
KÜLTÜR BUTUNLUf;O 
llu bctkcmizde kullanılan kılavuz 

kdimclcri ile karşılıkları şunlardcr: 
Düzey : Seviye - A:nm: Cereyan 

-ligi: Mü:ıase~et - Esinmek: llbam 
almak - Kural: Kaide - Yaraç : alet
Ayrım: Fark. 

Bir ulus kendini meydana ge -
tiren türlü unsurlar ile nasıl bir 
bütünlük gösterirse, onun yaşayıf 
düzey'inin ölçüsü demek olan kül
tür de öylece bir bütünlüktür. U · 
lusal yaşayış iki taraflı bir hare -
ket ile akımına devam eder. Ulu · 
sun kendi özel varlığından doğma 
feyler ona bir tekil verdiği gibi ar· 
ııulusal ilgilerin ve bütün insanlı
ğı kaplıyan gerçek bilgi ve tekni
ğin yarattığı düşünce ve usuller 
de bu tekle renk ve biçim verir. 
Y afayıf gibi kültürün de içten ve 
diştan gt:len unsurları ile sağlam 
bir bütünluk Jıalinde yücelme ve 
gelişme yolunda ilerliyerek ulusal 
erki durmadan artırması gerek -
tir. 

Kültür teriminden anladığımız 
fey çok genittir. Kitinin kendi 
varlığında naııl aklının ve kar. • 
terinin yarattığı bir özellik varsa 
ve bu nasıl her gün içten ye dıştan 
gelen türhi duygu ve düşüncele -
rin itlemesi ile özünde ve teklinde 
bir olut liareketine uyarsa, ulusal 
kültür de öylece hem ulusun ken -
di ya~ayış ve tarihinden, hem de 
öteki ulusların yaşayış ve düşü -
nüş usullerinden esinerek hız ala
rak yükselir. Onun için kültiir dr
ran ve deği~miyen bir varlık de -
ğildir. Her yaşıyan gibi o el . yük
selmenin nomal kurallarına uy -
mak ihtiyacındadır. Onun bütiin
lüğünü ve böylelikle ger~e~ ~e 
yüksek varlığını korumak ıçın ıç· 
li dışlı her iki kaynağın açık tu -
t~larak bol bol beslenmesi gerek
tir. 

Kültürün en sağlam köklerin
den biri ve belki de birincisi ulu -
sal güvendir. Bir ulusun kendine 
güveni ne kadar yüksek olursa, 
onun yaşayış isteği ve bu isteği 
gerçekle~tirmekteki irdesi de o 
kadar büyük olur, bunun için de 
ulusun kendi kendini iyice bilme -
si, kendi varlığının güçlerini, özel
liklerini iyice tanıması ilk tart • 
tır . Tarih ve dil araştırmalarının 
bu bakımdan faydaları sonsuzdur. 
Dil kültürün de başlıca kurum ve 
yayım yaracı olduğundan, kültür 
alanındaki çalışmalara ilk önce 
buradan başlanması kadar nomal 
}'e f aydab bir şey tasarlanamaz. 
Dili, devrin yükselmiş ve incelef
mis kültürünü tasıyamıyacak de • 
recede olan bir ulus için, arsıulu • 
sal yarışta ön plana geçmek im -
kan~ız gibidir. 

Kültür bütünlüğünün gerçek • 
leşmesi için, ulusal kaynaklar ka
dar, arsıulusal kaynaklardan da 
faydalanmaktan ve hele Avrupa
nın tekniğinden ve çalışma usu • 
lünden gerekli olan şeyleri almak
tan vaz geçemeyiz. Ulusal kültür
ler her ülkede aynı ruhu, aynı tek
li göstermemekle beraber, bunla
rın biribirine benziyen, biribirine 
bağlı olan tarafları da çoktur. 
Y almz ulusların karakter ayrımla· 
rmdan ileri gelen özellikler var • 
dır ki bunlar istenilse de alına • 
maz. Almabilenlerini de, ulusal 
karakter, az vakit içinde onları 
başka tekle sokarak kendine mal 
etmekte gecikmez. Genel kültür 
düzeyini ulusal ülküleri çabuk ger 
çekleştirecek surette yükseltmek 
için, hem ulusal hem de arsıulu • 
sal yaşayıtm ge;ekenlerini ~ö~ö • 
nünde tutmak ve ona gögre ıkı ta
raflı tedbirler almak en kıaa ve en 
verimli bir yoldur. AN 

! eki Meıud ALS 

Atatürk 
Yurdu l{urtarmak 
için 16 yıl önce 
l>uITTİn Samsuııa 

~ 

çıkmıştı 
yakın tarihimizin bazı günle -

rinin yıldönümlerini her kutlayı -
şımızda, yurdumuzun bugünkü ta
mamlığının ve rahatmı.n nası~ k~ 
zanıldığını an~r ve ta~ıhte e~ı ; J -

·· ımemic bu yüce esen yaratana ru "I' A .. k' 
minnetlerimizi sunarız. tatur • 
ün, yurdu kurtarmak için Samsu· 
na ayak bastı~ı gün olan 19 ma -
yıs, bu tarihsel gü~leri~ ~n başın 
da gelir. Çünkü, 11md1kı g.enç ve 
herkesten saygı gören Türkı,re Cu· 
muriyetinin temeli, büyük Önde • 
rin bütün ulusu savaşa çağırdı~t 
ogün atılmıştı. . 

19 Mayıs 1935 deki !ürkı~e 
Cumuriyeti erkin, kuvveth ~e bu
tün dünyadan saygı gören ~.ır de~· 
lettir. Bu güzel, mutlu gunl_e~ın 
değerini iyice anlayabilmek ıçın. 
o zamanki karanlık, korkunç du • 
rumu hatırdan çıkarmıyalım. 
~~~~~~~~~~~~ 

BiJdiriğ 
Büyük Kurultayın delgele • 

ri bu (dün) sabah özel katar· 
la Kırıkkaleye giderek orada· 
ki süel fabrikaları ge:z.mi§ler • 
dir. Üyelerle birlikte süel Fab· 
rikalar Genel Direktörü ele git· 
miş ve her fabrikayı ayrı ayrı 
gezdirerek iyzahlar vermiştir. 
a,eıer, yurd koruma i1inin te· 
mel direklerinden olan büyük 
kurumun tükelliği kar§tBında 
devletin bunlara harcetmiı ol· 
duğu emekleri takdir ederek 
ayrılmış ve 18 ele Ankara'ya 
dönmüşlerdir. Kurultay üyele· 
ri bu (dün) akşam Yeni Sine· 
mada Partinin Kurultayın açı· 
lıt günü aldırdığı filmi g~r -
mü~lerdir. Delğeler yerlerıne 
dönüyorlar. 

\.. 

• • • 
Partiınızın yem seç· 

tiği il başkanları 
Parti Genel Başkanlık divanı 

bazı iller başkanlığına atağı.da 
isimleri yazılı arkada§ları. ·~~ıt • 
tir; Bu vazifeler bugün ılgılılere 
bildirilmiştir. 

Eski Bayındırlık bakanı Se~ • 
han saylavı Hilmi Uran lıtanbul a 

Çorum saylavı Ali Rıza Özenç 

Çorum'a. 
Denizli saylavı Dr. Hamdi 

Berkman Denizliye. . 
Zonguldak saylavı Halıl Ka • 

ratavsu Kocaeliye. .. . 
Kütahya saylavı Dr. Lutfı Kır· 

dar Balıkesire . 
Samsun saylavı Memed Ali 

' Yörüker Samsun a. 
Malatya ıaylavı General Os. 

man Koptagel Erzuruma. 
lzınir parti baıkanı v_e Y ozgad 
l Avni Doğan lzınır baıkan· 

sa! davı .. t"'nde kalmak üzere Ma • 
hgı a usu 
niıaya. 

---~--
BB. Laval ve Göring 

görüştüler 

Londra, 18 (A.A.) -:-VRoyt.C:~ a· 
. n Cracoviden ogrendıgıne 
1ansını B o·· .. alman hava bakanı · o-
~':;' ne fransız dış bakam B. La· 
val bugün iki defa konuşmuşl~r
dır. Bu konuşmalar Uç saat atir• 
müştür. 

19. ~I ~ \ 1 . J9:i5 PAZAR 

Hanılmrg. 18 ( A. A.) - 200 alman ve 80 
) abcmcı l(Cl::seteci, 2 .> mayısta, alman deniz
dlih giinii dola) ısile l/rımburg'da yapıla
cak lJiiyiU; senliklerdc lmlımmak ii::mre • ıı: 

çağrılmışlardır. 

Adımız, andımızdır. 

C. H. P. yön~tim k~rulu 
Kurul bugün illi toplanbsım yapacak 

Büyük Ku • dan .ağa ve y-.ı· 
rultaym kapan" kardan aşağıya 

doğru - Münir 
ma toplantısın • · Akkaya (Gire _ 
da, Parti Ge • ıun), Mümta-z 
nel yönetim ku· Ökmen (Anka-
rulu üyelerini ra) , Muttalip 
de seçtiğini Ö· Öker (Malatya) 
tey günkü sa • Eıat Uras (A -

maıya), Cevdet 
yımızda yaz - Kerim İncedayı 
mıttik. Bugün (Sinop), Nafi 
saat yirmi bir·ı Atuf Kansu (Er 
de Parti kura • zurum), Rahmi 
ğında ilk olarak Apak (Tekir -
toplanıp işe bat· dağ), Hasan Ali 
hyacak olan ku Yücel {Denizli), 
rul üyelerinin Necib Ali Küçü· 
f 0 t 0 g r a f ı a• ka (Denizli) , 
rını koyuyoruz. Hüınü Çakır (iz 
Yandaki fotog pıir), Ali Rıza 
raf, Parti Ge _ C. ti. P. genel •eRreteri B. R. Pe,er Erten (Mardin), 
nel başkanı Atatürk tarafından Doktor Fikri Tuzer (Erzurum), 
tekrar Genel sekreterliğe ıe • Salah Yargı (Kocaeli), Tahsin 
çilen Kütahya saylavı Bay Re- Berk (Elaziz), Salah Cimcoz (lı-
ceb Peker ve ötekiler de sol • tanbul). 

r 

Kronik. 

Davamız 
Bu yazımızdaki kelime karşılıkları: 

Benzetyihk: Taklidcilik - Ger~e: Şe

niyet - Dcneç: Tecrübe - Kaytaklık: 
İrtica - Yasav; İnzibat - Tepki: Ak
ıUlimel - Boz ut ~ Fesad - Barımak: 

Muhafaza etmek - Değişke: Tadil -
Yönetim : İdare - İlgilendirmek: Ala-
kadar etmek. • 

ATAY. 
Kcimalizm, 1aer ıeyin iUtün • 

ele, bir kültür ve medeniyet aalJa. 
ftclır. Oamanlı imparatorluğu, ıon 
nefesine kadar, medreH kültü -
rünclen ve Doğu medeniyetinden 
ayrılmış değildi. 

Cumuriyet, bizde, yalnız bir 
rejim adı değil, bir kültür ve me • 
deniyel ismidir. Müılümanlığın 
ilk gününılenberi bu aava.şın ben· 
zerine bütün tarihte raıgegline • 
me.z. Şu halele Kamalizm'in ne 
metodları, ne çığm, ne de yolrı 
hiç bir kitabta bulunamaz. Bi~ 
ben.zetçilik edemezdik. Biz uwl • 
terimizi, hayat gerçe ve deneçleri 
içinde yuğuracaktık. 

Kaytaklık tehlikeai geçmiıtirı 
Fakat aki medeniyet rJ• kültür 
göreneklerinden büabütün uzalı· 
latfığımızı aöylemek de yanlıı 
olur. 

Bu memlekette vicdan özgen • 
liği, Kamalizm'in eıeridir. Daha 
Joğruıu ıudur: Bütün Doifl me
deniyet ve kültür tarihinde, vic -
dan öz.genliği, ilk dela, Atatürk 
tarafından, Türkiye Cumuriyetirı
de kurulmuştur. Bizim bütün ya • 
sak ve yaıavlarımız, yeni mede • 
niyet ve kültürün vicdan ö:z.genli • 
ğine karşı değil, ancak IJe yalnız, 
eıki meclcniyel ve kültüriln tep• 
lı i ve b o z u t'larına karııdır. 

Bizim bütün ırkı ve baıkıla .. 
rımız, işte bu vicdan özgenliğinl 
banyan, a~ufmaz ve deıilmcz ıi -
perlerdir. Şu veya bu demokraıl 
ıiirine kapılarak, bu ıiperlerde en 
küçük bir gedik açacağunı:r.ı to • 
ıarlamak, boşuna yorulmak olur. 

Partinin yeni program deli• • 
kelerinde, cemiyetler lçin koydu. 
ğumuz hükümlerde, i§le bu me • 
deniyet 1Je kültlir ıavafçılarının 
arka ve yanlarını koruyan, yolla · 
rını düzleyen tedbirlerdir. Biz bir 
JerJlet rJe yönetim ıekli değiıtir • 
medilı: Biz batıran bir medeniyet 
ve kültüre, kurtarıcı bir medeni • 
yet ve kültürü karıı koyduk, bir 
memleketin, en baıit ve küçükle 
rine kadar, bütün hayat tartlarını 
ilgilendiren bir cleurim davaaıntt 
giri.ftik. 

Her gün 5 kelime 
Ulus ba§tanbı.ut kılavuı 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen S er keli· 
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı• 
calanm kullanmıyacaktır. 

DÖRDÜNCÜ LiSTE 

1. - Abide= Anıt 
Örnekler: latanbul bir anıt· 
lar ıehriclir. 
lıtanbul, Atatiirlı için, hey. 
kelli bir anıt yaptırmala ka
rar rJerdi. 

2. - Müıtocel =Evgin 
Örnekler: Yurdu bayındır
mah ,cogin işlerimizin baıın· 
da gelir. 
Dün Ankaradan blr evgin 
telgraf aldım. 

S. - Terbiye etmek = Eğitmek 
Terbiye ( education) =Eğitim 
Mürebbi= Eğitmen 

'4. - Mektep = Okul (Okula) 
(Lütfen sayı/ayı ç•virlnlz} 



IAYIFA 1 

Kılavuz için dersler 
-ıo-

1htiyar = 1 - isten, 2 • irde, 3 - Katıamna 
İhtiyar (Yaşlı anlamına) = (T. Kö.) 
1htiyari =İsten.el 
Gayri ihtiyari = İrdesizce, istemeksizin 
Bilihtiyar = Dileğiyle ,iteğiyle 

Askerlik ödevi i .s t e n e bırakılmış değildir. 
Ben bu zorluklara senin için k a t J a n d ı m c:: Ben 'Dıı 

müşkülatı senin için ihtiyar ettim. 
Onu görünce i s t e m e k s i z i n başımı çe11irdim, 
1 s t e n e 1 duraklar= lhtiyarl mevkiler. 
Bu işe is t e ğ i y J e girdi. 
Bunu yapmamak elimde ve i r d e m d e değildi. 

4 :ıı 

Bina = ı - yapı, 2 - kurağ 

Merkez bankası Ankaramn en güzel kura i 1 arın iJ • JI 

biridir. 
Yapı sözünün yanına bir de kura ğ Jrelimesi il.ive .. 

•ilmek iyi olmuştur. Çiinkü ya p ı bhde i D ı a a t anlsmJ.' 
na da gelir: .. Demiryolrr yapılar yönetgen = Demiry_ola 
inşaat idaresi.,. 

Netice= San.uç, son 
Binnetice = Sonucun, sonunda 

S o n u c u n şu hükmü verebiliriz = Bia1lft1ce şu biikmll 
... erebiliriz. 

Girişimlerinden hiç birinin sonu gelmedi = Te~ebbüsJetitJa 
den hiç biri netice vermedi, hiç birinin net.icffi çıkmadı. 

Bı:ı kadar saypadan sonra, hiç bir son uç almamak S• 

cıklı bir ~eydir. 
Bu misallerde geçen yeni Jıelimeltt: 
Saypa = Masraf 
Saypamak = Masraf etmek 
Sarfetmek = Harcamak 

Birsam = Varsanı 

Sinirleri o kadar sarsıldı ki, şimdi, IÜIJÖıni ı«ni var.sa. 
nrlar içinde geçiyor. 

Ebad = Iram 

lsmarladığrnız masanrn ı r a m ı bakkıDlla bana bir liilr 
verebilir misiniz? 

Oylum = Hacim, cirm. 
Sıygı = Hacmi istiabi 

il teş o y J u m u a c a yez yalcaı. 
Bu: geminin s ı y g ısı brz lıadaz züe ehmpi ileğiğlclir, 

tf.*:S 

Bünye= 1- Yapı, 2- Kuram 

Sailam y a p ı l z bir adam.. 
Bu buhran, esir.ileri gibi, geçici değil, lakat biı k a r a m 

bubramdır. ... " 
Tecahül etmek = Bilmezlikten gelmek, bilmezlenmeli, 

bilmez görünmek 
Tegafül etmek = Anlamazlıktan gelmek, anlamaz görün· 

mek 

Bilirsin ama, b i 1 .m e z l e n i y o I s u n 1 
Bu işi sen yaptın. Şimdi niçin bilmezlikten geliyorsun? 
Daha iyi anlamak için, arasrra a n a 1 a m a z 1 ı k t a n 

g e 1 m e k de lazımdır. 
~~~-----------. ..... ______________ _ 
Çağrı 

İş kanona komisyonu 19-V-935 
pazar günü saat 15 de toplanacak
tır. Sayın üyelerin bulunmalanm 
dilerim. 

