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Cumur Başkanımız 

Ailnnız~ andınıızdıı'. 

18 1\IA rıs 1935 (Ui\'IART~sı 

Nevyork, 17 ( A.A.) -Bir Dugltu )'OlCU 

11~·ağını lmllanmakta olan MoUlıon ve 

l:<ı3tles,- 5~00 kilometrelik Nevyork -
Va~ington' - Norft>lk u.çuşıınu yaparak 
yeni çabuklrth rekorunu kırm1tlardır. 

flcr yerd~ 5 kur~f 

K ronik. 

TORKIY E VE TURKÇE 

· B u yazıdaki kelime karşılıkları ı 

Başarık: m uvaffakiyet - Kuram : bün• 
ye - Uyru: tebaa. 

AT4.Y 

Alatürk'ten sonra, büyük arka. 
daşının da öz tür/lçe •öylevini 
J.inliyenler, b ii y ü k h a r e -
k e t'in başarığına inan bağlamıf· 
/ardır. 

A nbra şarbayı 6ay Tandoğan Ankara Palas'ta verdiği çay şöleninde Atatürk
ün yanında kurultay v~ hUkümet üyeleri. 

• 
dün lstanbula gitti Atatürk B. R. Pekeri gen~· parti genel / 

selireterliğlııe 'seçti · · J 

Türkçe de, Türkiye gibi kur. 
tulacaktır. Çünkü o•manlı dili Je, 
oımanlı devlet kuramı kadtıT ue 
onun gibi ıakattı : Bu devlet ikl 
medeniyetin, doğu ve bah meJe -
niyetlerinin , gülünç bir lratıııiı 

. o~df!iu gibi, türkçe Je, iki kültür 
araaınJa bocalaY,p duran, lıttince 
bir terimle, arabca bir feriat •il 
%Ünü bir ları harekeıi ile birlq • 
tirmeğe çalııan görülmetlilr bir 
karma örneği idi. 

Ankaramız şarbayı Büyük l(urultayüye
leri şerefine blı.. çay şöleni verdi 

. ; 

' 

Ankara . Palas'tı, Baıbakanımız n ,_lındı Ekonomi Balcınımı:1, solunda Dr§ 
Bakanlığı genel sekreteri vı arkasında Ekonomi Bslcınlığı Yönetgeri 

1 ıııı1111•111111111ııumuı1111111111nıııs11111111111111111111uınııuın11111muıtıa.ıı11111111 sekiz~ doğru ayrıldı. Bütün ku-

BUG"''°N rultay üyeleri lıtanbula giden bü· 
U yük ıeflerile birlikte Ankarapalas-

1 · 1 dan durağa kadar yaya yürüdüler 
Ç Sayıf alarımıada okuyunu~ ve durakda çok candan gösteriler 

ikinci sayrfada: Kılavuz Jçin dersler arasında en büyüklerini uğurla-
'tl dılar ve üyeler gece Halkevinin te· 

çüncl.i sayı/ada: Ekonomi ve iç Ba- reflerine verdifi müsamerede hu· 
kanlarımızın kuru/.. lundular. Kurultaya illerden 

l
e taydaki dlyevleri gelen delgeler yarın sabah Kırık· 

Dördüncü sayıla.da: Büyük ulusların ! kaleye gidecekler ve orada yurd 
asker kuvveti ne ka- i koruma kurumlarımızın en önem· 
dardır? ; )ilerinden biri olan süel fabrikala-

~ Bay Laval'in Mos- 5 

' 

~ rı gezeceklerdir. Çalıımaları "':z-
kova yolculuğu. _ d l 

b ~ ıı· olan bu fabrikaları, kurultay e • 
aeşfnci sayıfada : Dışardan gelen son ili 

duyuk/ar, dünkü at - gelerinin böyle topluca gezip gör-
yarışları ve ayakt.o· meleri, hükilmet ve parti h!rliği-
pu maçları, roman, nin canlı ve ıüzel ifadelerınden 

'11111tt.._ ........ _.. ____ ,..... ___ bir yenisi olacaktır. 

Parti Genel Başkanı, parti 
tüzüğünün 29 uncu maddesi· 
ne uyarak Kütahya saylavı 

Bay Receb Pekeri yeniden parti . 
genel sekreterliğine seçmiştir. 

... ....;.... . -

B. R. Pekerin bildiriği 

Parti Genel Başkanı tara· 
lından yeniden genel .ekreter• 
liğe ıeçilen Receb Peker partl 

· kurullarına ve ilgililere aıagı• 
daki bildiriği yollamıffır: 

Parti Genel Başkanı. yen( 
. tüzüğümüzün 29 uncu madde. 
sine uyarak beni yenici en g«• 

ı 
nel sekreterliğe seçti. Bu öde· 
vitı önemin: 't/ÖZJl!n lıa.çırmdc 

·yarak gücüm yettiği kadar ça
lışac~ım. Receb PEKER C. H. P. Genel Sekreteri B. R: Pelceı 

~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iiıiiiiıi ____ iiiiiiiiiiİİİİıİİııİİiiiiiiiiiiiiiiıi......_iıliiiiiiiiim•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim-

Çin elçisinin 
sövledilderi ., 

ötey gün Cumur Batkanımıza 
güven mektubunu verdiğini bildir· 
diğimiz Çin elçisi 8. Ho • Y ao -
Tsu kendisile görüten bir yazma
nımıza · ş.öyle diyevde bulunmuf· 
tur: 

- İki memleket arasında diplo-
matik i~giler ~rtık kurulmuttur. 
Hükumetlerimiz ve uluslarımız 
bundan hoınutnirlar. 

Ötey gün öğleden sonra Dıt Ba
kan Vekili 8. Şükrü Kaya ile gö
rüşmek terefini kazandım. Beni 
çok iyi kabul etti. Görür görmez 
kendisine dostluk hislerile bağlan
dım. Dün Cumur Ba,kanı Kama( 
Atatürk' e güven mektubunu sun
mak pek büyük ıerefine kovuıtum. 
Büyük siyasa adamı, büyük asker 
't'e -büyük devrimcinin pek dostça 
kabulüne ve pek büyük değerde 
derslerine eriçmek bizim için etıiz 
bir kıvançtır. 

Cumur Baıkanı katına bu kadar 
tiz kabul . edilmek terefini kazan· 
mamız yeni Türkiyenin enerji ve 
nezaketine bir beldekdir. Kökleri 
asırlar ötesine bağlı olan ilgileri
mizi göz önünde tutunca kendili
ğinden · doğmuf olan kartılıklı 
dostluğumuzu hatırımızdan çıka
ramayız. Kesin olarak inanıyorum 
ki ileride de eJbirliğimizi ve dost
luğumuzu büyük bit hızla kuvvet
lendireceğiz. 

Bir Çin tiiri der ki: "En büyük 
zevk yeni bir dost bulmaktır.,, Ve 
bir şiir de anlatır ki; uzun bir ay 
rılıktan sonra eski dost yeni do!' 
olur. 3000 yıldanberi devam ede~ 
tarihiğ ilgilerimizi ve karşılıklı 
diplomatik ilgilerimizin yeniden 
kurulıqasını göz önünde tutunca 
çok eski tanışlar olduktan sonra 
yeniden dost olmaktan duyduğu -
mmuz ıeYinci anlatmak imkansız· 

(Btıfı 3. ürıcü ıayılada) 

Her gün 5 kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen 5 er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar -
tık bu kelimelerin osmsnlı -
calarını kullanmıyacaktır. 

ÜÇÜNCÜ LiSTE 
1.- ltimad = Güven 

İtimad etmek = Güvenmek 
Asayit ve emniyet = Gü • 

. venlik 
2. - Huzur ve sükiln = Baysallık 

Misal: Yurdda güvenlik ve 
·bayıallık, ülkümüzdür. 
Not: Güven ve güvenç keli
melerinde fu ayrıma dikkat 
edilmelidir: 
1- Orduya güvenimiz var -
dır. 2- Ordu bizim gütJenci
mizdir. 
(Medarı emniyet ve itimadı- ' 
nıızJır.) 

3. - Temin etmek: 1 - lnançlamak, 
inan vermek 
2- Sağlamak, 
3- Elde etmek 
Mi•aller: Bu İfin böyle ol • 
duğuna ıizi inançlarım. 
Bu iıin böyle olmadığı hak
kında kenJiıine inan oerme
je (kendiıini temin elmeğe) 
çalı§ hm. 
2· işimi, ancak, banka yo • 
liyle ıağlıyabildim. 
3- Temin ettiğimiz 11etice • 
ler = Elde ettiğimiz •onuç
lar. 

4. - Sonuç = Netice 
5. - Teminat = inanca 

Not: - Gazetemize gönd&
rilecek yazılarda bu kelimelerin 
osmanlıcalan kullanılmamasını ri
ca ederiz. 

Osmanlı devletinin uyruları a 
ra•ında t ü r k'ün yeri ne iıe, o•
manlıca •özler arcuında T a r k, • 

kelime'nin yeti o idi. lkiılnt!c de bü 
~ün ıerel t Ürk ve t il r ilçe ol
mıyanındı. Eski saray lermanlcırına 
bakınız: Yedi •atır ağdalı arab • 
cadan sonra, bir çıplak tJe yok•ul 

. "0/4 ki ... ,, sözü gelir. Sarayda ıır
malı arnavudlardan, ipekli arab. 
lardan, iılemeli kürdlerden •onra, 
dıı divar kapı•ında keçe küllila 
bir türk nöbetçisi geldiği gibi/ 

Dilde kapitülaıyonlar, devlet
le olanlar kadar ırkı idi: Türke U. 
tediğiniz kadar vurunuz, naııl bir 
Jlabancıya Jolrunamaz iJiy•eniz, 
JilJe Je, türk kelimenni i.tetliii
niz kadar ezip bilküp bomnu.ı:, fa-
kat, Tanrı "göıtermeye, · m a t b u• 
u l e n d cı m gibi bir "elill8m,, 
yanlııında bulunursancs, ycllar )'I• 
lı ağızlarda Jöner, dururJunuz. 

Meıru, tqri gibi kelint.lu, bcr
tı kültiirlinün laik lrelimJmni luıtıa 
ııladıkları vakit, AtJrupa ıolralda
rınd a •arıkla JoltıfOn mucrldara 
benzerlerdi. Parlamentoda nuil 
çoğıınlulr bira.z zaY,,lladıntı, • Jincı. 
ler bu kelimeleri ltem•n Is lıayna,,_ 
ları olan ''ıeritd,, • bafl«rlar, 1'.a• 
nunları lntranltiftırmafa lıtıllrar
lardı. 

Oımanlı grame;ı bir l m ti y «· 
z a i ı e c n e ,, ' y • dertl ldl. 
Türkçeye ıokakta hükm"oluncır, a. 
rab ve ları kelimele;inlıl daoa• 
m e d r e • . e'lere giderdi. 

Allabeye: "elilkii•Ünenni, ba.ı 
kü•ünbenni, takü.W.tennf ... ,, Jiye 
bir Hicaz çölü maualc il•" "• ••·• 
mere: 

Ba, min, lla 
An, lcım, altı 
Fi, riibbe, halt8., oavll.-ttı 

diye /arıların röfi'.döftM .. 
yanlarındaki goygoycu apflri Ue 
btıflarJık. 

Ata •özünü hatırlamtU muuuı il 
"benim o";lum b l na olıurı dl 
ner döner, gene okur/,, 

O b i n t/yı ıimcll felırar .ı&. 
· nize alınız, gerçi artı• anJ 4frt • 
meUiniz ama, bat Jönm..u.J• 
gözleriniz karanr, J~lnls. lltr-. 
Çocukluğunuza yanar, pcaltl"" • 
nızı kııkanır•ınu:. 

B. Laval Berline mi 
çağrılıyor? 

Berlin, 17 (A.A.) - Söylendi
ğine göre, Varşovaya giden Gen~ 
ral Göring, Hitler adına B. Lav~ 
li Berlini görete çağıracaktır. Ba 
haber şimdiye kadar resmit ola• 
rak berkitilmemistir. 



SAYIFA 2 

mı qleri. 

-

Kılavuz için dersler 
-9-

Baka=Kalım 
Baki= ı - geri, geriye, 2 - Kalız 
Baki kalmak = Artamak _(ıurvivre) 
Fani= Ölez 
Fena= Tüken 
Ezeli = Öncesiz 
Ebedi = Sonral1'z 

Eğer bu karşılıklar eski zamanlaida bulıuımU§ o1aytlı, }fJ • 
çük din kitabi arına şöyle başlardık: ••ô a c ••iz 1 l k v il •o 1J 
ı a s ı z 1 ı k, yalnız Tan11ya özgüdür.,, 

K a 1 ı z alan Tanrıdır. 
Bu K a J ı m dünyası değil, t ü 1r. e 11 dilnyasıdu, 
G e r i s i bir sürü yalan! = Bakisi güzafı binihayet. 
G eri d e kalanlara sabır dilemekten ba~ka elden ne ge11r1. 
Ö 1ez1 i k duygusunu içinizden atarak çalışmn. 
Son batan geminin 30 tayf asından 25 i bulundu. A. r ta Y. a D 

I a r bitkin bir halde limana geldiler. 
* ~"' 

Batın = İçyüı 
Zahir = Dxşyüz 

Herhangi bir işin d ı ~ y ü z ü n e değil. I ç y ü z #1 ne ba. 
kınız. 

Yahud şöyle diyebiliriz: "Herhangi bir i§İn dıı değil, i~ ylJ
ziine bakınız.,, Fakat bu ikinci şekilde "yüz,, kelimesini ayn 
yazmak daha doğru olur. 

* ~ •? 

Bedbin = Karamsar 
Bedbinlik = Karamsarlık 
Nikbin = Akrmsar 
Nikbinlik = Akımsarlık 

Eyicil = Hayırhah 
Eyicillik = Hayırhahlrk 
Kötücül = Bedhah 
Kötücüllük = Bedhahlık 
Bencil = Hodbin 
Bencillik = Hodbinlik 
Özkecil = Gayrendiş 
Özkeci11ik = Gayrendişlik 
Sen her .şeye k a r a m s a r bir j&le bakmaktan ne zaman 

lurtulacaksm? 
Ne çabuk karamsar 1 ı fa kapuzyorsun? 
A k ı m s a ,. 1 ık belki her zaman doğru değildir; lalıat Jıeı 

aaman kuvvettir. 
A lı. ı m sar 1 arı n çok defa, kalbleıi de d olur. 
E y i c i 1 ve o z k e c J J ol: Ne b;J§kasımn kötüllllilnlJ Js. 

~e. ne de yalmz kendini düşün! 
K ö t ü c ü 1 ve b e n c i 1 olma: Her kesin iyiliğini iste, v• 

lla§kalarını dü§ÜDJ 
B e n c i 1 1 i k, gurur körlüğünden gelir. 

Mübadele = Değiş 
Tadil = Değişke 
Tebadül = Değişki 
Mütebeddil = Değişken 

*.il. 

