir i 11 ş il i m y o lı t u ı ı 
Bahsettiğiniz adamla biç bir i 1 g im yoktur. 
Benimle bu kadar i 1 g i 1 e n d i ğ i n iz e pelı teşelliU 

'ederim. 
Dostum Bay • • • • bütün tecim ortakları ile l 11 § J l in> 

lıesti. 
Si2, arsıulusal sıyasa bakımından, bu meselenin yüksek l 1-

g e n 1 i ğ i n d e şüphe ediyor musunuz? 
Bu İ§te kayıtsız değil, i 1 g i 1 i ve dikkatli flavranmalı • 

sınız. 

*"'* 
Beldek = Alamet 

Hayır i§lerine yardım etmek, en iyi insanllk be 1 değ l' 
dir. 

Alet=Yaraç 
Vasıta = Araç 

Fabrikamızı en son y a r a ç l a r 1 a cihazladık = Fabr1• 
lıamızı en son alat ile techiz ettik. 

Nasılsa girdiğim bu çıkmazdan kurtulmak için, bütün ara~ • 
lsra başvurdum= (Bütün vesaite müracaat ettim) 

*~* 

Tebarüz etmek= Belirmek 
Tebarüz ettirmek = Belirtmek 
Tebarüz= Belirgi 
Mütebariz = Belirgen 

Söze başlarken şunu b e 1 I r t m e k isterim ki .. 
işin içyüzü b e l j r m i ş t i r. .. 

Son b e 1 j r g i I er rus - türk dostluğunun sağlamliğı 
na, herkesi inandırmıştır. 

Söylemek istediğiniz şey. dün okuduğum yaaımma, ball4 
•nlattığınız kadar be 1 i r gen değildir. 

*~* 

İdare etmek = Yönetmek 
İdare = Yönetim 
Müdiram umur = Yönetmen 
Meclisi idare, heyeti idare = Yönetim Jrunılu 
Sevk (T. Kö.) 
Sevk ve idare = Güdem, güdüm 
Sevk ve idare etmek = Güdemek 

Yalnız teorik bilgilerle devlet y ö n eti 1 m ez ı 
Türkiye devletinin y ö n e t i m şekli, Cumuriyettlr. 
Osmanlı imparatorluğu, halk kuvvetini tanımıysn y IJ • 

n e t m e n 1 e r elinde battı. 
lş Bankasının y ön e tim k ur u 1 u dün toplanmıştır. 
Atatürk son söylevinde ekonomi sıyasamızın adını koymuş

tur: G ü d Ü m 1 ü e k on o m 11 
Dostum l stanbulun en iyi otomobil g ü d e y e n 1 e r i n • 

'd e n biridir. 
Son düşen uçak en iyi lransız pilotlarından birinin g il • 

(l e m i altında idi. 
G ü d e m i n d e zorluk çekilen uçaklar ... 

Erzurumda bayındırlık 
Erzurum, 16 (A.A.) - Erzu

rum şarbaylık kurulu büdceyi 
l 16 bin 300 lira olarak kabul etmiş
tir. Bu yıl kaplıcaların eksikleri 
tamamlanacak, sokaklara yeni ad 
konacak, bir akıl doktoru ve ze
hirli gazlar için gereç getirtilecek
tir. 

Aynca bir de kültür müzesi 
kurulacak, yapılmakta olan mo
dern kanara kurağının yapısı bi
tirilecektir. Bundan başka modern 
bir furun da yapılacaktır. 

Muğlada yol yapımı 
Muğla, 16 (A.A.) - İl içinde 

yükümlü işçi çalışması bitmiştir. 
İlin ova yolu olan Fethiye - Köy
ceğiz yolu bu yıl açılacaktır. Şim
di yağmur sulannm ve küçük su
ların geçtiği yerlerin kapanma-
8mdan batak yapan yerlerin düzel
til~esiyle uğraşılmaktadır. 

Her 

Ödemiş' e yapılacak gezi 
İzmir Turing ve otomobil kulübü

.nün cuma giinü iç.in hazırladığı Ödemiş, 
Birgi ve Bozdağ gezintisine büyük ilgi 
vardır. Geziye İlbay General Kazım Di

rik başkanlık edecektir. Turist treni 
saat 7.30 da Alsancaktan kalkacak, her 
istasiyonda durup geziye girecek olan· 
ları alacaktır. Köylüler Torbalı ve Ba
yındırda turistlere çiçek buketleri tak· 
dim etmek üzere hazırlanmaktadırlar. 
Turistlerden Bozdağ'a çıkmak istiyen
lcr için makineleri sağlam otomobiller 
aynlmıştır. Bozdağ'a gidip gelme adam 
başına bir lira alınacaktır. Kulüb, öğle 
yemeğini Ödcmiş'te ve çok zengin bir 
şekilde hazırlattıraca.ktır. (Anadolu) 

Muğlanın bir aylık çıkatı 
Muğla, 16 (A.A.) - Nisan a

yında . Küllük, Bodrum, Bozbu
run, Marmaris, iskelelerinden ya
bancı memleketlere 562 inek, 238 
öküz, 265 manda, 205 dana, 32 ko
yun, 67 keçi, 716 kuzu, 575 oğlak, 

586 kümes hayvanı çıkarılmıştır. 

• 
1 ç D 

IST AN BUL TELEFONLARI 

Mareşal Pilsudski 
• • 
ıçın ayın 

lıtanbul, 16 - Bugün Beyoi
lanJa Sent Eıpri kilUuinde Ma
reıal Pilaıdıki için dinael bir a • 
yın yapdJı. AyınJa latanbul Ko
mutanı, ıehir orantaklan ve kor
diplomatik bulanJu. 

Basın genel direktörü 
geliyor 

lıtanbul, 16 - Baın Genel 
Direktörü 8. VedaJ Tör bugün 
rıfalıla Biiluqten geleli ve alqam 
Ankaraya hareket etti. 

Sovyet artistleri gittiler 
lıtanbal, 16 - Konuğumuz ba

lanan aovyet arti.tleri bUgi;n Çi
çerin oapuriyle memleketlerine 
elönelüler. Rıhtımela tehir orun • 
takları, artiıtler ve kalabalık bir 
halk kütleıi taralınelan uğurlan -
elılar. Artistler gazetecilere, mem· 
leketimiz hakkındaki duygularını 
büyük bir heyecanla anlatmqlar, 
ıovyet ıanatınr tanıtmak lırıatını 
bulelukları Atatürk T ürkiyeıine 
laayranlıklannı aöylemqlerelir. 

Bir tramvay kazası daha 
lıtanbul, 16 - Bugün Sirke· 

ciJe gene bir tramvay kazası ol
muftur. 11 Ytlf•nda Bülenel adın
ela bir çocuk tramvay alhncla kal
mıthr. Çocuk hcutaneye kalelınl
mıftır. F cala kan zayettiği için 
YGfıyacağr fiiphelielir. 

Yeni nal Haziranda 
açılacak 

l.tanbul, 16 - HtUiranda 
belediyenin yaptırdığı yeni halde 
Mhze alım aatımlanna batla"" • 
cdhr. 

Kızılay'da toplanı 
lıtanbul, 16 - latanbul met • 

lıezi bugün toplanelı. 23 • 30 ma
yıı ha/taamın programını hazırla
elı. 

Beykozda bir depo 
patladı 

lıtanbul, 16 - Bugün Beykoz. 
Ja Servi burnunela Popovi ıotJye • 
tuinele bir depo patlaelı. Kazanın 
ıebebi bilinmiyor. Yaralanan - Ö· 
len yoktur. 

Yasak edilen yunan 
gazeteleri tekrar çık

maya başladı 
lıtanbul, 16 - Atinculan bil

diriliyor: Bııgün yenielen çıkmaya 
bcqlıyan gazetelerde Venizelos 
halıkuula yazılmıf yazılar var. 
Makeelonya gazete.i Venizelo -
ıun reımini bcumt§ ve bu yüzden 
Serezele büyük bir hadise olmuı
tur. Hükümet Makeelonya genel 
ilbayına bu gazete lı.akkınela e . 
miri er 'Vttmi~tir. 

Yunanistanda geneloy 
yapılacağı doğru 

lıtanbul, 16 - Atinadan bil
diriliyor: Hükümetin rejim için 
geneloya lxı§vurmak istediği haberi 
el oğrulanıyor. 

u y u K L A R 
Yeni büdce l{amu

taya verildi 
Hükümetçe hazırlanan 1935 

yılı genel büdce projesi basılmış 
ve dün kamutay üyelerine dağı
tılmıştır. Kamutay yarınki top
lantısında büdce üzerine konuş

maya başlayacağı günü kararlaş
tıracaktır. 

Büdce komisyonu yeni büdce
nin masraf kısmını 195.013.053 li
ra ve gelir kısmını da 195.013.000 
olarak bağlamıştır. 

Yeni büdce hakkında yarınki 
sayımızda daha geniş yazacağız. 

Müzik uzmanı İzmir'de 
Müziğimizi yeğritmek ve ye

ni bir yön vermek için Kültür Ba· 
kanlığmca Almanyadan getirilen 
uzman Hindeman beraberinde 
müzik öğretmen okulu direktörü 
Bay Necil bulunduğu halde şeh
rimize gelmiş ve Kültür Bakanı 

B. Hikmet de beraber olduğu hal
de Ödemiş, birgi, Adagide, Ada
göme ve Tire'de birçok köylerde 
halk şarkı ve melodilerini dinle
miş ve ulusal danslarımızı seyret
miştir. Uzman; İlbay General 
kazım Dirik'le Pınarbaşı köyüne 
giderek oradaki yörükler arasm
da araştırmalarına devam etmiş
tir. (Yeni Asır) 

İzmir öğretmenlerinin . . 
gezısı 

İlk okul öğretmenlerinden yüz 
kişi öğleden sonra elektrik ve ha
vagazı fabrikalarını gezerek not 
almrşlardrr. ÖğrctmcnlCT, hafta
nın tatil günlerinde yakni iJçele
re giderek tarihsel eserleri göre
ceklerdir. (Yeni Asır - İzmir) 

B. Talat'm bisiklet 
turnesi 

Türkiye bisiklet şampiyonu 
Talat, .. dün saat altrda kulubü 
önünden hareketle batı Anadolu 
turuna çıkmıştır. Günde aşağı 
yukarı 150 kilometre yol alarak 
turunu bitirecektir. 

Gideceği yol şudur: Ankara, 
İstanbul, Edirne, Gelibolu, Ça
nakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, 
Denizli, Afyon Karahisar, Eski
şehir, Ankara. 

Haber aldığımıza göre bu ko
şucu, 24 mayısta İstanbul - Ça
talca arasında yapılacak büyük 
bisiklet yarışma da g~recektir. 

Çankaya'nın cezası 

kaldırıldı 
Bu haftaki ayaktopu ma,ları 

Ankara Ayaktopu Kurulundan: Çan-
kaya kulübünün boykot cezasının Mın· 
taka Merkez Heyeti tarafından kaldI· 
rılrnası üzerine bu hafta yapılacak olan 
Muhafız Gücü • Altın Ordu şild maçı 
geri bırakılmıştır. 

Bu haftaki lik maçları aşağıya yazıl

mıştır. 

Çankaya • Demir Spor birinci takım
ları saat 15 de, Yargıç Hikmet 

Y;ı.nhakemleri Reşad, Hamza (A. O.) 

Düzeltme 
Dünkü sayımızdaki kılavuz 

listesinde baysallık kelimesi (hu
zur ve sükun) yerine (asayiş) 

karşılığı gösterilmiştir. 
Serbestlik karşılığı olarak 

gösterilen ~zgenlik de özgürlük 
olacaktır. 

Yakalanan kaçakçılar 
. Geçen bir haf ta içinde muha. 
faza kurumu tarafından 26 kaça)i!ı. 
çr, 497 kilo gümrük kaçağı, 299 ki• 
la tekit kaçağı ve 3496 defter dıı 
gara kağıdı, beş kaçakçı hayvanJ 
ele geçirilmiştir. 

Beyoğlu 6. ıncı noterliği 
Beyoğlu altıncı noterjğinc Yan\l'4 

tay üyelerinden B. İsmail Sıdkı taylcı 
olunmuştur. 

Bugünkü sayımızda ge
çen kılavuz kelimeleri 
Adanç = Vaid 
Andlaşma = M uahedc 
Anlam= Mana 
Araç = Vasıta 

Asığlanmak = Temin etımli 
Basın = Matbuat 
Bayrı -= Sadık 
Berkitmek -= Teyid etmek 
Birge güvenlik = Milşterek ~ 
Bölgesel = Mmtakavi 
Çeven = Mahfil 
Çıkat = İhracat 
Değerlemek = Takair etmeli 
Değiş = Mübadele 
Denklik = Muvazene 
Doğurgan - Velfid 
Durluk = İstikrar 

Dü~erge = Vecibe 
Düzey = Seviye 

• Elbirligi = CoopEratfon 
Endüstri = Sanayi 
Etki = Tesir 
Ezgi = Nağme 
Finans = Maliye 
Gelişim "'""" İnki~af 
Genel' yönetim = fdarel umuml)'J 
Gezi - Seyahat 
Girgi - TeşebbUs 

Göçmen = Muhacir 
Görct = Ziyaret 

Gösteri = Tezahih 
Hoşnutluk = Memnunıyei 
11 = Vi18yet 

İlç.t - Kaza 
ilgi = Münasebet 
İncelenmek - Tttkik tdtlmel 
f spekter ...,. Müfettiş 

Kamun - Nahiye 
Kamunbay = Nahiye m8dUrlt 
Kapasite = Kabiliyet 
Konu= Mevzu 
Kotarmak = Halletmek 
Olası = Muhtemel 
Onamak = Tasvib etmek 
Oruntak = Milmessil 
Oylum = Hacim 
Ölçüm = Mesaha 
Önemli ~ Mühim 

örgüt = Teşkilat 
Örgütlenmek = TetldlatJanmel 
Sağlamak = Temin etmeli 
Sakınca = Mahzur 
Saptamak -= Tesbit etmetC 
Savga = Müdafaa 
Savsamak = İhmal etmelr 
Sonuc = Netice 
Şarbaylık = Belediye 
Tarım = Ziraat 
Taslak = Proje 
Tecim = Ticaret 
Tekit = İnhisar 
Tinel = Manevi 
Tinel etgerlik -= Manevi nUfut 
Tutum = Tasarruf 
Tutsak = Esir 
Utku = Zafer 
Üretim == İstihsal 
Yeğretmek = Islah etmeık 
Yönetge = İdare 
Yüküm = Mecburiyet 
Yükümlü = Mükellef 
Yüken = Taahhüd 
Romanımızın bugUnkü parçaeındı .. 

çen kelimelerin osmanlıca kartılıJUirU 
Sekin = sakin 
İlle = Mutlak 
Bayrı = Sadık 
Etki= Tesir 
Zorunda kalmak: = Mecbur otmô 

irası içiyor 
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l(amutay'da dün diyev~ - ı 
rini dinlediğimiz bakan 

larnmzdan dördün f 
GazeumiLde eski<len yazılmış sağde patçalacın, öz türkçeye 

ne kadsr kolay al111dığını gösuren misaller basmak lsti
tiyoıuz. Aşağıda okuyac:ığınız par~·a, başyazarımız F. R. Ata
y'm "Taymis Kıy Ti an,, eseti~den alrmı, ıftır: 

iç İ§1er Baka nının söylevi 
C. H. P. kurultayı dün B.Abdülhalik 

R enda'nm ba~kanhğında toplanarak dia 
tekler komisyonu raporu üzerinde gö. 
rüşınelerine devıun etmiştir. 

kanun ver.ildiğini ıöyliyen babıuımu, 

nüfus işlerine geçerek bu lfln yurdua 
varlığı bakunrndan olan bilyUk defed
ni rakama dayanan örn&klerlc anlatmlf 
ve demi~tir ki: 

YukMd.:m aşağı sıra ile: 
lcişler Ba l:.:ırıı ve Dışişler Bakanı v 

B. Şükrü Kaya 
B3yrndrrlık Bakanı B. Ali Çetinkaya 

Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar 
Tanm Bakanı JJ. Muhlis Erkme~ 

İzmir köylülerinin uçağı 
İzmir köylülerinin orduya şük

ran cluygularıiu bildirmek üzere 
bir köylü uça'ğı satın almağa ka· 
rar vermeleri haberi Ankarada büa 
Yük bir sevinçle karşılanmıştır. 
Qün, Türk Uçak Cemiyeti Baş
~anı Çoruh saylavı Bay Fuad 
Bulcan'dan İlbay General Kazım 
Diriğe aşağıdaki telgraf gelmiş
tir. 