~*4 

C. H. P. Kamtrtay grupu işyar
lar komisyonu bngün saat 15 de 
toplanactktır. 

~ 

Kamutay büdce komisyonu bu
gün saat 15 de toplanacktrr. 

Kamutay dilekçe (arzuhal) ko
misyonu sabah saat 10 da. topla
nacaktır. 

1. - 11.aRim =Öğretmen 
Örnekler: Cumuriyet el.ti -
larınrn gftlç 'alalı eğitmen
lere ilıtiyacı uarJır. 
Ha öğretmen ,eğitim u•lle
rini bilmez. 
iliz çoktanberi ge~liii ~eni 
zamanlar için eğitmei ialiyo
nız. 

Not: Gazetemize sönderilecek 1 
Jazrlarda bu kelimelerin omıanlı
caları hllanwlmamasını rica ede
riz. 

~iyografya 

Çocuklara sağlık öğütleri 
Bay Selim Srrn hocamız, çocuklar 

için. bir yeni beden eğitimi kitabı çı -
kanm§tır. Adı "Çocuklara sağlık ö • 
ğütlcri., dir. 

Türkiyeyc il mcdcniğ beden eğiti
mi usullerini so1mıuı obn Bay Selim 

Sırrı, yıllar geçtikten sonra, hali bu çr· 
iı rm başında. tek ve en iyi kalmakta 

devam edijor. edeni. beden tabi • 
yesinin, kuru bir beden yetişkisi dcğı1, 
aynr r.nnanda yüksclr bir ahlak irade 
eğitimi demek oldtlğunu 5ğrenmek is • 
tlyenlcr, çocuklar için basılan bu kita
bı oknmalıdırlar. 

H.akikat odur ki Selim Sırrı hocaır
nn bu öğütlerine yalnız küçük çocuk· 
Iarın değil, biz büyük çocukların da 
ihtiyacmu% vardır. 

Kital:r türkçe yazdmıJtır. Anlama
mak n sevmemek imk:anstzdır. Bit de 
bu ögütkri tutbilscydik! Hem çok pr 
pm~ he mrahat. iyi ve hyifli yap -

mak ~ • te, hu ~den " ruh ijycni
nc alr~maktadrr. 

ULUS 

• 
1 ç D u y u K L A 

Gençleri askerliğe 
hazırlamak icin 

~ 

Askerliğe bazulık dersleri, aü
el elıliyetnamefer ve yedek aubay 
'hazırlık kıtaları hakkındaki öğre
nek Bakanlar kurulunca onaylan
mqbr. Öğreneğe göre~ Orta ve 
yüksek öğrenim çağında bulunan 
gençler, askeri ehliyetname alo."'.· 
ia mecbur olacaklardır. Bunun 
için de kendi okullarmm prog -
ramlanna konulan süd derslere. 
öğretimlere yıllık kamplara dev~ 
yüfriimünde tutulacaklardır. Sınıf 
geçmek Ye diploma almak için aÜ· 
el derslerden de iyi numara almal< 
f&IUır. Askerlik dersleri okul ve 
smıfluda ıöyle rösterilecektir. 

l - Resmiğ Ye özel orta oknl
lula, liselerin ve öğretmen okul -
larmm birinci denelerinde Ye bu. 
mm denesi olan ikinci. derecede 
orta uzman okullarının ilk aınıfla
rmda haftada iki~er saat; 

2- Resmiğ ve özel liselerle 
bunlann dendqi olan birinci de 
recede orta uzmanlık olcullarr • 
'n her sınıfında haftada. ikişe 

aat; 
3 - Öğretmen okullariyle .mu

ailô öğretmen okulunun erlik kı -
smılarmda her sınıfta haftada ile 
şer saat; 

4-T~imel kaptan, çarkçı 
okulunwı birinci ve ikinci unıf -
larında haf tada ikişer saat; 

5 - Oniversite ve bunun den· 
dqi olan yüksek derecedeki öteki 
uzmanlık okullarmm ilk 3 yı • 
imci& Ye Atatürk T erbi)'e En.at~::; 
r.ü 1DUf1annda yılda 60 fU saatten 
'bir tahsil devresinde (180) uat -
tır. 

Resmiğ, özel lise ve bwılann 
denc:lqi olan birinci derecede orta 
uzmanlık okullariyle öğretmen o
'kullan ertik kam. t.albe.leri, leci • 
mel kaptan, çarkçı okulunun bi • 
rinci ve ilcinci sınıf talbef eri her 
ders yılı için geceli gündüzlü kal
mak f&rtİYle kampta bulunmak ve 
talim, tatbikat Ye atqlan girmek 
zonmda kalacaklarda. Memle
ketimizde yabancı olcullara giden 
tirit uynuu talbeler kendi mek -
teLlerine dendeş derecedeki t:.. '. 
olmllannda askerlik dersi göre -
celderi gibi, askerlik kamplarına 
da gireceklerdir. Bunların da u 
nıf geçmeleri ve diploma almala . 
n için askerlik derslerinden iyi 
numara almaları lazımdır. Doktor 
raporu alan talbe Jcapasitesi ve 
sıhhi ehliyeti elverişli olmadığı an 
lqılırsa süel derslere giremiye 
cek Ye kampa gönderilmiyecektir. 
Btr gibi talbeler yalnız teorik 
denlerle smaç. vermek yükümün • 
dedir. Verilecek ehliyetnameler 
orta, tam ve yüksek olmak üzere 3 
türlüdür. 

Orta ehliyetname: orta oku -
la dendeşi bulunan 2 ind dereı:e 
arta uzmanlık okullarmdan çı -
kanlara; 

Tam ehliyetname: Lise veya 
dendeşi birinci derecede ortam: 
ma.nlrk okulJariy e öğretmen okul
bumdan çıkanlara; 

(Sona 4. üncü aayıla aJ 

Hükümetimiz bir Rumen 
bankasiyle uyuştu 

Eski osmanlı imparatorluğu ta· 
rafından gönderilip Romanyada 
Bank jeneral Tarii Rwnaneşti'nin 
borcmıdan kalan 1.265.000 ley için 
bu banka ile 822.000 ley üzerin
den uyu§ulmuştur. 

Kamutay dün B . Fikret Sılay
ın başkanlığında toplanmıştır. İs
tanbul saylavı Abdülhak Hamid 
andiçmiş ve bazı saylavların di
yemlcrinin alınması ve dokunul
mazlıklarının törütgen kaldınl

masınm komisyon raporuna göre 
devre sonuna bırakılması onay
lanmıştır. 

Devlet işyarlarmın aylıklarının 
birleştirme ve dengeşmcsi için o
lan kanuna bağlı cedvelin sağlık 
ve sosyal yardım bakanlığı kıs

mında bazı değişiklikler yapılma

sı kanunile posta, telgraf ve tele
fon kanununa ek kanun projeleri
nin ikinci görüşülmesi yapılarak 
kabul edilmiştir. 

Sınırda çıkan anlaŞ,mazhklann 

kotarılması ve incelenmesi için 
Türkiye ve Sovyet Rusya anlaş
ması süresinin altı ay uaztılması 
için imzalanan protokol ile Tür
kiye Bulgaristan arasmda Sof ya
da imazlanan protokolun; Türki
ye ile Yunanistan arasında, Me
riç - Evron ırmağının her iki kıyı
sında yapılacak idrolik koyaçm 
düzeni için olan kanunların ikin
ci konuşulması yaprlarak onay
lanmıştır. Kamutay bundan son
ra ekonomik buhran vergisi kanu
nuna ekli Z416 sayılı kanunların 
değiştirilmesine aid kanwıu kabul 
ederek yarın toplanmak üzere da
ğılmıştır. 

Telef on işleri 
P. T. T. Genel Direktörlüğü 

Anbra - lstanbul arasında alb 
devre daha sağlayacak olan ku -
ranportör cihazı için haziranda 
bir eksiltme yapacakfl1'. Son l>a -
barda makine çalqmağa başlamq 
bulonacaktrr. 

Genel Direktörlük, memleke· 
tin büyük tecim merJcez.lerini bi • 
nöirine bağlıyacak iki yıllık bir 
telefon programı hazırlamqtır. 
Programın taptanmau için, Ge • 
nel Direktörlük, 93S - 936 finans 
yıllarında harcanmak üzere 
400.000 liralık üsnomal bir ayırım 
istiyen bir kanun projesi hazırla -
maktadır. 

Programa. göre biribirlerine te
lefonla bağlanacak illerimiz ura 
ile şunlardır: 

Ankara - Zonguldak - Ereğ
li; Ankara - Konya - Adana -
Mersin; Ankara - Kır§ehir -
Kayseri; Afyon - Antalya (ve 
bu hat üzerinde olan: Isparta -
Burdur - Denizli) ; Balıkesir -
Çanakkale; Çorlu - Tekirdağ. 

1935 yılı içinde Ankara -
Zonguldak - Eregfi ve Ankara 
- Konya - Adana - Mersin kıs 
mı · irilecek, öteki h tlar 1936 fi
nans yılı içinde bitirilecektir. 

1933-34 finans yıllarında 
kaç telef on konuşması 

oldu? 
Öğrendiğimize göre, 1933 fi -

nans yıfr içinde 3 milyon şehir ko
nuşması ve 150.000 ~ehirler arası 
konuşmuı olmaştur. 

1934 finans yılında iae tehir 
konuşmaları bugüne kadar yarım 
milyon fazla.siyle 3,.S milyo~ ıe -
hirlerarası konuşmalar da 20 bin 
fazlasiyle 170 bini bulmuştur • 

Tayyare Cemiyetinden: 
Cemiyet Genel Merkez Kurulu bugün saat 16 da 
altı aylık tuplantısını yapacaktır. Üyelerin cemi
yet merkezinde buhmmalan rica olun4r. 

başkanı 
lstanbul, 18 - lstanhul /lalke· 

vi başkam Refi Bayar başkanlık
tan çekilmiş ve parti yönetjm ku· 
rulu yerine tıb fakültesi dckam 
Nurettin Ali seçilmiştir. 

Almanya bizden ne kadar 
yumurta alacak? 

lstanbul, 18 - Bııgün Alman
yadan alman bir telgrafta Alman. 
yanın yumurta kontenjanı olarak 
3.000 kental verdiği bildirilmiştir. 
Mayısta iki bin, haziran, temmuz
da da beşer yüz kental ayn11D1§tır, 

Aydın' da yeniden 
yakalananlar 

lstanbul, 18 - Aydından bildi· 
rildiğine göre lsparta genel savo
mamnın isteği üzerine memleket 
Jıasta yurdu göz doktoru Şevketı 
müftü Mustafa, dişçi Hacı EminirJ 
tutsandıklan bildiriliyor. 

Şeyh Saidin kardeşi 
lstanbııl, 18 - Şeyh Saidin iziı, 

siz lstanbula gelen kardeşi Şakir 
Malkaraya gönderildi. 

Kurtarılan vapurlar 
lstanbul, 18 - Ereğlide karaya 

oturan Ordu vapuru kurtarılmr~ 
ve lstanbula getirilmiştir. Bartın.. 
da karaya oturan Şeçen vapuru as 
Amasraya gönderilmiştir. 

Şirketi Hayriye tarife
l erini indirdi 

lstanbul, 18- Şirketi Rayriy~ 
boğazı şenlendirmek için tarilele
rini indirmi ~ SJJOT kulüblerintl 
spor alanlarmm düzeltilmesi içiıt 
yardım yapmaia karar vermiştir. 

Bugünkü sayımızda ge~ 
çen krlavuz kelimeleri 

An= saf 
Asığ = menfaat 
Atamak = Tayin etmek 

Betke = malcale 
Bölge = Mmtaka 

Cet-e = Cephane 

Çeven -== mebaf il 
Çözge = Çarei h5l 

fJgi == münasebet 
İye= Sahip 

Gereç = Malzeme 

Kamoy = Efkirı umum~ 
Kanpna = Müdahale 
Kasamaık = Mahkfun etmek 
Katmak= İlhak etmek 
Keskin= Had (Aigu) 

Kesin = Muhakkak 
KJYa.1 = Cinaı 
Kotarmak -= Halletmelr 
Kuıul =Heyet 

Onana = T:..niye 
Oruntak -= mümessil 
Oylum == hacım 

Ödek = Tazminat 
Öden = ikramiye 
Onemli = Ehemmiyetli 
Önergemck c:::ı teklif etmek 

ÖzverenJik :ıı::: fedaldrlık 

Tören = Merasinı 

Tümen = Fırka (Süel terim) 

UyruJuk = tabiiyet 
Uzman= Mütehassıs 
Sakıncı = ldahzur 
Saknı = lhtiyat 
~n =muhafız 

Saptamak = ttsbit etmek 
Sttiivenci = Sergüu,tçi 
Sornh = Mes'uliyet 
Soru== Sual 
Sömürge = müstemleke 
Sömürme = istismar 
Süel= Asuri 

Yargıç = hakem 
Yargııtay 

Yora = tefırlr 
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Büyük Kunıltaydaki diyevlerden 

Bayındırlık Bakanının 
sözleri 

Ufak memleket Werleri 

Havza'da kurultay 
şmlilderi 

Büyük Kurultaydaki diyevlerden 

Finans Bakaı.ının 
aı.lattıkları 

ve tazyik yapmakta oldutunu görüyor
duk. Me1elt Kaaaba • İzmir hattı mem
leketin en nüfualu ve mamur yerlerin
den ıeçmektedir. Bunlar bir türlü tarı· 
femizi u çok kabul ederek tatbik etme· 
fe yHapıamıılardrr. 

Finans Bakam B. Fuad Ağrah 
da perşembe günü Büyük Kurul
tayda finans işlerini anlatmqtır. 
Bakammı.zm anlattıklannı kısal
tarak alıyoruz: 

,a içinde maliyenin ,Urildtlll yol hak 
kında yeter izahatt. bulundufunu llF
ledi. Toprak verpine ceçea Finam 
Bakanımu eski kanunlarda pek lra -
rrıık olan vergi nilbetleriıüa ,... 
kanunla dibeltildifini : 1931 ele a,.. 
meti futa göaterilen yerlerden ene• 
1Dsde yirmi sonra yhde em nitbe
tfnde kıymet dflseltme hakkı verildi
lhıl ft pal bir tahrir için lauırıaad. 
makta oldufunu anlattı. 

- Bayındırlık itleri hakıkmcla encümf:. Aynı zamanda bunlarla son 1927 de 
ilinizde klff derecede izahat nrdilimi rapılmıt olan bir mıakav~leye ıöre on· 
nıuıediyorum. F.bt B3ymdırblr itleri lamı, lrf'ftdileriniD yaptıkları hesaplara 
lmmeyi daha faı!a allkadlll" ettiği içi" ıare battm zararlarını &demek Haeını 
.. yeti umumiyeai hakkında muhterem kabul etmifizdir. 
•'8dnid bir u tenrir etmeif faydalı Mflsakereıine aıJrittiiimiz 11ıwda 
ıörilyorum. Kurultayımuın pört 1ene- 933 için 500 bin küsur lira açıfı ödemek 
Uk fuıluı emıumda Nal• Bakanlıp- ınecburiyetinde kalıyorduk. Dolayıaile 
nm yapbfı itleri 18ylerken daha ene· bu battı almafa brar verdik ve aldık. 
llne afd bur itleri 88ylemelr meeburi • Bu ıuretle bat memleketin esu hatları 
yetindeyis. ııra1ına ıfn1i. (Allrıtlar) eonra Aydın 

Şimendifer yapmak ve itletmek Ba- battı da; biHyonwıus, memleketin en 
yındırlılr Bakanbfmın mühim ve eaulr feyidi yerlerinden ıeçmektedir. 
nzi.felerinden biriıidlr. Şimendifer.,.,.. Afyon • Antalya hattını yapmafa 
mak aiyued Bilytlk Millet Meclilinia mecbur oldufumm sunan tabiatile bu 
llriııcl deneainde tasnamen tebrrilr et- batta temM etdlf için aramızda ihtiltf 

~I Btlyflk Batkanrmısın elM aiyuetle· hMıl oldu. Nihayet &Orilftıllk, hattı bbe 
rınden biriıfdir. Bu aiyuet biltfln ebem· aatmafa munfabıt ettiler. Bb de al· 
miyedyle ve huıyla devam etmektedir. mllk ietedtk. Ve bu battı da aldık. B4a 
Baymdırlık Balwılıfma tevdi olwım lllba alma mumelelitün ... praltiai 
vazifelerin diler kıaunları ayni dere- de buca anedeyim: Bir defa ilk mu-
cede ehemmiyetli olmakla beraber ti· knele ilserine firkete 650 bla iııcilb 
mendifer iti gerek memlelrtin idari vab· Uruı bir borcumu.s YanlL SoDra blrbi 
deti ve gerekte lktnadl ve içtimalı tica- umumide llat igalimis altına almmıftı. 
ri zaruretleri ve memlekıetln mildaf.-1 Bunun sarar " si1• hellbl blJlbç le• 

noktai nuarmdan biriııcl derecede hıs ne eftl rilyet ectilmifd. Neticede 650 
ve kıymet ftribnefe ıtyik olan bir ell8- bin ika da dllhil oldup halde bir mil· 
tır. Bu e1111 talrib etmekteyb. 1920.. yon lra.ar taıllb lll'MI kadar bir bors. 
nesinde memleketimizde mevcud hatla' eua •l"llllllPW "tetia murafma SllD • 

ıunlardır: Anadolu • Bafdat demlryola. lunduktan IOllra bet buçuk altı mily• 
Menin - Adana dahil, 52.064,: :t.mr • na ,sın lqilis Ura11 olmlık Uaere bir 
Kasaba temdidi demiryolu 705. tanır • kıymeti vardı. Bunun borçlarından arlı 
Aydın hattı 611; Şark I>emir70lu 330, nuar etmek ilsen battm lap kıymeti 
Sarıkamıt • Hudut battı 124: bu aenif olan S.S milJOD lin Uaeritıde mibalr.we-
batlarm yekanu 3838.41 kilometre Bur· ye clenm ettirdi.t. Ve en niUJet mllret-
u • Mudanya ı 74. K.M. 15 Sm. ilk Er- tebatı eeneriye e1m ilserinde 40 1enede 
sunm • Sanlramq, 29 Km. 60 Sm. lık ödenmek ilzere yibde yedi buç.ak faizle 

Ilıca •ttı. iri cmıan 4082 km. bir mil7oıı ..W. ris eW W... ~ • 
llmclf -.ftael JOllU beyle OMali l'W ....... llllltildtmM'A • _, ... 

halde cumuriyet devrinde yapılanları leyi bunun berine fmgalld* (Allafo 
ırafikten 16yliyecefim. Neler yapıldı tar) Yakında bnun llJÜIMlle bu 11111-

~ kaça mal oldu g8recekıinia. lı:.wveleyi b~k meclile ptinnek flM. 