Çok vliliit, böyle birbirine benzer kelimeler görünce, z.iJınJ. 
'llizde, bımlarr nasıl s.yıracağrnızr dü§üniirsüniiz. Falr.at arabca 
11
mal(im, iğlam. talim, istilam, talimat, muallim, ilim, alim, ma· 

!ti.mat" ve daha bir sürü kelimenin, karmakarışık anlamları için-
1/e nasll boğa/muş olduğunuzu unutursunuz. Her dilde bir kök· 
ten bir çok kelime çıkar. Dikkat edilecek şudur: Bu kelimeleı 
cümle içinde, tek başlarına, canlı ve yerinde midir? 

Devletler araSinda en esaslı dostluklar, yalnız sıyasa asığ • 
ları değil, belki daha fazla ekonomik değ i § 1 er üstüne ku
rulur. 

Türk lcöyü ekonomide d e ğ i ş hayatrna girmedikçe llke-
likten çıkamaz. 

V ve f harfleri arasında sık sık değ j §ki olur. 
Kanunlarda yalnız Kamutay d e ğ i § k e 1 e r yapabilir. 
Bahar havası değişke n'dir. 
Değişken huylu bir adam! 

Bu misa/Je;de geçen yeni kelimeler: 
11kelik = iptidailik 
İlice = İptidai 

AJANSI TENKlD 
Her gün kendimizi tenkid edi~ 

yoruz. Bugün de Ajans için bir 
hç kelime söyliyelim: 

Krrklarelinde at yarışları 
Edirne, 17 (A.A.) - Bugün 

Kırklarelinde bütün Trakya'ya 
kapsal olmak üzere büyük at ya • 
nşları yapılmıştır. Bu yanşJar 
ismet İnönünün koruması altın -
da ve her yıl ilk ve Bon baharda 
yarJıhnaktadIT. 

Eğer gazetelerde ve ajanslarda 
~alışanlar ya.u yazmasını bilmez -
l•.rse, yazı yazmak denen sanatı 
kimden istemeie hakkımız ola -
büirJ Hele yapılan yanlı§lar, bil
memezlikten değil de, bütün ga -
Zftelerde basılmış olan Kılavuz 
kelimelerini bir araya toplayıp, 
bir defacık olsun okumamaktan 
il.eri gelirse! 

Bu bakımdan Anadolu Ajan • 
ıımn Musolinf'nin söylevi hak
kındaki telgrafr eşsiz bir misaldir. 
~caba bu telgrafı türk~eye çevi -
ren zat "teşebbüs .• karşılığı "ge -
reğin sözünü nerede görmÜ§tür? 
'Bu telgraftaki "uyarlık,, ne de -

Enurumda yağmur~uzluk 
Erzurnm, 17 (A.A.) - 'Bir ar

danberi Erzuruma yağmur yağ .. 
mamrştır. Ekilen tohum ve sebze
ler çıkmamıştır. Çiftçi yağmuru 
beklemektedir. 

;z 

mektir? "Avrupa'da rahatca hazır 
bulunabilmekliğimiz içindic ki ... ,, 
sözünden ne anlarsınız? "süe/ bir 
gizli,, ne demektfr? 

Herkes 

ULUS 

• 
1 ç D 

1935 yılı hüdcesinin 
esaslan 

K.amulaya oailip 6agiin eölii
p;inu! pıüniin lıar~ı 
Jünlıii aaymnz.Ja yaz,Jığımız 1935 
yılı bi:ilfesinin esaslarını )'azt.)10-

rrız. 1935 yılı gdir bütçainin 1914 
yılına göre göaterJiği lazlalığm 
neden ileri gtlJiğini büıçe komis
yonu maz.batası.nJa ıöyle -iz.ah .et 
meldeJü: 

''1935 mali yılı için hüki'imetçe 
1934 mali yılı 'ftridatma nazaran 
fazla varidat tahmin edilmesi bir 
taraftan 1934 'Varidat tahminlerine 
nisbetJe talısilitm fazla olac.ağmm 
geçmiş aylardaki hasılata göre an· 
laşılmasından ve ayni fazlanın Ö· 

nümüzdeki mali yıl içinde de u
mulmakta olmasından ve Yüksek 
Meclise sumı1mu! yeni kanun 
layihaJarı mucibince demir ve ba
kınn istihlak resmine tabi tutul
masından ve diğer istihlak resmi# 
ne tabi maddelerdeki vergi nisbet
lerinde bazı değişiklikler yapılma 
smdan e ~yannameye tabi olan 
miik.eUeflerin kazanç vergilerinin 
asgari vergi esasına müstenit brr 
mükellefiyet .şekline tabi kılınma
sından ile ri geldiği anlafıldL,, 

Masraf bütçesinin yapılmasında 
göz önünde hıtulan esa.glar komİs · 
yon mazbatasında aşağıdaki satır
larla anlatılmaktadır: 

"Masraf hacmioi irada uydur
mak ve her halde bütçe denkliği. 
ni, ber i!'\ten üstün tutmak hususun
da çok hassas olan encümenimiz 
masrafm tahmininde tahsisatı la
zım ve en çok randıman verecek 
iıler için koymağa ve hunu için 
de evvela varidatın tahmininde en 
hüyük bir samimiyet ve ihtiyı::.. .i 
ölçü olan:'lc. kuilanmağa bilhassa 
dikkat Ye itina etmi~tir.,, 

Bundan baJka •ergi sistemimiz
de esaılı değişiklik yapmak ve 
Yergilerin memJeketin finansal ol
duğu kadar ökonomik gelişimleri
ne daha uygun bir hale konuhna
sını sağlamak için hükumetçe ba1-
lanan incelemelere devam edile
rek yavaş yavaş hazırlanacak pro· 
jelerin Kanıutaya suımlacağt hu
susunda Fi nana Bakanmın kom~s · 
yona Yerdiği izahlarm hoşnutlukla 
ka~landığı işaret edilmektedir. 

Komisyon mazbatasında yeni 
masraf bütçesi çözelenirken ine. 
rinde durmağa değer görüşler var
drr: 

0 Malum olduğu veçhile bugün
kü devlet ihtiyaçları pek çok art
mı,tır. Devlet; vatanın .selama. 
tini, yurddaşm hak ve emniyetle 
rini teminden başka onun maddi 
manevi kuvvetlenmesini, yüksel
mesini ve memleketin bayındırh
ğım artıracak bir çok vazifeleri 
üstüne almıştır. 
A5ırluca ihmal gören ve uzun 

harplerle sarsılan memleketimizde 
bu ihtiyaç ve vazifelerin geniıliği 
ni kan·amak güç değildir. 

Bundan başka bütün hakları 
mahfuz oldukça .sulhun i.stikrarm· 
dan başka emeli olmayan Cümhu
rİyet.imiz için Uluslar arası müna
sebetlerin nezaketini; milletlerin 
birbirine karıı ola.o emnİyebi:dilı:
ierle silah kuvvetlerini &rtıcdılda
:rmı göz önünde tutarak müdafaa 
.asıtalanmrzı tamamlamak en e· 
sa.sh bir va~ifedir. 

Bu itiharla bütçemizin bugüıiltü 
ihtiyaç 'f'e icaplara uygun olarak 
tanzimi halinde tahsisat yekUn!a
nnm neye baliğ olacağı kolayca 
tahmin olunabilir. 

Fakat bu ihtiyaçları bütün şü· 
mulile tak<lir etmesine ve memle
ketin ilerlemesi için en kuvvetli a
dnnlar atmakta kati kararlar al
mış olduğu eserlerile meydanda 
olmasına rağmen hükfunet senelik 

ara 

u y u K L A 
faaliyet ubasını irada uygun ola 
rak tahdit etmiştir.,, 

Yeni finans örgütünün 1935 fi. 
nansal yılında toplanması karşılı· 
ğı aynca sağlanmak sureti.le Fi
nans Bakanlığı bütçesinde açılan 
özel bir fa.ala 500,000 liralık ve 
devlet hizmetleri arauna almama
mq Ye fakat ulusal ye kültürd ha
yattaki büyük faydaları açdtça gö
nlmekt.e bu.lmımnş olan Ha!kevle. 
ri gençl~ spor reşekkiilleri, rtirk 
dili ve Türk Tarihi inceleme lm
rmnlan gibi lammıJara yardım ol
mak üzere de finans hütçesİne 
559.600 lira konmmbır. 

Ekonomi Bakanlığı örgütünün 
hngünkü ihtiyaçları karsıla~ 
derecede geni-ıı;letilmi~ olma!t ve 
hu örgütün yüksek ekonomi kuru
lunun ödevlerini de başarabilecek 
bir durumda bulunması •ebebile 
bu kurumun kaldırılması uygun o 
lacağından hükumetle bütçe ko
misyonu arasında bu hususta anla
sdm t ve Baş eruık bütcerin~n 
hu kurumun parası kaldtrılmı~tır. 
Bazı dayre büteelerinde bir kısım 
akhlarm lU'f:ırılması , eklinde gö
rülen önergeler komisyonca kabul 
edilmemiştir. 

Bütçe komisyonu mazbatasında 
gelecek yıl için aşağıdaki noktah
rm hükômetce im:denmesinin fay
dalı olacağı -kayd ed 0 lm.e tedir: 

1 - Devlet dayrelerile bükUmet 
kurumlarınm, devlet mallarmm si
gorta sistemnde birbirine l>enze
miyen esaslar güldükleri görül
mekte olduğundan: ''bu busmta 
işlerin mahiyetine göre muttarit 
ve umumi bir usul takib edilebil
mesi için hükômetçe lümmhı olan 
tetkiklerin yapılması ve huna dair 
hazırlanacak kanun li'yihasmm ö
nümozdeki yd içinde Kamutaya 
sumilmanm, 
~ - Düyrmu umumiye ütçe

sine muhat emlikle ymtLlk 'Ye o
caklık nmbhili olarak .konan -.. 
q t.ertibiilin lraldmlmasmı tennn 
için bu maaı ıahiblerine on sene. 
lik istihlca'klarrna mukabil 1931 
senesinde kayitli kıymetleri üze· 
rinden arazi verilmesine 1943 :sa
yılı kamın mucibince devam ecliı 
miş Ue de Pmdiye :bclar bu q'n 
arkan almamaDIJ!br. Bu kammun 
tathikindeki müşkülat sehehile bu 
istihkakların tamamen ted.;_ye ve 
tasfiyesi için mezktir 1943 sayılr 
kanuna ek bir liyiha.nm hazırlan
ması hükUmetten temenni edilmi!
tir.,, 

3 - Men.alü umumiyeye hadim 
bazı cemiyetlere yardım mahiye-
. d .. b 0

' b" ., • tin e nmıımı ütçeye ırer mumar 

tahsisat konulmaktadır. 387 sayılı 
kanun mucibince hükômet esasen 
her neri cemiyetlerin idare ye he
saba ait itlerini her zaman teftiş 
edebileceğinden bu gibi :müessese
lerden bilhassa yardım görenlerin 
mu&melelerinin F"mans Bakanlı· 
ğmc.a muntazany n teftiıe tihi tu
hılmaaı: yerinde hir tedbir sayı). 
maktadIT. 

4 - Ötedenberi bir çok dayre· 
lerde me-Ycut olan matbaalar büt
çenin maaş ve ücret •e aynca ma'!· 
raf tertiplerine konan tah5isatJa it
leti1mektedir. Hangi dayre1erin 
matbaa tesis veya işletebileceği 
hakkında bir kanun mevcud olma
dığı gibi bu matbaalarm tasarruf 
bakımından kirb olup olmıyacağı 
da derhal ke.stirilemiyeceğinden 

bımlarm birlqtirilmeti veya bl
dırılmau mı, yoba halile ipkası 
mı lazımgeleceğinin hükWııetçe 
esaslı olarak tetkikile bir kanun 
teklif olunması faydalı görülmek
tedir. 

verilmesi istenmektedir. 
Dayre biitçelerinde seferbe 

adı ile birer ra'kamsız fasıl açı) 
sı da ayni projeye konan bir 
de ile ıKannrtaydan isteıwwkte 
Bu fasılda seferberlik lıizme 
için gereken tahsisat Bakanlar 
nılu karar.ile diğer fasıllardan 
J .sııretile sağlanacaktır. 

Bütçe komisyona mazbatasmı 
çok yerinde olan değerli takdir 
bitirmektedir: 
"-Başbakan ismet lnönü 

bütce denkliğinin ve finansal 
zenin ulusal sa.vga Jmyyetine 
bir yanç olduğumı, meml 
tin -• onomik yapısına ne ka 
büyük yer yaptığım her ek 
ve finans ilimmeninden daba de 
ve daha geniş bir surette kav 
mış olduğunu ve mali yürü -
müzdeki duruluğun en büyük i 
cası da ta kendileri bulundu 
nu şurada yeniden söylemekle 
lbüyük bir iÇM"ahatı duymaktayız 

DÜZELTME: Dünkü sayımız 

büdcenln masraf kısmı 195.011.053 li 
gelfr lnmu da 195.013.000 lira o 
tı • Bağış dileyerek dü zeltiriz. 

Bugünkü sayımızda g 
çen kılavuz kelimeleri 
Açıklık = viizuh 
Anla_şrt = Sureti teniy• 
Atı = Ati (Aven.ir) 
Aytar = muhabir 

Bağla§111a = ittifak 

BU1' ve baysallık = aWhtı .mt.a1e 
Bcldek = alamet 
:Belirtmek= Tebarüz ctthmek 
Birge = müfterek 

Çabalama = gayret 
Ç6seleaııek - t.ı.li1 etmek 

.Dayanqma - Rsmüt 
Devrimci = :ihtilalci ırnehltloa 
mire) 

Diyev = Beyanat 
Darlaştırmak = istikrar llıeebett 
Duyuş = İntıba 

Eğlim = temayül (tendancc) 
Ene = Safha 
Etki= tesir 

Geçmiş = Mazı 

Gezi = Seyahat 

Hötlemek = tehdit etmek 

1~emlik = samimiyet (cordiallt6) 

tlgcn = alabıbah§ (int&eAaDt) 

tıgi = alUa 
1lgi-= münasebet 
İlgili = alalradar 

1nançlmnak -= temin etmek ( 

ramırcr} 

incelemek = tetkik etme)[ 

Kanıt= delil (argnn:a:nt) 
Xapsa1 == Am 'ft pmil 
Kotarmak = .halletmek 
Oylapna ,.,., tcatii efklr 

Önemli = Ebanmiyetli 
Öı-gütlemelt = teıkUatlamak (orga 
niser) 

Ortünçlük = ml:iphemivet 

Sın.aç = imtihan 
Soravlı = mcsul 

Taptamak = tatbik etmek 
Tek kalma = İnfirad 
Umusa = iDkisan Dyal 
Yügrüm = merhale 
Yüken = taihhiid 
Yüküm = mecburiyet 

Romanımum bugünkü par5aım 

geçen kelimelerin osmanlıca karşılık 
lan : 

İlbaylık = Valilik 
Smaç = İmtihan 
Öğüt= Vaız 

Alancedilmck = Müsadere edilmeit 
Görümsü = Hayalet 
Sağlıca şöleni = Veda ziyafeti 
Önemli = Eheamıiyetli 

Den.idik bmın proje.sine ili\'e 
edilen hükümlere göre Ankatada 
bir mezarlık yapılması, siyasal bil
giler okulunun yapılması ve jan
darma ile polis okultan için hükU
mete 780,000 lira harcamaya izin 

<="!~~~-----!'--~~~~----~~~~~ 

• 
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BÜYÜK KURULTAYDAKİ DİYEVLERDEN Çin elçisinin 
söyledikleri 

İç Bakanııur ın k~urultaydaki .. 