General Kazım Dirik 
İzmir İlbayhğı 

İzmirin Özveren köylülerinin 
kurumumuza karşı gösterdikleri 
ilginliği minnet duygularile karşı
~ar, bu güzel girişide önayak olan 1 
lzmirin Dirik İlbayına sevgi ve 
saygı ve öz yürekten haşarılık di
leklerimi sunarım.,, 

(Yeni /'1 sır) 

Bu yazıdaki kelime karşıJıklarr: 

Kasanık.: Mahkum (Condamr.:) -
Öl\ilrdeşme: Rekabet - . Düzey: Sevi
ye - Karabun: Kabus - Tecimer: 

Tüccar - Ayıt: Ayet - Duruksama:.:: 

tereddtid etmek - Başadlık: HiikimJi.k 

- Alpay: Cihangir :- 1'.'ansık: Harika 

- Deği~in: İstihale • • 

*** . lngiliz bir hayat ü.slubudur. Bu 
Uslub gü~eldir,- fakat devam ede
mez. 

Çünkü ingiliz adası gibi, o da, 
altrn değeri üstüne kurulmuştur. 

19 uncu asırda İngiliz düşünce
si şu idi: Allah bizim için yaş~yorf 

Allah ingilizdir ! dememışler
dir. Allah'da onlara hizmet etme
li idi. Hakikatte lsa'nrn, Muhama 
med'in, Hind ve Yunan ilahla.rıa 
nrn hepsi, ehram ve islenks, m
giliz bandırası altmda yatıyor. 

Bir alman diyor ki: "- Günde 
ız saat çalrştık; dünyayı rahatsız 
ettik.,, 

Dünyayı değil, lngiltere'yi ra· 
hatsız ettiler. 

Sağlam, artık, endüstride ingJa 
llz markası olmaktan, ve kuvvetli, 
bir İngiliz kelimesi olmaktan gıa 
kıyor. 

lnglltere'nin Amerika'ya kız
grnlığı şu cümlede toplanabilir: 

- Hem çalışıyorsunuz. Hem de 
herkese ödilnç veriyorsunuz. 

ÇiJnkü çalışma'yı bizim gibi, 
ödeme kasanıklarına bırakmalı

drrl 
Sonra, sarı japon zencisine diJ.. 

niJp şöyle diyor:"- On sekiz sa
at çalışıyorsunuz. Buna önürde19 
me denmez. Bu bir düzey dampin
ıidir, Bizim ıibi yapmadık~• 
önilrde§liğinizi haklı görmeyiz. 

Daha 1913 te ingİlİ• dokuma 
labriluıları uu.kdol uya dört bu
çuk milyon yarda bes vermi§tlr. 
Şimdi ise, Asya, bir başka adanın, 
San ada'nın eline geçiyor. 

Mançesterin eski pazarlarını, 
bu tDredlnin pamuk dokumaları 
kaplıyor/ 

Ve artık çlnliye çamaşırlık yaa 
pamıyan lngiltere, japon işçisi 
için idealizm yapıyor: 

_ J~çilerinizi sadaka ile galııa 
tırmağa ne hakkınız var? 

Japon dokuma. t abri!tal~rının 
6 milyon iğ'i, engınler öteszn.de~, 
dev tırnakları gibi uza-?,lış,. ı.nşı
liz adasını bir karabun nobetı ıçın-
de sarsıyor: 

_ Böyle giderse japon m~lla-
rına ambargo koymalıyız., dıyor-
lar. . 1 Ambargo/ Bu söz Cıty tec mer· 
Jetinin ağzından çıkıyor/ 

Bu tecimerlerin hepsinin baş 

ucunda daha geçen yıl Adam 
Smith'in ayıtı asılt idi: Laissez 
laire ... 

Düzey dampingi ... 
Biz etimizi, çinli pirincini dü

şündüğü kadar, o, lskoçya balık 
avınc, Askot yarışını, yat ve 
golf partilerini düşünmektedir. 

Cumartesi günü öğleyin lngil
tereye harb açılmış olduğunu söy
lediğiniz bir adalı size: 

- Pazartesi öğleyin konuşu

ruz! diyebilir. 
Vikent ... Bu kelimenin ne ol

duğunu anlamak için Londra'nm 
hafta sonundaki 48 saatlik göçle
rinden birini yakından görmelisi
niz. 

Tevrata göre Allah dünyayı 

yaratırken 6 gün çalıştı ve bit gün 
dinlendi. 

lngiliz/er haftada iki gün din
leniyorlar. 

lngiltere 19 uncu asırda bir 
memleket değildi: Küre dı§mda 
bir yıldızdı. Henüz ingiliz adası
nın. kendini Avrupa'ya mı, Asya 
ve Amerika'ya mı maledeceğinde 
duruksadığına şaşmayınız,· kendi
ni yeryüzüne msletmeğe başladı
ğına sevininiz. 

lngiliz sıyasası doğu ülkeleri
nin hayalinde, bir Allah sıyasası 
idi. Tulan gibi basar, kaza ve ka
der gibi iner, lsa gibi diriltir, 
Muhammet gibi ay, Musa gibi de. 
niz yarardı. lngiliz cümlesi, tam 
bir asır Babıatinin dudağım Ara.b 
ayıtlarmdan daha fazla titretti. 

Blltün rüzgarlar İngiliz yelken
Jerlnden bit kısmını yarardı; gü· 
neı bit evin odalarını dola§ır gibi 
onun sömargelerinl devrederdi. 

Şu adaya bakınız: O bile Uç 
parçadır. Onun en alt parça.sına 

bakımz. Hayır, iJlçilnii.zü daha kı· 
saltımz, Londra'ya bakınız. Bu 
şehir bir zamanlar dünyayı par
mağının ucunda çevirmiştir. 

Bit ilbayı 300 milyona başadlık 
ediyor: Hangi Sezar bu rakama 
dilini döndiirebildi? 

- Deniz benimdir/ diyordu. 
Deniz bu ... O'çiincü unsur/ On

dan sonra bizim kainat anlayışı
mızda toprakla havadan başka ne 
kalıyor? . 

Masallardaki değişin tansıkla
rı yalandı: Fakat İngiliz kömü
ründe hakikat olmuştu. 

Şimdi bu ada, elektriğe, 41 
milyon yumruğunu birden sıkıyor! 

/lkçağ alpayı kuvvete kızardı. 
Emperyalizm, akla ve çalışmaya 
kızıyor. 

İlk olarak 1ç işler Bakanı B. Şük
rü Kaya, baıkanhğın genel işleri üze
rinde izahlarda bulunmuş.-~r. 

Parti kurultayının değedne işaret 
eden bakan, kurultayın soravh orunlar 

~in de bir direktif olduğunu söyliye
rek İç işler Bakanlıgımn dört yılda 
yaptıgı ve ileride yapcrcağı işlerin dı 

şandan gelen üyelere bir rapor halin
de sunulduğunu, burada bazı özetleri 
izah edeceğini söyliyerek dedi ki: 

" - Dilek sırasiyle birinci iş olarak 
taksimatı idariye geliyor. Mülki taksi
matımızın esası aşağıdan yukarıya ba~· 

lamak üzere köyler, nahiyeler, kazalar 
ve vilayetlerdir. Köyler için yapılan 

köy kanunu memlekette çok eyi ıneyva
lar ve semereler vermiş bir kanundur. 
Ufak tefek tatbikatta görilJen kusur
lar da zamanla ısl§h edilmektedir. 

Bizim köylerimizden 41.000 köyü

müzün 23.000 inde köy kanunu tatbik 

edilmektedir. Diğerlerinde ya nüfu
sun azlığı, yahut köylerin dağınıklığı 

yüzünden, bilhassa şark vilayetlerimiz
de köy kanunu tatbik edilememektedir. 
Onun için köy düşilnUldüğil vakit der
hal köyün büyütülmesi ve köyiln yüz 

haneden aşağı bırakılmaması çaresine 

tevessül olunmalıdır. Biz o yoldayız. 
Dağınık bir köye ne irfan, ne umran, 

ne sıhhat girer. Medeniyet dağınık köy
lerde değil, toplu köylerde tekevvün 

eden bir mcyva, bir semeredir.,, 

Yapılacak işin köylere toplu olarak 
bilgi, bayındırlık ve sağlık götürmek 
olduğunu, göçmenlere taptanan yurd· 

]andırma kanununun da bu gayeyi gö
zettiğini, Karadeniz kıyılarımızın nü
fus koyuluğu baknİımdan Avrupamn 
en kalabalık kıyılarını da geçmekte ol
duldarını, bundan ötürü bu yerler için 

ayrı bir tekil olmak gerektiğini, vak-

tile nahiyeler komün oluak düşünül

milt olduğunu, zaten tek bir kamu~ 
yın, ölçilmU 40 - 50 kiJoınetre,,- aşan 

bJr yerde verimli bir İf görmesinin im
ktnı olmadığım, bunun için bunların be-

. tinci sınıf bir ilçe haline getirilmesi
nin gerektiğini, ilçelere gelince, nüfu•u

muz artmakta olduğundan ilçelerin de 
arttırılması gerektiğini, fakat bu işin 
para işi olduğunu, iller sıyasal ve eko
nomiık esaslar üzerine kurulduğundan 
sayılarının azaltilmaema tuzum görül

mediğini, bugün her il merkezinin bir 
bayındırlrk ve bilgi kaynağı olduğunu 

. söyledi. 

Bundan sonra B. Şükrü Kaya genel 
ispekterlerin işlerini izah ederek bu ör

gütün memleket için olan faydalarını 

anlatıp, doğuda Şeyh Said azısından 

sonra birbirini kovalıyan karışııklıkları 

bu kurumun önlediğini, dilekler ara
sında olan sınır ve yer değiştirmenin 

"- Bizim memleketimizin nüfu111· 
nun kilometre kare başına cm ve yUzc 

çıkmaması için hiç bir sebeb yoktur. 
Nüfusun artması için gereken tedbir-

· ]er hazırlanmıştır. Yüz yıl sonra Tilr

kiyenin yalnız kendi nüfusu 70 milyo
na çıkacaktır. Bunun için bütün sebeb

ler hazırdır, ve köylerde ,şehirlerde nil 

fus sayısı her gün artmaktadır Bu yıl
ki nüfus sayrmile nüfusumuzun ne ka
dar sağlam ve doğurgan olduğunu bir 

defa da.ha bütün acuna göstereceğiz.,, 
B. Şükrü Kaya bu alanda göçmen

lerin de bir kaynak olduğunu, on ay 
içinde gelenlerin on dokuz bine varı:iı

ğını, elli bine varmasının iktimali t>'· 
duğunu, Çanakkale ile beraber bı.i.t tin 

Trakya nlifusunun beş altı yıl ıçinde 

altı yüz bine varacağını, bu işin iki ana 

temeli olan toprak ve para işinin kota· 

nldığını söylemiş ve genel nüfus işle
rimize vermekte olduğumuz önemi i~ah 
etmiştir. 

Her şoyden önce nüfusumuzun art
masının 1§.zun olduğunu söyliyen İçi~ 
Jer Bakanımız, etrafı çöl olan Ankara

nın 100 kilometrelik çevresi içinde nü
fus sıklaştmlmazsa Ankaranm kapısı
nın çöle açılacağını, cumuriyet merke

zinin ne olursa olsun bol nüfuslu olma 

sr gerektiğini, bütün bunlar için tedbir
ler alındığını ve program hazırlandığı
nı, hU.kümct konakları işinin de İçişler 
Bakanlığı ile ilgili olmamakla beraber 
kotarılması gerektiğini söyliycrc:k çarşaf 
ve peçe meselesine dokunmuş ve demi_ı
tir ki: 

"- Bu mesele için söylenebilecek 
sözün en eyisini komisyon söylemiştir. 

Biz türk inkılfil>mda kadm inkrlS

bmı esaslı umdelerinden biri telakki e
derek takib etmekteyiz. Kadın inkıll

bı bir memleketin istiklalinin ve istik

bali•• in muhafaza rejiminin eşasıdır. 

Komisyonunuzun ve hiikümct:inizin ali 
b He takib ettiği bu ifi onayfamanr& 
hükUmet için büyilk bir direktJf ola
caktır. (alkışlar) ,, 

*~* 

Tarım Bakanının 

söylevi 

Çin Elçisi Çankaya'da 

yönetim baJummdan sakıncah olduğunu, 
kamunlarm, ilçelerin değişmesinin, il
lerin genel yönetimi kanununa göre ba
zı şekillere bağlı olduğunu, po1is me
selesine gelince, yurdun güvenliğini 

koruyan iki unsurdan biri olan polisin 
bütün şehirlerde bulunması gereken 
bir kuvvet olduğunu, kurtuluş savaşı sı
ralarında polis k;ı,dromuz çok zayıfken, 

polis okulları açılarak bunlarda 4000 
polis yetiştirildiğini, polisi kemmiyet 
ve keyfiıyet baknnından arttırmak için 

bir program hazırlandığını söyledi. 

Tarım Bakam B. Muhlis Eıtbnen, söz 

terine önce hayvancılık iflerimizdeo. 

bahisle başlamış, türk ekonomisi içia 
çok değerli olan hayvancılığın ilerle

mesi, hayvan cinslerinin arrtılmaar iç.i.a 
yapılan ve yapılacak işleri saymış, aıb 

uğraş güzeyinde hayvan hastalıklarınm 
son zamanlarda ç(jk azalmış olduğunu 

ve mesela "vebai bakari,, den 1920 de 

yılda 25 bin hayvan ölürken 1933 de bu 

rakamın sıfıra düşmüş olduğunu söyle
miş ve alkı~lanmıştır. Tanm Bakanı. 

dışarıya hayvan çıkatının yıldan yıla 

arttığrnı kıvancla anlatmış ve ruam has
talığının da azalmakta olduğunu bildi
rerek demİitİr ki: "Umuyorıım ki 5 in

ci kurultay toplandığı vakitt1 7 iraat 
&kanı olarak size izahat verme ... tere

fini taşıyacak arkadaşımız bugün vebai 
bakari hakkında söylenen sözler gi

bi rua.mm da ortadan kaldırıldığına da-

·t 

B Şkannnız Kamat Atatürk dün saat 16 da yeni Çftı 
Cumur a . .. 1 kah 1 

' Çankaya'da her zamanki toren e, u 
elçi~i ~enEerla~ UCumya:~~uşkanımıza gü~en mektubunu sunmuştur. 
etmıştır. çı k k" k d ~ 

Yukarıki fotoğraf, elçinin askerimiz önünden geçere oş e og-
ru ilerl!diği sırada alınmıştır. 

Polis örgütünü anlatırken, polisin 
sosyal alandaki yüksek ödevini de an· 

latan B. Şükrü Kaya, yol parası mese
lesine ('okunarak bunun uzun boylu in
celerr: ~.::.e ,, ~ '!er bir konu olduğunu söy-

len.- z Ş<'• baylık işlerine geçerek baş
ka ı . .-e'er şarbaylıklarmın bundan bin 

yıl l: .. 1ce çalışmaya başlayıp bütün iş
leriı1i bitirdiklerini, bizde ise şarbay
lıkların ancak 10 yıldanberi &istemle 

çahşmağa başladıklarını anlatmıştır. 

Şarbaylıkların bugünkU gelirleri

nin, b1şarma.k yilkümilnde oldukları ö
d~vleri karşılamaktan çok w:aık olduğu
nu söyliyen B. ŞUkrü Kaya, kurulmuı 

olan şarbaylıklar bankası ve kamutay• 
verilen ıarl:ııaylıklar kanunu ile, p.tbay· 

lıklarım.xz ın çalışmalarının hulqtınl· 

dığmr söyledi. 