925 senesinde 203, 926 da 251, 927 de reyb. 
513, 928 de 595, 929 da 783, 930 da 1232, Onların da mayıam yirmi betinde 
931 de 1392, 932 de 1690, 933 de 1955, heyeti umumiyelerine tudik ettirmeJıe. 
934 de 2012, 935 de 2642 kilometreye ı. ri memuldilr. 
liğ olmaktadır. Bunlara verilen paranın Şu halde memlekette ecnebi hatı.ı 
yekQnu 282 milyon liradır. Cumuriyet hemen kalmamıt gibidir. Şark demlryot. 
devrinin haznesinden aarfedilen para· tarı vardır. Mülkiyeti bize aittir. Ce-
nrn yekOnu budur. nupta bir Jaum bat varcbr ki onun da 

935 seneıi nihayetine kadar demir mülkiyeti bizdedir, ifletme.l ıirketlere 
yollarının alacatı vuiyet pdur: aittir. Artılr maele e111 itibarile halle-

6242 kilometre mayı• iptidurnda dilmit demektir. Şimdi bu hatları aldık· 
mevcut olan yollar. 130 kilometre Dl· tan sonra memleketin ihtiyacına ve ik· 
yarbekir hattı tamamlanacak. 94 kilo- tıudiJ91tına. ba1km taftMOM!D menfut 
metre Somucak • Eakıipuar, 112 km. ve dolayraile refaluna dotn& itletebil-
Sıvas • Erzurum, 22 km. Malatya, 113 mek ıuretile ancak faideli olabilmek e-
lrm. Afyon • Karakuyu. 24 lmı. Afyon • uaıaı prensip olarak kabul ve taldp et-
Burdur, 13 km. Bosan6nil • Isparta. Bu· mekteyis. Bilballl BqbaJı:ananıım be-

Havza - Kurultay tenlikle ı 
haırada yılm en ıüze1 ıünü olarak 
k1alandı. İyi hazırlanan bir proa • 
ıramla halka partinin tarihi, deY• 
rim ha7&tımndaki büyük yeri, 
programı anlatıldı. Okullarda eğ
lentiler yapılclı. Talebeler ellerin 
de Ye 8Öfüalerinde pzel döYİz • 
lerle donatılan caddeleri dolqa , 
rak cumuriyet Ye erkinlik ID&l'fla' 
riyle halkın ulusal duyıulanm ha
rekete ıetirdiler. O sün Hayza 
flaima anacajı günlerinden birini 
yqadı. 

Anamor'da parti kurulta
yı şenliği 

Anamur - ilçemizde büyik 
kunaltaym açılq ıünii epiz ..... 
lilderle kutl•nmqtır. Şehir bat· 
tan bata donablmq, meydanlar
da toplana halk ahual o,.mlar 
OJIWIUI, Partinia lmndutu. parti 
proıramı " tiizQti halka anlatıl· 
mqtır. Reami•i• Kandta:rm açı • 
lit ıününil lmtl•mak için toplanan 

halkı ıa.teriJor. 

lo'inanı Bakanı, geçen dört yılın fi. 
nanı ve büdce 11yaıaıını anlattıktan 

eonra enclüatrimiıin ıelifimiııcle finan· 
1tm1zın oynadıtı rolil ve finansal erk 
arttıkça ekonomik kuramın pekiftirile
ceiini anlatmıı ve cumuriyet finan11· 
nuı en belirgen karakteri de bu olduğu· 
nu ıöylemiıtir. 

Biıdce politikamızın denkletmiı for

mülünü, yol, demiryol, okul w bayın

dırlık itlerinin devlet bUdce9inden ya
pılmıt oldufunu, yurdun ~bir ve 
güvenlik içinde ; akan ıulardan asığ

lanmak, bataklıkları kurutmak, halkın 
sağlrfrnı korumak için çalıfan uluıun 
ve erkinliğimizi koruyacak kuvette, til· 
kel ordumıızun: panmqm yerine bar
candıfmr ıöateren canlı ldrer tlelp ol• 
dutunu anlatan B. Pmd Afralı verp 
ıiıtemfmiH seçerek vergilerin ekono
mik bayattaki yerini izah etmiı, vergi 
ıiıtemlerinin kıaa bir tarihini yapmıı 
lrris lrarflllnda dünyanın ve bizim al· 
dığımu tedbırleri anlatarU, son dört 
yıllık ıelir ft muraflarda olan denk· 
lepnenin rakamlara dayanarak bir kı· 
yHlamasını yaparak bu yıl de bfldcemi· 
si 4-5 milyon fuluile kapatmalı umu-
dunda oldufunu IBylilyerelı: ~ok alklf
laıımrttır. 

Paramum durlutunu 11flmnalı: için 
alman tedbirleri anl•tan finam bakanı, 

devlet lrredilinin düzeninde iılemeli 

için ıereken yeni kaynakların. emiıyon 

pbi uluaal kuramı llJ'UD çarelere baı· 
vurulmadan, kendi finansal erkimizlc 
bafarıldığım; Sümer Bank ve Cumuri, 
Jıet ........... _ ~ 
" ı•wter1a1 " ...._ ııe o1aıa na11e
rfaf, para pollti.._rnn dayaaçlarmı; 

çıbrrlaa tah'lillere uluaun ga.terditi 
ı&veai ve bu ı&nnln deierini, cumuri· 
1et finanllDID yaptırdıfı itlerin ve al
dıfı maim parallDI gilnfl gtlnilne öde-
dilfni ve parau 5-10 yrl aonra alınmak 
iben bayrndırbk ft endüıtri i~n çok 
clddif aaerpler lwJ11mda bulundufu· 
muu anlattı. 

Devlet lrrediıiniıı saf lamlıfma bir 
bnrt olarak hazne tahvillerine para 
yatırmanm en 11llam bir it olanık a· 
laaça benlmaerıdifinl ,aneresı B. JPu, 
ad AtraJı eü1 sBm0t paralana kati • 
yen kaldtnlacafını: onun yeriııe Ata· 
ttırk'iln rellDiai tafryan Cumuriyet gfl· 
mut paralarmm piyuaya çıakrrlacağıru, 
yurddqm bankalardaki paralarmm ko
fUIUDllı lçln bllttln ı.dblrleriıı alındı· 

tını anlattı. 

Kural ftrıiıi lberinde 1131 ele yl
kümlilden yana defiflreler ,apddıt-. 
eelirleri ,Ubek oldufu llyleaea ı. -
mir, Mulla gibi bilyli.lı: tehirlerde 
ikinci defa verci yurldıfmdaa ve it 
phirde yapılan bu deiitkelen bu pd 
(6) tanesinin daha eklenecettnı .a, • 
ledi. 

Hayvan vergiıine geçen Bay eaaa.. 
geçen kurultaydaki sayım nr&iJerime 
ıöre bu lrarultayın toplaaıt ,W .._ 
t.1S ele alman verplerin fft1k oJduP 
na: bu ftl'Iİnin ba1ft11 " ~ 
aid maddelerin 11t1f flatı De llcfll ... 
duğunu: devletin bu verclnla ualtdo: 

maıını brarllftmlıtuu ve •un 1 -
nlimflsdeki aayrmdan 6nce yapılaca&ıı
nı llSyledL 

Kuut verıieiaıe ıeçea B. Pm 
Afralı geçen kurultayın bu wrp 1 • 
serinde olan dileklerinin dibi old 
yerine ptirildiiini; para .._ llltıl • 
minin ele 1efritildiflnJ, m_.. ..., 
giei üzerinde defipeler ied,_ aça.. 
CÜ kurultayın bu antl8UllU8 yerfM 11 

tiriJditiai: yoialta """" ........ • 
misde .,... weqllerin aeliri. .... 
ekonomik korumayı ıöaetea _,.,.... 
dolayıaiylc anlmalrta oldulm: -. 
b verplen eiilimin ana pıemlplui • 
miı içine ıircliğiai töyliyerek ftl'al
ler üzemdeki izahlarını bitirdi " U.. 
ride yapmak iıtedill FJleri mlatanık 

~JadiY. ...... . ~ 
....,. ...... ielıftlkNılk' . -
bugilnkll lbdya9'aft tikel olarak .... 
fllıyac:ak bir duruma aolnılacatmı. M 
örgütlenme ve lıyarlar k- hUDa 
Jandığmı: Fransadan ıelen azmanJa • 
rın da hazne ve vergi itleriyle ufnto 
tık! rını söyledi. 

Alıııç ı.1erinin l&fdeleftirilecetme, 

bölülerin yurddqlann BdeJebllecetJ 

Fkilde olmasınm uflanacapu anı. 
tan FiDIDI Bakanımız izalılanmn .. 

nuncuıu olarak tapu ve kadastroya p
çerek bu kurumun da yenileftirildiiilll; 

finaaa ifyarlarının bilgilerinin derecıe
ainin yükle itilmeye çalıtıldılmı: taP9 
ve finanı okuUarma &nem ftrildiipi; 
yilkıek okullardan çrlmuı paçlere Pi
nanı Bakanlığında yer verilmeainin _. 
rinci hedef olduğunu ve fiaanlımwa 
,Ukaek bilcili ıenc ellere verilmeliDİll 
bir ,.,. oldutunıı llSyledi. Piaanl ... 
baanma bu di,mal lı:urultay allatnunla 6760 kilometrelik oluJOI'. 940 ae- na aureti mabsuaada olan direlrtlf ve e-

neainde Sıvaı. Emmım, llaltıtya, Fil· mirleri böyledir. Vekllete pllp lF bat-
7oa ·Zonguldak kıamr ile 7311 lrilomet- ladılrtan tonra bilhalu tarife mueleal-

Şelirimis Halknlnln kurulu • 
fUDdan buıüae kadar ppbp it
ler Ye elde edilen Yerim sizde bı· 
talana eri Ye idil bir nrbk içia
cla buhmcluia ıiriilür. lfalkerimi, 
im tiizOkte ,..... itleri baprmak 
yolundaki hm slbümld kabar. 
tacak bir durumdadır. 

23 tubat 1934 de açılan nlnd
si llOll be p;rlık pbpnalarmdan 
alman eoaaçlar ona aa.terilea q. 
si " ... ,uma .. canlı bir .... 
jidir. Knnalupclan ima bir - • 
mu içinde ar,titiDii tama..,_ 
eYİlllİZ ........ ..,.. Ye kültürel 

iki 8aemll ...... u..- olu 
l.aair " ı.t.bulaa Umaa lflerinla 

.,efrldldillal ve bu IDlatt&tlar1Ue dart larla ....... tir. 

re olacaktır. nJ ıal&lı ettik. Ve unnederim iri • çok 

Şimdi yukanda .ayledifim gibi d6rt b•llamın memnun eclebüecek bir teldl 
bin küıur kilometrelik hat cumuriyetin verdik. (AlkrtJar.) 
illnında memlekette mevcut olan bat- bmlr • Kanba battım aldıpnu va-
lardır. Bu hatlar tamamen denecek de- kit ba battm 933 eenelindeki nridatl 
re.cede devlet demir yollan ııruma ah'· 2.5 milyon lira idi. Bu HDe 3.5 ~ 
mış ve aatm alınmıftır. Bu batlarm be- Hn elde ettik. (Brno 1e.ıeri) 
deli de 250 milyon liradır. Ödenmekte- Cetvelleri, istatiatikleri .ardır. ır. 
dir. (SUreldi alkıflar) İstiklaline lllhib kat vakit dar olduiu için fula rahat8U 

olan bir memleketin, böyle bir takım ec- etmek istemiyorum. 
nebi hatlarının vaktile bir takım ıiyasl Aydm batımı eUmls• ıeçirdllimb 
~•.irler altmda elde ettiii imtiyazlara vakit bu battı da derhal devlet demir 
ııtınat ederek memleketin fayduına o- yollarına intibak ettirmek yolunu arı!8· 
larak işletmesine imUıı göremiyorduk. capz. Ve rayları:nı. kaprillerinl ve Nil' l-
ÇünkU bir taraftan tarifelerimizi, mem- cab eden tamiratı da yapacafu. Ve bir 

leketin iktıaadl, içtimai hayatına göre tarife tatbik edeceliz, 
tlnzim etmelı: iıterken diğer taraftan bm1r • Kan""' ve temdidi battıtıı l1-
ayni tarifeleri bu hatlar ilserinde tatbi· tıedifimls ılbi tamime muftffak olclıik. 
b imlrjn göremiyorduk. Çllnkfl maıka-

1 
1anfr. JJandll'lllllf Lmlr ·Afyon kı-

ftleler buna mu.att değildi. Onun ic;in ....ıarmda Devlet demiryollırmda Jnd.. 
YUiyetimiz gittikçe iııkipf ederken ıacıııaau 4 dlnliW en iyi vapalarmu 
bunlarm Ozerimizde daha dyacle tellr (Sona 6. cı sayıl atla) 

bakmclan knançla anılabilecek 
bir hıza ulafmqbr. Ennizin bu. 
tün açılmq yedi çalqma kolu ftl'

dır. 
HalkeYiaia bütün kollan teb

rimizde hareketli bir hayat do • 
ğurmak ıayesiyle kendi alanında 
bqarılf bir phfl"• içindedirler. 
ffaJkeYİDİD fuslı Ye ftl'İmli çalıf • 
muı Upkm ..,..ı ha1atmı imek 
olacak bir darama eolmuqtar. 

ilçemi• parti yönetim kurula • 
DUD deferli JU'dımlariyle pi ..... 
ama ara yenaiyea HalkftİIDb U
pkta ideyel ,erini babmittm. 

Berlleı A·nllara 



SAYlfA 4 

Gençleri asli.erliğe 
hazırlamak icin 

-> 

( Ba§ı 2. inci .ayılada) 
Yüksek ehliyetname: Üniversite fa

ltilltelerinden birinden veya yUksek uz
ınanhk okulundan çıkan talbeye ve

rtlecektir. 
Süel yüksek ehliyet.name alacak o • 

lan yüksek okullar talbcleri aynı şe

kilde hazırlanan amıflarmın program
krma göre İstanbul öğretim taburu ile 
Ankarada öğretim bölüğünde ve diğer 
aınıf kıtalarmda ders .. e öğretim gö • 

rUrler. Orta okullarla lise ve dendeş • 
leri olan okullardakiler için süel ders
ler, öğretim, genel sUcl bilgiler ve pi
yadecilik esası üzerinden yapılır. Ü • 
niversite ve yüksek okullardaki okut
ma tamamen meslekidir. Özel okullar
daki süel ders öğretmenlerinin aylık -
ları okul yönetgeri tarafrndan verile

cektir. 
Yüksek okullardaki talebeler &ınıflara 
ayrılacaktır. İstanbuldaki yüksek o -
kullarda bulunanlardan piyade, levazım, 
harb endüstrisi hekim, dişçi, eczacı, 

kimyager sınıflarına aynlanlar öğretim 
taburunda piyadecmk pragramını gö -
rUrler. Öteki sınıflara ayrılanlar ise 
latanbul komutanlığının sınıf kıtaların
da derslerini göreceklerdir. Ankaradaki 
yüksek okullara gidenler, topçu, ıüva
ri. hekim, baytar, eczac1ı dişçi, kimya
ger, harb endüstrisi ve levazım sınıfla
rına ayrılacaklardır. Topçu ve slivariye 
ayrılanlar Muhafız Alayında. ötekile • 
rin piyade alayındaki öğretim bölüğün
de ders ve öğretim görürler. Kamp 
devrelerini de aynı kıtalarda geçirecek 
lerdir. Kamp süresi yükesk okulların 

bir ve ikinci sınıfları aonunda on beşer 
tam günden 30 gilndUr. 

Talbenin mevsime göre kıtlık yaz

lık elbiaeleri ve gereçleri orduca aağ

laııac:aktxr. aTlbe genel kmmayca ka· 

baJ edilecek askedik denri kitablarmı 
almak %Orunda olacaktır. Bir sebeble o

kulu brrakan talbeıye gördüğü ıQ.el 

den ve ö~retimler iç.in askerliğe hazrr
hk derecelerini gösterir bir belge ve

rilcektir. Askerliğe hazırlık ders öğre

timlerini görenlere; ehliyetname, aı

naçları kazananlara tasdikname verile
cektir. Smaçlar ağızdan ve tatbiki ola

calctı.r. Yedek wbaylar hazulık kıtgala

n türlü sınıflar için yedek subay oku

ludur. Yalnız demiryol mufına aynlan

Iar demiryol kıtğalanna yollanır. Ye

dek subaylığı şartlarına malik olupta 

tam ehliyetnamesi olanlar yilksek eh

liyetname öğretim derslerine kaqıhk 

olmak fizere, ayrıldıkları hazrrlik kıtğa
larında iki ay hizmet ettikten sonra 
•bay okulu derslerini okurlar. 