Ekonomi Bakanımızın ikinci diyevi 

değerli sözleri 
Kurultayın ötey günkü toplan

lt•ıtula tlüek komi.konunun eko . 
nomi bakanlıiı ile ilgili meaelele
ri iizerintle iHIJartla bulunan Eko
nomi Bakanımız B. Celal Bayarın 
tliyevintlen önemli parçalara alıyo
ru~: 

"-Ekonomi Bakanlığının, yur
dun uluaal ekonomisini koruyabi -
lecek, modern esaslara dayanacak 
bir kurum haline ıetirmekliği her 
teyden üstün, önemli bir it saydık. 
Bundan dolayıdır ki ıeçen yıl Ka
nıutaydan teıkilat kanunumuzu ri
ca ettik ve çıkardık. Gündelik iş
lerin yarubaımda uzmanlık büro -
lan kurduk. 

Ekonomi Bakanlığının yeni ku. 
rulan bürolarını ve ödevlerini ba · 
tardıkları itleri bq yıllık endÜıtri 
Programmın toplanmasını en
düstrimizin ileri durumunu ra -
kamlara dayanarak anlatan Eko · 
nomi Bakanımız, endüstri ıiyua
nıızm ana çizgilerini söylemit ve 
demiıtir ki: 
"- Planlı ve kontrollu endüstri 

bizim gittiğimiz ve tuttuğumuz bir 
yoldu. Y oğaltmanın haklarmı .la 
bütün kuvvetimizle koruyacağız. 
Fakat bunun yambatmda büyük 
Özenle dikkat etmek istediğimiz bir 
nokta vardır. O nokta da bizim 
yapıcı ve ayni zamanda yaratıcı 

kuvvetimizden kimsenin füphe et· 
memesidir. Memlekette çalııma 
sını, zekasını, servetini kullana· 
rak, kartılığım kamuğaaıyı göze
terek, nomal kar edenlerin hakla· 
rım da ayni saf da yüksek nötürlük 
hissile koruyacağız.,, 

dığı zaman biz harici ticaretimi.:.~l! 
hemen diyebilirim ki büsbütün 
başka bir rejim altında idik. Çün
kü o zamanın · tabii ihtiyaçları onu 
icabettiriyordu. O zrı.mandan son· 
rR. harici ticaretimizde büyük · :..:: 
ğiıiklikler 'blmuıtur. Bunu kon
greye arzetmekliğim Jizrmgc.~:r. 
Bizim devletlerle olan münaseba -
tımızda en ziyade mazharı mü· <i.· 
ade millet kaideai hikim oluyordu. 
Bu esasa istinad eden bir gümrük 
tarif esi yaptıktan ıonra artık ithı.. 
lat ve ihracat herkesin kabili>·..,: 
ne bağlı bulunuyordu. Bunun hi· 
zim umumi ticaretimiz üzerindeki 
tahripkar tesiri aaırlardanberi de· 
vam etmittir. Bu uıul paranın 
kıymetini sabit tutmamak tehlike
tile beraber, servetimize hakim ol
mamak tehlikesile beraber yürü • 
yordu. 932 senelerinde memleke · 
tin ticari müvazenesini korumak i
çin yeni bir sistem kabul ettik. V c 
bunun adına kontenjan ismini ver· 
dik. Bu sistem sayesinde müvaze 
ne teessüs etti. Ve görüyorsunuz 
ki Türk parası, Maliye Bakam ar· 
kadaıımızm burada izah ettikleri 
gigbi, dünyanın en (stabli) para
larından birisi haline geldi. 

Malımızı alanın malını almak 
formülünü izah eden B. Celil Ba
yar, Almanya, ltalya, Fransa, 
İsviçre, Holanda, Belçika, Çek
oslovakya, Romanya, Yugoslav
ya, Bulgaristanla yaptığımız türlü 
tecimel anlatmaları anlatarak ln
giltere ile de bu yıl bir anlaıma 
halinde olduğumuzu kliring güç • 
lüklerinin de kortarıldığını, önce 
genel girite göre yüzde 33 nisbeti-
ni bulan kontenjamn timdiki liste 

(Başr ı iacl sayıfada) 

dır. Diplomasi acununda böyle bir 
sevince pek az rastlamr. 

Mutlu bir rastlayııla, dün güven 
mektubumu götürmeden önce, An
karada ıök gürültüsü ile k~rışık 
ya.7mur yağdı. Bu sembol karşı
sında gerçek bir hu duydum. Es· 
ki klasik kitaplarımızdan biri "t. 
King,, gök gürültüsünün her ıcyi 
yerinden kımıldattıtığını, geliıtir

diğini ve kuvvetlendirdiğini söyler. 
Şu halde bu andan sonra i.lgigleri
miz iyi bir uğurla perçinlenmiıtir. 
Yağmura geglince; bunun iki an
lamı vardır: Birincisi, bereketli 
bahar yağmuru bitkileri büyütür. 
Bu demektir ki içden elbirliğimiz
! ~ memleketlerimizin bahtiyarlığı -
nın temelini hazırlayacağız. Yağ
murun ikinci anlamı dostluk: ... r. 

İç Bakanımız Bay Şükrü Kaya per
fC'DbC günü Büyük Kurultayda hükü
metimizin iç sıyasasını anlatmış ve biz 
de bu ınyasa hakkındaki parçaları dün

kü sayımıza koymuştuk. İç bakanımız 

bu diyevini bitirdikten sonra söz ala.o 
üyelerin utsuzluk, çarşaf ve peçe, yol 
vergisi ve toprak iş . eri hakkındaki so
ruları üzerine önce çarşaf ve peçe mc
ııeleı;inin yaprlan l.ıüJ ü'< devrimler kar
şısında görüşülmcğc değer büyük bir 
konu olmadığını ve bu iş bir devrim 
davası olsaydı, büyük devrimi yapanın 
bunu da programına koyacağını; bu işin 
bulunduğumuz yerlerde kalkmasına ça
lışmakla kotarılabilecek kadar önemsiz 
oludğu:ıu anlattı. 

Çarşafın ıbir kanunla yasak edilmesine 
imkan olmadığını; bazı yerlerde çarşa
fın ekonomik bir zorağ olduğunu ııöy
lüyerek yol işlerine geçen lç Bakanı 
mız, bu işin üzerinde durmağa ve mce
lemeğe değer evreleri bulunduğunu; 

Bizim eskilerimiz eski dostlarım yol vergisi gibi yolarımızın yeğritilme

"ihtiyar yağmur,, ve yeni tanıdık
larını da "bugünkü yağmur,, diye 
çağırırlardı. Şu halde eski ilgile
rimize yeni resmiğ ilgilerimizi ila
ve ederken bu çok bereket adayan 
sembol kartısında çok hoınuduz. 

Bu fırsattan asığlanarak Cumur 
Başkanı Kamil Atatürke. ve Cu
murluk hükUmetine yeni Türkiye 
hakkında içden dostluk bağlarımı· 
zın devamı için en duygulu dilek
lerimi sunmak İsterim. 

tirdik. Vekalete verdikleri rapo · 
run bir kısmını müsaadenizle ay · 
nen okuyacağım. Memlekette he 
men yeni bir ittir. Bir risale h., · 
linde de bunu tevzi etnıif bulunu
yoruz. Şunu ilave edeyim ki tam 
manasife tekamül etmiş bir eser 
değildir. Fakat esasları konulmuş
tur. Üzerinde dikkatle çahşılarak
tam hakiki ihtiyaçlarımızın icabet
tirdiği şekle mutlaka varılacaktır. 

ıi için biricik gelir kaynağı olan bir 
verginin bir anda kaldırılmasının zarar
lı olabileceğini, memleketimizin dünya
da en az vergi veren illkelerden biri ol
duğunu; halkın parası varken vergi ver
mek istememesinden değil, memleketin 
aavgasına, bayındırlığına, demiryolları

na ve okullara olan ihtiyacının kartı -
lanamsı için verginin lazım olduğunu 
eöylemi9 ve demiştir ki: 

" - Elinize aldığınız her me -
selenin iç yüzüne baktığınız vakit 
diğer memleketlerden ne kadar 
geri ve bu memleketin ihtiyacına 
karşı nasıl cevap veremiyecek 
aciz bir vaziyette kaldığımızı gö -
rür ve başlarımızı önümüze eğe • 
rek yarabbi bu memleket bu mah
rumiyetten ne zaman kurtulacak -
tır diye düşünürüz. Yoksa bir ve -
kil için huzurunuza çıkıp evet ben 
zamanı vekaletimde vergileri kal
dırırım demek gayet kolaydır. Fa
kat o adam huzurunuzda bir sene 
daha durabilecek bir salim fikirli 
telikki edilemez. Ben böyle ada
ma kalbimden muhabbet besle -

Erkanı harbiyenin, milli mü4afa
anm, nafranm mütalaası inceden 
inceye alınarak meseleyi düşün· 
mek, bir karar vermek ve bu k<' · 
rarı tatbik etmek lazımdır. Siyasi 
bir kurum böyle bir cereyanla ve
receği bir kararda zarar olabilir. 
Bu fikrimi bir üye sıfatiyle söylü
yorum. Dahiliye Vekili sıfatiyle 
değil. Dahiliye Vekili vercceğini.z 
kararı tatbik eder. Bu meseleyi 
iyice düşünmeli, etraflıca müta -
laaa etmeli. Ondan sonra bir ka -
rar vennelidir. Karar verildikten 
sonra onu yapacak el bir saniye 
düşünmeden tatbik edecek bir el
dir. Bu hususta hiç tereddüdünür 
olmasın .. , 

Jandarma işleri hakkındaki so
rulara cevab veren lç Bakam. 
mız, jandarmanın yükümlendiği 

büyük ve zor ödevi anlatıp top -
rak işlerine geçmiş; bir çok köy
lerin başkalarının toprağı için -
de bulunduğunu, köylüyü toprak 
sahibi yapıp beslemenin cumuri -
yetin ilk ödevi olduğunu; Tilrki
ye'de bir agrer mesele bulundu -
ğunu ve bu işin günün davası ol -
duğunu izah etmiş; İç Bakanlığı
nın, bütün örgütleriyle yurddaşm 
korunmasına ve baysalhğnu sağ • 
lamaya çalıştığını söyliyerek söz. 
terini şöyle bitirmiştiri. 

" - İşte Baylar, fılan, filan 
yerler kamilen kendi dilimle, di • 
linizle konuşuyor dediğim vakit 
alacağnn cevab neden bu .zama • 
na kadar olmamış, çok geç kalın
mrş olacaktır. 

Hepimiz bu suallere uğnyaca
ğız. Anadolu'dan, toprağunızdaD 
İstiklal harbı neticesinde düpna • 
nı kovduk dediğimiz zaman, ne 
kovdunuz diyecekler. İşte dahili 
işler de aşağı yukarı böyledir._ 

Bu sözlerden sonra İç Batam. 
lıgma aid dilekler reye konmq 
ve kabul edilmiştir. 

Çağın 

Bundan sonra madenlere ge;:crı 
r . . omi Bakanımız, madenler · 
Jen olan gelirlerimizin, 1932 yıhn
.Cla 12,600,000 lira iken 1934 yılnı· 
~ ~ IQQ.0.00 liraya çıktığını, cu
ır.~:l,Fj;;.s.-. qace 500,000 ton kiS -
mür çıkarken timdi bunun 
1,600,000 tona çıkdığmı, Türk kö · 
mürlerinin Tuna boyu, Eğe denizi 
ve hatta Akdenizi tecimel etki 
çevresine almağa aday olduğunu, 
maden işlerimizi yeğritmek için 
hazırlanan yeni kanunun Kamu · 
taya sunulmak üzere bulundu~unu 

de yüzde 1 e indiğini, kliring ve 
serbest liste önce yüzde 31 ike!l: 
timdi yüzde 78 e çıkbjını; itin no
mal giditini aldıfım, 1934ve1935 
yıllarının son üçer aylarının aynı 
nisbette olduğunu; fazla mal aldı
ğımız bir memleketin malımızı 
almazsa Türk malı alıncaya 
kadar parasını Merkez Bankasın· 
da tuttuğumuzu söylemit ve demiş· 
tir ki 

"Yaptı~ız heeaplara nazaran 
milli gelirimiz 1927 senesinde 
1,600,000,000 lira, 1933 - 34 se
nesinde ise 1 ,200,000,000 liradır. 
1927 senesinden 1933 - 34 sene· 
sine kadar vukua gelen yüzde 28 
tenezzül buhran neticesi husule 
gelen fiyatlar tenezzülünden ne~et 
etmittir. 

mem. Çünkü ona demagog derler. 
Halki kandırıyorsun derler. Bu 
memleketin bazı kısımları istila • 
dan kurtulalı çok olmadı. Daha 
13 üncü senesini yaşıyoruz. 
Hariçteki vaziyet malUm. Hergün 
gazeteler açıkça yazmaktadırlar. 
Milletler silahlanmağ·a gidiyorlar. 
Süel Bakanı da burada söyledi. 
Yarın memleketin müdafaası için 

C. H. P. Kamutay grupu lşyar
lar komisyonu pazar günü saat 11 
te toplanacaktır. 

sövlemis ve demi~tir ki: 
"- Diğer esaslara gelince, m;ı

denler, en ziyade devletin elinde 
bulunması lazım gelen bir şeydir, 
veya hiç olmazsa memleket çocuk
larının elinde bulundurulması ge
rektir. Bizim kabul ettiğimiz dev
letçilik prensibine yakışan en gu. 
zel mevzu budur. Bu imkanı gör· 
mekteyiz. Bunun içindir ki tek
nik idari teşkilat yapacağız. Ma
denleri mükteseb haklara riay~t 
etmek şartile, rantabl olanları 
devletin eline alarak bilfiil işlet<'.!· 
ce~ız (bravo sesleri, alkıtlar). 

