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Gündelik 

ULUSA HlZlUET. 

Cuınuriyet Halk Partisi Kurul
tayının ülke işlerini incelemesi do
layısile meydana çıkan hakikat -
ler ulusa hizmet yolunda büyük 
adımlarla ilerlememizi sağlıyacak 
değerdedir. Bu hakikatlerin göze 
çarpanlarından biri şudur ki: 
parti ve parti üyeleri ülke işlerini 
açıklık ve içtenlikle konuşurlar. 
Üyelerin gerek soran ve gerek 
cevab veren durumnuda bulunan
ları her ıeyden önce bu birge sıf a
tı taşırlar. Partimiz bütün taribçe
ıinin isbat ettiği gibi ancak ulusa 
hizmet yolunda müsbet işi amaç 

· tutan bir kurumdur. Demagoji 
yaparak gün geçirmek onun için 
değildir. Bu sebebten partimizin 
bütün örgeleri ulus işlerini her va
kit doğru bir görüşle kamoğasr:ya 
en uygun bir şekilde yürütür. 

Bütün kıymeti ile beliren yük
sek hakiaktlerden bir başkası da 

.partimizin ulusa hizmet yolunda 
formüllerden, sözlerden ziyade 
yaşayışın, zamanın gereklerine 
uymakta gösterdiği büyük kapasi
tedir. Türk devrimi kendi pren
siplerini türk ulusunun hayatın
dan ve onun bugünkü ve yarınki 

_ihtiyaçlarından almış olduğu için 
. başka ülkelerden sızıp gelen fikir 
akımlarına ancak bizim ihtiyaçla· 
rımıza uyduğu derecede değer ve 
önem verir. Bizim fikirlerimiz, 
düşüncelerimiz, türk ulusunun 
hayat gidişini hiç bir vakit göz
.den kaçırmıyarak onunla beraber 
tabiiğ evrinine devam eder. Ken· 
di deneçlerimiz en hakikiğ yük· 
selme yolunun da bu olduğunu bi
..ze çoktan isbat etmiştir. 

Bir ulusun kurtuluş ve yükse
lit gücü ancak onun kendi varlı· 
ğından, kendi özel kuramından 
doğar. Tarih yapan büyük adam
lar, büyük partiler bu hakikati 
anhyarak İ! görürler. Hayatın ih
tiyaçlanm karşılayamayan for
müller onu ~şırtmaktan, onun 
nomal gidişine engel olmaktan 

· başka · bir şeye yaramazlar. En 
eyi hekinı ıu veya bu hastalığa 
kitabtan reçete yazan değil, has
taya dikkatle bakarak onun mlıh
taÇ olduğu ilacı bulan ve veren
dir. Biiyük önderler ve devlet 
adamları için de iş böyledir. 

Ulusa hizmet yolunda yürü· 
menin ilk adımı, u'usa kendini 
b;bnek, kendini anlamak için yö · 
net ve yöntem göstermektir. Ulu
sun kendinde saklı olan kuvvet 
kaynaklarım bulup açmak yük
selnıe kınavınrn ilk hareket nok
tasıdır. Dili ile tarihi ile ekono
mik ve sosyal varhklariyle kendi 
özlüğünü eyice anlıyamanuş olan 
.uluslarda ulusal güven, ulusal gu
rur kendilerinden beklenilen bü
yük rolleri oynıyamazlar. Uluslar 
-için maddiğ zararlardan kurtul
·mak işten değildir. Bir ulusun en 
büyük zenginliği, en büyük gücü 
onun yüksek duygularla bezen· 
miş olan kendi ruhunda ve karak· 
terinde saklıdır. Şimdi türk ulusu 
bu zenginlik ve güç, ve dolayı
siyle ulusal güven ve gurur bakı· 
mmdan uluslar arasında ilk pli.
na geçmiş bulunmaktadır. Cumu
riyet Halk Partisi ve onun yüce 
önderi türklük anlamını yeni 
esaslar üzerinde kurarken türk 
ulusunun gerçek ve çabuk yükse
liş yolunu da açmışlardır. Bu yol
da kıvançla, güvenle ve bütün 
varlığımızla çalışmak biz parti 
üyelerinin bozulmaz andımızdır. 