Bir öğretim devre11i sonunda genel 

tavur ve hareketi kıtadaki çal~ına 
ve bil~ine göre yedek subayhğrna ay
nlması onaylananlar yedek lllbay oku
luna kabul olunınlar. Yüksek ehliyetna
mcyi daha önee okullarında ve öğretim 
btğalarmda alan aynı doğumlular as
kerlik §Ubelerince doğruca subay oku
luna yollanırlar. 

Bisikletçi Talat'm 
turnesi 

Bab Anadolu turuna çıkan An
kara Güvenç Spor kulübünden 
Türkiye bisiklet f&Dlpİyonu Talil, 
dün Arifi yeden barebtle İzmit~ e 
varmq ve orada b.it bisildetçile
ri~e değetler yapmak üzere yola-
na devam etmiyerek laüt'te bl -
mlfbr. 

Yağmurlu yüzünden ilk yüj. 
rümüne Yaranuyarak 65 kiJomet • 
re kaybeden pmpiyonumuz, yol
culuğunun ikinci günü 236 kilo -
metre yol alarak bu açığı kapat~ 
biJ: .. ;ştir. 

T alit yarın lzmit'ten l.tanbula 
hareket edecektir. 

Güvenç Spor kulübü, bisiklet
'isi Nuri'yi de İstanbul yanılan 
ııa sokmak üzere genel kaptanlal"ı 
Kemal Celal ile birlikte yarın yo. 
la çıkartacaktır. 

Ankara Gücünden Galib, Ni -
razi, Eyüb ve Kemal de lstanbal 
- Çatalca kO§USUDa airmeJc iiz
f,..~~?r _f stanbuJa hardı:et edecek . 

ULUS 

Yabancı gazeteler.de okuduklaıtımız~ 
/ 

Bay Hitlerle Önemli bir görü~me 
Nevyorktan 10 mayıs tarıhli Deyli 

Meyl gazetesi• bildirilı'yorı 

"Almanya da. bu disiplinli ve blrlc
§ik ülke de savaş iıtemiyor. Bundan 
bqka burada kimse bir aavap yol aça
cak bir adım atmıyacaktır.,, 

Bu sözleri Ba,y Hitler, kendisile 
göriışen Unlli amerikan aytarı bay Ed
vard Prays Bele söylemiş ve bu görüş
me bugünkü Lftererf Daycest'te çıkmış
tır. 

Bu görUşme alman önderinin Vil· 
helmştrasse'deki ev.inde olmuştur. 

Bay Hitler sözlerine devam ederek 
denıi~tir ki: 

.. Biz, her zaman hedefi banş olan 
ve böyle olduğu açrktan ~ığa görünen 

bir belgeyi imzalamağa ba.ımz; bunu böy 
le yapmağa eskidcnberi hazır bulunuyor

du!<. Biz biltün dünya ile bir saldırma
ma paktı da imzahyacağız. Fakat doğu
da kargılıklı yarclım anlapnuma yanaş
mak dileğinde dcğilu. 

Hiç bir zaman Almanya Bolşevikler 
için savaşa girmiyecdrtir. Böıyle bir 
anlafmayı imzalamaktansa ben kendimi 
asarım.,, 

Bay Hitler, batı hava anlaımasına 

girmeğe isteklidir ve bunu kamusal bir 
barışı başarmak için asığlı bulmakta
dır. 

Önder, Almanyanm hiç bir toprak 
meselesi ylizünden savaşa girmiyeccği
ni de aöylemiş ve demiştir ki; 

"Biz, ortaya atılan bUtlin bu aaılsız 
duyukları yalanlıyoruz. Herhalde «endi 

sınırlarımızın dıJında kalmış olan k.en.di 
kanda§larımıza karşı büyük bir &e.mpati 
besleriz; fakat onlar için aavaşa girişe· 
meyiz. 

Birkaç yUz bin kişi kazanacağız diıye 
milyonlar kaybetmekte ne asığ vardır?,. 

Bay Hitler, 1914-1918 süre11inde aa
vquı ne kodrunç bir feWtet olduğu ıı
nandığxnı söylemiş Ye bugünkü p.rtlar 
için.de A vrupanm bir savq alanı olamı
yacak !kadar küçük olduğunu ıöylemis. 
ve eözilne devamla demiştir ki: 

"- Bir coğrafya durumumuz gö.z ö
nünde bulundurulacak oluJ"6a bugün çok 
hu almış olan modern sava ın pek kısa 
bir ılire içinde bütün ülkeleri yok 
edebileceğine hüıkmedebiliriz. 

Savaşın başlamasından bir aut, ya
hut kırk dakika sonra !bomba uçakları 

belli başlı Avrupa §ehirlerine duman 
attırabileceklerdir. 

Bugünkü Avrupa orduları ,üç mil U
zunluğunda bir göl içinde hızla yürü
mek istiyen 100 beygir kuvvetindeki 
motörbotları andırır. 

Bugüne bugün insanlığın bir tek ö
devi vardır. O da el birliği ile ne paha
sına olursa olsun, barışı korumaktır • 

Ulusal sosyali .. m yolunda ıyürüycn 

bugünkü Almanya, atakhk yapacak de
ğildir. Eğer bu Ulke kuvvetli bulun • 
maik sıyasasına baş vurmağı gerekli bu
luyorsa bu, her tarafta kuvvet sıyasası
nm geçer akça olması yüzündendir. 

Barışa olan dileğimizi ispat etmedik 
mi? Batı Almanyası Lokarno paktına 
bağlı bulunuyor. Doğu tarafı11ıa gelin~e 
on yıl için sa~mamak üzere lehlilerle 
bir pakt imzalamış bulunuyoruz. 

Bu barış andlaşması kimsenin zoru 
altında ıyapılmadı. Bunda uluslar sos
yetesinin de hiç bir etkisi olmamıştır.,, 

Almanya ile Fransanm günün birin. 
de biribirlerine güvenen iki dost olup o
lamıyacakları yollu sorulan bir 1aruya 
Bay Hitler şu cevabı vermiştir: 

••Evet, bu yıllanmış düşmanlık ve 

geçmiş günlerin acı acr anılan çatı~a
ları bir gün geçecek ve onun ~rini 

tatlı bir d~tluk alacaktır. 
Ne Fransa bizi, ne de biz Fransayı 

hesaba !mt:mamazhk edcn:~yiz. 

Biz her zaman biribirimizTe komşu 

kalmak yükümündeyiz. Eski çamlaT, el
bette bir gün ft>ardak olacak, ~ yap
raklar kapanacaktır. 

Eğer elimize kuvvet verilecek olur

aa bizim ıüniin birinde bir öc savaşma 
atılacağımız yollu fransız düşüncesi du-

1 
rumu ve tarihi yanlı§ oliumak ve a.nla
makt<ın ileri gelmektedir. 

Öc alma:k için aavaşa giripek aruk 
günü geçmiş şeylerdendir. Eskiden aa
vaş çıkaran bir adama bir kahraman g&. 
zü ile bakılırdı; bugün, bu yolda ulusu
nu ölüm gölgeleri altına alirükliyecek 
bir adamı hayın sayarlar,., 

Bay Hitler, kendisile görü§Cll yaz. 
mana bir noktaya bal mumu tyapı§tırma.
aını söylemiştir. O nokta da 9udur: 
"Biz bütün kanağatmuzla yalnız dış

emperyalist değiliz; yantı-cmperyalis .. 
tiz. Başkalarının bizi sömilımelerini Y.. 
temediğimiz gibi biz de başkalarını ıö
mürmek istemiyoruz. 

Ulusumuzu dört başı bayındır ve 
bahtıyar bir hale koyabilmek için eli
mizde yeter dca.dar gereç vardır.,, 

Bu söz Uz erine yazman, ıu aoruyu 
sormuştur: 

"- Bu, ıizin eski sömilrgeleırlAfzJ. 
geri verilirse, almak 1stemiyeceğUıiz aıı· 

lamına mı gelir?,. 

Bay Hitler şu cevabı verm.iftirı 
- Bu sömürgeleri herhalde ıbbul e

deriz. Çünkü, bizim de aömiirgelere U

ye olan öteki büyük ve ıoysal ulualarla 
eşit bir duruma gelmemiz demektir.,,. 

Uluslar sosyetesi hakkında aorulaıı 

bir soruya önder şu cevabı vermi!jtir: 
- Eğer gerçek elitlik bu so&yete

nin temeli olursa biz de ona dönm.eyl 
kabul ederiz.,, 

Yenı Almanyaıun binkaç kelime ile. 

anlatılmaıı.ı dileğini de Bay Hitler, l'1 
sözlerle karşıla.mq ve böylece ıörlişme
sini bitirmiıtir: 

- Ulm ve Dükiimct bir omu.tur. 
Biitiir. kaqmlarnmzn1 aayısı: iJd buçuk 
milyondan udır. 40,000,000 ldfldeıı w
last rejimimize olan gilvenini ktitilğe ge

ç~ir. Ahnanyada artık yaıhndi • 
ge:nenl iği blmamtJbr . 

Bugünkü Almanya bir azlık tvahn· 

dan değil, bütün bir ulus tarafından yCS. 
netilmektedir, 

İtalya - Habeş anlaşmazlığı 
Ls Repllblilc, Paris - JJ. S. 19JS 

İtalya ile Habeşistan arasındaki an· 
lapmazlık, çok kesin bir hal almıştır. 
İtalya yeni bir seferberlik yapmaktadır. 
Şimdi Afrikada;ki ordusunun 3 tümen 
askeri, iki tümen ve iki tabur kara göm
lekli milis, 15.000 den fazla uzman iş

çisi, yani kendilerine, habeş ordusu gi· 
bf lbi.r orduya karşı büyük bir üstünlük 
vcreeek gereçleri olan, iyi yetişmiı, en 
a,ağr 100.000 ki~si vardır. 

Öte taraftan, birkaç haftadanberi 
Ha~ imparatoru da İtalyanın süet ted
birlerine, önemli aakm tedbirlernc ce
vap Yennekte, hanı harıl sılah ve cebe 

aatın almaktadır. Genel seferberlik ha

zrrlanml}trr ve tehlike anında hemen i
lan edilecektir. 

Birkaç aydanberi kopacak gibi gö
riinen harp §imdi çekinilmez bir hale 
gelmiştir ve en ufak bir hadise ylizün
den başlıyabilir. 

Bu durum karşısında Jamoyun hatı
rına iki soru geliyor: bu anlapmamaz. 
lıktan kim soralıchr? Ve ne olacak? 

Anlqamarbktan kim aoravlıdır? 

Her zaman olduğu gibi, bu i§te de IO

rzn iyice belirtmc.k giiçtür. 
Budan birbç i1J öaa, ValTal'da, 

kimin olduğu belli olmamq topraklar 

iizerinde italyan ve halJeı askerleri ar~ 
sınd:a 1canlx bir ld.dise olmuıtu. Çarplf
maya lcim başladı ve oraların hakikiğ i
yesi kimdi? Roma ve Adia Ababa bu iJ 
için boyuna çeki§ecelı:lu ve kimse onla
rın a:-asıru bulamıyac:aktır. 

Fakat, kesin olan, Habeşistanm o 

zamandanberi boyuna bir yargıçm vere
ceği kararı sayacağını söylediği', biJ:kaç 
defa uluslar sosyetesine bat vurduğu; 
İtalyanın ise yarğıç işine ve Cenevre
nin herhangi bir kanşmasma yanaşma
dığı ve 1928 de yapılan italya-habeş and 
laşmasına dayanarak, bir yargıç seçme
den önce, doğrudan doğruya yapılacak 
biltün konaşma imkinlarını kullanmak 
lazım geldiğini ileri sürdüğüdür. 

Gene ltesin olan, doğrudan doğruya 

yaptlan bu koııu~da ttaıyaıuıı Ha- t 
bcşistand:an olmıyacak terler istediğidir~ 
~ bir uygı töreni ve bir milyno 
liralık ödek gibi.. 

Ve aon olarak kain olan da, İtalya· 

mn 50 yıldanberi Habqistana göz dikti

ğidir. İtalya daha 1887 de zorla Habe
şistana girmek istemiş ve bu istekten 
ancak, 1896 da Adua'da e.z.ici bir bozgu

na ağradritan sonra vaz geçmişti. Fa
jİzm ~ befma geçtikten sonra İtalyanm 
istdlcri ~nidcn caıılanmtJttr. SerU

venc.i bir rcn~lik ve aç gözlü barizgm
lar Habeşistaı:n ele geçirmeği yahud. hiç 

olmazsa, zengin kaynaklarla dolu olan 
bu koca illkede arsıulusal bir manda el
de etmeği düşünmektedirler. İtalya, 

bundan dört yıl önce japonyarun Man
çukuo'da oynayıp kazandığı oyu:ıun 

tıpkısını Habeşistanda oynamağı düşü 

nüyor. 

Onu nmanmda durdurmak imkanı 
buluna::ri~cek mi? 

Hdşi5tanm b8§ vurduğu uluslar 
soayetesi kurulu 20 mayısta toplanarak 
bu İp k.mtıpcaktır. 1~ ince eüyip sık 
dokuna. İtalyayı halcaız çıkar.ıcağı şiip
heaizdir. 

Yapılacak bu işin sakıncası da yok 
değildir. Bütün Avrupa uluslarmın al
man tehlikesi kaı:Jısında birleştikleri 

bu aır.ada, bunların arasından bazıları
nın başka bir ulusu kasamabrı doğru 

bjr !CY olmıyacaktır. Bundan başka, İ
talyanın verilen kararı aaymama.sı ve 

bu yüzden tehlikeli bir buman çıkması 
ihtimali de vardır. 

Onun için Fransa ve İngiltere ikisi 
ortası iblı çözge bulır.a.k için çok uğra ı
yorlar. Bu iki hüküm.et en çok, mesele· 
nin Cenevrede görüşülmesinin önüne 
ge~ek için 20 mayıstan önce bir yar
gıç komisyonu kurmak istemektedirler. 

Bunu başarab:1uekler mi? Ba.prabi· 
leceklerini umalım. 

Her zaman kıyal olan harp, kuvvetli 
hiıs- devlet tarafından daha çocukluk 

devresinde olan blr devlete bt'fı, uluslar 

sosyetesi üyesi olan bir devlet tarafın

dan gene uluslar sosyete.si Uyeai olan 

bir ckvlete karşı yapıldığı .saman daha 

kıya] olur. Anmılusal Jcamoy, ltalyanm, 

"en Jmvvetli,, nin hak.kını kullanarak 

Habeşistan imparatorluğunu katmasım 

veya parçalamasını hoş görmiyecektlr. 

Ote ta.raftan bu anlapma.zlığın, u
luslar sosyetesi tarafından kotarılması 
ger'ekecek tekilde keskinleşmeai, arzu
ya değer bir şey değildir. Ccnevrenin 
Mançuri işine karışmasının ortaya ÇI• 

kardığı sakıncalar böyle bir serüvenle 
yeniden başlanmam.ak için yeter bir .e

beptir. 

Şimdiki anda en çok arzu edlleec"k 

olan, bir harp patlamamasr, gilriiltti ve 

patırdı olmamasıdır. Eğer Fransı.ı Te 

ingilizlerin bu işe karışmalarile böyle 
bir ıonuç elde edilebilirae kendimizi 
mutlu saymalıy:a_ 

Trenle gelen yolcuların 
gümrük bakıları 

Trenle gelen yolcuların güm
rük bakdannı kolay, sağde ve ça
buk yapmak çarelerini araştırmak 
üzere İstanbul ve Edirne'de ince
lemeler yaparak şehrimize dönen 
gümrükler genel direktörlüğü in· 
celeme direktörü B. Mustafa Nu
ri bugün incelemelerine devam 
etmek üzere Toros tezkatariyle 
Nusaybine gidecektir. 

1766 göçmen türk vatan
daşlığına alındı 

Memleketimize yerleşen 1766 
göçmenin vatandaşlrğımıza alın
ması Bakanlar Kurulunca onay
lanmıştır. 
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Düııa~~mk· konse 
çol{ iyi ol 

Dün ak!am Ankara Halkevınde, Par
ti Büyük Kurttltayr dolayısiJe şehri .. 
mizdc bulunan il oruntakları şerefine 

güzel bir ulusal müzik gecesi yapıl .. 
~rr. Yab.ız en tanınmış genç tüıik 
kompozitörlerinin e~rlerinin çalınma~ 
sına hasredilen bu gece, yeni girismif 
olduğu.muz müzik deHımının çok ı;u -
zel bir gösterisi olmuş ve bütün di:l
leyenleri çok hoşnud etmiştir. 

Orkestra ıefi B. Fon Şnaydel 
Konacre, ilk önce, filarmonik or .. 

kestramızın, yeni şefi B. Fon Şmaydcl· 
in yönetimi altında çaldığı erkinlik 
marşı lle başfanrnış, bundan sonra ge· 
ne aynı şefin başkanlıgiyle Cemal Rc
tidin "Tilrk sahneleri,. serisinden (Ay
dm havasr) ve (Yurdun Zeybeği) ça .. 
lrmnı~trr. Bu eserlerini kendisi yo -
netmek fizere çağrnimış olan kompo .. 
zltör, eoYyet artistlerinin btanhulda 
bulunması dolayııiyle gelememiş, örür 
dilemfttir. 

Ulvi Cemal, (Bayram) adlı eserini 
orkıestraya kendisi çaldırmıştır. 