B. Celal Bayar, devlete ait ma· 
d~n.~erin bakımsızlık ve bilgisizlik 
ruzunden battığını, bugün maden 
ış.letmeye izinli olanların bu iti be. 
nımsemekten ziyade komisyon pe
t.in.de olduklarım, yurdun serve . 
tının sömürülmesine izin verilemi· 
Y':ceğini söyliyerek dış tecime geç· 
mış ve demittir ki: 
"- Şimdi haricı ticaret kısmına 

geçiyorum: 
_ "'undan evvelki kongre toplan-

"- Arkadaşlar; bu paraların 9 
mayısa kadar olan mikdarı 29 mil
yon liradır. Bu 29 milyon liranın a
lakadarlar tarafından elde edile • 
bilmesi için bizim memleketimizin 
malının alınması lazımdır. (Alkış
lar) Eğer memleketin ticareti ha
riciyesi uzun senelerden beri mü.· 
vazene ile kapanmamıt olsaydı hıç 
füphesiz ben de kliring sisteminin 
ve hatta müvazene esasının aley · 
hinde bütün kuvetimle bağırırdım. 
Fakat bizim bu kabul ettiğimiz sis 
tem ve prensip ancak bizim bu
günkü hayatımıza uygun oldu{;u 
içindir ki elimizde tutuyoruz. Eğf'r 
yarın hadiseler tebeddül eder bat
ka türlü tedbir almak icabeder~e 
buradan o tedbire geçmekte hıç 
bir mani yoktur. Ve .gecikir.sek 
ancak ona teessüf edenm. Tıca
reti hariciyemizin seyri budur, 
günden güne inkitafhalin.dedir •. İt 
hacmini artıracak mahıretted~r:. 
lktisad Vekaletinin teşkıl ettıgt 
mütehaasıs bürolardan birisi de 
koniektür bürosudur. Memleketin 
umumi gelirini bu büroya beeab et· 

Nominal rakamlar, fiyatlar ha · 
reketinden tasfiye edildikte miJli 
gelirimizin hacim itibarile, yani 
hakikatte yüzde 13 nisbetinde te
zayüt ettiği anlatılır. Mevzuu balıs 
seneler zarfında nüfus tezayüdii
müz yüzde 12 olduğuna göre mil
li gelirimizin bu tezayüde nazaran 
yüzde 1 nisbetinde artması fayallI 
dikkattir. Zira diğer memleketle 
rin hakiki milli gelirleri buhran 
neticesi olarak nüfusları tezayüdii
nün dununa inmittir. 

1934 - 35 senesinde milli geli
rimizin niıbeti daha çok yüksek o
lacağı tahmin olunabilir. Bizim 
bundan anladığımız mana ıudur; 
bütün buhrana rağmen milletimi • 
zin çahtm• ve istihsal zevki, ener
jisi asla kırılmamıştır. Biz .bu gay
reti tasvibinize iktiran eden ted -
birlerimizle koruyabilirıek, kıy
metlendirebilirsek, demek ki refa · 
ha yaklaııyoruz. Ve milletimiz de 
buna çok layıktır. Sözüm burada 
bitiyor, arkad&Jlar. (Sürekli alkıt
lar}. 

500 tayyareye ihtiyaç görülecek 
olursa şoselerimizi, yollarımızı şu
raya buraya tevcih edecek bazı 
tedbirler almak lazım gelirse ne 
yapacağız. Kime müracaat ede -
ceğiz. (Millete sesleri) Millete. 
tabii o millet bunu vermek ve 
yapmaktadır. Bunu paraya tah -
vil edip zaten para darlığı içeri
sinde yaşadığımız bu senelerde 
paraya tahvil etmekte müşkülat 
çıkarırsak yarın o yallan yapacak 
millet bulamazsımz. Bu hususta 
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İller özel yönetgeler komisyo
nu bugün Kamutay Genel toplan
tısından sonra toplanacaktır. 

~ = -

TIJHK 
(,:l)( ~UKI ~ARI 

T 0 R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazdınız 

Tayyare Cemiyetindeıı: 
Cemiyet Genel Merkez Kurulu 19 mayıs 935 pa

zar günü saat 16 da altı aylık toplantısını yapa
caktır. Üyelerin cemiyet merkezinde bulunmaları 
rica olunur. 

DQn.tlJ •t yırışlarıml•n ilcJsl ve ywırrşlarda bulananlardan bir grup 
' 

(Yazısı 3por aayrfamudads~ 



MYIFA 4 ULUS 

Yabancı gazeteleıde okuduklarımız. 

Büyük ulusların asker kuveti ne kadar? 
• 

tlnlU atm.ın kamutanlarından ge • 

:ııeraı T .uderırlod y~tmit y~ma b~tığı 

IÖA llÖylediii bir .öykv& demittl kl: 

" -- Bl%gün t.krar kılığını ıırtmıa 

atdıf ım eski orduyu, h«n de yiikümael 

.akerliği b'bul eden yeni ordu.yu dllşll· 

nerek ılnvanç duyuyorum.,, 

Almanya, kendisini Versay andlat

masının kösteklerinden kurtararak bu 

yilkümsel askerliği çıkannakla on ıe

lk!zinci asırdaki fransız levee en masse 

~rneğine uymuş bulunuyor. O aaman 

Napolyon, "artık ayda 30.000 kiti har

cıııyabilirim,, demişti. 

1870 yılmdanberi ingilizlerden baf -

b bütün uluslar aakerlerini yetiıtir • 

mc'.k için uzun boylu emekler harca • 

maktan geri durmuyorlar. Böylece ge

dikli askerlerle yedek askerler, ordu • 

larm eski sayısıru iki kere artınnış ol

dular • 

Bugün Almanya, elini, ayağını bağ· 

Jıyan bukağılardan kendisini kurtara • 

rak yükümsel askerlerle büyük bir or 

du yapıyor. Bu durumda ıbulunan baş

ka uluslar da bu yoldan gitmek istiye· 

ceklerdir. Avusturya. bunların arasında· 
dır. 

Son yıllarda ordularda Jnsı.nlardan 

fazla makineler önemli yer alınrı bulu

nuyorlar. 

Onun için allablanmıt eunetler, bü 

:yilk ~ri umulmıyac:ak derece. 

de ualtılm?§ bulanuyor. 

Almanya. Fransa, Rusya, Avustur· 

ya Macaristan ve İngilterenin barıfta

ld orduları topa 1920 de 1,630,000; 1921 

de 2,725,000; 1934 yılında ise 2,543,000 

kiıi tutmuştur. 

(Litereri dayceat • Amerika) 

JAPONYA 

Ordusu: 225,000 

1913 de 250,000 

idi. 
Sava~ •amanrnda 

~a sayı 1,000,000 

li~ye çıkar. 

RUSYA 
Ordusu: 960,000 

1913 de 1,290,000 

Sovyet Rusyanın, ba.-
rı§ zamanı ordusu ko
layca savaş zamanın· 

daki gibi 2 milyon a.s
kere ~rkarılabilir. Bir 
yılda :1ilah altına alı

nan acemi erat sayısı 
1,200/)00 dir. 
Bunların 800,000 Jd. 

ıisi askerlik hizmetini 
görür. !ki yüz altmıı 

bini iki yrI hizmet 
eder. Geri kalam mi
lis hizmetine alrnrrlar. 

lTALYA 
OrdU3u 600,000 kip 
1913 d• 304,612 

1914 doğum.hı 100 

bin kişi son zamanlar

da silah altına çağrıl· 
mıştır. ltalya, bundan 

başka beş sınıfı daha 
silah altına çağırarak 
ordusunu 1,500,000 ki
§İye plrarmak dileğin· 
dedir. 373,000 faşist 

milisleri bu saymanın 
içinde değildir. Bun· 
dan ba§ka askerce ör
gütlenmi§ bir takım 
kurumlar da vardır ki 
bunlarrn sayısı da 92,IJOO tutar. 

AMER1KA BlRLEŞlY 
DEVLETLERl 

Ordwıu: 165,000 

1913 de 921XJ() di. 

Asker sayısraı artır· 
.mak lçin yetke veren 
karar yeni frnzalan-

mrştrr. 

1920 ulusal korun
ma yasasına göre A
merika ordusunda ilç 
küme bulunur. Bun
lardan biri sürekli or
du, bir kısmı ulus:ıl 

koruyucırlar, üçüncüsü 
de gereğince silah al

tına alıncak yeti~ti· 
rilmiş yedek kuvet

Jerdir. 

FRANSA 
ordusu: 644,000 

1913 de 790,000 idi. 
Barıı umnanında 

•ilab altında bulunan 
JO fransrz tümeni he

men 20 yedek tümenin 
•ilah altına alrnmasile 
birden 50 tümene çı· 

lranlabilir. 

Sava~ hazır, yetiı· 

tirilmiş yedeklerin sa

yısı 3 milyon tutuyor. 

Askerlik süresi son 

~amanlarda iki kat ar· 

tırrlmr.ştır. 

ALMANYA 
Ordu.su: 
Kestirmece: 500,000 

191J de 791,000 idi. 
Son zamanlara ka· 

dar alman ordusu Ver

.say andlaşmasının, 

hDkmü altında her bi· 

ri 12 yıl silah altında 
kalacak 100 bin kişi 
idi. Artık Almanya, 
10 yıllık bir süre için 
bir yrl sı1ah altında 

kalacak 400,000 kişilik 

bir orduya iye olacak
tır. Hücum kıtalarr, 

milisler, asker polis
ler de saymaya katılacak olursa o za-

man 1935 alman ordusu 700,000 kişiye 

pkar. 

lNGILTERE 

Ordusu: 140,000 

1913 de 112,000 idi. 

Hiadistandalci ordu 

bu sayının dışındadır. 

Savaş zamanında 125 

bin yedek asker de si

lah altına alrntlır. 

Bundan başka tek· 

nik U{_manlarrn sayısı 

20,000 kişi tutar. 

Kara ordusunda 

132,000 asker vardır. 

B. Lavalin Va11ova yo1cu1uğu 
Tan gazetesi 12 ve 13 mayıs tarihli 

aayıJarında, leh - fransız anlaşması • 
nm geçirdiği türlü evreleri inceledik
ten sonra B. Lavalin Varşovada B. 
Beık'Je yaptığı konupaları ve çıkarı 
lan resmig bildiriği çözelemektedir. 
Bu ik.i yazmın başhca parçalarını alı

yoruz: 
.... Hür Polonyanın dirilişinden son· 

ıra (Yapılan fran ız - leh anlaşmasının 
lüzmnluluğu, alman nasyonal - sosyaliz· 

ıninin barışı hôtlcdiği ve i~birliği sı -
yasasına bağlı kalan ulusların genel gü 
'ftnliği örgütlemek için son bir çabalaı
ma yaptıkları bu önemli zamanlarda 
belli oknuştur. 

Atısımn doğuya doğru yayıl· 

makta oldubunu duştlnen panjerma • 
niat bir Almanya ile, kendi devrimci 

eğlimlerinden bafka batı tarafında 

9Inularını alınan hücumuna kartı ko • 
rumağa çabalıyan SoTyet Ruaya ara • 
unda bulunan Polonya. coğrafik duru 
mu dolayısiyle, çok uyanık olmak yü -
kiimündedir. Polo~m baJka herhan
gi bir ulustan 5ok barıp ihtiyacı var 

au ft o, herhangi ba§b bir dev
letten 5ok, güvenliğin emin bir tarz
da garanti altına almmaaiyle ilgilidir. 
Onun için VllfOva hiikümetinin. Fran
'8Jlın İngiltere Ye İtalya ile birlikte, 
Drtaavrupa ile doğu Avrupasındaki du 

u durlaştımıak iç;in yaptığı çaba -
alara ilgi göetermemcli, güçlükle 
şılabilen bir ,eydir. 

Harbeonraı5ınm pek çetin bir çok 

1111 ı ma dayanan bu fransız - leh 
lnl ma giıvenenJer için zaman za 

ma umusalarla dolu olan bir geçmiş -
ten bahsedecek değiliz. Bir luğlaşma 
nm de~eri, biribirlerine karşı a -
çrk yük.enler altına giren hukümetlerin 
bu bağlaşmayı karşılıklı bir güvenle 
taptarken gösterdikleri zihniyetle bel
li olur. Bu güvenin1 Varşova kabine

sinin Almanya ile biı saldmşmamak 
anlaşması yaptığı gündenberi ortadan 
kalktıgını söylemeliyiz. Leh - fran -
sız ilgilerinin iyileşmesine sevinenle
rin birincsi olan Fransa, bu iyi1eşmeyi 

Berlinin buna hiç yanaşmadığı ve Var 
şovanın da bunu çekinerek göz önünde 
tuttuğu zamanlarda hazırlamak ıçın 

uğraJ1I1ıştı. Onun için, bir kaç aydan
beri içinde bulunulan bu ortünçlüğü 
ortadan kaldırmak gerekiyor$Iu. 

... B. Laval yolculuğunun doğu AT
rupasmda barışın birge olarak örgütlen
mesi olduğunu ve fransız hükümetinin 
diplomatik çalışın.alarmın ulusların bir 
birlerine gerekli olan yakınlaşmasını 
kolaylaştırmaktan başka bir gaye güt
mediğini söylemittir. 

.. Bu aözler gayeyi açıkça anlatmak 
ta ve buna varmak iç.in kullanılan me-

todun ne olduğunu göstermektedir. 
Lehli er alman - leh anlaşmasına uy

gun olmıyan bir 11yasaya sürüklenmek 
ten korkuyorlarsa, bu sözler onları e
yice inançlıyacaktır. 

.. Rus • fransız anl~c;ması fransız -
leh ilgileriyle sovyet-leh ilgilerinde hiç 

bir değiıiklik yapmadığına göre, bu 
palet için Varşovac!a gösterilen çekin· 
genlik anlaşılmaz bir şeydir. Varşova 

aytarımız iki ay önce bu pakta kar.p 

V arşovada ileri sürülen kanıtları ob • 
jektif bir tarzda anlatmıştı. Bunlar e
yice gözden geçirilince yanlış oldukla· 
n w ruı - fransız paktının iyi anla • 
tılmadığı görülür. 

••* 
Cumartesi akşamı çıkarılan bildiriği 

yakından incelemek ilgen olur. Bildi
riğ konuşmaların içtemlikle yapıldı

ğını ve bu sıralarda iki hükümetin 
dikkatine çarpmakta olan başlıca ge • 
nel ve özel meseleler üzerinde yapılan 
oylaşmaların güven içinde geçtiğini 

göstermektedir . 

... Her şey anbhyor ki iki dış ba • 
kanı kotarılmaları en çok, Fransa ile 
Polonyanın barışı pekiştirme zihniye· 
tiyle yapacakları işbirliğine bağh olan 
bütün ~seleleri, lüzumlu olan bütün 
açıklıkla gözden geçirmişlerdir. Çün· 
kü bildiriğ, yapılan incelemelerin 
karşılrlı:b bir güven ve iyi bir anlaşma 
ile yapıldığım ıöylemekle kalmamak
ta, bu incelemelerin, iki bakanın ban
§ın korunması yolunda yaptıkları ça
lı maların birbirlerine uyduğunu an -
J;ı "lak imkanını verdiğini de ro,-ıemek
tedir. Avrupada güvenlik ve barışın ko
runması ve bu gayeye varmak için kul
lanılan metod üzerinde anl3ı§mış ol • 
mak, A vrupada yapılacak bir da, anış
ına sıyasası için c.iddiğ bir temeldir. 
Bu sıyasa zaten Fransanın son aylar
da yaptığı çalışmalar arasındadır. 7 
ikincikfinun tarihli fransız • ingiliz 
anlapası ; 3 f" ut tarihli fransız - in
giliz birge biJdiriği; Stresada fransrz, 
ingiliz ve İtalyan hükümetleri tarafın
dan verilen kararlar; uluslar sosyetesi 

1 
1 

Almanya ve bava ., 

anlaşması 
Berlinden Londraya ulaşan haberler, 

alman ordusu önderlerinin Avrupada 
ileri sürülmek ve üzerinde ııırar edil· 
mek istenilen silahlanma programına 

pek yanaşmak istemediklerini bildir
meKtedir. 