Özel yönetimler için kamutay.ı b1ı' 

ir kanağat verdirici beyanatta buluna

caktır.,, 

Yalnız şarbon hastalığında kaydedi

len rakamların gittikçe arttığını anla

tan B. Erkmen bu fazlalığm hakikatte 

köylünün, eskisi gibi hastalıkları sak

lamıyarak, sağıtma tedbirleri alınmaaı 

için çekilmeden hüktimete bildirmesi 
yüzünden olduğunu ve bu dileklerin. 
bazı, bakanlıkça karşılanmasında güç

lük çekilecek kadar çoğaldığını bunun 
da cumuriyet köylüye kadar nilfuz edec 
kültiirel tesirine delil olduğunu aöyle
miştk. Bakanhk elindeki damı~hklar 
çoğalmakta. üretilen aşılar ve seromlar 
her gün biraz daha artınaktadr. Bakana 

hk, eter blitün baytar ihtiyaçlarını kara 
gılayamıyona bu daca çı>k elinde yeter 

derecede eleman bulunmam&al yiizUn
de'lldfr. Karagill ve Muinos i~i önemle 

taklb edilmektedir. 
Taran Bakanı ,, At vı hayvan Hlahuv 

(Sonu '· c;ı ss.yılad11 J 
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Tüze Bakanımızin 
Kurultaydaki diyevi 

Tüze Bakanımız Bay Şükrü Saracın öteyigün Kurultaydaki diye • 
vinclen halan kısmı koyuyoruz : 

Büyük devrimde Tüze Bakanlığı· 
na yüken ilk ödev devrim hukuk siste
mine uygun kanunları almak olmuitur. 
6eçen dört yıl içinde bir yandan bu 
yenileme hareketinin tamamlanmasına 

ialışıbruş öte yandan yeni kanuunla· 
ıın tatbik alamnda tam fayda verebilme· 
leri hususunun devamlı surette tetkik ve 

teminine önem verilmiştir. Bundan 
başka teşkilatın imkan nisbetinde ge

lişmesi ve bilhassa hakimlik ve müdde
iumumilik mesleklerinin ehliyet ve se· 

ciye bakımından tanzimi belli başlı 

meşgalelerimiz arasında yer almıştır. 

Böylece bu son yıllar yeni kurumu ta

mamlıyan kanunları hazırlamaık ve on
ların sosyal bünyemize intibakını inanç· 
Jıyan tedbirleri almakla geçmiş oluyor. 

Yeni kanunlardan icra ve iflas ka· 
nununun değiştirilmesi, üçüncü kong· 

rede 19 vilayetin dilekleri arasında bu
lunuyordu. Bakanlık bu kanun hakkın

daki yazılan nazara alarak hazırladığı 
projeyi 931 yılında büyük kamutaya sun. 

muştur. Kanunun değiş.ik şeklinde de 

iki önemli esas, ilimsız icra takibi ve 
borç için hapis usulünün kabul edil· 
memesi, aslında olduğu gibi muhafaza 
edilmiştir. 

İcra ve iflas kanununun 4 eylfü 932 

de yürütülmeğe başlanan yeni şekli a

lacağı da çabuk elde edilmesini mUrn
ldin kılan yeni usulleri ihtiva etmekte
dir. 18 ilk k:inun 1933 te ve daha son· 

re 2556 sayılı kanunla icra memurları

nın hakimler arasından seçilmesi kabul 
edilerek kadro durumunun verdiği im

lin nisbetinde bu hUlmıUn tatbikine 
başlanılmıştır. 

Şimdi yeni kanunun tatbikattaki ve
rimini dikkatle takib etmekteyiz. Teşki
Jat bakımından alacağunız tedbirlerle 

mevcud bazı yanılan ortadan kaldıra

bileceğim.izi umarrm. (Alkışlar) 
Usul kanunlarının sosyal ve ekono

mik bünyenin lcablariyle olan alikasx 
diğer kanunlara nazaran daha belirgin· 
dlr. Bu kanunların hakka eri§Dleği 

kolaylaştıracak şekilde tanzimi bu ba
kundan çok fayda verir. Hukuk usulti 

muhakemeleri kanununda tatbiıkatın ge

rekli kıldığı değişiklikler 2606 saydı 

kanunla yapılmış hukuk davalarında 

sadeliğe ve çabukluğa doğru bir adım 
daha atılmıştır. Kanunun, vazife, tah

kikat, kayıp ve temyiz fasıllarında ya

pılan değişkeler bu yoldaki ümidlerimi· 
zi boşa çıkarmamıştır. 

929 yılmdanberi yürütülmekte olan 
ceza muhakemeleri usulil kanunu da 

hakyer1erimiz tarafından başarıkla tat 
bik ediliyor. Esası Atmanyadan alı

nan bu kanunun yurdumuzda tatbikine 
baş1andığı ilk günlerde rastlanan güç

lüklerin gün geçt"ikçe ortadan kaldı· 
nlmasına çah§ılmaktadır. 

Kanunun ihtiyaca uygun gelmiyen 
:yerlerinin tadili için hazırlanan proje 
bliyUk kamutaya sunulmuştur. (Çok gü

.ııel sesleri) gerekli değişkeler arasında 
nelikleri itibariyle tezelden tahkik e

dllmesi lazım gelen meşhud cürüm ol
gularından cumuriyet M. umumilerinin 
aaHihiyeti genişletilmiştir. Projede 
olgu yerinde cumuriyet müddei umu
misi tarafından yapılan tahkikatın ilk 
tahkikatta tekrarlanmaması esası kabul e

dilmiş ve bugün gerçekte mevcud bu
Junmryan karar hakimliği teşkilatı de 
ortadan kaldrrılmtştır. 

Usu] kanunlarımızda çabukluğa ve 

sadeliğe doğru yapılan bu değişmele
rin kanunların ana prensipleri bozma

masına ve tatbiki yönlere münhasır 

kalmasına dikkat edilmiştir. 

926 yılından beri tatbik edilen türk 
ceza kanununun 9 yıllık deneme devre

ainde görülen eksikleri tamamlanarıa.k 

ve düzeltilerek yapılan proje yüksek 
karnutayca on ylanrmştır. Bu kanun
da arsıulusal mukaıvelelerle yapmağı 

yükcndiğimiz mevzulara dair hüküm

ler de vardır. Bunlar arasında Lozan 

anla~ınasiyle iltihaıkı kabul ettiğimiz 

kadın ve çocuk teciminin yasağı h:ık
lı:m 'n1:i üç mrııkavele, La Hi ve Ce· 

nevrede imzalanan afyon mukıavele ve 
protokollarına uygun olarak konulan 
hükümlerin şümullü .tkel~ri kayda de· 
ğer önemdedir. 

Kanunu medeniden önceki nikahlar
la bu kanunun neşrinden sonra kanuna 

uymıyan münasebetlerden doğan ço
cukların tescili Cwnuriyet Halk Par

tisinin üçüncü büyük kongresinde adli· 
ye bakanlığına ait dilekler arasında 

bulunmakta idi. Bilgisizlik yüzünden 
meydana gelen bu vaziyet af kanununa 
konulan hükümlerle kanun çerçevesi 
içine alınmış ve bu suretle kanunu me· 
deninin ana prensip!crinde bir değ :tik· 
lik yapmağa lüzum kalmamıştır. 

Yurdu korumak için sınırlarımıza ko
şanların geri bıraktıkları ailelerilc mal· 
la.rınr özel bazı hükümlere t!bi tutan 
ıkanun proje11i bakyerlerinin bu yolda· 
ki ödevlerini önceden tayin etmit ola
caktır. 

Yüksek kamutaya sunulmuş olan 
projeler arasında tüzel sicil kanunu 

projesi de vardır. Bir suç işliyen kim· 

senin ne çeşid bir adam olduğunun an· 
laşılmasr kendisine kıarşı alınması la

zım gelen emniyet tedibrlerinin neliği
ni tayin için lazımdır. 

Rasgele ve bir kez suç işliyen kim· 

se1erle suç işlemek için kendisinde bir 
meyil bulunan suçlu arasındaki ayırım 

açıktır. Suçluların bu durumlarım ta· 
yin için kurulması faydalı görülen bu 

usul ceza sistemimizin iyi tatbikine 
yardım edecektir. 

Geçen yıllar içinde tüzel teşkilatın 

devamlı gelişmesini temin için lüzum
lu görülen tedbirlerin alınmasından 

geri durulmamıştır. Ehliyetsizlikleri 
ve sicilleri itibariyle kendilerinden is· 
tifade edilemiyenlerin vazifelerine ni· 

hayet verilmesi, mektebli hakimler sa

yrsmm arttrrılmasr, mahkeme teşkilatı
nın ihtiyaca göre tadili, temyiz m.ah -
kemesi dairelerinde birikmiş olan i~le

rin gecikmeden rrıkarılmasz için temyiz 
kadrosuna raportör konulması hususla· 
rx iyi bitim veren tedbirler arasında 

aayılabilir • 

Temyiz mahkemesindeki işlerin ça • 
buk görülmesi için aldığımız tedbirler 

gün geçtikçe iyi neticeler vermektedir. 
Temyize intikal eden iş say11ınm çok • 
luğu bu hususta esaslı olarak uğraş • 

maınızı :zaruri kılmıştır. Aşağıda arze -
deceğim rakamlar artık bu alanda iyi 
yola girdiğimi:ıi gösterecektir. 

1933 yılından kalan 21545 işle beraber 
934 yılında başmüddei umumilik dai

resiyle birlikte temyiz mahkemesine gi
den 129265 işten 117680 tanesi neticeye 
bağlanarak 935 yıl•na 11585 iş devredil

miştir. Bu rakam temyize giden iş yc

Jrununun bir aylık tutarından biraz faz. 
ladır. 

Geçen yıl ağustos ayında tatbik edil
mcğe başlanan harç tarifesi kanunu e
saslı bir ihtiyacımızı karşılamıştır. 

Çünkü mahkemelerle bunlara bağlı da

irelerde alınması lazım gelen harçlara 

dair 29 eylfıl 1302 günlü kanun ve ekle· 

ri baştan başa değişmiş olan ana ve usul 

k.anunlartn hükümlerine uygun olma -
dığmdan yeni esaslar içindı: harçları 

tesbit eden bir tarife kanununun ya • 
pılması gerekli bir zaruret halini almış· 
tı. 

Bir kısım harçların peşin olarak ö • 

denmesi mecburiyeti haklı bir sebebe 
dayanmayan davaların açılmasına engel 

teşkil etmekte ve bir takım finans ber • 
kitleri davaların lüzumsuz yere uzatıl· 
masma mahal vermemektedir. 

Kanunların tatbik ve verim kabili • 

yeti teşkilatın iyiliği nisbetinde artar. 
Kanun da tam değer ve kuvvetini onu 
tatbik eden ellerde bulur. Bahusus .ki, 

inkılap devrinin esas kanunları haklın· 

lere geniş bir takdir hakkı tannnı~ ve 

bu sahada fikirlere tam bir serbmi bah

şey-lemiştir. Bu yönden bakanlık haıkiın 

ve müddei umumilerin seçilme ve yetiş

me hususlarına önemli ve üstün bir yer 

ayırmıştır. Ha.kimlerin liyakat ve eh • 
liyet deucelerini tayinde kaza vazife · 

ULU~ 

sınin mahiyetine uygun bir kriteryom 1 
kabulüne, işlerin ç.abUık ve iyi görül • 
mesine bütün adliye mensuplarının ala· 

kalandırıhnası hususuna bilhassa itina 
ediln\iştir. Hakimlerin terfilerinde tem
yiz mahkemesine intikal eden işlerin 

nakız ve tasdik nisbetleriyle her 
hakimin pir senede çıkardığı i§ milc
tarı esas tutulmuş ve muayyen bir 

nisbette erişm.iyenler terfi hakkından 

mahrum edilmf' k. muaıyyen devrelerde 
terfi edemiyenlerin de alakası kesiLnek 
suretiyle meslekte sürel l>ir seleksiyon 
temir.i yoluna girHlınişti. 

Yurddaşlara, ileri bir SJ~yetenin fay
dalarını temin edecek tkabiHyettıe bir tü
zel kurumu tanzimini amaç ctdinen 2556 

sayılı kanun, hakimHk ve müddei umu

milik mesleklerini ayumı§ ve her biri
nin ödevlerini gerekli kıldığı hükümle
re tabi tutmuştur. Yeni kanunun tesis 
eylediği staj devresi seçilme ve yüksel· 
mede kurduğu sistem, ehliyet ve seci
yeye verdiği yer, ödevlerini ciddilik ve 

yüksek bir özgeçenlikle yapmakta olan 
haklın ve müddei umumilere iyi bir ye
tişme ve mesleklerine limitle bağlanma 
imkanlarını vermiştir. 

Tüzel kurumun işleyiş tarzı ana ve 
usul kanunların verim ve tatbik şekille
ri bir yandan teftiş teşkilatının diğer 

taraftan merkezde ve temyiz mahkeme-. 
s.inde kurulan istatistik büroları yardı· 
miyle sürel bir tetkika tabi tutulmakta

dır. Bu tetkikler üzerine asrl ihtiyaç • 
lara göre ileride alınması gerekH olan 
tedbirler şimdiki ödev ve dilşiincelerimi. 
zin esasını teşkil eder . 

Adliye Bakanlığı bugün dört çeşit 

yeni mevzu ilzerinde çalışmaktadır. 

A - Bakanlık idare merıkezi teşki -
]atı yepyeni bir hukuk sistemi kuran 

devrim kanunlarının iyi tatbikini temin 

edecek tedbirlerin devamlı olaraık tet· 
kiki bakanlığın en belli başlı işleri ara
sında yer alır. 

İdare teşkiliitına yeni baştan düzen 

verilirken bu defa erişmeği mümkün kt· 
lacak esaslar iş ve ödev bölümU husus· 

lannda takibedilecek sistem, teşkilatı 

işletecek işyerlarm seçim ve yetişme 
tarzları hakkında yapılan hazırhkıar 

sona varmış yükseık kurultaya arzedile

cek kanun projesi bitmek Uzcıre bulun • 
muştur. 

B - Hakkın yerine getirilmesinde 
avukatların da rolü Mlcimlerinıkine niı

betle daha önemsiz sayılmamalıdır. Bu 
itı1>arla bu mesleğin Mkimler kanunun· 

da tutulan esaslara göre tanziınıi tüzel 

te~kilatı çok yaıkından alakalandıran bir 
mesele halinde belirir • 

Hayatlarını hakkın müdafaasına has

reden bu meslek mensuplarının seciye 
ve ehliyet bakımından hakimt~rle bir 
sayılmaları elbette zaruridir. 

C - Mahkemeler teşkilatı hakkın -

daki tetkikler de oldukça ilerlemiş bir 
safhaya girmiş bulunmaktadır. Dava . 

larm görülmesinde çobukluk ve sadeli

ğe doğru yakla~ hususunda düşi.i • 
nillen tedbirler, mahkemelerdeki dosya 
kayıt usullerinin ıslahı, iş bölümüne 
ve mahkeme teşkilatına esas olacak pıen
sipler bu mevzuun ana hatlarını teşki· 
eder. Bu arada icra işlerine verdiğimiz 

önem de büyüktür. 

Teşkilatın diğer safhalarında bir sis· 

tem dahilindeki çalışmadan verimli ne
ticeler aldığımız her seneki vaziyetin 
bir evvelki seneye nazaran daha iyi 

ve daha çok ümit verici olduğunu gör
dilğümüz halde icra işlerinde aynı iyi

liğe erişemediğimizi söylemek lazım -
dır. İcra işlerinde halkın dileklerinin 
tamamiyle yerine getirmekten uzak bu· 

lunduğumuzu bildiğimiz için ilerdcki 

çalı~alanmızda bu işin de ıslahına bü· 

tün gayretimizi sadetmekten geri dur· 
muyoruz. Bu alanda alınacak tedbirle -
rin olgun ve tesirli olmasına bilhassa 
itina edilmektedir. 