Hasan Feridin (Prelüd) ve (D:ıns) 
isimli l1ı:i parçası. bunun için Ankara
ya gelmi' olan kompozitörün kendi yö
netimi altında çalınmış ve halk. Hasan 
Fcddi dimneyen alkrşlariyle tekr.:.r telC 
rar Nhne~ çıkmaya zorlıyarak, bu u

lusal eserleri ne ıkadar değerlediğini 

göatermLttir. 

. 
B. Hasan Ferid 

Necil Kazımın (Dağlar) adlı güzeı 
bir armonizasyonu, Halil Bedi'in yö • 
netimi altındaki müzik öğretmen okulu 
talebeleri tarafından çok canlı ve gü· 
zel söylenmiş, pek çok alkışlanmıştır. 

En sonra da Reşad Nurinin ( lstik
lil) isimli piyesi Halkevi temsil kolu 
gençleri tarafından büyük bir başariyle 
oynanmış ve bu da dinleyicilerin uzun 
alk~Jarını toplamıştır. 

Birkaç defa da, bu sütunlarda yı::.z

dığımız gibi, dün geceki müzik gecesi, 
ulusal kompozitörlerimizi halka tanıt -
mak ve modern teknikle yapılmış, u
lusal eserlerin zevkini halka aşılamak -
bakrmından çok güzel ve yerinde bir 
girişim olmu~ur. Bizim Halkevinden 
beklediğimiz, bu neviden konserlerin 
sık sık hzzırl nması Y'C aynı konserin 
birkaç defa tekrarlanmasıdır. 

Halkın kendi eserlerimize karşr gös
terdiği ilgi çolı: b yüktür. Müzik dev
rimimizi ilerletm,.k için yalnız batı e • 
serJerini çalmak ye•cr de~ldir. Avnr 
zamanda, sık sık, bö 'e ul a kon .. er
lerle ha'ka kendi ezgilerini !!Umn k 
faydalı olacaktır. 

Dün aksamki konserin her bakım -
da.n eksiksiz oldugunu, çok beğenildi -
ğini ve beğenilmeğ,e değer olduğunu bir 

1 
kere daha tekrarlar, hazırlıyanlarını ve 
bu işte emegi geçenleri candan tebrik 
eı.:criz. 



19 MAYIS 1935 PAZA:1t 
- i Ç2t Et 21 Si as us ES = • 

DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLAR ,, ______________________________________________ __ 
LEHIST AN'DA 

Mareşal Pilsudskinin 
cenazesi. 

Varıova, 18 (A.A) -Mareşal 
Pilsudski'niD cenazesini taşıyan 
tren önünde zırhlı bir tren olduğ:u 
halde Varşovadan ayr.ılmıştır. Ma
reşalin cenuıesi olan vagonda al
tı albay kdıçlarnu sıymmş olduk
ları halde sakmanhk yapıyorlardı. 

Yağmur çok şiddetli olduğu 
halde tren hiiyük bir halk kalaba
lığı tarafından selimhmmıştır. 

Mareşal Pilsudskinin 
ölüsü Krakovi'de 

V arşova, 18 (A.A.) - Mareşal 
Pilsudski'nin cenazesi bu sabah 
Krakoviye vamuştır. Trenin uğ
rachğ! bütün şehirlerde ordu, tm
nnnlar v.e h:alk 11luwn ö1ıderiae 
80l1 aygı gösterişi yapr!U§ladır. 

Saat 8 de Xt:alrovi dur.ağında ö
lü töreni bqlamıştır. 

Krakoviye 300,000 
kişi gitti 

Krakovi, 18 (A.A.) - Kar.ept 
Pilsadskıiam ceaattlli lMı sabak.u
at 7 de btraya getiıilmiştir. Sen 
Pol kilisesinde sen leonar dewilıı'lı 
bölmeye bır.akdacUta:.. Ceoaze
nisa r.aıuada Mareş.ı. '8iıe.i, • 
zı yakın dostları ve w öilik ... 
ker vardır. Y411ara dökülea. M.ali, 
gecedemberi, iırtm-.m altmda 
beklemektedir. Yaba.Kıl memılo
ketlerden 300.000 kiji cenazede 
bulunmak üzere gelmişlerdir. 

Kı:akovi piskqposu prms Sa
picha, cenaze ayınını kenaisi ya
pacaktır. 

Marepl j>jlsndski. .kıral ~
cü ]an SoblesldWıt ,,_,.. »81118 a
tovski'nin ve ulusal kahraman 
Koşçinski'nin yanlarına gömille· 
rP.ktir. .. 

Mareşal Pilsudski 
gömüldü 

Kralrovi, !'8 (A.A.) - Mareşal 
Pilsudsld'nin tabtttmıu taşıyan 

top arabası Vavel ıatosunun avtu
suna geldiği v.akit .ar.abayı ~ 
atlann koşumları .çözüldü •e Ma
reşarm pek ağır olan güıafil ta
b1!tmm -em '9ih.h arkadşlan o
muda ma :atarak KatedraJ111 iç 
avJwıuna götürdüler. 

Bundan saara Cumur Başkaıu 
ulıısal kabramana SQR :saygilarmı 
sundu ve lJr.eruı Spidıa ölüler için 
olan aynı Y.a&>tı. Ba a}'llldan sOBra 

IIVGILTERE'VE 

İngiliz kabinesinde Atam· rk Doğu Afribsmda hasta-
değişildik lık oJma<Hğı söyleniyor 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman ha- V .-..r .... __ KD:-1- Koma, 16 {A...A.) - bdimin 
beralma bürosuna Londradan bil- e ;nuı vçÇ 41.l ağlrlJİI ...,.._,le baı siiiteren 
diriliyor: arasında ha+ılr.Wardan iitiirii dola Afri • 

İngiliz gazeteleri yakında kabi- Nornç'iıı ulmal bayruııu do_ kaaaa 1'Ölltierilmİt Mlrıerlermn 
nede değişiklik olacağını haber Jayıeiyle G.ımur Batkam Kam.al yüzlerceaİDİB halra'ya •eri ala· 
vermektedirler. A&atürk ile Norveç KıraL S. M. dıjma uir .olu ılÖyJentileria ulı 

Deyli MeyJ gazetesinin .sıyasal ffaakoa arasında ıu talJuı)an .olmacbiı .S)lleaiyor. Tenine ..ı · 
aytarma ~re, B. Makdonald ile ptcilmiftir: lık tedbirleriyüzünden.haatalıkla-
B. Baldvın. bu hususta görüımüc- • rm azaldıjı .aarülmiiJtilr. .. NOnMf "-crtılı S. il. Doiu Afrikuılayılarmda 1ki 
lerse de daha kesin bir karar ve- yet/ind Batilı.on haıtane gemisinin bulunduiu da 
rilınemiştir. Sir Con Saymen'in O• l o yalandır. 
yerine B. Eden'in geçeceği sanıl- NorN&'İn ulMMl bayrmnı dola. 
maktadır. JUiyle maiutelerine eıa i&ll!rn laıt- Yargıç komisvoou 

Bay Makdonaldm başbakanlığı lanıa1anmı mmıaalıla aon Jer«:e t 1aruy 
B. Baldvin'e mi bırakacağı. yok· IMMi,.,..,,.. lfa;.t.elerintlcn ı::ı!=i op or 
sa seçim uÇaıma ulusal hiikOme-- --1an .. ınemlet.tı.ırillüı t1eıtfi- Adisababa, 18 (A.A.) - Habe-
tin ıefi olarak mı gireceği daha §İstaıı dıı i§leri bakanı, keneli hü-
belli .dqildir. fi isin :ofmt iilellerime ~ kümetinin t talya~nm son notasma 

Deyli Herald gazetesine göre, f4JÜIİ rica ederim. olan · cevabım buradaki İtalya el· 
kabinede genel bir değifikliğin 1(;,,,.ll 2tfatiin\ çisine vermiştir. 
seçimden ,sonra, m, ~da SontdıHlan• Habeşistan bUlmıeti Lıml:hadi-
ise daha önce olacağnu yazıyor. Kamal Atatürk sesi için yargıç -astiHine bapar

mayı 'kesin '01anik 'ka'bu1 etmeld:e, 
İrlandada grev fakat araaald m1aşıııazlrğm esas 

Londra, 18 (A.A.) - Ozgitr unsuru ehm. 'Somali murlan için 
ldanda merkezinde on bir hafta· 1-908 tarihli uıdhlpumı yorası 
4anlteri tteıvam eden tqmıa grevi baklanda 1am bir biikiim ıelde ct-
Mtmiştir. Bu 'Süre içiwde Dubtin· Jlaolıoe mek için Qğraşmakta dem .ede-
de taşırma wdu ~ yapıtmı ceğini Jliiyla:nektedir. 
_. eervie tarafında ppıhmştır. ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ Habefİlltan ıbükümeti ,.arpç o-
f _ _.!'1+-. .. ~:,.. ~ .... eı~:lı"gı~· DACINIK DUYUKLAR. tarak B. Lapradel ile Jameıı-P.et-
~·uilln••~ ~ '.r'I& ter'i &e9"iatir.. 

Londra, 18 (A.&.)- l'ngitte- İspanyol a-,~nlarmm Habeıwan. yarcı; kamfayoau-
.. Çin'deki orta eJçiliğiai bliyük .__.,.,..... nun topJanact\ft yeri kendiai11in 
.elçff ik deıa>eaine yakaı111Iftılr. durnşmas seçmesini istemektedir. 

Maarid, 18 (A.A.) -Yiibek ftal~ft2" ı· ~ 
Bolivyalı tutsaklar 'lıakyeri, 1934 llkletrin umunı ;T---· •~'& 

ku·"3W1'a ....:...:~_ 111çlularmt!an yeai kiti ba1dmıaa R~ U (A.A.) - Adisa1mba'· 
.. ~-· ~uuı~a.u.!l tıükmohman 8liim c:aalannm ıoı daki italyan-elçisi, habeı dış işteıi 

Londra. 18 (A.A.) - Paragua· -yıl hapse ~evrRmeibıi hükibnttte bakaımıa ırz'lqma 'komisyomnıa 
ym Londra elçisi Rou+er a;~nsı· önergeniİftİr. ~e1t habeş delge1'erinin isimi~ 

'J• ~- mufimailikW~~ 
..,_ ~ ~~§) Bsfd ........ NrBeceit! ~-BtMvya"it ta'l118fiD ~ dli'll· _, ..... 
mit olc!uğu hakkm4aki haberin ya .öcfev İtalya, BabePftmı .......... 'ko-
la dlduğmm 11Ö:Vleıriiftir. GllP ""• a gilıeceldenn ludle§ ol· 

Vqlngton~ 18 {A.A.) - B. Rwr maJmıım iımtr:anıiktedir. 
fugiltıerenin Çin elçiliği velı;, eski aakerlue verilecek .0-

dev için olan patman kanunu tas-
Londra, 1'! (A.A.) - Kırat Çin- lağım geri çevirdifini gelecek 

deki ingif'ız orta elçiliğinin büyilk hafta koQgreye bftd4ırece'ktir. 
elçilik yapılması için olan kuarı ispanya mn dergiieri 1"e 

onamıştır- R mtıer 
~ tabuta kaldırdılar ve 
leh kırallarmdan birçoğun.mı gö
millil buJudıığu Saint Lonard 
me.zarlığma götürdiler. Büyük ö
lüye kar§ı son bir selam olmak fl
ezre yüz bir top atrldr ve son to
pmı nsi n.ndikteıı IOIK'A btidiD 
Letristmıda hedms oJdqia ,..-
w ayikta üç 'dakika •urda. 

.l!ameloa, ıs .(A.A.) - Siman. 
ya konso1osu, Jıaftalık bir ~hı.c1er· 
gisinin B. Hitlerin katoliklerea
ıı durumunu tenkid eden be&esi 
• pcA tD e&wlşflit. x..-.,. 
ıClmtıpıam memWrcme ıb•"'P' er
tialiğild ipıet etmekle M1tber 
iamdan ..... ~ bnım-
11111 amma t4*11u.ta •••elma 
ianç \1B'lllİftİı'. 

Y.eııi hafla .rekarJarı 
~ 18 (A.A.) - Ton!li

een .e Jtmtdee aclmdm ameıjka
k ~ aşağııdaki ft!redam tm
mışlardır: 

t. - 'S6tt w tto kite qn lıkta 
ZOO kilometrelik j'Ol• eawtt~ 2.'11 
kilometre ve 440 metre uçarak al
Dllflalır. Bu reker,-ince As• 
da id"ı. 

!. - 3>00 kial yüWeNVok 5000 
:klometn:lik yolu saatte 272 kilo
metıre ve 30 metre uçarak .alnuş
a.dır. Bu rekor, İspanyada idi. 

·-s. - D> Ye 1900 kilo tapyarak 
l• llıilcnndtliltlt rol• 'IR'Ue 27Z 

-----
Almanya sigorta sandı .. 

ğmdan borç ahyor 
Ber.lin, 18 .(.A • .A.~ - HiiJdl • 

met, •İprta ulual .....,._ SOO 
milyoa marlr aiJ•mak i• .;,,or
ta aoayetelerinden actünç atacak • 
tır. laarlar anchla &7J1C& 100 
milyon ulJayaca)dar&hr. 

Sosyatelerclen aJmac~ para, 
inceden 790 m11,on oJanik sap • 
'tammfb. Fabt -.yeteleı ....._ 
razı olmamıılardır. 

Ba &lünç ,....._, Ahmaya • 
mn itıizlikle ıaYafmak •ne 'ii . 
rifliii b.çlan a•em.,., ıJlli, yok
-~ ~ne mi iaarıcıa • 
llllC8jı daha milli ~. 

Geçm mnH ..... hültiimet, 
bduıa tanchklanaıtan buna tl>en • 
zer bir CSdünç para d.M .ın..a. 

'Doğu seferlerini yapacak 
aJmaa gemisi 

••tia, • (A.A.t _.,_.•o-
.. ..ı.rterine..,.,.... Gı • u 
'ftlPIUll, din ıdmba :iadiırilmitlir. 

Gam.,. aqm ,..,. ....... . 

ihma la& = 1'cmtea ......... Jleid • 
........ Gneile .. .a kOJlnat • 
tur. Potsdam ve Şnorhcmt Tapar• 
....................... ICon• 
'llllolam,m. • 

tGnei._ .....,.. J,l\,oW en 
07Jumundacbr. Bo.111 189, eni 
.22.50, 7iikHkllii 13.-70 metrem. 

A1manyanm Çin elçisi 
Berlin, 18 (A.A.) - Alman 

haberalma bÜl'olWIUD Jı.ildirdili • 
ne 'lih'e, Almanya, Çin'deki or • 
ta elçiliiini, büyiik ~ilik deııece • 
ıine çıkarmajı ve Çin'in de &.JDI 

suretle Ber1in' e bir büyük elçi ıön-

maı.ı. >!'~· 
B. Fon Na,rat, ~m 

.. fdeliei ......... Çia .1çiai • 

- Wlairmiftir. 
Almanyada bir yılda ölen 

ve doğanlar 
Berlil\ı ıs .(AA.) - .19U yılın

da doğanlar UJD.1V9 öJıenler de 
1l6MS .ı.ra •ıptıuunııt•. 

Bil" sör ce&tfa ıçarpıldı 
.Bedin, H (AA.) - XatMik 

papaslarmdas Saint Vıncent de 
Paul'.b .il ukreaıeıi .sör Vemera, 
~yıl .lıape ve 140 :bin mark pa
ra cezasma çar_pılnuştır. 

ldlometre ve 30 metre lm!a uç· 
muflarllr. 

!/WS'anwnı Tefrika: 1& 
ON YEDİNCİ BöLtt.M 

Helrlııil« 

man devam etmiyeceğl, çUnWl .-. ır.a 
.üstede yUllr oWujQ. ıinıdiye _ı,ı'dar, diplo
'!DUllll kenc1isiae getinnediij( . .gctimcek 
ıdpanası da buhımmıdığı, lbu ra'•IV'T AıeW
mi ele ..FÇimıek üsere bulanm.fu coaJ:mu 
verdij'L Yılda iki ~ bin frank, yani !Wi· 
ain ünlil hekimlerinden çok kazandıjı ıöy-

waH • -..niflim. a.& ,.a a-a ta 
dlcluğımm ;,iıce .......... -Gmel l>ir evinıJ 
tık bir aalrm, MamMI ııl... ptıtikten• 
beri~ lyj .bir aşpm w: her w.--., .-omek· 
te~ok doıtlamn wrdı; llunlan :.cedıdın 

San Michele'nin kitabı 
!'Ar~ Çf!'rirm: Nasubi BAYDAR 
l'aaın .!hef MUW!' 

Bu milan deli gibi sevinairdi v.e aı1ar11ar 
aona kadar öylece •ürqp gi1ıti. Son peıde 
~ca ben de talmwm .öteki yılchzlaa ile 
birlikte lıalJa ıselamt.naak &ere orta.Ya çık· 
bm. Her )'Dilan bağa:qodaıdı: göriim&Q, 
olüo:~.1 ~K--:! ·-· a.-..--1 wu uaintia iieeriııe .koyaralli, 
Yalau llaşma, Wrkaç 1-:e, ilerlemek so • 
n.dablclnn. 