Bunların Almanya tam silahlanır
ken böyle kendine karşın bir hava ya. 
ratmasmı akıllıca bir ıey bulmamakta
dırlu. 

Bu oylar Almanyanın Avrupada 

yeni ve değifilc bir 11yasa güdeceğini 

gösterir diye alınabilir. 

Almanlar, Londra bildirisinde Lo

larno paktını imzalıyanların bir hava 
anlaşması yapması hakkında ileri sil· 

rülmü~ olan önergeye bugünler-Oe bU. 
yük bir önem veriyorlar. 

Bu konu iki aydan beri İngiltere, 

Fransa ve İtalya hükümetleri tarafın

dan incelenmektedir. 

Hava saldırışına karıı karşılıklı bir 
yardım paktı yapılması ilk ileri.ye SÜ· 

rüldüğü zaman. bunun yanmra bir de 
hava kuvvetlerini sınırlandırmak prog
ramı yapılmak eeas tutulmuştu. Bugün 

de bunda değişmif bir taraf yoktur. 
Fakat Almanyanm hiç dtimseye da. 

nışmadan kendi başına havada, .karada 
ve denizde silahlanma kararını alması 

ve iıe girişmesi durumu değiştirmiştir. 
Bundan başka hcrva kuvvetlerinin 

en son sınırı ne olmalıdır, bu da düşü
nülmektedir. 

Benim öğrendiğime göre - bugün 

aşağı yukarı, Fransanın elinde bulu-' 
nan uçak sayısı olan - 1600 uçak ln· 
gilterenin en az olarak ileriye süreceği 
bir ıayıdır .. Bununla beraber Almanya. 

nın son günlerde takındığı durum, bu 

alanda ~ni anıulual güçlükler ortaya 
çıkarmıştır. 

Anılması gerektir ki Cenevre'de 1933 

yılında gene hava kuvvetlerinin 11nır· 

lanması konuşulmuş ve sivil uçakların 
el çabukluğu ile savaş i§lerinde, a.ilel 
işlerde kullanılmaması da bir dUzen al· 

tına alınmak, bu yolda bir sistem ve 
bir pliin yapmak düşünillmüştü. 

O zaman ingiliz hava bakanı Lon. 

donderri de bunun için bir takım pro· 
jeler vermiş ise de o zaman Cenevrede 
bu ıistem ve plan ba§arılamamıştı. 

Bir taraftan da İngiltere hükilmeti 
hava kuvvetlerini hızla genişletmekte. 

dir. Böylece ilci yıl içinde en llf'lğı ha
va kuvveti 11nınna vannak amacı gü

dülmektedir. 
İngiltere, kendine gereken yeni u· 

çak tiplerini elde edebilmek için yaban. 

cı pazarlara başvurmak yükümünde kal-
mıyacaktır. (Deyli Telgral'tan) 

paktına ve Lokarno anlapnalarma eyi· 
ce uygun olarak yapılan rus • franaız 
anlaşması ve aon olarak fransız • leh 

ilgilerinin timdiki aydınlanması, barı· 
§ın örgütlenm.esi için yapılmı' bir 11ra 
önemli yüğrümlerdir. 

- Franau elçiliğinde verilen aqam 
yemeğinin sonunda BB. Laval ve Bek 
tarafından ııöylenen sözler de bu umu· 
du kuvvetlendinnektedir. 

Konuşmalardan elde edilen &.onuçla
ra gelince, soravlı bakanlar arasında 

yapılan konuşmalardan çıkan sonuçlar 
etkilerini ~4ce yapmadıktan 10nra bun 
lan ilan etmenin doğru olmıyaca.ğı ko
layca anlafılır. Bununla ıberaber. ba
zı beldekler ıu 11rada elde edilen it· 
yin ne olduğu hakkında bir fikir nre
bilmektedir. Her ıeyden önce B. La -
valin B. Bek'e, fransız • rus paktınm, 
Fransayı Polonyaya ve Polonyayı kom 
ıutarına bağhyan anlaşmalara aykırı 

olmadığı:u inançladığı ve bu paktın, 
Avrupada güvenliğin örgütlenmesi için 
önemli bir unsur olduğu hakkında söy
lediği sözler vardır. Bu sözler, Varşo
vada görülen ve herhalde metinlerin 
yanlış anlaşılmasından doğmuş olan 
bütün çekingenlikleri ortadan kaldıra
caktır. 

Lehlilerin şimdi, rus - fransız an • 
}aşmasının leh • fransız bağ1aşmasını 

degiştirmediğine ve bu paktın leh - rus 
saldınşı:nama paktiyle ve fransız • leh 
anl3f0UlSiyJe bir uymazlığı olmadığına 
inanmaları, onları Avrupada Fransa ile 
daha geniş bir işbirliği yapmağa sev
kedecektir. 
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İt;tJarlalılar kuı uJ
tayı kutlarl ... t n 

Kaytaklığr da ilruİ} orlar ve 

yenlrş )&nkular.m di.i;whiirrH' ini 
hsti yorlaı·. 

Isparta, 9 Mayıs - Bu ~ah lsp .. r· 
ta çok heyecanlı günlerinden birin. ya· 
tadı. Büyük Kurultayın :ı~ılruaıını lctıt· 
lamaık için Halkevinin geniş aalon c-ta 

ve çevresindeki parkta toplanan ~nç, 
ihtiyar, kadın , erkek binlerce lspn~talı 
toplanmıştı. Burada söylevler venldi, 
toplu konuşmalar yapıldı, Kurultay 
kutlandı, kaytaklık ilendi. 31 mart kay· 
ta'klığrna karıcıan ve Şeyh Said ayak n
masmda ilgili olan BediUzzaman adlı 

serseri sekiz yrldanberi lsparta'da otar· 
tuluyordu. Bu sekiz yılın dört yılını 

Barla kamununda, geri kalan zamanı da 

Isparta'da geçirmişti. Bu adcım kendıni 
çevt"nine büyük bir tarikat sahibi, dün
ya işlerinen uzak, koyu bir dinci olarak 
tanıtmak istemiştir. Ancak bu bayagr 
hareket arkasında, içten içe çevresine 
kendine bağlı insanlar toplamak isteği 
vardı. ltıparta'nm uyanıklığı dolayısile 

burada sekiz bin kişi içinde bu adamın 
peşine ancak dört kişi katılmıştır ki buıı 
lann birisi bir bunak, diğer ü"ü de za· 
v.allı şaşkın kimselerdir. Ancak bu ka
darını da kendine yeter bulan ve 1ç Ba
kanımızın dediği gibi mayalı bir kay -
tak olan bu Şeyıh şurada burada atıp tu· 
tarak sarf insanları kandırmaya çalışmış
tır. 

Uyanık polis ve tUze zamanında işe 

el koymuş, hem kaytağı, hem de ona 

uyan budalaları tilzenin eMne vermiştir. 

!aparta halkı, bu hadiseden duyduk· 

brı derin tikabıtiyi göstermişler, ve bu 

hlalerlnJ yf1ce orunlara bildirmişlerdir. 

Çekilen telgraflardan birkaç satır: "Ha• 

disenin mahiyeti eu1en seviyeleri dil • 

ti1k ve mayaları bozuk bir kaç şuursu .. 

sun din ve tarikat perdesi altında bu a· 

damın fğre~ taaarlarına kannuı olma• 
911\dan ibarettir. 

Iıparta balkının alnı açık, vicdanı tc• 

mhr, saygıları ıuurlu ve inanlıdır. Ie

parta ulusal JcurtulU§a ilk günlerde ka

tılmış ve en önde çarpıfmıştır. Ulki1 
ve rejime beğhhk amaçlarından he~ 

.umarı bafllrıla çıJanıştır. Isparta halkı 

ulusal aavllf günlerinde ateş ve kan 

içinde kazandıkları ~iz adın herhan .. 

gi fllphe bulutu altında bırakılmasına 

katlanamazlar. Bu biditenin btitün ı.. 

partahları ve gencliği ıuçlar gekil ve 

surette yankulattırılmuı üzerine burayı 

tcreflendireıı lç Bakanımız sayın B. 

Şükrü Kaya her JCYi *endi gözleriyle 

gördüler. Bu h&dMeniıı hakikt mahiye

tinin ve iç yiiziinUn bfitUn yurda bildi· 

rJlme&inI dfliyor. ~e yalvarıyoruz. Ö· 

nemli bir polia hadi&esinden başka bir 

ıey olmıyan bu hadieede.n dolayı §Üp

he altında brakılmayı kabul etmiyoruz . 

Isparta gencliği cumuriyet ve rejime 

Işık birer Kubilay'dır. §imdiye kadar, 

büyük Önderin açtığı yolda yürüyen 

Isparta halkı gene aynı yolda aan vo 

başla yUrlirncktedir.,, 

Bu telgrafa bütün balık oruntakları 

imza koymu9lardır. Toplantıda ilenlemc 
telgrafı okununca hallı heyecanla buna 
lı:atılmıttır . 

ANKARA RADYOSJJ 
Bu alı:pnki program fudur.ı 

19.30 - Sporcu konutuyor 

19.40 - Musiki: 

Mozart Larghetto, 

,, 2 Menuet 

Keman: Necdet Remd 

Piyano: Ulvi Cemal 

20. - Edebiyat uatıl 

20.10 - Mu.iki: 

Brabms 3 Lied 

20.30 - Dam mnıf\; ... ( 

Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

20.50 - Habuler. 
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Deşardan ge 11en son duyu~lar 

Çek - sovyet paktının 
içyüzü 

Parıis, ili (AA.) - Ymi Sov -
.tet - Çekosle>va .an'Jaşması hak
kında :fıra:ıtSll pzebeieri bir şev 
yazmıyorlar. Yalnız Övr garetesi 
bu paktın Çekoskwakyaıun Fran
scw,a bağlı kaldığını ve. V.. paktın 
arkasında yalnız Çekoslovakyayı 
değil bfrttin Kil.çüıkAndlaş111a dev
lc.tlerilıi görmek wım gcktiğini 
yazmaktadır. 

DAt~-li'ilK lllll'l KLAR 

Varşovaya giden alman 
süelsalgm 

Bertin, 11 (ıı\.A.) - General 
Göring V-arşovaya haı eket etmiş
tir. ~aberinde piya~ Gene~li 
Fon Loç, Annral Viçel, Ha" Ge
~rali Vıeftt, Albay Bodennç ve 
Bınbaşr Fon RMftan katmç bir sü
el alirt vardır. Göring4in PoJon· 
yada bulunduğu •ırada Polonya 
A!bayı Moralski mihmmd..trğı -
Dl yapaı:aktrr_ 

lrak'taki azıma bastırıldı 
Bağdad, ti (A.A.) - Orta Fı

rat bölgesindeki kan§rkhklar ~in 
çıkardan ceamiğ bildiriğ, bütün 
ilce k:iyla: iuüı hikiiimetill tmntro
Ju altmda toplanaClldarm tôyle -
mektedir. Ailmh=-a, Sanahim 
illniııdeki oymak ı.p-ı•n ile 
Ciiğer azıyan Jideder WiJrihnet it· 
yaf'larma teslim "olmuşlardır. 

Avrupa birliği kongresi-
nin bildiriği 

Viy-, 17 (AA.} - Avnıpa .... , ............. ~ 
mışbr. Bu bildirijde Judıin ve 
~wupanın kesia olarak yıkılmaat· 
nın öaiiDe geç.inek ıUBllCİle eko
DOIDİk bir A..,._pa bloku kurulma-
11 istenmektediz. 

Bildiri.ide, .Awapanm acunun 
ekonomik bloklarına kartı arala
rırula anl8§1Da bulıuıaa 26 ae~ete 
ayrılmıt bir haJde bulunuasmm O· 

nuıı yok olmaya dojru yürümesi 
demek olduğu bildirilmektedir. 

Bilc!iriğ, Avrqpa birliğinin ga· 
ye1erini yeni baıtan an1atmakta . 
dır: Bir federa! !ıakem cJivanı VÜ· 
cude getin1melİ, askeri ittifak, 
g:-~riik birli ı?i. 

B. Eden sovyer - .alman 
anlaşmaz!ığmm scbeble

rini anlatıyor 
Lmıt1ra, 17 ~A.A.9 - Lord E

aen Londradatri iMT diyeorimte; 
:gez;'teri .,nacunda anNlusal peli· 
tika meseleleri etrafındaki duyuf
tamn Wl4atmı! 'vııe ıie•iftir ki: 

''- Avnmpa dw DUD pçılitk-
1Fri çolc önemli olmalcla bera'ber ' 
her ulus, ödeviDi ,...,._ ar ... 
)aşma yolu bulmak imlcinı da var-
dır a Edea, •oa ._,_... öBe1111i 
ıllidi..min J tubat Framıs - ı... 
.- an1.,...ıAJS oLMrj1IDll .belirt· 
elden .oum; Mmaayama duru-

. ..ı. ..1_....: •• :.. ki: 
ılllllDa seç.arca .-.....- ı 

"- .Eieı' Beninde .Ança ... 
l'Jf u ha,...Hığı için mi;.het bir 
wwç alınmadı ile bum• ad>~i 
Almaııyanm u1nılar .oıyeteame 

zebDe7i mememe.si vıe 550 bin ki
tilik l>ir .orduıu buJ•••asmc1a 11-
.rar .etmeaiaır4 Alman_yanm ıilila
lar lıakkmda bir anlqma yapılma
sını islemesi bant için 'bir hzenç
br. Fakat Almanyanın bu iateli· 
.niıı ~er~ dejeri .bir mur~rı 
kabul ve geael bir anlatJDIW'a lojik 
w.. ,.-ı Çıkma 90lll'& tıem. '!~ 
caktır. Eier Almanya 550 kıtılık 
bir wda ıüzeriuft ısrar edene ÜÇ 
~ tıatr .. eıPWi ....... ıt.it' 
-.w.- bMI ~D'. .•'-'Af'•.__.... deja A~ 
ile iJaili olu ~ ileri .ti· 
.rere1' iatiyor..,, 

B. Eden sözlerine töYle devam 

garanfis:ini ağlaınaldadır ve laer 
' ikisinin,: .A1many.adan yana oları 

garantisi; Fransa ve Belçikayı 
sa~adığmdan daha az deği1t!ir.,, 

B. E4en bunaaa sonra İngilte 
l'enin ufusbn· sosyetesi an1aımau
m Titıza etmeme tekkalma pofüt
kasmm ıömü'fmüt olduğunu anlat· 
'llllf, ayn ayn bağla,malar ~ste
miain c1e bugünkü güçlükleri ye -
nemiyeceğftH bi1dirmif ve 9Ml an
lqlt-careıM olarak 'lıluılar 'IOB)'eteıi 
çıel'Ç'İ.eııi içinde k•llektif 'bant siı
teminin kalaığını söylefWİ!tİr. 