Zeki Mesud ALSAN 

Adımız, andımızdır 

24, lUA YIS l 935 CUMA 

Parİti, 23 ( A.A.) - Cıımur BO§kanı bu aa
bah, ""Normandi,, gemisinin ilk hareket tö
reninde bulunmak ii~ere Havr'a gitmiştir. 
Yanında deniz tecimi, sörnürgeler, bayındır 
lık ve cleniz bakanları da vardı. 

Her yerde 5 kur~ 

TayYare Cemiyeti altıncı kurultayı 
Kamutay yeni 

bü.dceyi görüşüyor Kamutay Kurağında 

LE 

Bay Hitlerin söylevi 

Acundaltl yanluları 
İzvestiya ne diyor? 

Moskova, 23 (A.A.) - Radek, 
İzvestiya gazetesinde B. Hitlerin 
söylevinden bahsederek diyor ki! 

" Bu söylev başlıca Sovyet 
Rusyaya karşıdır. Bu söylev, en iyi 
taraftan bile bakılsa, Rus - Alman 
ilgilerine zararlıdır. Çünkü bu 
karışma, Almanya'nm sıyasasm • 
dan soravlı olan adam tarafından 
yapılmaktadır. Hitler, ilk defa de: 
ğildir ki iki memleket arasmdakı 
ilgileri bozuyor ve bunu ~ap~akla 
beraber amacına da erışeınıyor: 
Sovyet Rusyanın barış için her za
man bir tehlike olduğuna dünyayı 
inandırmak. 

Timeı gazetesinin de yazdığı 
gibi Hitlerin tav-rı doğu Avru • 
pası' için bir kararsızlık kaynağı • 
dır Halbuki doğu ve batı Avrupa
sı biribirine bağlıdır ve Hitler'in 
şimdiye kadar anlaması lazım ge
lirdi ki, doğu Avrupası barışı üze
rindeki herhangi bir kararsızlık 
Almanyanın durumunu kuvvetlen
dirmek şöyle dursun, tersine ola· 
rak kendilerini tehlikede gören 
memleketler de savga tedbirlerini 
artırıp gitmektedir. 

işte, görülüyor ki, A vrupada 
savaş tehlikesinin başlıca sebebi 

(Sonu 5. inci sayıfada) 

nın yüksek değerlerini söylemek • 
ten büyük bir zevk duyduğunu ili- bugün açılıyor 

-ve etmiş ve Finans bakanlığına ya
pılan haf vurmaların şekilleri ve 
usulleri ve ay, ay· başarılan işler 
hakkında rakamlara dayanarak 
izahlar vermiştir. 

Türk Tayyare Cemiyetinin Al
tıncı Kurultayı bugün saat 14 de 
Kamutay Kurağmda toplanacak • 
tır. Kurultayı Başbakan İsmet lnö
nü, bir söylevle, açacaktır. 

r~porlarının incelenmesi, delgele
rın dilekleri üzerine konuşulmalar 
yapılması ve en ıon olarak da ye
ni genel merkez kurumunun seçi • 
mi vardır . 

. 8. Fuad Ağrah, Finans kanun
larının eyi bir surette çıkarılması 
için yapılan çalışmaları da anlata· 
rak bugünkü kanunların yeritil -
mesinden ileri gelen ufak tef ek 
bazı yanlışları bütün Finans ityar
larına yüklemenin yersiz olacağı-

Kurultay gündeminde bir baş· 
kan, bir asbaşkan ve ikisi yedek 
olmak üzere dört sekreter seçimi, Her gu· · n he~ keliıne 
genel merkez kurulu raporunun -, 

(Sonu 2. inci sayrfada) 

okunması, cemiyetin hesablarmt 
ve tüzükte yapılacak değişiklikle -
rin gözden geçirilmesi için iki ko
m!syonun kurulması, komisyonlar 

Tecim ve Endüstri 
Odaları Ku.rultayında 

Komisyonlar dün de çalışmalarına devam ettiler -
Ekono~ Bakanımız, kurultay .üyelerine Orman 

Çiftliğinde bir kır şöleni verdi 

Dünkü kır yemeğinden bazt görünü,ter 

4 ünca. tecim ve endüstri ku • 
rultayının, tecim işleriyle ilgili 
türlü meseleleri gözden geçiren 
komisyonları, dün de çalışmaları
na devam ederek önemli kararlar 
almışlardır: 