D - Dördüncü mevzuumuz ceza ev
leri meselesidir. Gerek bina vaziyeti ve 
gerek bu binalar içinde cezalarını çe-ken 

mahkfunlann kötü halleri esaslı bir kay-

. ğumu.zu teşkil eder. Bugün her türlü 
sıhhi: şartlardan u;:ak ve kötürüm bina

lar içinde barınan maJıkUmların oradan 
ahlakları düzelmiş olarak çıkmadıkla • 

rına hiç şüphe yoktur. Hayatında bir 

kez suç işlemiş olanlarla, profesyonel 

mücrimlerin ,ağır hapis cezasına mah • 

kUnı olanlarla hafif cezalıların, malı • 
kfunlarla mevkufların ve hatta çocuk -

larm bir ara<la olduklarını ve bunların 
yekdiğerlerine çefit çefit telkinlerde 
bulunduklarını göz önüne getirecek olur. 

sak hapisanelerimirin hem sosyete ve 
hem de mahkfunlar için birer ıstırap ve 
tehlike kıaıynağı olduğunu ıöylemeğe lti
zum kalır mı? 

Ceza evlerinin durumu ckonomf.k ba· 
kımdan daha az fena değildir. Devlet 
bütçesi bu müesseselerin, müdür, me .. 

mur, gardJy.an, bina ve s.aJr masrafla • 
rından başka yalnız ttkmek parası ola • 
rak 700 bin liralık bir yüke katlanmalı • 
tadır. Bundan ba!lka au9lulara allelm 

tarafından elbise, yemek ve yatak için 

yapılan yardımıp suçlıu başına 20 kurut 
hesabiyle 2,5 milyon liraya ba1iğ olduğu- · 
nu düşilneoek oluraak ne mUdhi§ bir i•· 
tihla.k makinesile kartı karşıya bulundu.. 
ğumuz tezahür eder. Bugüne kadar ce

za evleri, üzerinde çok u durulan bir 
mevzu olarak kalmıştır. Şurada. bura • 
da yapılan aanatlaştırma teıcbbüslefli, 
mahkfunlarm çoğunun çiftçi olmasın • 
dan dolayı matlup neticeyi vermemiştir. 

Bir sene&eın beri bu alandaki tetkikle. 

rimiz bize öğretti ki diğer dovletleTdc 
hapishaneye giren bir mahkQm orada 

yaşamak hakkından ba§ka biltün hakla
rından mahrum olarak ife baflıyor. H• 
pisanenin verdiği basit ·gıdadan baş.im 

gıda, çlııkin elbiseden ba~ka elbise ya • 

saktır. Okumak, yazmak, konu~ 
mektup almak, göndermek hulasa her 
şey yasaktır. Ancak bu haklar mahkil • 

ma hapisane nizamlarına riayet eyledi -
ği takdirde ve yavaş yavaş iade ola.nur. 

Gene bu tetkiklerden öğrendik ki, ecza 
evleri mevzuu, her şeyden önce bir bina 

ve üstünde çalışılacak geniş bir saha 
meselesidir. Ve bir hamlede halli mfun

kün değildir. Onun için eskilerini ol

duğu gibi bırakarak yenilerini yapıma -
yı ve her yeni bina yapıldrkça esldlerin· 

den bir keçınr kapatmayı daha muvafık 
gördük yeni ceza evlerinin yapılması 

için geçen ıene çrkarmş olduğumuz ka-
nunla tesis olunan yapı pullarıtun 

her 1CJ1e 150 • 200 bin liralık 
bir varidat vereceğini umuyoruz. Bu 

para ile önümilzdeki seneden itibaren 
binaların inp.sın.a başlanılacaktır. Yeni 
cen evlerinin kurumundaki düıturu • 

muz: "Islah, terbiye ve istihsal,, oldu

ğuna göre her yeni hapisanenin bütçe • 
deki bugünkü tahsisatından bir tıa,.. 

sarruf bırakacağını umuyoruz. 

Ve bu tasarrufu yapı varidatına eık • 
liyerek her sene bir evvelki ıeneden da· 
ha çok sayıda yeni ceza evi meydana 
getirebileceğimize kaniiz. Bu tedrici fa· 

kat emin yilrüyüşle ceza evlerimizi, u 2a 
man iç i:ıde türk sosyetesi ve mahkfun • 

far için faydalı birer ''ıslah ve istihsal 
müessesesi,, haline getireceğimizi umu
yoruz. 

Sayın arkadaşlarım, adliye bakanlı • 
ğının dün nasıl çalışmış, bugün nasıl 

çalışmakta olduğunu ve yarm nası] ça
lışacağını partinin büyilık kongresine ıuz 

ettim. Tasvibiniz bu yolda çalşanlara 

kuvvet, cesaret ve emniyet verecektir. 
(sürekli alkışlar). 

Annelere öğüd 
ikinci .ayısı çıktı 

t;ocuk Esirgeme Kurumu (Himayei 

Etfal) genel merkezi mama çocukları
nın nasıl besleneceğini ve mamalarının 

nasıl hazr::lanacağını öğreten (Annele

re öğüd) ün 2 inci sayısını bazırlamıJ
tır. 1 inci öğüdler 12 mektubtur. 

1 ve 2 sayrlr öğüdl-erden istiyenlere 
Kurum parasız olarak gönderir. Anka
rada Çocuk Esirgeme Kurumu başkan

lığına bir mektubla adres bildirmek 

yeter. 

ANKARA RADYOSU 
Bu akşamki program şudur: 

19.30 - Dans musikisi (Plak) 

19.50 - Çocuk saati 

20. - Musiki: 
Dvorak Andante 3 romantik parça 

Keman: Necdet Remzi 

Piyano: UJvi Cemal 
20.20 - Ev kadınına öğüdler 

20.30 - Musiki: 

Handel Trio 

Keman: Necdet Remzi 

Piyano: Ulvi Cemal 
Viyolonsel: Edib Sezen 

20.50 - Haberler. 
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Dü4ünüşler 

Parti programında 
kültür işleri 

Jıladde Sl - Parti, radyoya ıııa • 
sun kültürel ve Myanl •/itimi jçJ4 
en değerli araçlardan sayar. Kııvvofll 
li verici istasyonlar kuracağız. Al • 
maçların kolay ve ucuz elde edil~ 
ıine çalışacağız. Siaemamzı ulu~ 

faydalı olımsını İf edintt~fİ•· 

Jladd• 5J - Ulu.1111 opera l"ll 
tiyatro ön~mli iflerii:ai~ arasınadır. 

Yecıi Para programııun ~ 

karıya aldıfı:am ild maddesi ulus~ 
partinin memleketin killtilrel 1'e arti .. 1 
tik kaUnnmesına verdifi büyük önemC 
gösterir. 

Çağdlf terbiye ve propaganda ar~ 
farı arasında ıWıema, tiyatro ve rady~ 

öyle büyük bir yer almışbrdır ki ulutı. 
larını en kısa yoldan yüksek bir sos
yal düzeye çıkarmak istiyen devrimci 
devletle-.r, bunları okul gıöi, devlet 

eliyle çevrileceık ve ba~rılacak bir it 
olarak ele almakta kusur edemezler. 

Radyo gibi, sinema ve tiyatro gibi. 

doğrudan doğruya en geniş halk yığın 
larına aytayan sanat kollarının, devrim 

yapmış bazı memleketlerde nasıl usta

lıkla kullanılmlf ve ne geniş ölçüde iş• 
l•r batarmış olduğunu görüyoruz. Bu 

aynı araçların, kendi faydalarından 

başka bir şey dü~üruniyen özel girgi· 
ler elinde memlekete ve ulusa düş .. 

man birer bozutçu unsur haline gelebi· 
leceğini de hiç bir zaman hatırdan çr~ 

karmamak lazımdır. 

Radyo ve ıinema, kültürden az pay 

almıt yurddaşlar için gazete, kitab ve 

okulun yapanuyacağr kadar büyük 

itler bqarırlar. ÇUnkU bunlar eğlendi· 

rerek öğretirler ve halktan okumak 

bilmek ve okuyabilmek gibi bir yükünı 

de istemezler. 

Radyo ve sinema i'ini, 'imdiye ka .. 

dar gerektitf önemle ele alamamıştık. 

Yapılacak itlerin çokluğu arasında bL· 

geri kalmış fakat unutulmamıştı. 

Altı prensipli ulu.al ülkümüz vt 

•n ileri kültür, bundan böyle, oparlör. 

ve beyu perdeyle yığınlara aşılanacak .. 

tır. 

Memleketin radyo yayımları baıkııo 

mından bölgelere ayrılması ve her böl .. 

gede kuvvetJi birer verici istasyon ku .. 

rularak yurdun en uzak köyünde bile 

en kilçUk makineyle yayımın dinlene• 

bilmesi imkanlarını hazırlamak, ve bü· 

tlln bu istasyonları anlayışlı, ve gerek

likleri karşılıyacak bir programla yö

netmek, yapılacak ilk iş budur. 

Ancak verici istasyonlarımızı iste• 

nilen sayıya ve olgunluğa eriştirdiği• 

nıJz gün, radyo makinesi, okul kita • 

bı ve ekmeklik buğday gibi birinci de. 

recede bir önem alacak ve bu maki:lc• 

leri köylüniln bile alabileceği bir f iata 

mal etmek için tedbir almak ge rı.: 1w· 

cektir. 

Sinema meselesi daha güç ve çapra• 

şık bir iştir. Bütiin film ihtiyacımrzı 

kendi stüdyolarımızın ürünlerile karşı .. 

lamak şimdilik ancak bir ülkü olabilir. 

Yapılacak iş, ilkönce dışardan gelen 

filmleri gerek prensipler ve gerekse 

sanat değeri bakımından çok sıkı bir 

kontro1dan geçirmek, aynı zamanda 

yabancı filmlerle boy ölçüşebilecek 

kuvvette türk filmlerinin yapılması ve 

bunların sayısının her yı1 çoğalması 

için çalışmaktır. 

Devlet tiyatro ve operasının ıkurul· 

masr üzerinde birçok yazılar yazrldr. 
Bunun şimdiye kadar geri kalmış ol· 

ması, bu büyük ve ileri teknik iııtiyen 

işe derme çatma bir temelle başlama· 

mak için olmuştur. 

Radyo, sinema, tiyatro ve opera iş· 

1eri esash olarak ele alınmak için bü-

yük kredilere ve geniş örgüte ihtiyaç 

gösterir. Bütün bu kültür işlerinin te'k 

ve çok yetkeli bir elden çevrilmesi lü4 

zumu da ortadadır. 
Güçlükler ne olursa olslln. Parti

mizin, adı1dtğt bu çok önemli işi de kı· 
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DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
B .. Lavalin l\fosk:o-

vada son oiinü 
~ 

• Moskova, 16 (A.A) - Radyo 
de yayılan bir söyle,,·inde B. La . 
val demiştir ki : « Andlasma iki 
hükümet arasındaki anl~şmayı 
s~?la~~aştır"!ıştır. Moskovaya ge
l 1şım, ulkelerımiz arasmdaki dost
l?ğu. ~vvetli bir varlık haline gc· 
tırmıştır. Moskova hükümet adam
ları, hele B. Stalinle yaptığım ko
nuşmalar, içten, tam ve dürüst b1r 
şek:lde o!muştur.» 

B. Laval sovyet hükümet adam 
larına ve ulusuna, kendisine gös
terilen par11'k kabt!lden dolayı te
ş~kkiir etmi~ ve Mo!tkova göretİ· 
nın sonucundan duyduğu hoşnut· 
luğu 1'"Jdirmiştir. 

8. Laval, operada verilen bir 
oyunda, perde arasında B. Sta -
lin ile içten hir konuşma yapmışhr 

Fransız dı$ bakanı Varsovaya 
gitmek üzere dün aksam Mosko · 
vadan ayrrlmı~tır. Dış komueri 
B. Litvinof kendisini istasyona lm
dar götürmü~tür. İstasyon B. l.B 
vali selamlıyan ve alkışlıyan bü
yük bir kalab2'hkla doluydu. Tren. 
saat 20 45 de Fransız ve sovyet u
lusal marşlarını çalan fangarın 
ezO'ile.ri arasında hareket etmiştir. 
Franuz hakanı kendisini alkışh -
yan h a11<a «yaşasın rus - fransız 
doe•lu<Y.11> sözlerivle karşılık ver -
mictir. 

Resmiğ hildiriğ 
Moskova, 16 (A.A) - Apğı

daki bildiriğ çıkarılmqtır: 

incelemeye tam bir içtenlikle baş. 
!amışlar ve bu suretle göz önüııde 
tutulan bütün diplomatik gi:.-gifor
deki devamlı uğraşmalarının a • 
çıkça aynı esas hedefe doğnı git
tiğinden güvenli olabilmişlerdir. 
Bu gaye hirge güvenliğin örgütlen 
mesiyle, barışm korunmasıdır. İki 
memleket oruntakları bugü'Jkü 
arsıulusal durumda barıtın göze · 
tilmesine içten bajh ol2'n ve 
bu barış isteklerini her türlü 
karşılıklı yüken sağlanmasına ka 
tılmak suretiyle açıkça bildirmiş 
olan devletlere düıen ödeYleri ta
nımakta uygun kalmışlardır. Bu 
deYletlere barı~ n korunması yo -
lunda düşen ilk ödev ulusal savga 
araçlarının hiç bir suretle za -
yıflamasma izin vermemektedir. 
Bu bakımdan Bay Stalin Fransa -
nm silahlı kuvvetini güvenliği 
için gerekli olan düzeyde tutmak 
sıyasasını değerlemekte ve ona . 
maktadır. 

Öte yandan sovyet ve framız 
oruntaldarı elbirJiğinin yapılma . 
smda Avrupanın maddiğ ve tinel 
asığlarının gelişimi için gerekli, 
uluslar arasında güveni, tekrar Jcu. 
rabilecek olan sıya.sal şartlann 
yeğretilmesi için hiç bir t~Yi ıav
sam.amak yolundaki kararlarını 
berkitmişkrdir. 

Hele şurau bilinir ki, Sovyetler 
Birliği ile Fransa arasında kartı· 
lıklı yardım paktının yapılma11 
saldırıtmam~ daDlfmak ve sal -
dırgana yardım etmemek yükenle
ri esası üzerinde kurulacak bir do
~ A vrupa11 bölgesel paktının 
gerçekleşmesine durmaksızın ça -
lışmaktaki faydayı hiç bir suretle 
a'.!~ ltmıyaeaktır. 

Fransız - Sovyet birge 
çalışması 

tele.r tarafından ısrarla kaydedil
mektedir. 

Pöti Pariziyen gazetesi, B. Sta· 
linin bu husustaki söalerini yaz • 
dıktao sonra diyor ki : « Bu söz-
1 eri söyliyen kimdir ? Bu sözleri 
söyliyen yalnız Lenin'in halefi de. 
ğil, fransız komünistleri de için . 
de olduğu halde bütün komünist
ler iizerinde tinel etgerliği kesin 
olan komünist partisinin genel 
sekreteridir.» 

Maten gi\zeteai sovyet andaç 
farına inanmamakta ve şunlan 
yazmaktadır: «Sovyet propagan -
dasına h~men son verilmezse, hu 
hal, sovyet devlet adamlarınm 
iki yüzlülüğünü göstermiş ola -
caktır. » 

Popüler gazetesi silahsızlan -
ma işinden artık bahsedilmemesi
ne esef etmekte ve B. Sta1inin 
fransız silahlanmasını onamasını 

tenkid etmektedirler. Bu gazete 
diyor ki: « Moskon bildiriği ile 
&an sanın içişlerine kanşılmrştır. 
Fakat bu karışma, B. Laval ta -
rafı"dan İ!termistir. » 

Pe!'tinaks, Öl<0 dö Pari gaze. 
tesinde diyor ki: cc iki fransız ala
yının gelPcek ay Son'etler R=rfü~ine 
gideceği haber veriliyor. Bunları 
karargahlara gidecekler ve bi:ıce 
hemen hemen bilinmiyen kızılordu 
ile tanışacaklardır. Bu göret, fÜP· 
hesiz ergeç başlayacak olan kur· 
may konuımaJarı için en lüzumlu 
bir başlangıc olacaktır.,, 

Avusturya gazeteleri de 
hoşnud 

Viyana, 16 (A.A) -B. LaYalin 
Moskova gezisi ıonuçları Avrupa 
barıtını kuvvetlendirecek tekilde 
görülmektedir. Bu gezi, doğu 
paktıwn yapılmau için, Almanya 
ile yeniden göl"Ü§üye batlamak 
imkanlarını ortaya çıkarmakta ve 
Tuna konferansı için hayırlı bir 
liadise sayılmaktadır. 