8. Eaea cJemittir ki: 
"- Bu sistem biir takım ödevler 

yiildemelCtetlir. Bizi çok ,.kmdan 
ileileJıen bMı A vrupaımda, bar
Wn ia .. ee .-çmek için, kotlektif 

•• .....l!I_ • 1 • )" k d guvemıı& - .._, uzumu a ar 
lmwvetli olmazsa t,u iti J.tamıaaı
aa •-kin ~- Mesele yeniden 
yükümler almakta değil; almanla· 
:n .tam olarak yerine getirmekte
& Unubn•malıdrr ki k.Uektif 
giiwenlik otoritesi, ıaldll'lllak bti
,en her hangi ıbir devlete kartı e · 
&İcİ bir kuvvette •imalıdır.,, 

B. Ec1en cliyevini töyle bitirmit
tlr: 
•- Biz hi, bir ulusa kartı de

iiliz. Fakat bal'Jfı kuvvetle boz
mak iatiyen kim olursa olsun ona 
Dl'fl olmama lizımchr ve o1aca
gız. O 'Zaman bizim daima ~o1-
Jektif aiatem tarafında yer alml§ 
olduğumuz görülecektir.,, 

:Bölgenin verdiği boykot üzerine iıki 
a;ıydar ayaktopu alanında göremediği -

nıU Çankaya dün ilk -vıınunu Demir • 

..,-la yaptı. Ankara ..Birinciliği için 

y.apflan bu karşılaşmaya -Çankaya B. ta

lmmnı çrkannıştı. Birimi takımdan bir 

kaç da tanınmıı oyuncu vıardı. Demir • 

ıporda yeni bir kaç aprocu rördUJı:. 0-

JtWWn yarğıcı Ankara Gücünden Hik· 

met'1ıi. KartılıJı:lı IOJUM kalan akınlar· 

llır .bu oyun sayı yapmer\an beraberi~ 

le iıittıi. Demi rapor tüdige uygun takım 

çıbnnadığından yeni1mit sayılmak • 

tak. 

Bundan eonra Süel Fabrikalar di • 

rektörü ve Ankara GUcU Xunımu 

onuraal batkanı Genu.al Ey~ orta

ya koıyduğu kupa için Aabra Gücü w 

Qmkaya A takımları oynadılar. Y-.ısç 

•llıafız Oicindea İmürli İllaadı. 

tJri yöMhı tlkınJlan Una ,CSJ'le t* -
tılar: 

ÇanJı:a,.: - Veman, Gui, Fuad, ı. 
lrender, İbrahim, Nihad, Muatafa, Ab • 

duJ, Orhan, O.mor, Osman. 

Ankara Gildi: - Natık, Salih, Ri -

.... &wec, .&emiG. l'uam, Abdi, Ali, 
Mmaffer, 'Samim, BiW. 

(Oyma iç"inae Yunua blr kua pç11r. 

eli. Elinin üstüne cfütttl, burJı:uldu. '() • 

yunclan çiktr. Yedne Mehmet girat O 

10laçık, Bilil orta yardımcı oynadı.) 
Birson.ıya B. Edenin 

cevabı: 'Sonu sayı olacak U.k akım Aebra 
Gücü ~ptı. İldnd .dakiJıaaa AY .,.a.. 
.-1 'bk •UrUfle Oub1- hh-m uı.r 

indi. T<1>u • -a .. wrM. O ta .lıoı 
ıarı aumk -ile 111G1rdı. B-~ 
şılık Çanka)ıa •" ı ,_..nm tısıUm ~ 
dan bir alaa yapta. ~ Allmı'un ba • 
tiıYle Ankara ~ h' ' preceJc p 
bi oldu. Fakat N.S pılE .-.ı bir tu• 

tufla bımu k--*. 
tki taıllf • dm laJr ._..ftdc oy .. 

nıyorlar. Akm:lar !lep 'bl'fılıkh oluyor, 
20 inci laJı:ilrada kaleye yakın bir yer • 
de yarfıç Güce oua v:wupa verdi. te • 
rabim'jn fUtU ıkaJe diretfne pıparak ge• 

ri düttil. AH Rba yttiytt ~ larrtar<k. 
Top Çaatup bloeine ,...... tifdl. Al& 

kaptı ve dmU ai*l Gir pıt -~ 
Bunu dı aynı e1imdfikle 11.flıMAll tutta. 
BUJMian .o... Ki w.afa ela &nat1al' 

dilftil. 'Fakmt 9IJ'l ~- I'op 
dunmdan ..yuamlwrw eUeriae •ii • 
yordu. Yartaç mrlsı c:eap..trrıyaır, 

bir &araftan a. hep ıtaç ,.,...._ Birİll· 
d hilUm l>IJtece bitti. 

Jlııincl bölümde .çuu,a,yı &aba can
h gördak. °°' cer bu canlılık Jı:arıı • 
anda (Col) 7ecwmijee .buau AıU .Hin· 
ya borçludur. Yeclitaci dakikada Muzaf
fer kaleci ite karJı karpya kaldığı hal
de topu ağlara ubraaliiı. 30 WM:U .daki
kıada da Natık tuttuğu topu elinden ka· 
çudı. Omer yetişti aldı. Fakat dışarı 
Atta. Soa c1a1dkalarda All'nm, 'herke • 
ü Fi olduğunu aandığı bir atJlı kale 
dkqine çarptı, geri n&ıcfli. 

Genel ~lifiyle oyun, aeyredm
Jer.i .alaaa bağlıyacak kadar güzeldi. tkf 
taraf da iy.i aymuh'lar. Yartıç tbun da 
oyunu çığırmdlm 'Çlbnmılb. Sert oy • 
attırmadı. BCSlgmıfsfn Vi bir yvgıcı 
..,lc1afun• ~raı. 

etmiflir: 
"- Ben hiç bir memleket gör

medim ki orada Sovyet Ruıya ka
dar açık konuıulmuı olsun. Sov
yet Rusya daha bir çok pllar ~ İf· 
lerile uğraıacakhr. Ah=..,. ile 
So.yetlerln - ......... fa. 
giltere ile l.nç.. -- bdardır. 
Hele A....- cü; a• iimerinde ö
nemli 1Nr ..ı -.ynayacak kadar 
kuvvetli t.ir Lelüıtanm kurulıııa
sı; ~ hTfl Sovyet!eı-in 
bir ..W-.nı coğrafik imkan
sızlık .. ime l'etirmiftir. Bu ve~-

L'ondra, 17 (A.A.) - Amele 
pattbi ..,.1ınl&Tından 8. Tbomas 
Nillia1Dn Aldhülj'anın uJualar IOI· 

yelesinden çekilmesi dolayni!e 111-
gilterenin Almanyaya kartı olaa 
yükünlerinden kurtu1mut olup ol • 
madığı suretinde sormuş olduğu 
bir sorguya cevap veren B. Eden, 
~dahavL.h-....-... i 
tiyelerinden old-.iu ve ı..ntere 
lıüldlmetinin Lok.-no paktını imza 
etmiı olan devletlerclen biriıinin 
uluslar aoıyeteain•en çe"kitmesinin 
diter imza etmiç devletleria yükün
lerinin ortadan kalkmasmı sonuç· 
le __ 9mflm ıöylemittir. 

Dünkü at yan§lan çok güzel oldu 

ğer ~ ötiirii Almanyaam ıırTKOSl..OVAKYADA 
air Sovyet aa1dlnmı karıısmda vı:.. 
b.imak bJ& .J.H. görmek 
çok güç;... Ciiwmi hhmlDllan 
kJrkusu o1• ----~ ..ı..ı 
cak en doğru yet; •' ' r IOl,.a. 
sinde yerini almak ve böylece lml
iektii p.•ertlen .... lenrmkbt..., 

B. Beneş Moskow'ya 
gidiyor 

PerJembe gUnO yağa yağmur yarlf 
ver.ineki tozu bastırmıştı Kotan atlu 
da aeyirci1er kadar aoflana&lar. Yanıt 

re idi. Yarıp yazılı bet taym hepal 

koıtu. Birıe bahate en çok B. 'Rli.stem

ln A:yhan'ı ile B. Salibin Alemdıaırma 

oynamyorda. Keju ~ok b~canlı oldu. 
Sc:ıa ınetreleııde ll. SllııiJdn SemiıwıMi 

-pk ku...-11 bir hücumla birindlfli B. 

Şemtettin"in Makbulö &incilifi kazan· 
-attar. 

Uçüıu:ll Koıu: 4 ve daha yukarı ya .. 

taki yerli yarıkan ve ankan arap at vo 

Kıarakl.- için handı"lalptı. Ve uzıR\ığı 
1800 IDlltr'e Hi. B. Rııc1wwww 1h1ran '8-
mindeld atı 9nlhdw1eıiw gere tapb~ 
fazla dtiloya TajWll 1birisi olc!u. tJrin. 
dliP Ünlü aldı. 

Dirdünc:I lt.OfU-: 3 "ft -taba yakarı 

yaştaki anbn mgftb at ft lmraJdar 
isin ve uzülıfı !100 metre ıaı. Bu ko

fU Markiz ile 'Barç araamc!a bir bo "' 

iutma olacağını umanlar yanıldılar. B. 

"'-ed'in Erol'u _sok ,gllzel koftu. Az 

bliı Barçtan üünciJiği alıyordu. B. 

Akifü .Mar'ki.z'i 2 dakika 19 buçuk ... 
.... ı.irincl oldu. 

B. Eden bunhn soma hmbden 
önceki durum ile bugünkü dun. "' 

Almanyada süel terzi arasındaki aJl'lllllan beliıtes ae. 

.Pntc. il? (A.A.) - lotf"d: -
Çekoalo+akya andlaşmamıa im • 
nmndm m Bay Benes, B. lit
vinora bir telgraf göndererek 
hopıudluğunu ve yakında Mos -
kova'ya gelmesi iıktimalini bildir· 
miıtir. 

tklnci kotu: S ve daıba yukarı 781" 
taki uıbn illjiliz at w braJı:lwa llan

dikÇ jeli. u zaklııjı .2000 metre Jdıi. Ba • 

ym Bins'in Barç iıımi11B1d ati 116rdün· 

cü 'kOfuyu 'kopcağı için buraya yazılı 

oldufu halde kOfl?lldı. Başlangıç ita • 
retıi ile bemi>er B. Akif'in Bckir'ı öne 
atıldı. Fakat ton vklüda plrlapa B. 
Ah ı • Gnndea.w 1tebrdaa yuı 
.boy m:a itB ~il alc1ır. Bink'lai Hor
vat btn1ır acele etmeaine raiznen &ibel 
bindi. 

lletinci -...-: ~ 'ft 11a.ba ydkan yafta 
• aneaiaie k91B bzımHanlJ yarı • 
kan ingiliz ..ıt ve IMn:ld11r fçimfi Unk

lığı 2oot me'tft ic11. Kotu 2 at n 3 ~ıs • 
rak arasında oldu. Koşunun en kuvvet· 
li favorİBi Nana w. Fa'lıat hafa içiRclo
Jd ufak bir nbatıızlıir ko1111w kay -
betmeaiae Mıbeh cııWu. B. Flıu«'m ~ 
pı birinci Nana JJdnd oldu. 

ı mittir ki: atö yeleri .. _ .Bu.ıiiD illi önemli duruluk 
Beıfttt, 17 (A.A.) Alm:ıa,Ya • unıuruna malikiz: Uluslar ıosye-

nın 25 .felarinde •üei terzi 811öl,ele· teai ve Lokamo anlatmalan. Bun· 
ri açılmqtır. ların her ikisi de imza edenlerden 
Önce bu atölyelerin yalnız bet ıe· yanadır. Hiç bir zaman unutma· 
J.;rde açılması taıarlanıyordlL malıyız ki her ikisi de 11nırlann 

Gazeteler, andlaşmanm imza. 
lanmaamr sevinçle yazmakta ve 
B. Benes'in bu hususta küçük anci-l 
laşma onmtaklariyle U.YU§111Uf 
olduğuna işaret etmektedirler. 

Çifte bahiste Mlırla. - .Kap eynı • 
yanJar 12 ika .kuandılar.. 
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San Michele'nin kitabı 
Ynan: Abel •flNT 
'I'ir~ çeıvi~n: rlanhi BAYDAR 

Arabaya blııip otele giderek oda v~ yi • 
~c~k istedim. Basa. yiy~k bulunabUece -
iını, ancak, o aktam, illNu7hk konağında bil· 
~~. bir suvare verecek olan tiyatrocula ı·ca 
f>iitun ~1.ar .~tu1mııı olduğundan, odasız 
blacagnru soylediler. Ben yemek yeıken 
g~~on da, o akşam verilecek olan V. Şeks· 
Pır ın .S peroelik Hamlet pİJesinin progra • 
nuru, göğsü kabara kabana getirip öaime 
koy~u. Lund'ta Hamlet 1 ~ograma göz gez. 
~ırdun: Hamlet, Danimarka prensi.. Bay E
~ Karolus Malmborg1 Program elialen 
duştü. Bu artistin, Upsala üniversitesinde 
g~çirdiğim yıllardaki arkadqmı olması im
klanı var nu idi? O sacmt11ar Erik KaııGlus 
S>~pu olmak .arzusunda idi. Sinaç'ta geçe 
~~lmesi iç.in onun kafnm« elimden geldi • 
I~ kadar bilgi ile doldm'lllUI. ilk anama öğü 
tii ile .. .___ .. -...a.ı-

' UÇ q. ....,. gaa. T••.-a-• • 
Da gönderdiii aıektllplrr, .ıw.a. •••14tm. 