TECiM BORSALAR/ 
KOMiSYONU 

Komisyon dünkü toplantısında 
aksiyon (artırma !eklinde satış) 
meselesini görütmüt ve malları .. 

mızın standardize edilmesi, Genc:ı 
mağazalar kurulması, varant işi -
nin piyasalarda yerleşmesi gibi 
şartların gerçekleşmesinden son -
ra bu usulün konmasında fayda 
olacağını kabul etmiş bu şartların 
gerçekleşmesi için yapılmakta 
olan girgilerin sonuçlarına göre 
bu konunun tekrar gözden geçi • 
rilmesine imkan vermek için şim
diden gelecek Kurultay gündemi-

(Sonu 4. üncü sayılaJa) 

Ulus baştanbaşa kılavu~ 
kelimeleri ile çlluyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen 5 er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 

Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı
calarım kullanmwacaktır. 

DOKUZUNCU LiSTE 

1. - Halletmek= I. Eritmek 
2 • Açmak, çözmek 
3 ·Kotarmak 
Örnekler: I • Su ıekeri eri· 
tir. 
2 - Bilmece açmcuına (çöz
mesine) merak ettiniz mi?. 
3 • Aramızda bütün anlcq • 
mazlıkları kotardık. 

2. - Çarei hal = Çözge, kotar • 
mayolu 
Örnekler: 1 - Bu İ§te naad 
bir çozge bulacağımızı bi • 
lmiyorum. 
2 • Bu işin kotarma yolu 
nedir? 

3. - Tarzı laal, mreti te•uiy. :::c11 

. Anlafıt 
Ôrnek: iki. tara/da bugü • 
ne kadar hiç bir anlcqıt bu
lamadılar . 

'· -- Beyanat= Diyet> 
S~ - Nutuk == Söyleo 

Ôrnek: lımet lnlSnlJ cllln 
yeni bir ıöylev verdi. 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin oımanlı· 
caları kullanrlmamaımı rica ede
riz. 

1 talyan - habeş 

Hab~şistanın yeni 
andıcı 

Habetiıtanın yeni ıalkuru ulu• 
lar aosyeteıi konseyi üyelerine, 
İtalya ile aralarındaki anlatmaz ~ 
lığı çözeliyen bir andıç vermiıtir. 

Bu andıç, ltalya'nın bir uzlat
mıya varmak ve 1928 mıdlatma ~ 
farına göre bir yarğıç komisyonu
nun toplanması dileğinde bulun • 
duğuna kamğ olan Habeıistanıo 
1 ikincikanun 1935 de İtalya Ha .. 
bq meselesinin konsey tarafından 
ıonraya bırakdmaımı kabul etti
ğini yazmaktadır. Adiı Ababa' da 
başlryan konuşmaların, nötür bir 
bölge ayrılması için yapıldığını 
hatırlatan Habeş andıçı, ltalya • 
nm Habeşiıtan'a tüzüğün yeritil • 
me,si için yabancı delğeler atamak 
hakkını vermek iıtemediiini ıöy• 
lemektedir. Valval hadisesi bakı· 

(Sayılayı çerJiriniz) 

Çağırı 

Cumartesi günü saat onda büd
ce komisyonu toplaancaktır. Üye• 
lerin gelmeleri rica olunur. 

~ııı:* 

iş Kanunu muvakkat komiı • 
yonu 2 • V • 935 pazar günii ıaat 
16 da toplanacağından ıayın üye
lerin gelmelerini dilerim. 



• 

Dil ifleri. 

Kılavuz için dersler 
-15 -

Mahalli tahaffuz - Konm 
f.{elce - Barınak 

Neva = Sığmak 
Ovada hiç bir k o r u n a k bulamıysn '1üşman, 1ra1§ı 

sırtlara doğru kaçtı. 