İzvestiyanın bir yazısı 
Moskova, 16 (A.A.) - İzvesti

ya gazetesi, Bay Laval'in göreti· 
ne ayırdığı başyazısında diyor ki: 

Aynı zamanda bir nezaket ese
ri olan bu göret büyük bir sıyasal 
önem taşımakta idi. Fransız ko
nuklara karşı Moskovada gösteri
len eyi kabul, Moskova halkının 
iki memleket ilgilerinin banş için 
olan önemini iyice kavramış oldu
ğunu göstermiştir. Bay Laval'le 
birlikte gelen fransız gazetecile
ri Fransaya Rusya hakkındaki bil
gileri zenginleşmiş olarak dönü
yorlar. Fransız gazetecileri ile
riye inan ile karşılıyan ve barışı 
değerliyen halk yığınını görmüş
lerdir. Barışı bu kadar değerle

yen bu halk yığını her türlü tari
hiğ fırsatlara karşı rahat bir su
rette gidiyor; çünkü sakin çahş
masmı bozmaya kalkacaklara kar
şı dayanmaya hazırdır. Bay La
val 'in, BB. Stalin, Molotof, ve 
Litvinof ile görüşmeleri tam bir 
içtenlik havası içinde geçmiştir. 

İki taraf kendilerini ilgilendi
ren meseleleri açıkça ve bütün ge
nişliğiyle ortay akoymuşlar ve 
bunlara karşılıklı olarak açık ce
vablar vermişlerdir. 

2. 5 tarihli Fransız - Sovyet 
andlaşması iki memleket ilgileri
nin hepsinde son bir anlaşma de
ğil, tam tersine, bu münasebetle
rin gelişimi ve iki memleketin ile
rideki çalışmalarının birbirine uy
ması için bir hareket noktasıdır. 

Çekoslovakya - Fransa 
hava hattı 

Marinyan, 16 (A.A) - Dün 
Prag - Marsilya arasnıclaki çe -
koslovak hava hattı açılmıttır. 

Alman dış tecim açığı 
Berlin, 16 (A.A) - 1935 yılı 

ilk üç ayına aid alman tecim 
denkliği açığı, 1934 yılına nisbet· 
le üç kat artmıttır. Açık geçen 

Mareşal Pilsudski'nin 
cenaze alayı 

Varşova, 16 (A.A) Pilsuds· 
ki'nin ölüsü dün gece Belvedere 
sarayından kaldırılarak büyük ki· 
liseye götürülmüştür. Orada 86 
saat kalacaktır. 

Tabut altı çift hayvanın ko
şulu olduğu top arabasına gene
rallerin omuzunda götürülerek 
k?nu~uş ve cenaze alayı önde 
hır ~ıyade taburu, bir atlı böliiğü 
ve bır top bataryasile papai!1'ar 
ve arkada cumur başkanı maresa· 
im karısı ve ailesi. bakanlar, eski 
başbakanlar, elçiler ve birc:ok sal
kurlar olduğu halde ellerinde ıs ı
naklar tutan askerlerin arasından 
a~ır .ağır geçmiş ve kiliseye gel
mıştır. 

Mareşal Peten Varşovaya 
gidiyor 

Berlin, 16 (A.A.) - Pilsuds
ki'nin cenazesinde Fransa adına 
bulunacak olan Mareşal Peten 
bugün Berlinden geçmiştir. Fran .. 
sız elçisi B. Fransova Puse, B. 
Hitler namına general Reishm:m 
fransız mareşalmı selamlamıstır. 
Mareşalm emrine bir otomobil 
veren general Fon Reishman ken· 
disini Berline çağırmıştır. 

Polonya genel kurmay baska
m general Kolson ile Varşova 

harb akademisi direktörü gene
ral Fanrie Mareşal Peten'le bera· 
her gitmekterlirler. 

İngiltere seçinıf 
Londra, 16 (A.A.) - Dün ak~uıa 

parlamento !revenlerinde yeniden kabi

nede olası değişikliklerden ve sonbahar• 

da yapılacak genel seçimlerden bahse
dilmekte idi. 

Hindistan anasal kanununun degişti
rilmesi hakkmdaki kanun taslağının en 

önemli kısmı bitmiştir. Söylendiğine gö
re, bu taslak, ağustos başlangıcında ka

bul edilecektir. Böyle olursa, hükümet, 
gelecek yxlı beklemeden genel seçimlere 

başlanabilecektir 

Bay Stalin, Molotof, Litvinof 
ve Lava) 2. 5. 935 de Pariste İm· 
za edi!en ve Sovyetler Birliği ile 
Fransa arasında karşılıklı yardım 
düşergelerini ve bunun yoru tar • 
zını saptayan anlaşma.dan dola -
yı hoşnutluklarını bildirmişlerdir. 
13, 14, 15 mayısta Moskovaya 
yaptıkları görüşmelerde, Sovyet • 
ler Birliği ve Fransa oruntakları 
aralarında bu anlaşma ile ortaya 
çıkan dostça güven ruhunu gör · 
müşler ve saptamışlardır. Bu gÜ· 
venin mutlu etkileri fransız - sov
yet ve Avrupa ilgilerinde iki hükii 
metin elbirliğini ilgiliyen bütün 
meselelerin incelenmesinde ken -
rl ini göstermiştir. 

Moakov~ 16 (A.A) - Havaı 
ajansı aytarmdan: Fransız. ıov
yet bildiriiinden anlatıldığına gö
re fransız • ıovyet hükümetleri 
doğusal Avrupa için bir bölgesel 
pakt yapmak için çalışma1anna 
diplomasi yoluyla devam etmeye 
karar vermişlerdir. Bu pakt en 
fazla Almanya, Polonya ve ıov -
yetleri bir saldırışmamak, danıt • 
mak Ye saldırgana yardmı etme • 
mek bağlariyle birbirine baflıya· 

Viner Çaytung gazetesi, bu hu 
susta ıunlan yazıyor: «Fransız ba
kanının Kremlin sarayında yap • 
hğı göret son derece anemli 11ya
sal bir hadisedir. 

B. Stalin, fransız ulus oruntafı· 

mn yapbğı görete verdiği değeri 
göatermi§tir. Moskovada geçiri • 
len günlerde barış havası eımek
te idi. Bu konutmaluın tam an
lamı ve Avrupa barıtına yapaca
ğı hizmet bir kaç gün sonra belli 
olacaktır. 

yıl 50 milyonken bu yıl 149.399.000 
marka çıkmıttır. Bu çıkıt atman 
çıkattnın alzalmasındandır. 

Veni bir arsıulusal 
ekonomi birliği 

iki memleket oruntakları bu caktır. • 

sa bir zaman içinde başaracağından 

şiiphemiz yoktur. 

Yaşar Nabi NAYIR 

Fransız gazetelerinin 
düşünceleri 

Paris. 16 (A.A) - Gazeteler, 
Moakova konuşmaları hakkında 
neşredilen bildiriği gözden geçir " 
mektedirler. Fransız ulusal ıavga 
uyuaımın 8. Stalin tarafından 
onanmq olması, ileri IOI p.zete • 
)erinden bqka bütün diier gaze· 

Habeş ordusu avrupalr 
asker kabul etmiyor 
Berlin, 16 (A.A) -Havas a • 

janaı aylarından: Bir çok alman 
gençleri habet ordusunda çalqmak 
için Berlindeki habet genel kon 
ıoloalujuna baı vurmutlardır. Fa 
katbütün bat vunnalar (Habeş ) 
avrupab asker kabul etmez. ) di

Viyana, 16 (A.A.) - Genel Avrupa 

birliği, eski fransız tarım bakam B. Ri· 
şarm taslağı esas üzerine bir genel Av
rnpa ekonomik merkezi kurmuştur. Bu 

merkez, blltün t\ uupa şehirlerinde su
bcler açacak ve Avrupada daha srkı bir 

ekonomik elbirliği asığlamaya çalı ıt

cak, Avrupa memleketlerindeki tarım, 

eı:ıdüstri üretimlerini kaflıhklı bir dü· 

zene koymaya, tecim i11 oylumunu bii
y6Jtmefe ve ke111hkh ilgiler ~ değİ§· 
meJeri artırmaya çal1f2teaktxr. 

Önem - Eh emmiyet ; Aytamak = 
Hitab etmt'k; Araç = Vasıta; Bozut

çu = Fesadçx: Özel = Hınusi; Yayım 
= Neşriyat ; Bölge = Mıntaka; Yönet

m ek = İdare ebnek; Adadığı = vadet
tiği: Girgi = Teşebbüs; Eğitim = ter• 

Bir kaç ay önce bu kadar ıe 
nişbir yakıulaıma imkansız görii
nüyordu. Bu beklenmedik dip -
lomatik değişiklik B. Hitler aıya
tasmm ansızın meydana çıkan 
gösterilerinden ileri gelmittir. ye reddedilmiştir. 

biye: Almaç = Ahize. 

kulağımı dikmek üzere gelen ht!,.\oe ışın 
doğrusunu anlatmak zorunda kaldığım için 
otelci otelinde delilere yer verilmediğini bil
dirdi. Sabah treni ile Hamburg üzerinden 
yola devama karar verdim. Hamburg'a kadar, 
yol uzunluğunca arkadaşım pek iyi idi. 
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Gece yansı kadmdan aldığım bir kağıd- pahalı olduğwıdan İsveç'in cenubwıda ki). 
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San Michele'nin kitabı 
Yazan: Ak•l llUNT 
Türk~y.: ~vir~n: Nasubi BAYDAR 

ON DöRDUNCU BÖLÜM 
İSVEÇ GEZİ 

Size, İsveç konsolosunun hastalığı hak
kında birkaç kelime söylemiş olduğumu sa
lllyorum. Bu hastalık da. işte bu tarihlerde 
0lmuş~u. İşin iç yüzü şudur:, Koosolos tatlı 
ve sek~ küçücük bir adamdı ki iki çocuğu 
olan bır amerikalı kadınla evlenmişti. O 
lardan birinin nezlesi ve ateşi vardı; ancak o 
akşam, babasının eve dönüşünü kutlamak n
zere yataktan kalkmak istedi. Evin içi çiçek· 
ler~e dolu idi ve çocuklara da bu hadise şe
·~~u~~ ~ akşam yemeğinde kahnak imi "9 

&:un ~g~eden sonra, onlara gitmiştim. Çocuk
l'l_~mıştı. Anaları bana, babalarının döndüğii
nu, bildiren, biri Berlin'den ve öteki Kol -n
Ya dan çekilmiş, pek içten gelme duygular 
anı~tan iki telgrafını gösterdiğinden dolayı 
•evınç içindeydi. Bu telgraflar bana biru 
tt21mca y;öründü. 

ta hemen evlerine gitmem gerektiği bildirili- çük bir şehir olan Lwıd'da hükümetçe kurul-
yordu. Kapıyı bana, mtmdaki gecelik göm- muş olan kimsesizler yurdwıa onu götürmek 
Jeğiyle, konsolosun kendisi açtı. İlk sö.zleri kararını verdim. 
akpm yemeğinin. İsveç Kıraluu ve bır de ·- Birkaç gün sonra konsolos ve ben, ge-
kendisine Ugion d•Honneur nışanuun bü- ce kalkan Kolonya ekspresinin bir komparti-
yük baçDll vermiş olan Fransız Cumurluğu manına bindik. O zamanlar koridorlu va-
Başkanmı beklemek için geciktirilmiş oldu- gonlar yoktu. Ben, şimal demiryollarmı iş-
ğmı11 söylemek aıld& Ailesinin yazı geçir- letmekte o2an Roçild,lerden birinin hekimi 
mesi için ldiçük Tıimcm sarayuu tutmuştu. olduğUill için yolculuğumwu kolaylaştıra-
Mari AntuVaDet'iD iDcİ ıerclanhğmı takmak- cak her türlü emirler verilmiş ve hastam ya-
tan çekinen tansma karşı ateş püskürüyor, bancı görür görmez heyecana kapıldığı için 
oğlmm Dofm adiyle çaiır~~~ ve kend~i ~e de kondüktörlere bizi, her ne olursa ~un. ra-
Robespiyer samyordu. Buyüldük dehltği... hatsız etmemeleri söylenmiş.ti. Koıısmos ses-
Çocuklan odalarmda korkulanndan bağın- siz~ uysaldı. İkimiz de yataklanttuzın üzıe-
yor, kamı çekmekte olduğu acıların yiikii . 
altında eziliyor, bayrı köpeği masanın altın- rıne uzandık. Boğazım slkılarak uyandım; 
da acı acı uluyordu. Zavallı dostum, birdenbi- onu iki kere yere yuvarladım. lki keresinde 
re azdı ve ben de onu odasına kapatmak de, bir sırtlan gibi çevik, üzerime mçradı ve 
zonında kaldım. Orada, her ıeyi krrdıktan az kaldı beni boğuyonhL Son hatıram, kafa.. 
başka beni ve kendisini pençereden aşağı a- 8ll1a bir feY ~rleştirdiğim ve onun da bu vu-
tacak oldu. Sabah olur olmaz onu, doktor raı altmda sendelediği idi. Sabahleyin Ko-
Blanş'm Passi'deki tnnaranesine götürdük. lonya'ya girerken iki:min de, yerde, kendi-
Ünlil deli hekimi hastalığın genel inme oldu- mizden geçmiş bularak şimal oteline götiir-
ğunu söyledi. İki ay sonra bunun böyle oldu- düler. Orada yirmi dört saat, aym odada, 
ğu ve eyi olması imkansız bulunduğu eyice kar§ı kuşıya kurulmuş yataklanmuda kal-
anlaşıldı. Doktor Blanş'm tmıaranesl çok dık. Dişlerile kopacak hale ıolmmt oWuju 

Kiyel durağına gitmek üzere şehirden ge• 
çerken arabada Marseyyezi söyledi. O va
kitler Avrupa ile İsveç arasında en kısa yol 
olan Korsuer'e gitmek üzere sıkıntısızca va
pura bindik. Danimarka kıyılanndan iki 
mil uzakta vapurumuzun dört yanı, fırtına
dan sürüklenen buz parçalarile çevrildi. Aşa· 
fı yukan, bir mil kadar, buzlar üzerinde yil· 
rüdük. 

Bu, dostumu pek eğlendirdi ve Korsu
er'e sandalla vardık. Limana girerken &s
tum kendini denizıe attı, ben de ardı sıra at-
ladım. Denizden çıkanldıktım sonra, sıfırın 
ahında 20 derece soğukta, Kopenaga kadar, 
ısrtzlmamış bir trende titreye titreye, yolcu .. 
luk ettik. Yolun üst tarafı pek eyi geçti; so
ğuk suymı dostum üzerinde iAanıhnaz bir et
kisi olmuştu. Denizi geçtikten bir saat sonra 
dostumu, durakta, tnnaranenin .iki gardiya
nma teslim ettim. 