Hepimizin Yüzlerimiz gitt~r4u. Aıb· 

datmı Mahnborg, bu 'kadar iyi •ir gece •• 
Çİnnemiı olduğunu söy!eai. Pek .zevkli bir 

.1emek 7edJk. Ofelya bana kaqI sevimli 
davnm.dr ve Hamlet, baehini ağhfmıa Dl· 
cbrarak, talmnm direktarlUgiinl bana smıau. 
Bunu düşünmek ,renektiğ\p.i sifyledim: .He.P. 
birlikte deazfU(u .aı.ğma blar ccl::nS 
belli wğutladilar. 1ki g&n nnra Pariae D
ilerek, !riç bir ywgantak1ftmnadmı, her va
kitki işime yeniden .bQladmı. Ah a:rmdiiıı 
gençlik! 

o ..-mıar Pariste birçok yabancı be
Jdmlik ediyordu. An1armda keskin bir ~
nat JaskançhfI vardı; bundan bana da hır 
pay düfilyordu w 1ıa, pek tatmlai. ..._. 
.ımdflllarmus da bizi pek sevmiyor~ 
çlinkii bndileriniDJaindcll ç.t ............ 
Mil ,,a' rr'8an eıtleri-d• .kmi ba11111...
dDk. Saa p1erde L ı •r, Paııiste rgit'tiık;e 
""almıkta olaa ,.,_CI Ilı' hnlere arp 
- bir taJc il j IHWll UDm9W1 ellltiıtllen:len di}> 
1cma1atı dlmadıfım lmay-ecleı ek - pzete
terae ıkuMedi bir hareket uyandırmı§lardL 
a.aan smuaı olarak polis direktörlfiiil, 
.witlP Juddmlerin d.Wlamalanm. ay .aon•• 
dan CSnce, koıniserliklee gö~ göat«
mek emrini verdi. Paril fakültesinden al-
_, .ııı.ıum dipbn8J11 ~ - za. 
hat .olduğum Çn ,u kalsın, verilen emri u
nutuyordum. lfahaJJembı komiıerliibJe.IOll 
p baj wrdum. Beni §Öyle böyle UDWID 
komiser. heaimle .v.nl aobkt• muıan .doll
tor x balanda bildiklerimi aordu. .Çaıli 
mÜftıelÜl oldqğunu, adım nksık .lpui&ilDi 
._ kapDmlD anilnde bekliyeza P' anı.aea 
ıaer vakit hayraaıılrla •P' attiğ.imi ... 
amr. Kamfeer; haf-t'rjnnm .... ilk • 

leıılyorclu. Xomiseıe, bir yatana :hekimin i
Ji he1dm olmaması için sebeb bulumnaaıjı
m, hastalarmm verfilği iliçlarla iyi oldukla-
rma bakarak di_p1QIDl31 önemli görmedikte
rllil &\1leclim .Bu Jfiaı Jlat tarafmı iki ay 
ıona ı•e komilerin ken•iaiMr .,...... 
~ DdJdlW S: - •OD dakilrada plmif -
komillerle -Mh'P pbiipıek •ic•amtla Jm.. 
iumnaftll. Ona tammnı 1bir alman iiıı.i.ver
siteıindeıı ainuı .oldJCu cfb>l~ .,Fsııer
••Jde :beraber blum ikisi amsmda gizli 81-
IMl!D! pılvaarak JmemiJ ve kalabalık müt
teıileriai uc:ak ı•rlatanm l>iri aandmasma 
borçlu bulundufunu 9lllirmi§ti. 3en • » 
m1wr ele ha .a.mm, psikoleğ .oldqğu kadar 
• iyi bıelrirn ae ıadl,.... almakta gecikml· 
yeceğini an1att:mı. !:ft döaerken dolaonm 
yılda iJd yiiz1>inlraı1k kazumakta olmasmı 
kntliaPfDTYor, fakat Jıe .kadar .plid ...olc:bWa
au bjlmelalıe m•emM'M fmrcnQııud-.. 1- n ' ?•Malına her :..ıldt 81· 

aibi •fD:lw.abili,Jıorduzn. §imdiye kadar 
Kapn.,ye, birincisinde Mastro Vincenzom: n 
eviıii satın 8lmü ve ikincianae de yıkın. 
San tffidıete 1dfuresinin sahibine \;üyük b~ 
para inergıemek iaere, iki kere gitmiştim. 
Sanat eserlerine ijiktn; :Silp ca.idesind&ıı 
ki evimin odaları geçmiş .zamanlardan kal· 
ma Uzııelerle .dolu icii ııe on :iki tane eski 
dıvar saati, &<>iu uykuauz geçesa iecelıerimin 
dakikalanm vuruyorlardı. Bu ıenlik ~ 
ıiniıı ardmitan, anJaplmaz sebc;plerlc=, RIU. .....ı! 
1'e aYUCU1Dc1a hiç bir py \ndunmqası .. 
!er geliyarlu. Wmm 1'eza1i 'biliyor, bp 
kadm biliplX, ntınJa• lıi1e ..-,.aıri• JıT 
trom da biliyordu, çünkü ondan kaç ke 
illl'; :Wll•ı§IM11. .iiaiıun iEahr olaıak beY•&&&. ~-.. 
de bir eksiklik olduğunu ileri sürüyordu. 
~ ~ banmı :ntcr giini gimiine iteaab 
tutmak 'ft heı\:es gibi 'lıastlllallii!& m 
puihm göndermekti. Haap titt'aU,;almıa hi 
umadma ,.oktu "ft 'li!aca1danrm lstem~• 
cetiace; m. fimlli.Ye-bdar .YBJ1?Il&mlj v 
•aııtaa ICJlft da 14 nu;Atım. 

"(Arkası var) 



Alman gazeteleri Lit -
vanyaya hi.icum ediyorlar 

Berlin, 18 (A.A.) - Bütün ga
zeteler Ko\·no süel hakyeri tara
fından verilen kararın yargutay 
tarafından onaylanmasın ıtiksinti 

ve hiddetle karşılamaktadırlar. 
Fölkişer Beobahter yazıyor: 
Litvanya yargutayı bu onayla

masile, ölüme ve hapise kosanımş 
olan alınanlar tarafından yapılmış 
bir suçu değil, Memelin arı halkı
na karşı kinle dolu olarak verdiği 
karardan dolayı Kovno süel hak
yerinin bir sonucunu mühürlemiş 
oluyor. Böyle bir haksızlık ve 
kinden esin olan bir hüküm hiç 
bekleneme;c<li. Bu hüküm, alman 
ulusuna karşı olan sınırsız bir kin 
dir. 

Doyçe Algemanie Çaytung <la 
diyor ki: 

Bu hükümler tüze fikrinden de
ğil, kinden doğmuştur. Ölüm ce
zalan hakkında hükümler yapıla
maz ve yapılamıyacaktır. 

Berliner Börsen Çaytung gaze
tesi yazıyor: 

Hükmün Litvanya yargutayı ta
tarafmdan onaylanması uluslar ta
rihinde görülmemiş bir haksızlık 
örneğidir. Bunun için angur ingi
liz hukuk adamlarının Litvanya 
tüze usullerini tenkid ettiklerini 
hatırlatmak yeter. Londra; Paris 
ve Romadaki devlet adamları böy
le bir hükmün verilmesinden suç
ludurlar. 

Kreuz Çaytung gazetesinden: 
Kovno diplomadan, bu hük

mün taptanılamıyacağını bilmeli
dirler. Yoksa (;Hülerimizin kam 
alman ve Litvanya ulusları ara
sında geniş bir ırmak gibi akacak
tır. 

Almanyanın acısı 

Berlin, 18 (A.A.) - Havas a
jansı aytarından: Dört almanı ö
lüme kosayan Konas süel hakye
rinin kararı, gazetelerin hiddetini 
uyandırmıştır. 

Bazı gazeteler, Memel statüsü
nü imza eden devletleri bu hadi
seden soravh bilmektedirler. 

Zeitung diyor ki: "Soysalhğı 
birkaç yüz yıl geride olan üçün~ü 
derecede bir hükümetten gelen 
bu meydan okumayı, Almanya a· 
cı acı karşılamaktadır. 

BayıııdırJık 

Bak.a ııının sözleri 
(Ba.şı 3 üncü sayıfada) 

zı kullanınağa başladık. Daha bazı ufak 
tefek gerek istasyonların inşası ve ge· 
rek sair işlerdeki ek:.oiklikleri tamamla
mak azmindeyiz. 

ArkadJşlarnnızm şurada, burada de
mir yolları yapılması hakkında taleple
ri vardır. Onlara cevap verdim. Top ye

kun olmak üzere gene söyliyece~~m ki 
demiryol!arımızı hudutlarımıza vardır

mak esas prensibimizdir. Bunun üzerin
de t.levam ediyoruz. Antalya'ya da tabii 
Burdurdan sonra varacağız. 

Şimal hattı gibi ikinci ehemmiyette 

tasavvur ettiğimiz bir kısım da vardır. 
Bolu, Çankırı, Amasya, Karahisarı 

şarkı, Erzican, Gümüşhane vilayetleri 

arasında Artvine doğru geniş ve feyizli 
iki nehir vadisi vardır. Bunları takip e
derek memleketin şimal kısmını da de
moryolu feyzinden istifade ettirmek az. 

mindeyiz. (Alkışlar) 

Köprülere gesiyorum: 

Cumw-iyetin ilanına kadar memle
kette esaslı kargir köprü • belki bir kıs
mı da elimizden Ciıkan memleketlerde 
kalmıştır. - 150 dir. 

Cumuriyet devrinde yaptığımız köp· 

rüler, 934 senesine kadar 55; 935 sene

sine kadar da 14 köprü yapılması karar· 

laştınlmıştır ki ceman yekun 69 kargir 

köprü oluyor. Yani bununla vermek is
tediğim fikir şudur: Fazla hız göster

mediğimize rağmen 69 kargir köprü ya

pılmıştır. (Alkışlar) Asırlarda 105 köp· 
rü yapılmasına mukabil cumuriyetin 

(12) senelik devrinde 69 kargir köprii 

yapılmıştır. 

Arkadaşlarımız yol me~Llesi \:.zerin

de encümende de durdular, bunu bura

da da mevzuubahs ettiler. 

Arkadaşlar; memleketi yalnız kurtar

mış olmakla iftihar etmekliğimiz ve ta
rihimize şerefli bir hizmet yapmış ol· 
maklığımız bu nesil için kafi değildir. 

Bu nesil için memleketi yeniden yap· 
mak vazifesi vardır. Bunu en küçüğü
müzden en büyüğümüze kadar kudsi 

bir vazife olarak bilmek ve yapmak 

mecburiyetindeyiz. 

Bu devir acizlere, zayıflara merh:ı

met etmiyen bir devirdir. Onun için 
zamandan istifade ederek ve bu hızı

mızda devam ederek memleketi bir an 
evel imar etmek mecburiyetindeyiz. 

Bunu, yapamadığımız vakit nesli atiye 
karşı vazifemizi eksik yapmış vaziyet· 
te kalmış oluruz. 

u 1 us 

1930 tarihinde nafıa vekili iken nrkn

daşım Bay Reeb Peker tarafından bir 
kanun teklif edilmişti. Buna gore yol 

parasının % 50 sinin Nafıa Ve kaletinl' 
verilmesi kabul edilmişti. Toptan elde 

edilmiş olan bu para ile memnuniyet~e 
zıkrettiğimiz bu köprüler yapılmı~tır. 

Yani bunlar o zamanın eseı ;Jir. Fle 

toplu bir para geçince muvaffakıyetle 
fazla iş yapmak imkanı hasıl olur. 

O zamandan başlamak üzere yapılmı~ 
olan iki büyük yolumuz da var 1n. 

Birisi, Trabzon - Erzurum '.\<ııakö 

se yolu. Bu 500 küsur kilometredir. Bu 
yol mühim bir trans;t yoludur. lraıı ile 

olan bütün münakalt:t ;:ı bu y 'lddo ol· 
maktadır. Bıı ,la üç milyon küsur li

ı a sarfedilrr.ı:t, şimdt}'e katlar biı kıs· 

rıiı yapılmıştır, ve }'·•ıııımabına devam 
r.ıJ::mektedir. Gene uu ele g"çen toplu 
paradan istifade ederek yenice bitiıdi· 
ğimiz Çana'.<.kale - Balıkesir yolu yar11l
mıştır. Bu yolun, memleketin ıktıs:ı 1i 

ve müdafaası nokta .ıııdan ne kad;ır l'· 
hemmiyetli olacağııı• heyeti nı.ıhtere-

m~niz takdir eder. Bunlardan başk1 Art 
vin ve Kars havalisini Kııradenize bağ

layan Hopa - Borçka yolu yapılmıştır. 
Ve, vilayetlerin yaptı.:ı birçok yollar 
da vardır. Gene böyle fırsattan i .. tifa· 

<le ederek aynı zamanda Ankaranm as
f.al~ yolları yaprlmı~tır. Bu bi:ı:im için 

bir emrivakidir, emri zaruridir. Çünkü 
burası merkezi hükümet olunca dosta 
düşmana karşı burayı yükseltmek, bir 

an evet imar etmek yeni devletin şere
fi iktizasmdandı. (Albşlar) 

Nafıa Bakanlığının üzerindeki mü • 
hım işle:-den birisi de su İ§leridir. Bi
liyc.rsunuz: Su i~leri, memleketimizde 

ötedenberi ihmal edilmiş bir vaziyette
dir. Halbuki toprakların feyzinden is
tifade edebilmek için behemehal su me
sel:-sini halletmek lazımdır. Su mes'!l
sini de halletmek demek, memlekette 

göl, dere, bataklık, nehir gibi suya aid 
her ne varsa bunların etüd ve haritasını 

yapmak, yani bir suyun hayatı nedir, 
yazın, kışın ne kadar su toplanıyor, na
sıl tebahhur ediyor, nasıl ve nereleri 

sulanabilir ve tahribat yapar, ne türlü 
kullanılarak istifade edilebilir? Bunu 
tetkik etmek lazımdır. Bu, ayrıca ve 

tamamen bir fen halindedir. 

Bunun için nafıa vekileti yeni yap

tığı teşkilatta bunu dikkate alarak esas· 
lı bir teşkilat haline koymuştur. Mem
leketi muhtelif mmtakalara ayırarak tıp 
kı nafıanın mühendislerinde olduğLı 

gibi su işleri için de muhtelif birer baş 
ve fen memurları tayin etmiş ve uğraş
mağa başlamıştır. Memleket şimdilık 

12 mıntakaya ayrılmı!jtır. Bu 12 mrn
taka dahilinde bulunan vilayetlerden 

l(aracahey Harası l\f erinos yetiş· 
tirme çiftliği müdürlüğünden: 

Seyhan vilaJreti 
meninden: 

olan arkadaşlar, çok iyi bilirler, bu ça
lı~malar ımızdan birçok faydalı esu .cr 
mcyı.l~na gelmiştir. Küçük Mendere:.'ue 
ve Cellat Gölünde 100,00{) hektarlık a

razi ele ~id<letle tahribat yapmaktadır. 
Bunun önüne geçmek için bir müteah
hide ihale ettik. Bütün proje ve sair 
hazırlıkları bitti. Nisanın son günlerin

de bilfiil ameliyata başlanmıştır. Sam· 
sun, Tarsus, Mersin, Manisa ve N2zilli 
taraflarında birçok iş.er yapılmıs ve 
yapılacaktır. Antalya'da birçok nıü:ıiın 
işler basarılmıştır. Buralarda aynı za
manda mahalli yardımlarla beraber yu
rümekteyiz. Bunu bu kürsüden memnu
niyetle söyleyebilirim. Bu prensipi ta

kib etmekteyiz. Ta!<atımız nisbetinde 

idaıeı.in ve mahallin y2rdımlarile dalu 
id}'d"tlr işler göreceğimize kaniiz. 

Y pılan miihim işlerden biri de Nilü 
fer kanalının ıslahıdıı . Burada (12) 

m:lyon tonluk bir de baraj yapıldı, a
meliyata devam ediliyor. Ankara'da da 
bir baraj yapılmıştır. Ankaranm su ih 
tiyacını karşılamak üzere kurulmuş ,,_ 

hın bu iş de bitmek üzeredir, bu sene 
bıtt'cc:ktir. Buna mümasil su işlerini y:>· 

luna koymaya azami gayretimizle çaıı,. 
maktayız. Fırsat bulduğumuz zaman 
hazineden fazla para alırsak memleke. 
tin digcr bütün eksiklerini de kolayca 
t.ım.amlıyacağrz. 

Nafıaya bağlı bir de posta telgraf 
ve telefon işleri vardrr. Bu işler bu -

günkü asrın herhalde büyük bir ehem
rr: iyetle telakki ettiği bir iştir ve bir 

memleketin terakki ve inkişafında e -
sastır. Buna bu sen.eden itibaren e • 

hemmiyct vererek gelecek sene bir ta
kım işlere girişmek üzere kanunlarını 

tertib ettik, tedbirler aldık. Tabii bu 
kanunlar Büyük Millet Meclisinden 

geçecektir. Gelecek sene Posta, Tel • 
graf ve Telefon işinde mühim adımlar 
atmış bulunacağız. 

Nafıa Bakanlığının üzerinde çalış • 
mak ve bilhassa uğraşmak mecburiye • 

tinde kaldığı mühim işlerden derneğe 

mecbur olduğum bir de şirlretler işi 

vardır. Bu şirketlerin ekserisi maalesef 

bir taraflı olmak lizere vaktiyle ku • 

rulmuştur. Bunlar Abdülmecid zama
nından başlar 'ile imtiyaz; halinde elle-

rine verilmiştir. Sonradan bazı kanun • 
larla türk şirketi namı verilmişse de 

esas mahiyeti tahribkardır. Sırf para 
getirmek, kazanç temin etmek cihetin
den kurulmuştur. Halkın menfaatı nok-

tasından bunlara karşı hiç bir şey ya -
pılmamıştır. Vekalete geldiğim gün -

denberi bu en çok bizi işgal eden me· 
sele olmuştur. Yeni Türkiye devletinin 
şerefli hakimiyeti, bu işi de halletme • 

•• encu-
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ğe kafi gelmiştir. (Sürekli alkışfa ' 
Takip ettiğimiz siyaset budur. Hak ve 
menfa<t iki taraflı olacaktır. Yeni ser· 
mayenin aleyhinde değiliz; fakat şir -
ketlerin hak ve menfaati aynı zam"n• 
da halkın ve ammenin hak ''e menf2;.ti 
ile beraber olmalıdır. Bununla beraber 
onlarla da yavaş yavaş anlaşmağa mu -
vffak olmaktayız. 