Evsiz ve b a r ı n a k s ı z 1 a r ı· koruyunuz. 
Kimsesizlerin s ı ğ ı n a ğ ı devlettir. 
Hudut= ı Smır (frontiere) 2 - Buç (limite) 
Mahdut = 1 - Smrrlı, çevrilmiş 2 • buçlu, buçlariinı 3 - sa• 

yılı, 4 ·dar 
Tahdit etmek = 1 - Sınırlamak 2 • buçlamak 
Kaçakçılık, en /azla, güney s ı n r r 1 a r ı m ı z d a olu-

vor. 
Sıkıntıya katlanmanın da bir b u c u vardır. 
Onun kadar zengin olanlar, her yerde s a y ı l ı 'dır. 
Bağınazlık, bilgisizlikten ve d a r i a I alı l ı Jı ta n 

selir. 
Bu misallerde geçen yeni kelimeler: 
Güney = Cenub 
Bağınazhk = Taassub 
Bağınaz = Mutaassrb 
Kuzey = Şimal 
Batı= Garb 
Doğu= Şark 
Güney A·merika'smda karga§a bitmez= AmeriJiayl cenu-

bide anarşi bitmez. 
Derviş Vahdeti kaytak ve bağına z soltanm biriydi, 
Kaytak = Mürteci 
Kaytakhk =İrtica 

,,. * ~ 
Mahkum etmek = Kasamak 
Mahkum = ı - Kasanık, 2 - Kölemen 
Mahkfımiyet = 1 • Kasınlık, 2 • kölemenlik 
Geçen ay Büyükdere kıyasrnı işliyen üç suçlu, on be§ yıla 

kasanmıştıı:. 
Böyle adamlar hiç bir zaman genlik yüzü görmemeğe 

k a s a n ı k 'tırlar. 
Biz hiç bir zaman k ö 1 e m e n bir alus olmadık. 
Saltanat bu halkı k ö 1 emen I iğe götüren bir yönet· 

ge idi. 
Sizin bu suçunuz, ağır bir k a s a n ı k 1 ı ğ ı gerektire-

bilir. 
Misallerde geçen yeni kelimeler: 
Kıya = Cinayet 
Genlik = Refah 
Mahrum olmak = Yoksunmak 
Mahnun etmek = Yoksundunnati 
Mahrum = Yoksun 
Mahrumiyet = Yokswıluk 
Kaç ay var ki si:d görmekten y o k •s u n u z • 
Sizden y o i s u n 1 u k, bize ağır gelir. 
Dulları ve öksüzleri hiç bir zaman ysrdımmıulan y o lı· 

.sundurmayınız. 

ZavaJlı adam, sekiz yıldanberi y o k s u n 1 u k çekiyor. 
:t: •• 

Mahrem = Özdeş, içli dışlı, gizli 
Mahremi esrar = Gizdeş 
Mahremiyet = Özdeşlik, içli dışlılık, gizlilik 
Hayır, bu adam hic bir zaman benim ö .z d e ş J m ol

'muş değildir. 

Onunla yedi yıl i ç 1 i d ı ş 1 ı yaşadık: ne ahlakta bir 
adam olduğunu herkesten eyi ben bilirim. 

Şif relerin g i z 1 i 1 i ğ i n e dikkat etmek, bütün işyar-
ların başlıca ödevlerindendir. 

Bir dost, eyi bir g i z d e § olmalıdır. 
Böyle adamlarla g j z d e ş 1 i k etmenin sonu budur. 
Bn misallerdeki yeni kelimeler: 
İşyar= Memur 
't)aev =Vazife 

mından, Habeşistan doğru bir 
araştırmadan ıonra, buna zorlan· 
madıkça, İtalya'nm istediği şeyle
rin hiç birini yerine getirmeği ka
bul etmemektedir. 

Yeni fındık ürünü 
Trabzon, 23 (A.A.) - Dün bor

sada 935 fındık ürünü üzerinde a
livre satışlar olmuştur. Ağustos 

teslimi içf ındık, fob Trabzon, 50 
den 5000 kilo, ve eylfil teslimi 42 
k~-uştan 10 bin kilo satılmıştır. 
Bu fiatlar üretmenler:i sevindir
miştir. 

Habeş andıçı, İtalya hüküme
tinin 19 • 1 • 935 tarihli konsey ka
rarına kal'Şın olarak yarğıçlık usu
lünden kaçmağa çalıştığım, ken· 
di arzusiyle ayırdığı notiir bölge -
oin, her kavgalı yerde süreksiz ba
ri§ statükosunu sağladığını yaz -
makta ve son olarak, büyük dev -
(etlerin İtalyan - Hab~ saav ı · 
run önüne geçecekleri umudunu 
bildirmektedir. 