Sonu var 



l'ıtr.• nı .flak~ruuwı 

sövle'i 
•' 

(B•F 1 a~ ••yıfa..f«) 

afd mt:Mlelcıi l>ltlrirlı..n, buoı.1n ehem
miyetine bUyllk l>tr dikkatlı: nüfuz ede

,,_k hl:- ıslah encUmerd teşkil etmek ıu

reı ile bu i§i elioe almı~ olan Başbaka
nrıı:ı.r; ve ıtefim Jsmet İnönü'nü hatırlat· 

ruayc bUyük bir borç sayarım. Bu bor-
• Cü yalnız bakan olmaklığım dolayısiyle 

değil, hayvancılıkla i;;ıtigal etmekliğim 

binaenaleyh me~lekim itibariyle de öde

mek i!'lterim,. dedikten sonra tohum işle
rine geçmiş , bu husustaki dilekleri şük· 

ranla karşıladığını, tohumlarımızın çok 

bozulduğunu· ve Tarcın Bakan lığının 

tohumlukları düzeltmek, veı-imlerini ar

tırmak için elinden geleni yaptığmı söy
lemiştir. Bu iş için de illere sele k

törler gönderilmiş, ilk yıl ancak 600 

bin kilo temizlendiği halde son yıUarda 
4 milyon kilo temizlenmiştir. Bu yolda 
çalışan kurumların sayrsı yedi tanedir. 
Nazittideki pamuk ve Antalyadaki sıcak 

iklimler istasiyonlarr yeni açılmıştır. 
Bunlar deneç istasiyonlarıdır. Bunların 
elde ettikleri tohumlar dağıtılmakta ve 
bu arıtılmış tohumlardan alman sonuç

lar çok değerli olmaktadır. 

Birçok yerlerden tohum ve tohum is

ta~iyonu istenilmektedir. Bu ihtiyaçları 

karşılamak bakanlıf!m da gayesidir ve 
beş yıllık planda gözetilmiştir. Yalnız 

bu, eleman, para ve teknik ve bu itibar

la zaman meselesidir. 

Buğday alım işlerine ve buğday ka· 

nununa da oruntaklar tarafından doku
nulmuş olduğunu söyliyen bakanımız, 

buğday işinin türk ekonomisi için bü· 

yiik önemini kaydettikten sonra köylü· 

y i: pek fena bir duruma koymuş olan 

bu<tday fiat düşkünlüğü üç yıldanberi 
tatbik edilen buğday kanunundan sonra 

biraz hafiflemiş, ve 2 kuruşa kadar düş
m;!ş olan fiatın 4 kuruş etrafında bir 

fiat durl~ığu meydana geldiğini ve buğ

day · üzerinde insafınzca spekülasyonla
rın önlendiğini anlatmıştır. Buğday a
hın istasiyonları iki yıl içinde 11 den 

50 ye çıkarılmıştır. İki buçuk yılda alı

nan bu~day miktarı 300 milyon kiloya 

varmıştır. "Bazı küçük yolsuzlıklara 

rağmen Ziraat Bankasının bu yolda gös

termiş olduğu faaliyeti ve alakayı bu

rada, huzurunuzda hatıraltmayr bir borc 
bilirim.,, (Alkışlar). 

Ekim ve ürün durumu her yıl değiş
mektedir. 1925, 28 ve 29 yıllarmda dı

şardan 120 milyon kilo buğday getirtil

diği halde bu yıl Ziraat Bankasının eli
le 100 milyon kiloya yakın buğday 

memleket dışma çıkarrlmıştrr. Bol sene

lerdeki ürünleri dışarı çıkarmak ve dar 

senelerin buğday s:ı:kmtısını gidermek 

için stok buğday saklayacak silolar ya
pılmıştır. Buğday ihracatının artırılma

sı ve buğday nevilerinin ıslahı için bü

yük bir gayret harcanacaktır. Silolar 
ürünün istandardize edilmesini temin e-

decektir .. 4 tane 4 biner tonluk silo ya

pılmıştır, bu yrl da 6 silo yapılacaktır. 

Her yıl bu miktar imkan nisbetinde de

ğişecektir. Memleketin iklimi çok çe· 
şidli olması yüzünden mıntaka mmta· 

ka kuraklıklar olmaktadır. Bakanlık 

böyle kurakhğa uğrayan yerlere yardım 
etmekte ve tohumluk dağıtmaktadır. 

Bu sene gelecek göçmenler için 13 mil

yon kilo tohum temini hazırlıklarına 

girişilmiştir. 

Çubuk ve fidan dağıtma işine de her 
yıl biraz daha fazla hız verilmektedir. 

930 da dağıtılan çubuk ve fidanlar 500 
bin iken 1934 te 1,5 milyona· çıkmış, bu

na rağmen bütün ihtiyaçları karş.ılaya- · 

mannşhr. 

Zararlı hayvan ve ncbatlarla mücade
le epice ilerlemiştir. Vebai bakaride 

söylediğim gibi genel savaşta ordun.un 

yardımına dayanacaık kadar bizi savaş 

açmağa icbar eden çekirgeden hi çbir e

ser kalmamış denilebilir (alkışlar). Di

fer mücadelelere de bu auretle devam 
edilmektedir. 

Tarım bakanımız en sonra gerek ta
run, gerek ekonomik sıyasam.ız bakı- · 

mından en öne.rnli işlerimizden biri o

lan ormancılık işine geçerek demiştir 

ki: 
- Ormanlarımıza aid dilekler Uç kısım 

da toplanıyor. Birincisi: Orman kanu
nur; ··"l tezelden çıkarılması, ormanları-

mızın mu ha faz.uma itina edilmesi, or· 

manl"rımıı:ın fenni surette i'lenmesi; 
ikinciıl: fntifa kanunu hüklimlerine ri-

11ye<: l!tmek, muvakkat i~letme pilnla
dyle lcat'iyata izin vermek vt orman 

aatmak: UçUncilsi.i de ruhsatnamelerde 
ve but hususlardtı kolaylıklar göster
~k 

Bunlardan birinci dileği jliltran vt. 

tehalükle kar§darmı. Orm~ kanununu 
bir an evel çıkarmak Tarım Bakanlıfı· 

nm arkasından koşmuş oldu~u bir me
seledir. Son zamanlarda tanınmıt mllte-

1: assı!"ların yardımiyle yeni baştan ha· 
zırlanmış olan bu kanun projesi iktısa

di, adli ve mali noktalardan aid olduğu
bakanlrklarca tetkikatı bitirilmekte

dir. B u toplantı devresi bitmeden ka
mutaya sunulacaktır. Bu kanunda bU

tün muhafaza noktaları ve ormanları e· 
yi bir surette işletme noktaları derpiş 

edilme ktedir. Ormanlara aid diğer kı
sım t<ı leblere gelince: Ruhsatname ver
mek ve bazı kol aylıklar göstermek. Bu 

taleblerden ormanın muhafazasına uy
gun gelen kısımlan tamamen yapılmak

tadır: Fakat İntifa kanunu meselesinde 
ve orman satmak mese le~inde vaziyet 
biraz değişmektedir. Orman meselesi 
bizde gayet mühim bir davadır. Bunları 

ayrı ayrı, .uzun uzun teşrih etmek çok 
uzun bi r zamana mütevcıkkrf istir. B un

ları teferruata ayırmadan önce a!'lccık 

ana hatları, h:1tta ana hatların ana nok
taları üzerinde duracağım. MemJeketi
ı;-i-•4e 8 buctılc l"""ilyon h ektar orman v<ı r, 

der'er. Bunun 2-3 milyon hektarı ba<.:ak· 

lrk-, s 17 l rk, koruluk, çamlık ve fund::t· 

lıktrr. Bence bu biraz genişçe bir tah
mi ndir. Fakat en geniş tahminlerl e bile 

meml eketitT'io: de orman n isbeti toprak

larımızın yüzde 11 ini geçmez. Halbnki 

bu "'"'mleket için nomııl orman nisbeti 

3 33 dür. Görülüyor ·ki ormanlarımız 
olması Jazım c~len rrıikt:ormın a·n c::ık . üç

te biri kadardl4. Bu kemiyet tarafı. 

Keyfiyete gelince durum daha fenadır. 

Böyle olduğu halde ormanlar günden 
güne tahrib edilmektedir. Sebeblerini 

uzun boylu anlatmıyacağrm. Yalnız or
manlarımızı tetkik için getirttiğimiz 

mütehassısın şu sözlerine dikkatinizi çe· 

kerim: "Benden yirmi sene evel gelmiş 

olan mütehassısın anlattığı ormanı bu

lamadım. Korkarım ki benden on beş 

sene sonra da gelecek mütehassıs arı

yacak fakat benim anlattığım ormanı 

bulamıyacaktrr.,, 

Bu tahribat isıin mütehassıs raporu

na bakmaya da lüzum yoktur. Bu der

din büyüklüğünü ve ne hızla yürüdü

ğünü hepimiz biliriz ... Halbuki orman

ların Ziraat, Sıhhat, Ekone>mi, iklim 

bakımlarından ehemmiyeti peık büyük

tür. Bir ingiliz gazetesi Çinde ziraatin 
yavaş yavaş azaldığını, birçok yerlerin 

20raklaştığını, oralarda mevcud şehir

lerin artık oturulmaz bir vaziyete gel

diğini söylüyerek bunun sehebini araş

tırıyor ve nihayet · orman tahribatında 

buluyordu. 

Bilirsiniz, Amerikada son zamanlarda 

mühim bir mı!ltakanın ormanlaştırılma· 

sı mevzuubahstir. Gene gazetelerde gör
müşsünüzdür. Alman ekonQmi nazırının 

vermiş olduğu uzun beyanatta, alman 
ekonomi nezaretinin memlekete yapmış 

olduğu hizmetlerden bahsederken en 

başta ormancılığa verilen ehemmiyeti 

zikrediyor. Ha.lbuki Almanya bize na

zaran 4-5 misli ormana maliktir. Alman 

bakanının sözleri arasında şu cümle ne 

acı bir hakikat taşır: "Bir ~illetin me
deni seviyesi ormanlarına gösterdiği 

itina ile ölçülür.,, 

İntifa kanununun gelişi güzel tat

bik olunduğundan ve işletmek için or
man satmadığımızdan şikayet edilmek

tedir. Gayet açık bir samimiyet ve inan -
la söylüyorum. Mütehassıslar diyorlar 

ki: Ormanlarmızın miktarı, cinsi, işlet- · 
me şekilleri malôm değildir. Amenej- · 

man planlarınız yok. Hangi ormanları 

işletmeniz lazım olduğu meçhul. Bu va

ziyette en eyisi ormanları §İmdilik ol- · 

duğu vaziyette bırakmıştır, hatta ya
kacağımız ve kullanacağımız keresteyi 

hariçten getirmeye mecbur olsanız bile. 

Bunu şimdi yapmazsanız, bir zaman gıe-

lecek ki muvakkaten katlanmadığınız 

bu hale husranla katlanmak mecburi-

yetinde kalacaksınız. 

Orman kesilmelerinde fazla hassas 

davr :111.~rş ol- 'lsından ~ikAvet ediliyor. 
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l(astamonu l{endirciliği: il. !.ıül_, 'rindeki kendir ü riirı..:.1ii b:~t -: :,il" 
na: .. :::. ~ old u. 

Bugünkü durumu ve kendir ekilen toprak miktarr 
Kast monu ilinin 1914 yılındaki lıııetl

di ı ekim alanları ile 1924 ter. ıonrakl 

ekim ve ürün durumunu §öyle ı~re
biliriz : 
Yıllar 

914 

924 

925 

9.26 

927 

928 

929 

930 

931 

932 

933 

934 

Kendirin ekim 
genişliği 

Heıktar 

5000 

19Hi 

2171 

2396 

3645 
3000 

2500 

2855 

2580 

2890 

271 2 

3170 

elde edile.o 

kendir lifi 

Kilo 

6.000.000 

J.916.440 

2.171.215 

2.396.SOD 

3.645.310 

3.000.000 

2. 500.000 

2.855.000 

2.85 5.00() 

2.890.00() 

2.712.000 

3.170.000 

Kendir denkleri hazrrlandıktan sonra 

Büyükharbtan evelki nomal yılla ı ,·a 
elde edilen beş milyon kilo kadar lı a ın 

ken dir ürününün bir kısmr o zaman iç 

ve dış pazarlara yollanıyor ve artan ı•ı . 

dan da Kastamonuda ip, urgan g il.ı i 

şeyler yapılarak gene iç pa.ı: arlarda s~

tıhyordu. Hatta o zaman elde istok ır..ı l 

da kalmıyordu. Halbuki, son yı lanla c l

de edilen 2 - 3 milyon kiloluk kenlli r 

bile güçHikle harcanma.k ta ve bunun C'<l 

ğu da elde istok olarak kalmaktacl:r. 

Böylelikle bu hal kendi r ekimine zarar 
vermektedir. 

Bu betkede geçen yeni kelimelerin 
karşılıklarrdır: Durum = Vaziyet; '(). 

rün = Mahsul; 11 = Vilayet; Çıkat = 

İhracat; Bölg~ = Mİntaka; Bitki = 
Nebat; Ortalama = Vasati; Nomal = 
Normal: ltkel - İptidai ; İlgi = Ala
ka; Maletme = Maliyet 

Birinci yazımızda Kastamonu ken. 

dirlerinin niçin dünyanın en güzel ken

diri olduğunu anlatmağa çalıştık. Bu 

yazımızla da Kastamou kendirciliği ve 
ürün durumu, ekilen toprakların mikta

rı üzerinde durmak istiyoruz. 

Kastamonu ili içinde, kendir yetiş· 

tirmeğe elverişli toprakların genişliği, 

bugün yirmi bin hektarı geçmiş bulun. 

maktadır. İli, batıdan doğuya doğru 

baştan başa geçerek pek çok topraklan 

sulayan Gökırmak vadisi ile, sağdan 

Karasu, İğdir, Karadere; soldan Daday 

ve Alama çayları, Araç ilçesini doğu

~an batıya doğru ikiye ayıran Araç ça

yı, Tosya ilçesini b~t~dan doğuya doğ

ru boydan b~ya geçen Devrez vadileri 

hep kendir yetiştirmeğe elverişli ve 
çok değerli yerlerdir. 

Kastamonu ili içinde kendir eki.mi. 

ne elverişli olan bu topraklardan. baş-

Daha açık söyllyeyim ben kanunun ş.ek
line değil ruhuna uygun olmaya çalışa

rak ormanları tihribden korumak için 

çalışı~ken bile vazifemi tam manasile 

yapmıt olduğuma kani değiUm. Huzu
runuzda, milletin muvacehesinde açık-

tan açığa bunu söyliyebilirim. Çünıkü ~u 

ve bu gibi zaruretler ormanlardan kat

i yata müsaade vermeye bizi mecbur e

diyor. Burada maden kömürü direği, 

şurada yapılmakta olan köprü, ötede yı
kılmış bir köy evinin yenilenmesi, be

ride yapılmıikta. olan bir mekteb ve ni· 

hayet bütün amme menfaatine taalluk 

eden hususlar için müsaade veriyoruz. 

Fakat bütün bu müsaadeleri verirken 

en mübrem ihtiya.cları terçih etmek 

mecburiyetindeyim. Bu baknndan dilek 

encümenine bilhassa şükran ve minnet
lerimi aı.:zederim. Benim orada verdi

ğim izahatı büyük bir önemle dinlemiş.

ter ve vazifeyi takdir ederek yazdılkla

rı raporla yolunda gene aynı şekilde de
vam etmekte beni teşvik etmişlrdir. 

Aynı teşvik ve müzahar~ti tabiatiyle 
arkadaşlarımın da esirgemiyeceklerin· 

den eminim. (alkışlar). 

B~ meseleleri mevzuu.baha edereken 
çok zaman eleman ihtiyacından bahset
tim. Eleman yetiştirmek husu8il.l1ldaki ba 
zı teşebbüsleri de birkaç kelimeyle an

mak isterim. Mesleki mekteblere ç.ok 
ehemmiyet vermkteyiz. Gerek eleman 

yetiştirmek ve gerek memlekette ziraat 

bilgisini yaymak ve ziraat tetkiıklerini 

yaratma\< için cwnuriyetin ve partimi· 

zi~ bir eseri ol~ Yü.ksek Ziraat Ensti

tüsünü hatırlatacağ~. (Gördük sesle

ri). Arkadaşlarımız orayı şereflendirdi
ler. Kendilerine müteşekıkir ve minnet

tarım. İşin tef.erruatıoa girmiyecegım 

fakat bütün düaya iliın aleminde nasıl 

telakki edildiğini bildiğim için parti
miz bu eseriyle övünebilir. (Alkışlar). 