Nafıa işlerini bu suretle takib ecer
ken ve vazife ve rolleri yaparken el-em 
miyet vcrdi~im işlerden birisi de meic
teplerdir. Nafıaya bağlı olan Yüksek 
mühendis mektebi, Fen mektebi gi · .. 
Bunların bilhassa cumuriyet devri c: 
yetişenlerinin daha faydalarım ve le -

yizli eserlerini görmekteyiz. Bu m "· 
tepleri tan:dm ve takviye ederken IJil 
hassa Posta, Tcl r.:raf ve Telefon idare
si Yüksek fen memuru ihtiyacm ı 1 u 

mekteplerden tc larike karar verJik. 
Doğrudan doğruya fen esasına i ti· 

nad eder. Onun için mühendis me': c
binde po~ta, telgraf, telefon mem uru 
yetiştirmek üzere bir şube açtık. 

Aynı zamanda Üniversite, Elektro • 

mekanik kısmını bize verdi. Bu kısım 

için de bir iki ecnebi mütehassıs ge • 

tirteceğiz. Bundan sonra memleketi • 

mizde elektrikçi ve makineci yeti~tir

meğe de ehemmiyet vermi~ oluyoruz. 

İlaveten şunu da arzedeyim ki, son 

zamanlarda, memleketimizde bu kadar 

nafra faaliyetleri arasında artık ecnel>i 
eliyle yaptırılacak işimiz kalmamıstır. 
(Alkışlar) 

Bugün elimizde bulunan işleri do:· 

rudan doğruya türk müteahhidleri, tü. k 

mühendisleri, türk mimarları, türk ser
mayesiyle türk olarak yapılmaktadır. 

(Alkışlar) 

Artrk nafıanın fen adamlan mes·· 
leki fen ve ilmi' ehliyetini iktisap et • 

miş bulunuyorlar. 

Kemale doğru gitmektedir. Bunu I& 

iftiharla arzediyoruın. (Sürekli ve ş.id· 

detli alkışlar). 

Ankara radyosu 

Bugünkü program: 
19.30 - Ziraat Vekaleti saati 
19.40 - Musiki: 
Mozart Sonate 
Keman: Necdet Remzi 

Piyano: Ferhunde Ulvi 
20. - Meşhur pehlivanlarımız 

20.10 - Musiki 
Y. S. Bach Suite 
Piyano: Ferhunde Ulvi 

20.30 - Dans musikisi 
20.50 - Haberler 

Elli beygir kuvvetinde bir aded ağır yağ traktörü ile bir 
aded dörtlü disk pulluğu ve tali kanallar inşası için elli 
santim derinliğinde ve bir metro genişliğinde hendek aça
cak bir pulluk ile bir aded üç beygir kuvvetinde gaz motö
rü ve bir beygirle kabili cer bir aded kuyu manajı ve tu
lumbası ile iki aded altışar demirli anız pulluğu ve bun
ların teferruatları kapalı zarf usulile mübayaa olunacak
tır. Şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul Baytar Mü
dürlüğü ile Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği Müdür
lüğüne ve isteklilerin de şartnamedeki esasat dairesinde 
verecekleri "dört yüz,, liralık muvakkat teminatlarile bir
likte eksiltme günü olan 26 Mayıs 935 pazar günü saat on 
beşde Karacabey Harasında müteşekkil Merinos yetiştir
me çiftliği komisyonuna müracaatları ilan oluur. (2692) 

Eksiltmeye çıkanıan ve mü~etinin uzatıldığı Adanada 
Türk Sözü, İstanbulda Cumhuriyet ve Ankara'da Ulus 
gazetelerile ilan edilen Adana İstasyon caddesi üzerinde 
yapılacak 39950 lira keşif bedelli ilk mektep inşaatı 935 
mayısının 23 üncü perşembe günü saat 11,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. İsteklilerin vilayet daimi encümenine 

Hilli Miiclafaa \'ekaldi 
Satuıalmu Komisyonu 

IJiinlan 

İLAN 

1 - Yenişehirde 1325 a
dada 12 parsel sahibi Fevzi
nin arsasile şuyulandınlan 

26 M2 yol fazlası açık artır
ma ile satılacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umuıu 1 
Müdürlüğü Satmalma 

KomitSyonu llanlan 

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

1800 adet meşin 

1-1988 

Salihli Belediyeriyasetinden: 
Blediyemizin 1 haziran 935 tarihinden itibaren ayda 

elli lira ücretle bir mimar veya fen memurluğu açılacaktır. 
Mühendis mektebi mezunu veya buna yakın derecede 

tahsil görmüş olanlar tercihan kabul edilecektir. İstekli 
olanlarla mektupla da görüşülecektir, Bu gibilerin müra-
caatan ilan olunur. (1139) 1-1986 

P. T. T. Ba~l\ılüdürlüğünden: 
900 metre 1 1/2 parmak siyah demir boru ile 12 torba çi

mento pazarlıkla satın alınacaktır. 
Borunun muhammen bedeli metresi seksen beş kuruş 

çimentonun bir torbası 200 kuruştur. 
Vermiye istekli olanlar yapılacak pazarlığa girmek 

Üzere 25-5-935 cumartesi saat 15 de Başmüdürlük komi3. 
yonuna gelmeleri ilan olunur. (1133) 1-198~ 

gelmeleri ilan olunur. (2676) 1-1991 

P. T. T. BaşMüdürlüğünden: 
524 metre 12 s/ m lik 1 maktalı potrel ile 131 dane 20 

ve 131 dane 25 s/m lik 5/ 8 kalınlığında altı köşe başlı civa
ta pazarlıkla satın alınacaktır. 

Potrelin tahmin edilen fiatı beher kilosu dokuz, civa
tanın beher kilosu kırk kuruştur. 

Satmıya istekli olanlar yapılacak pazarlığa girmek ü
zere 25-5-935 cumartesi saat 15 de P. T. T. Basmüdiirlük 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (1132) lJ-1983 

Mustafa (emal Pa~a Beledi vesi 
Başl{anlığından~ 

Kasabamızda yaptırılacak olan 1250 lira bedeli keşifli 
Atatürk heykeli kaidesinin aşağıda yazılı şartlar dairesin
de müteahhide ihale edilecektir. 

1 - Abidenin irtifaı zeminden itibaren dört metro ola
caktır. 

2 - Kaidesinin genişliği üç metre yirmi santim mer
divenler dahil olmak üzere yedi metrodur. 

3 - Abidenin haricen yirmi santimlik kısmı mermer
den ve dahili hafif arma torlu betondan olacaktır. 

4 - Projeyi görmek ve tafsilatını anlamak istiyenle· 
rin on beş gün zarfınc1 • belediyeye müracaat eylemeleri 
ve bu müddet hitamında 27 mayıs 935 pazartesi günü saat 
on dörtte ihale edileceei ilan olunur. (2675\ 1-199a 

2 - Muvakkat teminat 
(3,90) liradır. 

3 - Muhammen bedeli 
(52) liradır. 

4 - Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün mu
hasebeye gelebilirler. 

5 - İhale 23.5.1935 pazar 
günü saat on beşte artırma 

ve eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. (1022) 1-1813 

Dc,·lt•t Dt·rn iryolları ve 
Limanları Satmalma 
Kom İs) onu ilanları 

İLAN 

22-5-=935 tarihine rasrl\yan 
çarşamba günü saat (15) de 
açık artırma usuliyle Kay
seride 4 üncü İşletme Mü
fettişliği binasındaki komis
yon tarafından kiraya veri
le r · ilan edilen Ankara 
büfe.:nin ihalesinden sarfı 

nazar edilmiştir. (1131) 
1-1984 

600 adet smmlık şaplı dert 
Tahmin edilen bedeli 

(80000) lira olan yukanda 
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 

Kiralık bağ ve 
bağhane 

Ortaayrancıda otobüs dura

ğında büyük bir bağ kiraya veri

lecektir. İki oda, bir mutfak, ay

rıca. bir oda ve sofa üç kuyu ve 

yüzlerce dut, üzümler ve başka 

meyva ağaçları, yarım dönüm di· 

kilmiş bostanı vardır. İsHyenler 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti oda· 

cısı İsmaile sorsunlar. 

1- 1979 
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Leningrad 
Sanat Müsamereleri 

Müzik - Dans - Balet - Tiyatro -
Opera - Sinema 

Haziran 1935 in biri ile onu arasındaki günler ta
rıhi günler sayılabilir. Bundan sonraki senelerin ay- ~ 
ni mevsim, ve tarihlerinde sanatin en güzel ve en te
miz ifadesini sevenlerin toplandıkları bir yer otan bu 
büyük (LENİNGRAD) şehrinde bir müsamere silsi
lesi verilecektir. Eski sanat hudutlarının değiştiği 
ve eski sanat merkezlerinin ehemmiyet ve cazibele
rini kaybettikleri bir zamanda bu müsamereler, arsı
ulusal sanat aleminin en derin ihtiyaçlarını tatmin 
etmelidir. 

(LENİNGRAD) müsamerelerinde ezcümle iki 
opera, iki balet, iki dram, iki yeni film ve biri yeni 
Sovyet KOMPOSİTÖRLERt eserlerinden, ötekisi 
amatör işçilerin müzik eserlerile halk şarkılarından 
ibaret olup Sovyetler ilenleri benzeri bulunmıyan 
halk müzik aletleri orkestrası dinlenecek olan iki 
konser verilecektir. 1-}934 

~ ~~~~~~~i3'~~~~:tıır'J!ıl:~~~~~~~~~~~!DJllDi~ 

Çocuk Esirgeme J( urumu 

Genel ~lcrkezindeıı ~ 
Kurumumuz için 1. 6. 935 t,en ı. 6. 936 ya kadar bir 

sene müddetle günde en az elli kilo en çok yüz kilo süt 
alm::ı aktır. İhale 25 mayıs cumartesi günü saat on beşte 
genel merkezimizde yapılacaktır. Şartlan anlamak isti· 
Yenlerin muhasebeye müracaatları. 1 - 1957 

J)izici arıyoruz 
Ulus Basım Evi 

Alilıi ar Belediyesi nden: 

. 
' 

Tahmin edilen bedeli altı yüz yetmiş iki Jira olan bin 
beş yüz tane 25 valtlık yüz yirmi beş tane 100 valtlı~ am
pul ile on tane elektrik sayıcısı elektrik fabrikası hır se
nelik ihtiyacı olarak 30. 5. 935 perşembe günü saat on 
dörtte kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. İstiyenlerin 
eğreti tutan olan elli liralık banka mektubu ve 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki belgele'rle 
Akhisar belediyesine müracaatları. İstiyenlere şartname 
gönderilir. (2610/1115) 1-1954 

.--TAN Gö"ü'TA -ı 
L Mevsimin en aon ve en muhteşem operetı 1 

'' ._, O 1111 p ta LE Dll!llllllDUt lllllllll!lllllD •HlllttllltH••ıımıaıWs 

Kütahya C. Müddei 
Uınunıiliğinden: 

Belediyece kabul edilen üçüncü derecede harcı e~
rnekten ve heheri (960) gıram olmak ve günde azamı 
(350) asgari (100) adet olmak üzere Kütahya ceza evinin 
ı. 6. 935 ten 30. 11. 935 tarihine kadar altı aylık ekmek ih
tiyacı için 1. 5. 935 ten l. 6. 935 tarihine kadar aleni mü
ıayede usuliyle ihalesi yapılacağmc:lan bir ay müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talihler teminat akçalariyle 
Y.evmi muayyende münakasa komisyonu riyasetine ve şe
raiti öğrenmek için eyyamı sairede ceza evi müdüriyeti-
ne müracaatlan ilan olunur. (1000) 1 - 1762 

Ankara (:e7~ Evi Müdür1üğündeıı 

Emlak ve Eytam Bankasından 

Esas No. 
Satılık arsa 

Mevkii ve nev'i Depozito 
Lira 

21 

22 

31 

32 

33 

Boyacı Ali Kızılelma mahallesi Mcs
cid sokağ'ı 6-19 kapı, 399 ada, 10 par
sel No. lu 6 metre arsa 
İsmetpaşa mahallesi Ulucak sokağı 
6 kap~ 564 ada, 1 parsel N o. lu 983 
metre arsa 
1smct}>.ll§a mahallesi İnceyol 4 kapu, 
13 ada, 10 parsel numaralı 81 metre 
arsa 
lsm"· paşa mahallesi geşme sokağı 3 
kapı, 16 ada, ı parsel numaralı 20 
metre arsa 
'5metpaşa mahallesi U zunyol 1 kapı, 
16 ada, 8 parsel numaralı 174 metre 
ars;:ı 

114.-

120.-

10.-

10.--

140.·-
Yukarda yazılı arsalar peşin para ile ve açık artırma 

ile satılacağından istiyenlerin 29.5.1935 çarşamba günü 
saat on altıda Bankamıza gelmeleri. (1088) 1-1909 

Koçhisar C. Müddei 
Umumiliğinden: 

Tahmin edilen bedelin mahalll belediye meclisinden 
alınacak vesikada yazılı bedel sayılmak suretiyle Koçhi
sar ceza evinde bulunan rnevkiıf ve mahkumlardan her 
birine birer gün için 960 gram olmak üzere haziran 935 
ten T. sani 1935 sonuna kadar altı aylık ekmek ihtiyacı 
10. s. 935 ten itibaren 20 gün miiddetle acık eksiltmeye 
konmuştur. 

Alış ve satışa gireceklerin tahmin edilen bedel üze-
rinden yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminatı 
ihaleden sonra kati teminat miktarına çıkarmak üzere te
minat vermesi şarttır. Eksiltme 30. 5. 935 perşembe günü 
saat 15 te Koçhisar C. M. U. liğiııde yapılacağından istek
lilerin teminat akçesiyle birlikte müracaatları ilan olunur. 
(1106) 1 - 1939 

istatistik Umum Müdürlüğü 
eksiltme komisyonundan: 

Umum Müdürlükte''i Poven sistemi istatistik makine
leri için satın alınacak olan 17-20 milyon istatistik makine 
fişi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılacaktır. Bu fişler 
iç;n tahmin olunan bedel 36.000 liradır. Eksiltme hazira -
nın 3 üncü pazartesi günü dairede toplanacak olan komis -
yon<la saat 15,5 da açılacaktır. 

Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden istenebi -
lir. İstekliler kararlaştırılan eksiltme açma saatinden bir 
... t eYd yüzde yedi buçuk muvakkat teminat vesikalarile 
tckJif mektublannı kanun dairesinde komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. (856) 1-1502 

t\nkara Valiliğinden: 
1 - Ankara Merkez kazası hududu içinde çıkarılacak 

taş, kum, tuğla, kireç ve sair rnevaddan alınacak ~üsumun 
bir seneliği şartnamesine göre kapalı zarf usulıle artır
maya konuJmuştur; 

2 - Bu resmin muhammen bedeli 18151 liradır. 
3 - Bu artırmaya aid evrak şunlardır: 

. A - Artırma şartnamesi. (İstekliler bu şartnameyi be· 
deli mukabilinde Ankara muhasebei hususiye müdürlü-
ğünden alabilirler.) . . . 

4 _Artırma 27 mayıs 1935 tanhıne gelen pazartesı 
günü saat ıs te vilayet daimi encümeninde olacaktır. 

5 - Artırmaya girmek için. 
A _ 2490 No. Iu artırma ve eksiltme ve ihale kanunu

nun 17 inci maddesine uygun 1361 lira 14 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri 

B - Ticaret odasına kayıtlı bulunması. 
6 _ Teklif mektuplan ih.ale gü~ü saat. 14 de k~dar ~i

layet daimi encümen riyasetıne verılecektır. Posta ~leA gon· 
derilecek mektupların nihayet sa~t 14 de kadar damıı en
··men riyasetine gelmiş olmasr lazımdır. (1126) 

cu 1-1976 

Ziraat Banl{asuıdaıı: 1 

Ankara Ceza Evinin 1. haziran. 935 tarihinden 31.5.936 
sonuna kadar beheri (960) gram itibarile bir senelik 
(385:~40) kilo ikinci nevi ekmek bugünkü belediye rayici
n.e gore - 29,871 - lira - 60 kwuş bedeli muhamme~.e
sıle 4 mayıs 935 tarihinden itibaren - on altı - gün mud
~etle .kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Ta
lıblerın bedeli muhammenin yüzde - yedi buçuk -
nisbetinde banka mektublarını kanunu mahsusundaki sa
rahat veçhile teklifnameye lef ederek yevmi ihale olan 

B k namına gelen ve giden buğdayların Merke
an amız · hl" · · · s·ı e Depolarından vagona tahmıl ve ta ıyesı 

zımız ı ov . . . 
k ksiltme suretiyle müteahhıde verilecektır. 