muş olduğu için yedek odamda uyumak üze lince çok iyi bir halde idi, Hamlet yaratmış sahne boyunca seke seke yürüyüp inleye in 
r~ içip kendindaı gtÇnıiı bir halde, geldi • olduğu en .ıüu1 roldü ve saaki keadi için lqe yerine yrğıldı. Ofelya"mn nezlesi kor 
ği her akpm, ona ~ak atmı§tml. Bundan yazılmıştı. Fakat, yafntz başına, bu beş kulacak kadar artmıştı. Durunuı kurtara 
yıUaml &lcz. İfieç1ıell qntdığaalmlJeri, o- perdelik trajedinin son.sus yikünü asıl kal- görümsü oldu; görümsü ise bendim. Elsnö 
nu görememiştim. Biliyordum ki üniv!'rsf - dırabilirdi? O akşamki ıOY1lll için biitiilı bi- ••tosmmn, ay qığı altında parıldayan maz 
teden çıkanhlnt tre her gün biraz daha düt- letler satılmı§tı; bunların tutanıu ga'i ftl'- galb dunrlan izerinde - onun iskeleti 
müştü. Oımn tiya~uğa başlamıt oldu· mek geıdmcek olmsa felaketin önünden lan :am1ta1aj sandıkları arasından kenclim 
ğunu işittiğim birdenbire aklnna geldi. Bu kaçmak imkansız olacaktı. Ona, eski .U - yol 8'8ra1t - bir görümsü hali i~ yürürke 
llkpmid H....,.ce ••, lı&ıl ,.tdızk, es- daşhğımu adma., iki yüz kuron borç v~bi- bird~. bütin yapı yıkıhverinu omuz 
ki ark....,.. oı.calıll. Kmıımı odasına lir mi idim? Duruma göre hareket etmeyi lanma kadar bir sanchğı.ıı içine gömü .. 
gönderdim;yıllardan unra IMlıleörmek ıe- bilebildim. Takımm yıldızlarını yannna Böyle ılair iş oluaca bir göriimsü'den ne bek 
vinci içinde. bir ok gibi, yan!IJ\I &'eldi. Ba • çağırdun, bardak bardak İsveç puacu .içire • lenellüiri Sancilıığın içine laqIIDı da soku 

11a yüre1' sıkıcı teYler anlattı. llalmoe'de de, rek inansız yüreklerine tau .kan verdim, pi- Ql'tad.aıı .biisbütin mü yok olmalı üBm. yok 
bot aton1ar hrşısm'da verilmJf bir sıra yı· yesten aktörler ahnesini, mezarcılar sahae· sa oldıJium yerde kalıp badisel«iıı sanan 
lacı oyundan JtODJ'8, üçte birine inmiş .olan sini, Polonyüsyün öldürülme sahnesini. yü - mu beklemeli idim? ııe önemli mesele? 
tlikım, 1lhmım yazm ile 1a11 uvap girişmek reğim aızlamaksızm, '8ardnn ve görümsü Her ue ise; doğru veya rn'q. oMiui" 
'lzıere, bir gece &ıce, buraya gelmişti. O- bulunsun veya bldnmnasrn. oyunun oyna - yerde kalıp işiıa sonucunu beklemek kara 
da ve giyecek takımlannm çoğu, lmaliçenin nacağını kenclilerine bildirdim. mu vadim. Saadığm içinde kayboluveri 
.elmaslan, maim tacr, PolonyilsıJn göğsü • o gece, Lund'mı tiyatro tarihinde UDU - IİDl .halkça iyi karşılanmıştı. Ancak bu d 
ne sokacağı Hamlet'in kılıcı ve Yorik'in ka- tutmaz bir ı.ece oldu. Tam saat yirmide, undıktan yalnız başmı çıkarak, kabirde 
fa tasma varıncaya kadar her ıey; Malmoe- perde, Elsnöıdeki krralbk sarayının, bir sa· gelme bir sesle, Hamlete karıı uzun .kOJlUf 
deki alacakhtarca atanc~ştl. Kıral 'kor· at uzaktan görünüşü sahnesi ile, açıldı. Ço- mam yamnda solda sıfır gibi kaldı. AJkıil 
hnç bir siyatik buhranı geçfrı"yor, ne yürü- ğu üniversiteli olall aeyircüerle dolu salon - öyle hızlandı ki dostça bir h~ketle eli 
yebiliyor ve ne de yerine oturabiliyordu. dald kaalbalık bi2 nmducum11edan u ilgi mi azatıp teşekkür ettim. Bulunduğum ye 
OıCelp'- kwtret1i bir nezlesi wrch, Kal • gösterdL Dınhnaıb P""'einia gidP &öz- de Gaba bqka •ir ıey • rapuaudun. 
woe'Mid, ........ wibea ,atmlnde P dm lraçtı ve aam, tu WWj;imir.. "d=r w- Sonu var 
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Saçları 
Dökülenler 

Kom ojen Kauzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Ko
mojen saçlarm köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabü renklerini bozmaz, la
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat ma· 
(7;ızalarmrla hulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK . 
ROMATİZMANIN KATI 

OEVASIDIR. -----
Fransızca Ders 
Muktedir bir fransız bayan 

pratik usul ile fransızca lisanı 

öğretir. Ucuz fiatları. Lisan öğ

renmek veya lisanı ilerletmek 
istiyenler bu adrese müracaat 

etsinler. 
'\ nkara Postahane caddesi 

.,,e çıkmaz sokak 10. 

1 - 1932 

~ 
uıkaı·a l.t>\ttzım \mirlij!i 

Satına ima Komisyonu 
flanlan 

İLAN 
latanbul kumandanlığı 

ihtiyacı olan 68. bin kilo ko
yun etine verilen fiat komis
yonca pahalı görüldüğünden 
tekrar kapalı zarfla eksilt· 
meye konmuıtur. Bir kilo· 
sunun tahmin bedeli 42 ku. 
ru~ olup ihalesi 28 mayıs 935 
salı günü saat on beşte 1 -s 
tanbul K. satın alma komİs· 
yonunda yapılacaktır. llk tt" 
ırinatı 2142 liradır. Şartna 
mesi 108 kuru, mukabil sa 
tın alma komisyonundan a· 
l.nabilir. Tek lif mektupları 
belli saatten en az bir saat 
evel kadar komisyona ver· 
meleri. (1090) 1-1905 

Parke döşemesi 
Yeni parke yapıyorum. Eski 

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

2 
4 

6 
8 

Parkeci Hasan Cebeci 
istasyon arkasında 3 A. 

No hanede Ankara 

Beher 

- ---
300 3 200 
150 5 100 
80 7 40 
25 kuruştur 

ABONE ŞARTl~ARI 
t~üddet Dahilde Harıçte 

ULU~ 18 MAYIS 1935 CUMARTES .. 

Ankara belediye reisliği ilanları 

İLAN 
Hal nwnara sabık bedeli muvakkat temmau 

4 
11 
12 
14 
16 
18 
29 
33 
35 
38 
39 
40 
41 
42 
42 
45 
48 

Samanpazan cadrtes\nde (S) 
numaralı dükkan 
Ulucanlarda 4 Nr. dükkan 
Anafartalar caddesinde 9/b 

Lira 
1185 

560 
560 
560 
480 
480 

1500 
400 
480 
480 
600 
480 
560 
56() 

56C 
710 
64C 

160( 
120 

Lira K. 
88 85 
42 00 
42 00 
42 00 
36 00 
36 00 

112 50 
30 00 
36 00 
36 ()() 
45 00 
36 00 
42 00 
42 00 
42 00 
53 25 
48 00 

120 00 
9 00 

No. lu mağaza 2400 180 00 
A tpazarında eski karakol binası 300 22 50 
Atpazannda 116/120 Nr. lu dükkan 105 7 88 

,, • 23 numara ,, 100 7 50 
,, 7 numara ,, 64 4 80 
., 133 numara ,, 250 18 75 
,, 1 numara ., 300 22 50 
,, çayhane 140 10 50 
,, ahır 64 4 80 

ı - Yukarda yazılı belediyeye aid enılak 1.6.1935 ta
rihinden 31.5. 1936 tarihine kadar olmak üzere açık artır
maya çıkarılmış, istekli çıkmadığından bir ay zarfında 
pazarlıkla kiraya verilecektir. 

2 - İstekli olanlar pazartesi ve perşembe günleri saat 
on beşte muhaseheye gelmelidirler. 1-1689 

İLAN 
Koyun pazarında 71 nu

maralı boğaz içi bakkalı Ab
dullahın un ile karışık kah
ve sattığından on lira ile 
cezalandırılmıştır. 

(1127) 1~1969 

Satılık ev ve arsa 
Yenişehırde SedJtilbahu • .ıö· 

desinde 900 küsur metre arsa ü

zerine mebni 8 odalı bir ev i\e 
İzmir caddesi civarında 704 enet· 
relik bir arsa satılıktır. 2291 re 

telefonla müracaat. 1-1861 __ ..._ _____ . 

Oal{tiloğraf , 

aranıyor 

İyi resim yapmasını bilen bir 

daktilo~raf aranılmaktadır. Lisan 

bilen tercih edilir. 

Marangozluktan anlayan bir 

hademe lazımdır. İsteklilerin sa

at 12-14 arası:ıda Atıfüey mahal

lesinde 115 No. evin orta katına 

başvurmaları. 1-1961 

Al\:hi'"'ar Belediyesinden: 
Tahmin edilen bedeli altı bin beş yüz elli dört lira olan 

altmış üç bin lira motorin ve iki bin altmış litre makine 
yağları elektrik fabrikası bir senelik ihtiyacı olarak 30.5. 
1935 perşembe günü saat on dörtte kapalı zarf usuliyle iha
le edilecektir. İstiyenlerin iğreti tutatrı olan dört yüz dok· 
san iki liralık banka mektubu ve 2490 sayılı kanunun i· 
kinci ve üçüncü maddelerindeki belgelerle Akhisar Beledi
yesine müracaatları. İstiyenlere şartname gönderilir. 

(1111-2609) 1-1955 

Havacılık ve s Do r 
-- Sayı 141 içindekiler -

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

Yelken uçuşu 
TÜRK KUŞU haberleri 
Sporda müsabaka idmanlarına kaç 
yaşında başlamalı? 

Sinanoğlu 

Nüshet Haşim 
Ferid Ziya 

Vildan Aşir 
Som meydan muharebesini havadan 
nasıl gördtim? (lngiliı tayyare-

cisi Albay 'Enderbv) 
Ankara kayakçılarmm Uludağ 
gezintisi nasıl geçti? 

Unutmuyorlar (Hik5.~ t>) 
llyas Sinal 

Server Ziys 
Gürevin 

Göklerin çocukları (şiir) ,, " 
TÜRK ÇOCUKLARJ, TÜRl\.KUŞU'NUN 

KANADLARI AL-fINA KOŞUNUZ 
Busayıdaki parasız MODEL '\' A YY ARE ARMA· 

GANINI MÜVEZZ!DkN İSTEYİNİZ 

Ankara Selıri İçnu· Su 
' Komisyonundan: 

Elmadağ - Çankaya boru hattı üzerinde Mühye ve 
Yaba ttal mevkilerinde iki bekçi evi inşası açık eksiltme· 
ye konulmuştur. Keşif bedeli (5000) liradır. Fenni şartna· 
me, eksiltme şartnamesi keşif evrakı ve projeler Ankara 
şehri içme su komisyonundan alınacaktır. Eksiltme 
19.5.935 tarihine rastlıyan pazar günü saat on beşte An
karada 1şhan 4 üncü katta içme su komisyonunda yapı
lacaktır. Eksiltmeye girebilmek için % 7,5 hesabile 375 
lira muvakkat teminat ile bu gibi inşaat yaptıklarım gös
terir vesikalarını vermekle beraber 2490 No. lu kanunun 
ve eksiltme şartnamesinde yazılı şartları haiz olması la
zrmdır. 

İstekliler 2490 No. lu kanunun 42 inci maddesinde ya
zılı şekilde eksiltmeve istirak edeceklerdir. (999) 1-1760 

Adliye Vekaletinden: 
Mahkemeler için 38 kalemde 15.600.000 matbua 30.400 

koçan 7.500 defterin tap ve ciltlenmesi kapalı zarf usuliy· 
le eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 8700 liradır. 
Eksiltme 3 - 6 - 935 pazartesi günü Ankarada Adliye Ve
kaleti Levazım Müdürlüğü odasında toplanan eksiltme 
komisyonunda saat 1~ te yapılacaktır. Umumi ve hususi 
şartnameler Vekalet Levazım Müdüriyetinde ve İstanbul
da Adliye Levazım memurluğundadır. Eksiltmeye iştirak 
edecek istekliler fazla malumat almaları için her gün bu 
dairelere gelerek şartnameleri parasız ve imza mukabilin· 
de alabilirler. Eksiltmeye gireck isteklilerin eksiltme gli· 
nü saat 14 e kadar şartnamedeki sarahat dairesinde teklif 
mektuplarım ve bedeli muhammenin yüzde 7 ,5 ğu nisbe
tinde 653 liralık teminatlarını komisyon riyasetine ver -
meleri ilan olunur. (1073) 1-1872 

Sıvas Beleıliye Başkanlığından: 
Atatürk'ün Sıvas'ta kurulacak heykeli için açılan ma • 

ket müsabakası görülen lüzum üzerine 15 ağustos 935 per
şembe gününe kadar uzatıldığı ve şartnamesini görmek is· 
tiyenlerin Ankara ve İstanbul başkanlariyle Ankara Ma
arif cemiyetine ve Ankara İstanbul Halk Partisine müra· 
caat eylemeleri ilan olunur. (2639 - 1124) 1- 1972 

KUrU.f 

EmJak ve Eytam Bankasından 

'sas No. 
Satılık arsa 

Mevkii ve nev'i Depozito 
Lira 

21 Boyacı Ali Kızılelma mahallesi Mes
cid sokağı 6-19 kapı, 399 ada, 10 par-
sel No. lu 6 metre arsa 114.-

22 İsmetpaşa mahallesi Ulucak sokağı 
6 kapu, 564 ada, 1 parsel No. lu 983 
metre arsa 120.·-

31 İsmetp.:lşa mahallesi İnceyol 4 kapu, 
13 ada, 10 parsel numaralı 81 metre 
arsa 40.-

32 İsm ... paşa mahallesi geşme sokağı 3 
kapı, 16 ada, 1 parsel numaralı 20 
metre arsa 10.-

,;, İsmetpaşa mahallesi Uzunyol 1 kapı, 
16 ada, 8 parsel numaralı 174 metre 
ars;:ı 140.·-

J Yukarda yazılı arsalar peşin para ile ve açık artırma 1 
l ile satılacağından istiyenlerin 29.5.1935 ,arşamba ~nil 

saat on altrda Bankamıza gelmeleri. (1088) 1-190.9 

\lilli Müdafaa Vekileti 
Sabnalma Komisyonu 

bani an 

İLAN 
1 - 10 Nisan 935 günU 

istekli çıkmayan Erzincan 
Garnizonunun 200.000 kilo 
unu kapalı zarfla yeniderı 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 25 mayıs 93S 

cumarte.i gUnU saat ıs de
dir. 

3 - Muhammen bedeli 
27.000 ve ilk teminat 2025 
liradxr. 