Tarım Bakanının bu diyevinden son

ra Kurultay Başkanı görü;;melerin ye· 
ter olup olmadığmı oya koymuş, ve ku

rultay oybirliğlyle bakanın sözlerini o· 

nadı~ını gfü". '!rmİ§ tir. 

ka, yakın ve komşu iller bölgoı:ıeirr. ... _ .. 

olan Boyabad, Gümüşhaciköy, İskilip, 

İlgaz, Karadeniz kıyılarında Terme ve 
Çarşamba ileçlerinde de, kendir eki
mine elverişli toprakların tutarı da 

1500 hektara yakın bulunmaktadır. 

Buna göre lıu topraklar da Kasta

monu bölgesi topraklarına bağtanacaık 

olursa, Kastamonu bölgesi içinde ken. 

dir yetiştirmeğe uygun toprakların tu

tarı 21,5 - 22 bin hektarı bulur. 

Bir hektarlık bir yerden bin kilo 

kadar kendir ürünü alındığına göre 

Kastamonu topraklarının hepsi ekilir

se bütün bölgeden elde edilecek kendir 

tutarı 22 milyon kilo gibi insanı şaşır

tacak büyük bir rakama erişecektir. 

Fakat bugün içeride sürümün ve dı. 

şarıya çıkatm azlığı yüzünden Kasta

monu kendir bölgesinde yalnu: iki bin 

hektarlık bir toprak ekilebilmekte ve 
artan kısım da, ya, çok az gelir getiren 

öteıki bitkilere ayr~lmakta veya boş bı

rakılmaktadır. 

Bugün biı:- kilo lfendirin ortalama 

fiatı 20 - 25 kuruş arasında olduğu 

ayrıca göz önünde bulundurulacak olur

sa, K.a~tamonu bölgesinin ne kadar de.. 

ğerli ve verimli bir ulusal gelir kayna

ğı olduğu ke!ıdiliğinden ortaya çıkar. 

Bugünkii ekim durumuna göre, ken

dirden yalnız Kastamonu bölgesinde el

de edilen gelir ortalama 550 - 600 bin 
lira tutmaktadrr. Eğer bütün elverişli 

topraklar ekilirse o zaman bu rakamın 
5 - 6 milyon liraya çıkması hiç de güç 

bir i§ olnuyaca.ktır. 

Kastamonu'da büyük harbtan ev<'lki 
kendir ekim işleri, daha eyi bir durum· 

da bulunuyordu. Faıkat ondan sonra, 

dış memleketlere kendir yollarmıasınm 

azalması ve hatt~ bir aralık yabancı UL 

kelerden memleketimize kendirden ya· 

ptlmı§ şeylu sokulması, Kastamonu 

Kastamonu kendirleri, çok ile ·i 
bir tarzda ve ellerle -soyulduğu için rı11 

paz~rlarda fazla ilgi görmemekte, ay ı . 

ca bu etle soyma işinden dolayı ela 

maletnıe fiatmdan büyük zararlara uğra. 

maktadu-. 

Kastamonudan son birkaç yıl içi ı ·~ 

dışarıya yapılmış olan kendir satı,l u.ı· 

nı şöylece gösterebiliriz. 

Yılı Kilosu Değeri: Lira 

1923 48605 17388 

1929 61400 22349 

1930 407691 150018 

1931 14045 4562 

1932 44842 8521 

1933 695341 139058 

~ka bir yazımızda Kutamonu 

kendirlerinin ne gibi şeyler yapmağa 

yaradığı ve Kastamonu kendirciliğini 

ilerletmek için ne g.ibi tedbirlere ihti

yac bulunduğunu konuşacağız. 
Talat Mümtas YAMAN 

1'üRI\ 
Ç0( 1 UKl,AKI 

T Ü R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazdınız 

Kendir daima mfl~erl bulan bir matadır. 

Fazilet Aziz · 

Rıza Derviş ~ 

~~ 

Nışanlarnı akraba ve arkadaşlarına bildirirler :: 
~~ İstanbul - Mayıs ~ 
~-=~~ .. :=--=-~:---·-:~--=~~----~ .... ~-~~ 
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E Elektrik cereyanı kesilecektir 
!: 

I. Dikkat 
:::::: la Ana kablolarda tamirat ya pdacajmdan 
~ ' 17 Mayıs 1935 

~ Cuma günü saat8 den 14 e kadaı 1§ 
$S Yenişehir ve Cebeci çevres ine elektrik cereyanı 5 
~ verilmiyecektir. 5 
~ 1-1937 Ankara Elektrik Türk Anonim şirketi 5 

. -
1 Ha v a c ılık 1ıe s p o r 

~ 1111111111111111111111111111 fll lll lll l il lll lll lll lll l il l il lllllllJ 111111111111111111111111111111 § 
İstanbul Deniz 1 evazım Sabn 

- Sayı 141 içindekileı -
Niçin tayyare, bugünün en giivenJi 
bir taşıma vasıtası olmuştur? 
Hava hukuku Rilat Taşkın 
Havada olub bitenler 
Yediden yetmişe kadar Sinanoğlu 

Nüshet Haşim 
'Ti'erid Ziya Alma J(omisyonn ndan: 

Tahmin edilen bedeli 100000 lira olan 2000 ton mazot 
29 mayrs 935 çarşamba günü saat ı 5 de Kasımpaşada ko-
misyon binasında kapalı zarfla eksiltmeye ~onulmuştur. 
Şartnamesi 5 lira mukabilinde her gün komısy~ndan al~
nabilir. Muvakkat teminat 6250 liradan ibarettır. İsteklı-
lerin muvakkat teminat makbuzu veya mektublarile kanu
ni belge1erini havi teklif mektublannı belli saatt~n bir sa
at evveline kadar komisyon Reisliğine venneler1. {2534) 

1-1890 

Kuru./ 
l .&ira<:»l .c,.. ... ıu.ı· J 

Ank.ara Şehri içme 
Suyu Komisyonundan: 

Ankaraya 30 kilometre uzakta Elmadağ - Çankaya 
su borusu hattı üezrinde Kehlis ve Seki pınarlar ara~mda 
2612 metre uzunluğunda su borusu döşemesi işine aıt ek· 
siltme 19. 5. 935 tarihine uzatılmıştır. Eksiltme kapalı zarf 
usuliyle 19. 5. 935 tarihine rastlıyan pazar günü saat 15 de 
Ankara !ş Han 4 üncü katta komisyon dairesinde yapıla· 
caktır. Keşif bedeli (8011) lira 60 kuruştur. . . 

Keşif evrakı, fenni eksiltme ve şartnanıelerı ve pro1~
ler Ankarada İçme su komisyonundan alınacaktır. Teklıf 
mektublan 2490 No. lu kanunun tarif ettiği şekilde olmak 
Üezre 19. 5. 935 tarihine rastlıyan pazar günü saat on_ dör
de kadar Ankarada İş han 4 üncü katta içme su komısyo
nuna verilecektir. 

Eksiltmeye girebilmek için 600 lira 87 kuruş muvakkat 
teminat Ticaret Odası vesikası ve bu gibi işleri yaptıkla
nnı gösterir musaddak fenni vesikaları ve 2490 No. lu 
kanunda yazılı vesikaları komisyona vermeleri lazımdı.r. 
Fazla maliimat almak istiyenler Ankarada İçme su komıs
Yonu fen heyetine müracaat edebilirler. 
---- {1065) 1-1882 

Ankaı'a P. T. T. Baş 
Miidüı~Jüğünden: 

Ankara Otomatik telefon abonelerine dağıtılmak üze 
re açık eksiltme suretiyle beş bin tane rehber bastınla • 
caktır. 

Rehber ile yapılacak reklamlardan doğacak çıkar mü-
teahhide aittir. . 

Tahmin edilen bedeli 25 liradır. Muvakkat temınat 
500 katı teminat 1500 liradır. . 

İstiyenlere baskı şartnamesi parasız verilir. İste~l~le -
rin artırma eksiltme kanununda yazılı belgelerle bırlıkte 
l - haziran - 935 cumartesi günü saat on beşte komisyonıı-
ınuza müracaatları. (1120) 1-1964 

Yelken uçuşu 
TÜRK KUŞU haberleri 
Sporda müsabaka idmanlarına kaç 
yaşında başlamalı? Vildan Aşir 
Som meydan muharebesini havadan 
nasıl gördüm? (lngiliz tayyare-

cisi Albay Enderb.v) 
Ankara kayakçılarının Uludağ 
gezintisi nasıl geçti? 

Unutmuyorlar (Hikay t") 
llyas Sinal 

Server Ziya 
Gürevin 

Göklerin çocuk1an (şiir) ,, 
TÜRK ÇOCUKLARI, TÜRKKUŞU'NUN 

KANADLARI ALTINA KOŞUNUZ 
Busayıdaki parasız MODEL TAYYARE ARMA

GANINI MÜVEZZtDEN İSTEYİNİZ 

AI{yazı Askeri l{ereste fabrikası 
l\1üdürlüğiinden: 

ı - Akyazı Askeri kereste fabrikası 935 senei malisi 
içinde yapacağı Tomruk ve kereste nakliyatını yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koymuştur. 

2 - a - Haziran - 935 tarihine müsadif cumartesi gü • 
nü saat on dörtte Adapazarı Maliye dairesi binası içinde 
ihalei muvakkatasım yapacaktır. 

3 - Kürtkınğı ormanı ınaktalanndan Tokurcunda ki 
şubesine yapılaack (6111.880) metre mikabı tomruk ve ke
reste nakliyatının beher metre mikabına (260) kuruş üc· 
reti nakliye takdir edilmiş muvakkat teminatı (1192) li -
radır. 

4 - Tokurcundaki şubesinden Kuzuluk civarındaki 
fabrika ambarlarına yaptıracağı (6111.880) metre mikabı 
tomruk ve kereste nakliyatının beher metre mikabına 
(160) kuruş ücreti nakliye takdir edilmiş muvakkat te -
minatı (734) liradır. 

5 - Merkez fabrika ambarlarından Adapazarı istasyo-
nundaki arziyesine yaptıracağı (3667,130) metre mikabı 

kereste nakliyatının beher metre mikabma (225) kuruş 
ücreti nakliye takdir edilmiş muvakkat teminatı (619) 
liradır. 

İsteklilerin ilanda yazılı muvakkat teminatlarını Ma • 
!iye veznelerine yatırıp alacakları makbuzlar ile ve bu ~şi 
başarabileceklerine dair ticaret odalannd~ alınmış vesı • 
kalanm havi kapalı zarflarinın mezktir gun saat 13 de 
Fabrika Müdüriyetine müracatları ilan olunur. (1118) 

1-1962 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden : 

Kurumwnuz için ı. 6. 935 ten 1. 6. 936 ya kadar bir 
sene müddetle günde en az elli kilo en çok yüz kilo süt 
alınacaktır. İhale 25 mayıs cumartesi günü saat on b~şt; 
genel merkezimizde yapılacaktır. Şartları anlamak ıstı-
yenlerin muhasebeye müracaatları. 1 - 1957 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

Umum Müdürlüğü ilanları 
1 LAN 

Muhammen bedeli ile mikdar ve vasıfları a~ağıda ya • 
lı bulunan kömür tahmil ve tahliye işi 30 - 5 • 935 per -

;:mbe günü saat 15 te kapalı zarf usuliy~~ ~A ~SER~' de 
i letme müfettişliği binasında bulunan do,.duncu komıs • 
ş . k. 

yonda ihale edılece tır. . .. .. 
Yapılacak iş İdareye aıd A~ara ~e~osund~ komur t~h

mil ve tahliye işidir. Bu işe gırmek ıstıyenlerın (273) lıra 
(38) kuruşluk muvakkat teminat ~e~eı:ri ve k~nunu~ 
tayin ettiği vesikalarla, kanun~n dorduncı: madd~sı mucı
bince işe girmeğe manii kanunı bulunmadıgına daır bey~
name ve teklifler ile aynı gün de saat (14) de kadar komıs
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Ankara Deposunda ve Kayse
ride dördüncü artırma ve eksiltme komisyonunda parasız 
olarak dağıtılmaktadır. (1119) 1-1963 

Mikdarr Muhammen 
bedeli 

Cinsi . Ton Lira 
Ankara Deposunda yapılacak 
kömür tahmil ve tahliyesi (16,2,,0) (3645) 

1 

SA YJl-A 7 

İzmir Liman işleı"İ Alım 
Satım Kom İRv.onundt:n: 

ti 

Birinci kordonun konak önünde pasaport iskelesine 
doğru on beş bin metre murabbalık kadar yerinin 31 ma
yıs 1936 günJemecine kadar müddetle Bandırma parke ta
şı ile döşenmesi işi beher metre murabbaı dört yüz on ku· 
ruş üezrinden açık eksiltmededir. 

Şartnameler komisyonumuzdan parasız ol<lrak verilir. 
Açık eksiltme mayısın yirmi beşinci cumartesi günü saat 
onda idaremizde yapılacaktır. 

İsteklilerin dört bin liralık banka teminat mektubu ve
ya nakit depozitoyu teminat vennek suertiyle rniiracaatla· 
n ilan olunur. (1064) 1-1863 

Ankara Sarhaybii'·ındaıı: 
' ' 

1 - Ankara sokak levhalarının yerlerine takılma'"r on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu levhalar beton, kerpiç. tuğla, ahşap dıvar ve
yahut lüzumu halinde betonla dikilmiş demir borular üze
rinde asılacaktır. 

3 - Eksiltme 29.5.1935 çarşamba günü saat tam on 
beşte belediye şirketler komiserliği odasında yapı1acak
tır. 

4 - İhale bedeli 3600 ve muvakkat teminat 271 lira
dır. 

5 - Şartnameyi görmek ve fazla maJUmat almak ısti
yenlerin Belediye numaralama komisyonu başkanlığına 
müracaatları. (1099) 1-1914 

Ankara Evkaf Miicliirlüğiindcıı: 
Evkafa aid İstiklal, Zafer, Samanpazan, Zincirlicaınii, 

Anafartalar, Saraçlar, Belediye, Kurtuluş, Koyunpa:tarı, 
Zahirepazarı, Yeğenbey, Ulukapı, Çocuksarayı, Fevzipaşa, 
Dernirlibahçe, Başmil, mevki ve caddelerindeki apartıman 
daireleriyle ev, dükkan, mağaza, garaj, ardiye, baraka, de
ğirmen, bostantarJası, iJe Polatlı kazasındaki Muhatlı çift· 
liği 1.6.1935 den 31.5.1936 sonuna kadar bir yıl için kiraya 
verilmek üzere 9.5.1935 gününden itibaren on gün müd· 
detle açık artırmaya konmuş ve konan kiralariyJe bulun· 
duklan yerleri ve numaralarını gösterir ilan belediye ilo 
dairenin il§n tahtalarına yapıştırılmıştır. İhalesi 21.5.935 
salı günü saat on beştedir. Tutmak istiyenlerin konan kira 
üzerinden yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte her • 
gün evkaf apartmanında oturan Ankara evkaf müdürlüğil· 
ne ve ihale gün ve saatinde de ayni dairede bulunacak olan 
artırma ve eksiltme komisyonuna geJmeleri (1057) 

1-1875 

'-,~-:~~~,: _ _] 
Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 

Evkafa aid Zincirli cami, Anafartalar, İbadullah, At• 
pazarı, Ulukapı, Koyunpazan, UJucanlar, Saraçlar cadde 
ve sokağı ile Etimesut nahiyesindeki dükan ve kahve, ar. 
diye, fırın, hamam 1.6.1935 den 31.5.1936 gününe kadar 
bir yı1 için kiraya verilmek üzere 6.5.1935 gününden itiba• 
ren on gün müddetle açık a. rrmaya konmuş ve konan ki• 
rasiyle bulundukları yerlerı ve numaralarını gösterir ilan 
Beledire ile dairesindeki ilan ı:ahtalarma yapıştırılmıştır. 
İhalesı 18.5.1935 cumartesi günü saat 15 dedir. Tutmali 
istiycnlerin konan kira üzeriden yüzdt:. yedi buçuk temi. 
natlarile birlikte her gün evkaf apartmanında oturan An· 
kara Evkaf müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. (1031) 