~ .. 5.935 tarih pazartesi günü saat - 15- te Ankara cümhu
rıytt ?1üddei umumiliğinde müteşekkil komisyona v_er
lllelen lazımdır. İhale günü saat on beşten sonra venle
Cek tekli.fname kabul edilmiyecektfr. Şartnameyi g~~~ 
"le fazla ızahat almak istiyenlerin Cebecide ceza evı mu
diirfüğüne müracaatlan ilan olunur. (998) 1 - 1759 

Akhisar Belediyesinden:· 
Tahmin edilen bedeli altı bin beş yüz elli dört lira o~an 

IUtınq üç bin lira motorin ve iki bin altmış litre makıne 
Yağlan elektrik fabrikası bir senelik ihtiyacı olarak 30.S. 
l935 perşembe günü saat on dörtte kapalı zarf usuliyle iha
le edilecektir. İstiyenlerin iğreti tutatn olan dört yüz do~
·~ iki liralık banka mektuba ve 2490 sayılı kanunun ~
ltinci ve üçüncü maddelerindeki belgelerle Akhisar Beledı
)eaiJıe müracaatları. İstiyealere prtname gönderilir. 

(1111-2609) 1-1955 

açı e . 35 l .... 
Bu işi üzerine almak istiy~~~~rın 2~ mayıs 9 sa ı. ~unu 
ton beşte merkez miidürlugune muracaat etmelerı ılan 

saa 1-1992 
olunur. 

Ankara belediye reisliği ilanları 

!LAN 
Sulu Han \ e Hal sebzeci esnafının göz ö?üne: .. 
1. - Meyve hoş ile Anafartalar arasmdakı arsaya sup-

rüntü dökülmeyecektir. . 
2. _ Her dükkan sahibi içerisi çınkolu ve agzı kapaklı 

büyük sandıklar yaptırarak d~~kanla~ın arka tarafına ko
yacak ve süprüntüleri oraya doke~ek~ır ... 

3. _ İşbu sandıklara biriken supruntuler gelecek tan-
zifat kamyonlarına boşaltılacaktır. . .. . 

4. - Suluhandaki kabzimallar dahı boyle bırer sandık 
yaptırarak tüccari süprüntüleri sandığa koyacaklar ve ken
di vesaitlcriyle kaldıracaklardır. 

5. - Buna riayet etmiyenler cezalandrrılacaklardrr 

=== 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlar. 

iLAN 
Ordu ihtiyacau için iki şartname ile ellişer baş olmak 

üzere yüz baş büyük cilsyeli katır kapalı zarf usuli ile ah· 
nacaktır. Yüz baş katırın bedeli muhammeni 24000 Jira- · 
dır. Yüzde 7,5 olan elli baş için 900 liralık ve yüz baş için 
ı 800 liradır. Yevmi ihale 25 mayıs ı 935 cumartesi günü 
saat 9 dokuza kadar. Teklif mektuplarını D. Bekirde Kor 
satın alma komisyonuna vermeleri ve saat onda ihaleyi 
kat'iyesi icra edilecektir. Şartnamesini görmek istiyenler 
tatil günlerinden maada her gün komisyonda görebile-
cekleri iian olunur. (1044) 1-1844 

İLAN 
l - Haydarpaşa hastahanesi ihtiyacr için 50 bin kilo 

koyun etinin kapalı zarfla ihalesi Selimiye satın alma ko
misyonunca 4 haziran 935 salı günü saat l 5 de yapılacak· 
tır. 

2 - İstekliler usulüne göre mektuplarım muayyen sa
atten bir saat evel komisyona vermiş olacaktır. 

3 - Alınacak etin tahmin bedeli 24,000 lira 75 kuruş mu· 
vakkat teminatı 1806 liradır teminatlar ihaleden iki saat 
evetine kadar muhasebecilik veznesine ya ırmış olmahdJJ', 

4 - Diğer malsandıklarma yatırılan teminat makbuz
lan veya banka teminat mektuplan usulüne tevfikan tek· 
lif mektuplan içerisine konulmuş olmalıdır. 

5 - İsteklilerin artırma ve eksiltme kanununun ikinci 
üçüncü maddelerinde yanlı belge.leri bera,berinde bulun
durmaları lazımdır. 

6 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. Şartna
menin musaddak sureti kanunun beşinci maddesine göre 
muhammen bedelinin yüzbinde beşi nisbetinde bir bedel 
ile komisyondan alınabilir. (1128) J-1982 

İLAN 
Tekirdağ askeri satın alma komisyonundan: 

. 1 - İhtiyacatı askeriye için evsaf ve şartnamesi dahi· 
lınde Tekirdağrna teslim şartile 21,000 ve .Malkaraya tes· 
Jim şartile 12,000 kilo sade yağına ihale günü olan ~5-935 
tarihinde talip çıkmadığından aynı evsaf ve şerait dahilin. 
de yeniden münakasaya konulacaktır . 

2 - Şartnameleri Ankara ve İstanbul Levazım Amirli
ği satın alma komisyonlannda ve TekirdağmdaJd satm 
alma komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile olacaktır. 
4 - Tekirdağına teslim edilecek sade yağının muvak .. 

kat teminatı 1197 lira ve Malkaraya teslim edilecek sade 
yağının muvakkat teminatı 693 liradır. 

5 - Eksiltme 3 haziran 935 pazartesi günü saat onbe' 
ve onaltıdadır. 

6 - Ekailtmcye girecekler ticaret ocı.sinda .kayıtlı ol• 
duklanm ve ehliyeti tficcariyelerini gösterir vesikayı ve 
vekil gönderenler de vekiletnamelerini ve firket namına 
girecekler sirkülerini komisyona göstermeye mecburdur· 
lar. 

7 - Kapalı urf ihale saatinden bir saat evel komisyo~ 
reisliğine verilecektir. (1140) 1-1980 

İLAN 
İstanbul kumandanlığına bağlı birlikler ibtıyacı için 

beher kilosunun tahmin edilen bedeli 86 kuruş olan 20,000 
kilo sade yağ kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
5 haziran 935 çarşamba günü saat 15 dedir. Şartnamesi 
İstanbul kumandanlığı satın alma komisyonunda görüle> 
bilir. Eksiltmeye gireceklerin 1290 liralık teminat mek· 
tubu veya makbuzu ile beraber teklif mektuplarım ihale 
saatinden bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. 

(1129) l-1981 

Aııkara Ticaret ve anayi odası . 
siciJli ticaret hiiro undan : 

Sicilli Ticaretin 22 numarasında müs~cel bulunan 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinin 19. 4. 1935 tarihli 
heyeti umumiye içtimaına ait zabıtnamenin 18.5.935 tari· 
hinde tescil edildiği ilan olunur. 1-199-" 

Ankara Nafıa Baş 

Mühendis]iğinden: 
1 - Nafıa kamyonları için muktazi yedek aıau (971)' 

lira (35) kuruş muhammen bedel üzerinden açık eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin muhammen bedelin yüz
de yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçelerinl 
evelce muhasebei hususiye veznesine yatıracaktır. 

3 - 1stiynler her gün şartnamesini ve alınacak mal• 
zcmenin cinsi ve evsafını bildirir listeyi almak için Nafıa 
başmühendisliğine ve 23.5.935 perşembe günü saat on 
beşte vilayet encümeni daimisine müracaatları. (1041) 

Z AY 1 
Ankara Emniyet Mudurluğiın· 

den aldığım ikamet tcz.Jceresıni 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 
cskiıinin hiıkmü yoktur. 

Macar tebaasından 

Kalacka Balin 
J-1994 

1- 1840 

KiRALIK DAİRE 
Çankırı caddcsinda Kamber 

apartmanı altındaki mağaza Yel 

arkasında bahçe ~ e İ§iİnde halt• 
ıiylc haziranın birinci eilnündca 
itibaren kiralık olduğu ilin olu.. 
nur Apartmanındaki lrapıqyr4 

müracaat olunacaktır. t}stı.indt 
1 oş bir daire de vardır. 
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Oaktiloğraf 
aranı,·oı· 

•' 

ıy; t'IMim f'&pmaauıı btien bir 
d&ktlloğraf aranılmaktadır. Liu.n 

biler. tercih edilir. 
Marangorluktan :~nlayan bfr 

llademe llzımdır. t.ıektilerln sa
at 12-14 uuında Attfbey mahal
~ ... iııde 1U N'o ~vin orta lratrna 
batvunnalırı. l-19!H 

Satılıl{ 
·Jarantili eyi bir motosiklet 

fo torJer Cemiyeti Katibi Bay 
Aliye. Tel: 3808 1-1960 

-Kiralık-

Vitılyetler evi arkasındaki ye
ni binanın üst ve alt katları 

1 - 1930 

Daima 

Sı vas Be-le•liye Ba~kanlığından; 
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 

J/ 
KUrU.L" 

1 &1,..aal ~ ... ,.\( ... ,, 1 

Ankara: Emrazı zühreviye has 
tahanesi arttırma eksiltme 

komisyOllundan 
Erzakın cinsi Azı .Çoğu Tahmin Tutarı Muvakkat İhale Saat 

edilen teminat tarihi 
Birinci ve ikinci 5000 6400 9-7-75 544 40 2.6.935 14 

ekmek 
Koyun ve kuzu eti 3000 3400 45 ı350 101 2.6.935 14/ 15 
Yaş sebze 3500 4000 15 600 45 2.6.935 14/ 25 

Odun nooo 30000 z 600 45 2.6.935 14/ 30 
Yerli kok kömth 10 Ton 11 31 32 344 52 26 2.6.935 14/ 40 
Pirinç • 1350 1550 18 279 21 2.6.935 14/ 50 

Makarna 100 150 20 30 2 25 2.6.935 14/ 50 
Sade yağı 350 400 85 340 25 50 2.6.935 14/ 50 
Zeytin yağı 40 50 45 22 50 1 69 2.6.935 14/ 50 
Kuru soğan 250 300 6/ 25 18 75 1 40 2.6.935 14/ 50 
Tuz 200 250 9 22 50 1 69 2.6.935 14/ 50 
Ihlamut 18 20 80 16 1 20 2.6.935 14/ 50 
Şeker 175 200 45 50 3 75 2.6.935 14/ 50 
Domates salçası lf) 120 25 30 2 25 2.6.935 14/ 50 
Sabun 250 300 26 78 5 80 2.6.935 14/ 50 
Soda 125 150 12 12 o 90 2.6.935 14/ 50 
Batum gazı (teneke) 27 30 ~ 25 127 50 9 56 2.6.935 15 
Kuru meyva 20 25 80 20 1 50 2.6.935 15/ 1-0 . 
Buz 600 700 5 35 2 62 2.6.935 15/ 15 
Süd 50 50 20 10 00 o 75 2.6.935 15/25 
Yoğurt 50 so 25 12 50 94 2.6.935 15/25 
Un 40 50 11 5 50 o 41 2.6.935 14/ 50 
Yumurta 250 300 1/50 4 50 o 34 2.6.935 14/ 50 
Kuru sebze 150 200 10 20 1 50 2.6.935 14/ 50 

Emarzı zühreviye hastan esinin mayıs 1936 sonuna kadar yiyecek ihtiyacım göste
ren yukardaki cedvelde bu ihtiyaçların açık eksiltmeye konulduğu ve eksiltmesinin 
hangi gün ve saatte yapılacağı ve muvakkat teminatları ve miktarı yanlarında göste
rilmiştir. İ c;teklilerin vaktin den cvel teminatlarını vilayet muhasebe veznesine yatır
maları ve artırma ve eksiltme kanununda ya zıh vesikalar ile birlikte belli gün ve saat
te ve şartnamelerini görmek için her gün hastanedeki k omisyona müracaatları ilan 

'Lıgmz kanzuk eczanesi la· 1 
boratuvarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzur ve ze. 
birli maddelerden tamamen ad 
olup saçlara tabii renklerini 

bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii 
rcn\ı: Uzerinde tertib edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum Müdürlüğü ilanları 

olunur. (1103) 1-1931 

1 Niksar BelediyeBaşkanlığından: Parke döşemesi 
Yeni parke yapı;yorum. Eski 

tamir ediyorum. Ve eaki parke 
temizliyorum. ve cill yapıyorwn. 

Gayet tabii ve ıabit olarak 
temin edilen renk yıkanmak ve 

terlemek hlttll denize girmek 
ıuretiyle de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Eczaneler
de ve ıtriyat mağazalarından a-

·., ıruz. 

İSTANBULDA KİRALIK 

MÖBLELİ A:PA.RTMAN 

Maçkada Teıvikiyede Subai 
apartımanın 6 numaralı yedi o
dalı dairesi möble olarak dört beş 
ay için kiraya verilecektir. İsti· 
yenlerin Beyoğlu 42467 telefon 
numarasına müracaatları. 1-1933 

2 

' 6 

300 3 
150 5 
80 . 7 

8 25 

200 
100 
40 

ABONE ŞARTI.ARI 
·\1üddet Dahilde Harıçte 

Seneliği 17 Lira 30 
,; Aylığı 9 .. 16 •• 
3 Aylri• 5 

Posta Ucrcti 

YENİŞEHİRDE KİRALIK EV 

Yenişehirde Paşalar tepesin
de Menekşe sokağında 3 numa
ralı evin dört oda bir holden mü
rekkep ikinci katı kiralıktır. İs
tiyenler mezkur evin üst katında 
oturan sahibine müraca. t edebi-
1.irler. 

1- 1977 

.. İL AN 

Muhammen bedeli ile mikdar ve vasıfları aşağıda ya • 
zıh bulunan kömür tahmil ve tahliye işi 30 - 5 - 935 per • 
şembe günü saat 15 te kapalı zarf usuliyle KA YSERİ'de 
işletme müfettişliği binasında bu1unan dördüncü komis -
yonda ihale edilecektir. 

Yapılacak iş İdareye aid Ankara deposunda kömür tah
mil ve tahliye işidir. Bu işe girmek istiyenlerin (273) lira 
(38) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesikalarla, kanunun dördüncü maddesi muci
bince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyan· 
name ve teklifler ile aynı gün de saat (14) de kadar komis
yon reisliğine vermeleri Iazımdır. 

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

Cinsi 
Ankara Deposunda yapılacak 
kömür tahmil ve tahliyesi 

Mikdarı 

Ton 

(16,200) 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

(3645) 

H avacılık ve s Do ,.. 
- Sayı 141 içindekiler -

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

Yelken uçuşu 
TÜRK KUŞU haberleri 
Sporda müsabaka idmanlarına kaç 

Rilat Taşkın 

Sinanoğlu 

Nüshet Ha1im 
Ferid Ziya 

yaşında başlamalı? Vildan Aşir 
Som meydan muharebesini havadan 
nasıl gördüm? ( l ngiliz tayysre-

cisi Albay Enderby} 
Ankara kayakçılarının Uludağ' 
gezintisi nasıl geçti? 

Unutmuyorlar (Hikay ~) 
/Jyas Sinal 

Server Ziys 
Gürevin 

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

KANADLARI AL-fINA KOŞUNUZ 
Busayıdaki parasız MODEL 1" A YY ARE ARMA

GANINI MÜVEZZİD~N İSTEYİNİZ 

1 - Niksar kasabasının yollar ve ebniye kanunu mu
dbince 1/ 500, 1/1000, 1/ 2000 mikyasında hali hazır şehir 
haritasiyle müstakbel imar planı yaptırılacaktır. 

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

3 - Bedeli keşfi üç bin Hradır. 

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 

Al{ yazı Ask~eri liereste f ahrikası 
Müdürlüğünden: 

1 - Akyazı Askeri kereste fabrikası 935 senei ınalisi 

içinde yapacağı Tomruk ve kereste nakliyatını yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koymuştur. 

2 - 8 - Haziran - 935 tarihine müsadif cumartesi gü -
nü saat on dörtte Adapazarı Maliye dairesi binası içinde 
ihalei muvakkatasmı yapacaktır. 

3 - Kürtkırığı ormanı maktalarmdan Tokurcunda ki 
şubesine yapdaack (6111.880) metre mikabı tomruk ve ke
reste nakliyatının beher metre mikabma '(260) kuruş üc· 
reti nakliye takdir edilmiş muvakkat teminatı (1192) 1i -
radır. 

4 - Tokurcundaki şubesinden Kuzuluk civarındaki 
fabrika ambarlarına yaptıracağı (6111.880) metre mikabı 
tomruk ve kereste nakliyatının beher metre mikabma 
(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 mikabına (225) kuruş 
ücreti nakliye takdir edilmiş muvakkat teminatı (619) 
liradır. 

İsteklilerin ilanda yazılı muvakkat teminatlarını Ma -
liye veznelerine yatırıp alacaklan·makbuzlar ile ve bu işi 
başarabileceklerine dair ticaret odalarından alınmış vesi -
katarını havi kapalı zarflarirun mezkm gün saat 13 de 
Fabrika Müdüriyetine müracatlan ilan olunur. (1118) 

1-1962 

Parkeci Hasan Cebeci 
istasyon arkasında 3 A. 

No. hanede Ankara 

Satılık apartnnan 
Halen vilayet jandarma ku• 

mandanhğınm oturduğu bina 
sahibi tarafından müsait terait 
dahilinde ıatıhktır. Mimar Sl· 
nan caddesinde N. 6 terzi Timi• 
ye müracaat. 1-1775 

ARANIYOR 
Almancadan türkçeye 

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

Ooktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGİ VE 

BELSOÔUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

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

-
İmtiyaı sahibi ve Baş.mu 

harrirl Fatih Rıfkı ATAY 
Umumi ncıriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Naıuhi 
BAYDAR 

Çankm cıddtsi civarında J 
L U/uı Bısımıvind• bısılmrş· 

t.JT. 

1 SİNEMALAR 1 
f YENi BUGÜN BU GECE 

Meşhur tenor Tino Patiera tarafından 1 
temsil edilen 

VENEDİKTE BİR GECE 
Bu filim tamamen Venedikte çevrilmiştir 

HUGÜN BU GEC~ 
Fevkalade heyecanlı filım 

KIRMIZI VAGON 
Raquel Tores - Don Alvarde 

T ANGOLİT A filminin ilk g eceıine ait numaralı biletler Y cmi 
Sinema gitelerinde satılmaktadır. · 