4 - Eksiltmeye girecek
ler kanunun tarifatı daire
sinde teklif mektuplarını 
Erzincanda Sa. Al. Ko. na 
belli gün ve saatından evel 
vermeleri. {1053 ) 1-1865 

- BİLİT -
Memleket dahilinde mev· 

cut mallardan 21 kalem çe
şit kaplarla alat açık mü· 
nakasa suretile satın alına
caktır. İhalesi 19. 5. 935 pa· 
zar günü saat 14 tedir. Talı· 
min edilen bedeli (1900) fi. 
ra teminatı muvakkatesi 
142 lira 50 kuruştur. Evsaf 
ve şartnamesini görmek ve 
almak istiyenler bedelsiz O· 

tarak M. M. V. satın alına 

komisyonundan verilecektir, 
Eksiltmeye gireceklerin ma· 
liyeye yatırılmış 142 lira ~o 
kuruşluk veznemakbuzu 11e 
yahut banka mektubiyle ve 
2490 No.lu kanunda göste
rilen vesaikle birlikte M. ~ 
V. satm alma komisyonuna 
gelmeleri. (!009) 

1 - 1764 

İLAN 
1 - Bir tanesinin talı· 

min edilen ederi 785 kuruş 
olan 900:1500 tane battani
ye kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

3 - İlk teminatı 883 li· 
ra 13 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para
sız görmek istiyenler her 
gün öğleden sonra komis
yona uğrıyabilirler. 

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

l - 1766 

De,•let Demiryolları ve· 
Limanlan Satmalma 
Komisyonu İIHnlnn 

İLAN 
Şimdiye kadar nakil üc

retleri çıkış istasyonların
ca peşin alınarak taşınan 

yaş sebze ve meyvalar tüc· 
cara bir kolaylık olmak üze· 
re bundan böyle gönderen
lerin dileğine göre nakil ile· 
retleri varış İ::itasyonların
da alınmak üzere de kabul 
ve nakledilebilecektir. 

(1085) 1-1925 

Evler ve arsalar 
Ankaranın her tarafında ev 

ars ... almak ve satmak istivenlcr 
bize gelsinler 
Hacıbavram caddesı N. 1 Hayri 

ve Kemal komisyon evi. Tel. 
3977 1--1892 

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. 1-17iS 
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Çocuk Esirgeme Kurumu j Akşehir Be1ediyeBaşkanlığından: 
Genel Merkezinden : -1237 lira bedeli keşifli Akşehirin ana caddesi olan 

Kurumumuz için 1. 6. 935 ten 1. 6. 936 ya kadar bir 
sene mfiddetle günde en az elli kilo en çok yüz kilo süt 
alınacaktır. İhale 25 mayıs cumartesi günü saat on beşte 
genel merkezimizde yapılacaktır. Şartlan anlamak isti-
yenlerin muhasebeye müracaatları. 1 - 1957 

Hükümet konağı üstünden Sığırönü mahalline kadar 
"9075,, metre murabbaı kaldırım 25 mayıs 1935 tarihine 
tesadüf _eden cum~rtesi gi.inü açık eksiltme ile ihalesi yap
tınlac.agıı:dan tahp olanlarla tafsiHit istiyenlerin Akşehir 
Beledıyesı Başkanlığına müracaat eylemeleri ilan olunur 
"2536,. . 

Dizici arıyoruz 
Ulus Basım Evi 

Sı vas Belediye Başkanlığından~ 
• _Sivas'ta kepenek adiyle anılır içme suyunun esas pro
Jesı yapılmış ve Şarın bir kısım yerlerine akıtılmıştır. Bu 
suyun şann daha uzak bütün halkın icme snyu ihtiyacını 
temin edecek tarzda bir de demir boru' suyu adiyle anılan 
kullanma suyunda ana boruları ana boru sebek~Ied üze • 
rir_ıde ~e:ıni tedkikat yaparak bu sudan um~m Şar halkı~m 
f~ı~esını temi edecek vaziyetP- koyacak surette ve pr~Je -
_sını yapmak için belediyemiz bir su mutelıassısına ıhtıya
cı vardır. Bu mütehassısa pazarlık suretyle ya aylık ve 
~ahud yukarda gösterilen isleri bitirmek şartiyle maktu 
ucret verilecektir. İstekli ol~n su mütehassıslarının yazı 
iJe belediyemize müracaat evJemeleri ilan olunur. 

(2640 - 1125) - 1-1973 
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I TANGOLiTA 1 
i Gitta Alpar - Hans Jaı:ay 1 

• ~ wıııııııuııuııııı1 ııııuıııııuııımıııııııwınıııHııııuııııııwıııııııııııuııııuuııııua·nıııııuınıııııaııı•n.nııı ı ıııı:maıı uıwınıu nuuı mıım:ı •ıııs 

Nafıa Rakanlu!uıd an: 
Muhammen bedeli 100:000 lira olan 2000 ton Kreozot 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 24 Haziran 935 tarihine rastlıyan pazartesi 

günü saat 15 de Ankarada Bakanlık malzeme Müdürlü-
ğünde yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 6250 
liralık muvakkat teminatları ile birlikte 24 Haziran 935 
pazartesi günü saat 14 ele kadar malzeme müdürlüğüne 
tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 5 lira mukabilin
de Anktırada Bakanlık malezme müdürlüğiinden alabilir-
ler. (1040) 1-1854 

Maliye VeJ{filetinden: 
Beş bin şişesi bir kiloluk, on bin şişesi yarnn kiloluk, 

sekiz bin şişesi çeyrek kiloluk olarak yerli malı 
yirmi üç bin şişe yazıldrktan s0rra siyah olan mürekkeb 
satın alınmak üzere 18 mayıs ; ·· ·5 tarihinden itibaren ka
palı zarfla eksiltmeye konulmu.::tur. Şartnanıesi Merkez
de kırtasiye müdürlüğünden ve İstanbulda DoJmabahçe 
de kırtasiye deposundan alınacaktır. Veq:neğe istekli 
olanların beş yüz otuz yedi lira muvakkat teminatlariyle 
6 haziran 935 tarihine müsadif perşembe günü saat on beş
te Maliye Vekaletinde levazım müdürlüğü odasında te • 
şekkiil eden satmalma komisyonuna gelmeleri. (1101) 

1 - 1971 

SAN 

1-1916 

Ankara .. ı\skerlik 
Ş· 1 J~e~i Reisliğiııdeıı: 

1 ~ B.ir haziran 935 gününden 30 haziran 935 gününe 
kadar ıhtıyat (Subay) zabit yoklaması yapdacaktrr. 

.. 2 - Bütün subay1arrrı bu müddet içinde bizzat şubeye 
ınuracaatları ve haricte bulunanların yazı ile adreslerini 
sıhhi hallerini ve şubemiz kavrt numaralarını bildirmeleri. 

3 - Yoklamaya gelmiyen1er hakkında 1076 numaralı 
kanunun 10 cı maddesi hükmünün tatbik olunaca~ ilan 
olunur. (1046) 1-1869 ° 

Kültür hakanlığı 
inşaat l\f üdürl~den: 

Ankarada etnoğraf ya müıesi önünde yaprlan Eti açık mü
zesinin kabartma ta lan etrafına dolgu dıvar yapılacaktır. 
23 Mayıs 1935 perşembe giinü pazarlıkla eksiltmesi yapıla
cağından şartname ve kesfini görmek için inşaat müdürlü-
ğüne baş vurulması. (1111) 1-1950 

•tx1x1#rl.fıTıTıxıTfxLx.L#x+tfT.Lt.ff±rLT1TLT1T.LTı+• 

W BÜYÜK . 
f ayyare Piyangosu 
Binlerce ki~inio } iizünü güldiirdii 

2 inci keşide 11 HAZİRAN 935 tedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000,, liralık bir mükafat vardır ... 

İstatisti1c Un1um l\f üdiirlüğü 
Eksiltme Komisyonundan: 

Umumi nüfus sayımında kullanılmak üzere her biri 
başka başka ebat ve evsafta bastırılacak olan 10 parça cet
vel ve koçanlı evrak pazarlıkla eksiltmeye çıkanlımştır. 
950 lira baskı bedeli tahmin olwımuş olan bu cetvel ve ev
raka ait kağıt daireden verilecektir. Nümuneler daireden 
görülür. Ve şartname parasız olarak komisyon katipliğin
den istenebilir. Basılacak olan evrak ve cetveller İstan • 
bul'da dairenin göstereceği yere teslim olunacaktır. Ek· 
siltme 1935 haziranmın 5 inci çarşamba günü daireye top
lanacak olan komisyonda 14,5 da açılacaktır. İstekliler 
o/0 7,5 muvakkat teminat vesikalariyle müracaat etmeleri 
lazımdır. (1069) 1-1873 

Gazı Lisesi l\lüdüı·lü ğünden: 
Mektcbimize 50 ıila 100 ton kok kömürü alınacaktır. 

Şartnamesi mektepte görülebilir. Açık eksiltmesi 23.5. 

1935 perşembe saat 14 te Ankara Mektepler Muhasebeci
liğ-inqe toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher tonu
nun muhammen bedeli 29 liradır. Muvakkat teminatı 217 
liradır. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatlarmx 
saat 13 te vezneye yatırmaları lazımdtr. (1034) 1-1832 

Nafıa Bakanlıbnd an : 
0 

Bedeli 55 bin lira tahmin edilen ve münaKasası 16.5. 
1935 tarihinde yapılacağı ilan olunan Afyon. Antalya hat
tı Burdur· Antalya arası etüt münakasası şartlarında aşa
ğıdaki tadilat yapılmış ve evelki ilanlar iptal edilmiştir: 

1 - Evelce 55000 Ura olarak tesbit edilen muhammen 
bedel 65000 liraya çıkarılmıştır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 4555 liraya iblağ edil-
miştir. 

3 - Münakasası 30.5.1935 perşembe güniı saat on beş
te Bakanlık binasında DemiryoBar İnşaat dairesindeki 
münakasa komisyonunda yapılacaktır. 

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

Akşehir BelediyeBaşkanlığından: 
5 - Bu işe girmek istiyenlerin münakasa gününden 

en az hir hafta evel istida ile Bakanlığa müracaat ederek 
alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarma 
koymaları lazımdır. 

SAYIFA 7 
=== 

Nafıa Bakanlığından : l 6.5.1935 tarihinde münakasaya çıkarılmrş o1an Atyon
Antalya hattının Baladiz - Burdur arasındaki 24 buçuk kilo
metrelik yedinci kısmmm inşaatına talip zuhur etmedi
ğinden mezkur krsnn inşaat ve ray ferşiyatı. inşaat müd· 
dcti değiştirilmek suretile ve kapalı zarf usuli ile yeni
den eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen ihale bedeli 375000 liradan ve muvakkat 
teminatı da 18550 liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a· 
meliyatın eksiltmesi 29.5.1935 çaı:şamba günü saat on beş· 
te Ankarada bakanlık binasında Dcmiryollar in§aat dai
resi eksiltme komisyonunda ya~lacaktır. Bu işe ofrmck 
istiyenlcrin teklif mektuplarile münakasa şartnam

0

esinde 
yazılı diğer evrakı 29.5.1935 tarihinde saat on dörde ka· 
dar inşaat dairesine makbuz mukabilinde teslim etmele· :i lazım. geldiği ve münakasa şartnamesinde yazılı oldu
gu veçhıle münakasa gününden en az bir hafta e\•el Nafıa 
Bakanhğma istida ile müracaat ede~ek alacakları fenni 
ehliyet 1esiksını teklif. mektuplarına iliştirmeleri iktiza 
eylediği ve bu münakasa için hazrrlanan eksiltme şartna
mesile ~.ukaveJe projesi ve merbuatından mürekkep bir 
takını munakasa evrakını 18 buçuk lira bedel mukabilinde 
~:kanlık demiryo11ar inşaat reisliğinden alabilecekleri 
ılan olunur. (1056) 1-1907 

l\farmara Vssü Bab ri Kumandan· 
biı Sabo .ı\lma 1\.omisyonu 

Reisliğin o en: 
Miktan Tahmin edilen bedeli Muvakkat teminatı 

Kilo Lira Lira 
27500 kuzu eti 8800 kuzu için) 
36500 koyun eti 14600 koyun için) 

1755 

64000 23400 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nevileri yazılı 6400Q 

kilo et 25 mayıs 1935 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat 14 de fzmitte Tersane kapısında kain komisyonumus 
tarafından kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. 
Şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
yukarda gösterilen muvakkat teminat ve 2490 sayılı ka· 
~unun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri havi tek• 
lıf mektuplarmı belli saatten bir saat evel komisyon re--
isliğine vermeleri. (1039) 1-1841 

Tokat Valiliğinden 
Tokat vilayeti ve mülhakatında yapılacak yedi mekte-

bin inşası kapalı zarf usuliyle aşağıdaki şerait dahilinde 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Yapılacak mekteplerin ikisi Tokat merkezinde be
heri 39846 lira 24 kuruş ve birisi 23000 liradır ve dördü Zi
l~ Erbaa, Niksar Reşadiye kazalarında be1'1;,l) 20542 lira 
birer kuruş keşif bedelidir. 

2 - Bu işlere ait şartname, plan ve keşifnameler Tokat 
vilayetinden istenildiği takdirde derhal namlarına posta 
ile gönderilir. 

3 - Eksiltme 935 senesi mayısının 22 inci çarşamba 
günü saat 14 de Tokat vilayeti Daimi encümeninde yapı

lacaktrr. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Talipler bu inşaat için toptan teklif yapabilecek· 

leri gibi her mektcb için ayrı ayrı teklifatta bulunabilir· 
ler ve ayn ayn da ihale edilebilir. 

6 - Eksiltmeye girebilmek Ü.zere keşif bedelinin 0.7.5 
nisbetinde 13864 liralrk muvakkat teminat ibraz edilmesi 
mecburidir. 

7 - Talipler Nafıa Baş Mühendisliğinden tasdikli eh
liyet vesika.siyle ticaret odasından içinde bulunduğwnt4Z 
seneye ait kayıt vesikası ve bu gibi inşaatını yaptığına 

dair vesikaları göstermeleri lazımdır. · 
8 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten 

bir saat önüne kadar vilayet daimi encümeni reisliğine te 
di~·e edilmelidir . 

Akşehir Belediyesi elektrik nıotörleri için bedeli mu· 
h~eni olan 2700 lira kıymetinde 27 bin kilo motörin ile 
.8~7. l1ra kıymetinde 2700 kilo traktör yağının 25.5.1935 ta· 
rih11!'e tesadüf eden cumartesi günü saat 14 de açık eksilt
me ile alınacağından talip olanlarla tafsilat almak isti
r_enıerin Akşehir Belediyesi başkanhğ·ma müracaat eyle-

6 - Talipler bu etüt işi için hazırlanan eksiltme şart-
namesile mukavele projesi ve merbutatından mürekkep 
bir takım münakasa evrakını 325 kuruş bedel mukabilinde 
Demiryo11ar İnşaat Reisliğinden tedarik edebilirler. 

Posta ile gönderilecek mektuplar rnezkUr saata kadar 
gelmiş olması \egelen zarfın mühür mumu ile kapatıl ı 

olması Jazımdır. Post<da olacak gecikmeler l bul e lil-

meleri ilan olunur. (2535) 1-1915 
(1055) 1-1906 . mez. (2505) l - 1R8R 
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