1-1819 

Dizici arıyoruz 
Ulus Basım Evi 

ilan 
1932 senesi ınuva.zenei umumiye kanununun 11 ve 

12 inci maddeleri mucibince çıkarılan % 5 ve % 2 faizli 
hazine tahvillerinin 3 No.lı kuponlarile 1934 mali senesi 
muva.zenei umumiye kanununun 11 inc.i maddesi rnuci· 
bince çıkarılan % 5 faizli hazine tahvillerinin 1 No.h ku~ 
ponlarının 31. 5. 935 tarihinden itibaren bankamız idarei 
merkeziyesile şubeleri tarafından ve müesses bulunmadı· 
ğrrnız yerlerde de Türkiye iş bankası şubelerile malsan
dıklan tarafından ödenmeye başlanacağı ilan olunur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

Satılık~ 
Garantili eyi bir motosiklet 

Şoförler Cemiyeti Katibi Bay 

Aliye. Tel: 3808 1-1960 

Mürebbiye anyanlar 
Bir Alman Bayan iyi aileler 

yanında Mürebbiyelik yapmak ü

zere iş arıyor. Yenişehir Post 
Restant f.ı:.a. ,., esine bildirme-

leri. 1-1~67 

r ANKARA DÖRDÜNCÜ İCRA 

f 
MEMURLUÔUNDAN: 

Bir borcun ödenmesi için ha· 
ciz edilip satışına karar verilen 
bir adet Kemaliy~ mamulatı bii· 
yi.ik halının 25-5-<lJS tarihinde 

belediye müzayede salonunda sa
ı.şı icı a cdilecegincien taliplerin 

yevmi mezkürcla orada haz ır bu
lunacak mn;ıurumuza ondan cvel
dr 9'l4 6818 nuın r lı ' y rt'ıza 

n o1 "'ır. 1 19 S 
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Leningrad 
Sanat Müsamereleri 

Müzik - Dans - Balet - Tiyatro -
Opera - Sinema 

Haziran 1935 in biri ile onu arasındaki günler ta
rihi günler sayılabilir. Bundan sonraki senelerin ay
ni mevsim, ve tarihlerinde sanatin en güzel ve en te
miz ifadesini sevenlerin toplandıkları bir yer olan bu 
büyük (I.EN1NGRAD) şehrinde bir müsamere:, .sil~!: 
lesi verilecektir. Eski sanat hudutlarının degıştıgı 
ve eski sanat merkezlerinin ehemmiyet ve cazibele
rini kaybettikleri bir zamanda bu müsamereler, arsı
ulusal sanat aleminin en derin ihtiyaçlanm tatmin 
etmelidir. 

(LENİNGRAD) müsamerelerinde ezcümle iki 
opera, iki balet, iki dram, iki yeni film ve biri yeni 
Sovyet KOMPOSİTÖRLERİ eserlerinden, ötekisi 
amatör işçilerin müzik eserlerile halk şarkılarından 
ibaret olup Sovyetler ilenleri benzeri bulunmıyan 
halk müzik aletleri orkestrası dinlenecek olan iki 
konser verilecektir. 1-1934 

ı••~ogamaan,cu:e.~swı••~R~a••·R~•~•~R·•=~···~ 

Adana: Milli mensucat Fabri
kası limited şirketi müdürlü .. 
ğünden: 

Fabrikamızda son sistem makinalarla techiz ettiğimiz 
boyahane kısmında kasarh kasarsız her nevi ipklik ve bez 
ler mükemmel bir surette ve arzu edilen renkte boyanmak 
ta olduğu gibi resmi ve hususi her daire ve müesseseye, 
Bekçi, Polis, jandarma ve Mekteb talebelerine ve bütün 
halka yarayışlı elbiselik kumaşları hazırlamakta olan fab -
rikamız muhterem müşterilerimiz tarafından vaki olacak 
iplik ve bez siparişlerini arzu edilen renkte boyamağı ka -
bul ve teahhüd ederiz. 

Yeni fabrikamızm son sistem ve elektrikle işleyen iplik 
makinalannda imal edilen her numaradaki ipliklerimiz 
Avrupa iplikleri ayannda olduğu gibi Japon mallarına fa -
ik nefasette bulunan C C C Şapka markalı kaput bezleri • 
miz ile yurdumuzun her köşesinde tanınmış Arslan mar
kalı kalın kaput bezlerimiz renkli kumaşlarımız ve yeni 
çıkan iptiklerimiz hakkındaki sözlerimizin doğruluğunu 
isbata kafi geleceğini muhterem halk ve müşterilerimize 
arz ve talep edilecek nümunelerin memnuniyetle müşte-
ri!erfmize yollanacağını itan ederiz. 1-1200 

Karacabey HarasJ 
Müdürlüğünden: 

Hara ihtiyacı için on beş kilo kahve, yedi yüz kilo şe· 
ker, altı yüz kilo yeşil, yüz kilo beyaz sabun, yüz kilo irmik 
yedi yüz kilo makarna, otuz kilo tel şehriye, üç bin beş yüz 
kilo zeytin yağı, dört bin kilo zeytin tanesi, elli kilo pimiç 
unu, üç bin beş yüz kilo tuz, şartnamesi mucibince ve aleni 
eksiltme usuliyle satın alınacaktır. İsteklilerin üç yüz li
ra muvakkat tcminatlarile birlikte satış günü olan 22 ma
yıs 1935 çarşamba günü saat on beşte Harada bu1unmala-
n itan olunur. (2476-1060) 1-1878 

Niksar BelediyeBaşkanlığından: 
1 - Niksar kasabasının yollar ve ebniye kanunu mu

cibince 1/ 500, 1/1000, 1/2000 mikyasında hali hazır şehir 
haritasiyle müstakbel imar p1anr yaptırılacaktır. 

2 - Kasaba tahminen (150) hektarlık bir arazi üzerin
de bulunmaktadır. 

3 -- Berleli kesfi iiç bin liradır. 
4 - Taliplerin bu gibi işleri evelce yapmış oldukla

rına dair vesikaları ile birlikte imar müdürlüğünün ehli
yetnamesini ibraz ederek 29.5.1935 çarşamba günü saat 
on dörtte Niksar Belediyesinde yapılacak olan açık ek
siltmeye iştirak etmeleri ilan olunur. (1080) 1-1901 

Bodrum BelediyeRiyasetinden: 
Bodrum kasabasının tahminen 80 hektarlık 1/ 2000 ve 

J/ 500 mikyasında iki kıta halihazır haritasiyle 1/1000 
mikyasında münhanili tesviyeli haritası ve kasabanın müs
takbel şehir plim kapalı zarf usuliyle ve 25 gün müddetle 
münakaaadadır. Talipler artırma eksiltme nizamnamesi 
mucibince müracaat etmelidir. 

Talipler şeraitleri Bodrum, Ankara, lıtanbul, lzmir, 
Muğla belE"diyelerinden aramalıdll'. (1082) 1-1900 

Kaı·acalJey Harası 

l\lüdürlüğünden: 
Hara müstahdemini ile binicilik mektebi talebelerinin 

ihtiyacl için 58 takım elbis•ile 46 çift çizme ve 40 çift fo-
6n aleni eksiltme usulile satın alınacaktır. İsteklilerin 120 
lira muvakkat teminatlariyle birlikte eksiltme günü olan 
20 mayıs 1935 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beş
te Hara merkezinde teşekkül edecek mübayaa komisyonu-
na mliracaatları ilan olunur. (2475-1059) 1-1877. 

ULU!. 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan
zuk eczanesi, her eczanede bu
lunur, Ciddi ve müessir bir na
sır ilacıdır. 

İLAN 
Harbiye ve merbutu mek

tebler için 59 bin kilo koyun 
eti ve 22 bin kilo sığır eti 
29 mayıs 935 çarşamba gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf
la alınacaktır. Her ikisinin 
tahmin edilen bedeli 34620 
liradır. Şartnamesi 173 ku
ruş mukabilinde Ko. dan a
lınabilir. Eksiltmeye gire
ceklerin 2596 buçuk lira te
minat mektup veya makbuz
lariyle tekliflerinin belli 
günde saat 14.30 a kadar 
Topanede satın alma komis
yonuna gelmeleri. 

(2480-1061 ) 1-188~ 

ARANIYOR 
Almancadan türkçeye 

eyi tercüme yapan bir me
mura ihtiyacımız vardır. 
Posta kutusu 399 a müra-
caat. 1 - 1956 

Evler ve arsalar 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satmalma 

Komisyonu llanları 

15 ton san sabunlu köselQ 
6 ton çikolata kösele 
5 ton siyah yağlı köselQ 
8.6 ton sarı vakete 

1800 adet meşin 
600 adet sırımlık şaplı deri 

Tahmin edilen bedeli 
(80000) lira olan yukarıda 

miktarı ve cinsi yazılı mal
zeme askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 2 haziran 935 
tarihinde pazar günü saat 
15 te pazarlık ile ihale edi
lecektir. Şartname ( 4) lira 
mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (5250) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. (1112) 

1-1952 

Parke döşemesi 
Yeni parke yapıyorum. Eski 

tamir ediyorum. Ve eski parke 
temizliyorum. ve cila yapıyorum. 

Parkeci Hasan Cebeci 
istasyon arkasında 3 A. 

No. hanede Ankara 

-Kiralık-

Vilayetler evi arkasındaki ye. 
ni binanın üst ve alt katları 

1 - 1930 

Daktiloğraf 

aram yor 
İyi resim yapmasını bilen bir 

daktiloğraf aranılmaktadır. Lisan 
bilen tercih edilir. 

Marangozluktan anlayan bir 
hademe lizımdır. lateklilerin aa
at 12-14 arası:ıda Atıfbey mahal· 
lesinde 115 No. evin orta katına 
başvurmaları. 1--1961 

lLAN ŞARTLARI 
Beher Beher ı 

~ Sayıfa Santimi Sayıla SantimiE 

17 MAYIS 1935 CU.M 

2 ve 20 komprımelık ambalajlarda bulunu.,. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis, 

ligln timsali oları ffi.merkasını arayınıa 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

7701 yedi bin yedi yüz bir lira 23 yirmi üç kuruş bedell 
keşifte Ankara Orman çiftliğinde olbabdaki plan, proje ıve 
fenni şartnamesi mucibince yeniden bir memur binası ya
pılması işi 17 - 5 - 935 cuma gününden itibaren yirmi gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 6 - 6 - 935 
perşembe günü saat 15 tedir. 

Fenni evrakı 39 kuruş mukabilinde başmüdüriyette mü
teşekkil eksiltme komisyonundan alınacaktır. İsteklilerin 
muvakkat teminatları olan beş yüz yetmiş sekiz lirayı baı 
müdürlük veznesine nakden yatıracaklardır. 

2490 N o. lu kanunun 4 üncü maddesinde yazılı kim • 
seter eksiltmeye giremiyeceklerdir. (1123) 1 - 1966 

İstanbul Deniz levazım Satın 
Alma Komisyonu Reisliğinden: 

Ankaranm her tarafında ev / 
arsa aJmak ve satmak istiyenler ~ 

2 300 3 200 1 
4 150 8 100 ~ 

6 80 7 40 1 

Tahmin edilen bedeli 75000 lira olan 5000 ton Rekom
poze kömür 28 mayıs 935 salı günü saat 15 de Kasmıpaşa· 
da komisyonu binasında kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi 375 kuruş bedel mukabilinde 
her gün komisyondan alınabilir. Muvakkat teminat 5000 
liradır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya mek· 
tubunu ve kanuni belgeleri havi teklif mektublannı belli 
saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine ver-
meleri. (2533) 1-1889 

bize gelsinler. 

Hacıbayram caddesi N. 1 Hayri 
ve Kemal komisyon evi. Tel. 

3977 1--1892 

Daktiloluk 
Makine ile yazı yazabi

len ve icabında bir büronun 
idari işlerini yapabilecek o~ 
lan bir bayan aranıyor. İs
teklilerin Anafartalar cad
desinde Zencirli cami kar
şısında terzi Bay Necatiye 
baş vurmaları. 1 - 1944 

Satılık apartıman 
Halen vilayet jandarma ku

mandanlığının oturduğu bina 
sahibi tarafından müsait şerait 
dahilinde satılıktır. Mimar Si
nan caddesinde N. 6 terzi Timi
ye müracaat. 1--1775 

İSTANBULDA KİRALIK 
MÖBLELİ APARTMAN 

Maç.kada Teşvikiyede Subai 
apartırnanın 6 numaralı yedi o

dalı dairesi möble olarak dört beş 
ay için kiraya verilecektir. isti
yenlerin Beyoğlu 42467 telefon 
numarasına müracaatları. 1-1933 

lmtiyu sahibi ve Başınu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 

Vazı lıleri MUdUrU Naıuhl 
BAYDAR 

Çankırı caddıJ/ clvırmdı 
Uluı Bııımıvlnd• b1S1/m.f" 
tll'. 

8 25 kuruıtur. ~1 

1 - Hayn itlerine ve yeni ~ 
çıkan kitabtara aid D!nlardan J 

~ % 15 tenzillt yapılır. -1 
ı 2 -- Zayi ilin bedelleri mak. J 
~~ tu yüz otuz kuruıtur. ı 
ı~ 3 - Tebrik, teıekkilr, evJen- ~~ 
ı me vefat ve katı alika itlnla . ı~ 
~ ı rndan maktuan bet lira alınır 
i 
~ 
~ 

~~ ABONE ŞARTLARI 
~~ Müddet Dahilde Hariçte 
~~---
~ S ı·~· 17 L. 30 ı ene ıgı ıra 

~ 6 Aylığı 9 ,. 16 ., 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
Evkafa ait Koyun pazarı caddesinde, $araçlarda ve 

Ahıyakub mahallesinde dükkan ve hane 1 - 6 - 935 den 31· 
5 - 935 sonuna kadar bir yıl için kiraya verilmek üzere 15 
mayıs 1935 gününden itibaren on gün müddetle açık artır
maya konmuş ve konan kıralariyle bulundukları yerleri 
ve numaralarım gösterir ilan belediye ile dairenin ilan 
tahtalarına yapıştırılmıştır. İhalesi 25 - 5 - 935 cumartesi 
günü saat on beştedir. Tutmak istiyenler konan kira üze • 
rinden % 7,5 teminatlarile birlikte her gün Evkaf apartı
mamnda oturan Ankara Evkaf Müdürlüğüne ve ihale gü· 
nü aynı dairede bulunacak olan artırma ve eksiltme ko. 
misyonuna gelmeleri. (1121) 1-1965 ~ 3 Aylığı S ., 9 ., ı 

1ı Posta ücreti g<Snderilmiyen 
1 
---------------·--------

~ 

~ 
mektubtara cevab verilmez. 

~ •w .. .., .... ~ .. İstanbul: Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: IJokıor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FİRENGİ VE 
BELSOCiUKLUÔU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

Hastalarım her gün 9-13 
ve 15-20 ve kadar kahul eder. 

Tahmin edilen bedeli 25600 ura olan 16000 metre Kir .. 
pas kumaş 19. Mayıs 1935 pazar günü saat 15 de Kasım
paşada komisyon binasında kapalı zarfta eksiltmeye ko
nulumuştur. Şartnamesi 128 kuruş mukabilinde komis
yondan her gün alınabilir. İsteklilerin 1920 liradan ibaret 
olan muvakkat teminat makbuz veya mektuplarile kanu
nr belgeleri havi teklif mektuplarını belli saatten bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine vermeleri (2253) 

1-1744 

1 SİNEMALAR 1 
1 YENi 1 

BUGÜN BU GEC~ 
Altın sesli Martha Eggerth'in en son 

ve en gilzel eseri 

VİYANA BÜLBÜLÜ 1 
1 KULÜP) 

Bugün 1 matinelerinden itib ... ren 
Fevkalade heyectnlı filim 

KIRMIZI VAGON 
Raquel Tores - Don Alvarde 

"T ANGOLİT A,, filminin ilk gecesine ait biletler Cumartesi gününden itibaren 
Yeni Sinema 2i~lerinde Mtılmağa batlanacaktır. 