B. Musolini aracılık 
istemiyor 

Cenevre, 23 (A.A.) - Bay Mu· 
ıolini İtalyan - Habeş uymazhğın
da araçlık önergelerini reddetmiş
tir. 

Ankara 

934 malı içfındık 62 kuruştan 
satılmıştır. Stok mal kalmamış 

gibidir. On gündenberi fındık böl
gesi kalın ve sürel bir sis altında
dır. On gün içinde yalnız üç sa
at güneş çıkmışsa da yeniden sis 
ortalığı kaplamıştır. Sisin fındık 
üzerine .zarar vereceğinden korku
lttyor. 

İ taıihul'da elektrik ucuzladı 
İstanbul, 23 - Bayındırlık Ba

kanlığı yeni tarif eyi yeritmeğe 
başladığı için burada elektriğin 
kilovatı 14.75 kuruşa düşmüştür. 

Birası 

iÇ DUYUKLA Baldvinin söylevi Fransa .. 
da nasıl karşılandı 

Maksirn Gorki u ağı için 
Maksim Gorki uçağının kay· 

hından dolayı Başbakan ismet 
lnönü'nün gönderdiği bapağı tel· 
grafına komiserler kurulu baıJm • 
nı Bay Molotof a4ağıdaki kUfıhğı 
ermiştir: 

41 Telgrafınızdan derin bir ıu
relte duygulanarak SoV)'etler Bir
liğinin uğradığı acıklı kayıb dola· 
yısiyle doıtça gösterilen &empati 
duygusundan odlnyı Sovyetler 
Birliği hükümetinin içten teşek • 
kürlerini kabul etmenizi rica ede-
rim.,, Molotol 

Çocuk Esirgeme Kuru -
muna armağanlar 

Sümer Bank Genel Direktörü
nün &yam 12 parça eşya, 

Akaretler caddesi No. 3 te otu· 
ran Bayan Mişel de kurumumuza 
bir kuzu armağan etmişlerdir. Bu 
hayır ıe"Yen bayanlara Genel Mer
kezimiz te§ekkürlerini sunar. 

Bugünkü sayımızda ge
çen kılavuz kelimeleri 
Asığlanma = İstifade etme 

Ayrışık = Muhalif 

Aytar = Muhabir 

Barışçıl = Sclhpcrver 

Başşehir = Payitaht' 
Birge = Müşterek 
Bitki = Nebat 

Bölge ı:: Mmtnka 

Bölgesel = Mıntakavl 
Çabalama = Gayret 

Çıkat = İhracat 

Danışma = tstil}art. 

Dayanışma = Tesanlld 

Deneştirmek = Mukayese tm61r 

Durum = Vuiyet 

Endüstri = Sanayi 

Eşitlik = Müsavat 

Genel kurul = Heyeti umumiy 

Gereç = Malzeme 

Girgi = Te cb.büıı 

Göret = Ziyaret 

Gösteri = Tezahilr 

Gündem = Ruz.namtı 

Güven = ltimad 

İlgili = Al kadar 

İncelemek = Tetkikat 

Kanat = Cenab 

Kayıp= Zayi 

Karamsar = Bedbin 

Konu = Mevzu 

Konut g İkametgah 

Ödev = Vazife 
Ölçet = Mikyas 

Önerge = Teklif 

Öneylcmek = Tercih etmeli 
Önemli = Ehemmiyetli 

Örgemek = Teşkilatlamak (organı. 
ser) 

Örtiınç = Müphen 
Özel = Hususi 

Pozitif == Müsbet 

Saldırışmama = Ad mi tecavUz 
Saldırgan = Mütecavi 
Tamm = Tarif 
Tecirml = Ticarl 
Tecim = Ticaret 
Tevilcmek = Tensik ctmdk 

Tören -= Merasim 
Tüzük = Nizamname 

Uçak = Tayyare 
Ürün = Mahsul 
Yankı = Akis( Echo) 

Yanı = Şikayet 

Yetke = Salahiyet 
Yoğaltım = İstihlak 

Yora = Tefsir 

--lllll!llC!l'I 
(Başı l ;ncı sayıfada) 

nı söylemi§ ve bazı finans kanun
larının yanlış yeritilmesi hakkın -
da Refik lnce'nin ileri sürdüğü 
örneklere cevab vermiştir. 

Finans Bakanı, B. Refik ince
nin saydığı bu örneklerin yanlaş 

anlaşılmış olduğunu söyliyerek 
meselenin İç yüzünün bunun tam 
aksi olduğunu ve bunlar bak· 
kındaki bir takım kanunların Ka· 
mutaya verildiğini ilave etmiştir. 

Büdce Komisyonu başkanı 

Mustafa Şeref Özkan da Finans 
Bakanlığının her bakımdan yük
sek bir derecede bulunduğunu ve 
bunun daha yüksek bir düzeye 
vardırılması için yeni bir örgüt 
kanunu gözden geçirilmek üzere 
olduğunu söylemiş ve büdce ko -
misyonunun, hükümet tarafından 
ileri sürülmemiş olduğu halde. Fi
nans Bakanlığı büdcesine örgüt 
için 500 bin lira ayırmı§ oldu -
ğunu söylemiştir. 

Bu görü melerden sonra Finans 
büdcesinin ayrıçlanna geçilerek; 
bu Bakanlığın saypaları karşılığı 
olarak 13 milyon 799 bin 114, 
genel borçlar için 46 milyon 492 
bin 563, tapu ve kadastro için bir 
milyon 134 bin 770, Gümrük ve 
tekiller Bakanlığı için 4 milyon 
947 bin 659, iç Bakanlığı için 4 
milyon 316 bin 744, Basın genel 
direktörlüğü için 111 bin 398, Gü
venlik işleri için 4 milyon 112 bin 
003, Jandarma genel komutanlığı 
için 9 milyon 289 bin 752, Dış Ba
kanlığı için 3 milyon 220 bin 480 
lira kabul edilmiştir. 

Kamutay cumartesi günü top • 
l nacaktır. 

DÜZELTME 

Finans Bakanı B. Fuad Ağra
lı'nın dün Kamutayda yeni büd
ce hakkındaki izahlarının araçlı 
vergilerin gelirlerini kıyaslayan 
kısmında bir rakam yanlışı olmuş· 
tur. 

Bu yanlışın bulunduğu cümle· 
yi düezlterek yeniden aşağıya ko
yuyoruz. 

"Vasıtalı vergilerin inhisarlar 
ve fevkaladeler de dahil olduğu 
halde 932 senesinde 11 aylık mik
dan 98 milyon 483 bin, 933 sene
sindeki 11 aylık mikdarı 98 mil· 
yon 339 bin, 934 senesinde ise 117 
milyon 715 bin liradır.,, 

Halkevindeki konser 
Halkevinin güe.ı.1 sanatlar ko

lu taraf mdan Ankara Halkevinde 
dün gece verilen konser çok güzel 
olmuştur. 

Piyanoda Bay Sadri Özozanın 
yetiştirdiği Bay Sefa Tangörün 
güzel ve parlak çalışı, bize bu 
gene artistin pek yakın bir gele· 
cekte büyi.ik umut vermekte oldu
ğunu göstermiştir. Değerli violo
nist Bay Enver kemandaki gün
den güne artan üstathğr bize he
yecanlı dakikalar yaşatmıştır. Üs
tat Bay Sadrinin akompanymanı 
bu konsere büsbütün ayrı bir gü
ze11ik vermiştir. 

Yakalanan kaçakçlar 
Geçen bir hafta içinde muha

faza kurumu taraf mdan bir ölü, 
bir yaralı 31 kaçakçı ile 650 kilo 
gümrük kaçağı, iki tüfek, 46 fi
şek, 29 kaçakçı hayvanı ile, 221 
baş koyun, keçi ele geçmiştir. 

BeTlin, 23 (A.A) - Alman 
alma biıro!una Paristen bildiriliyor: 

Bay Baldvini:ı avam kamu,.sm<latd 
dünkü söylevi Pariste nck iyi karşılan· 
mamrıtır. 

Tan gazetesi, İngiltc,rt:nin hava filo· 

sunu arsıulusal ödevleri ve tlogrudan 

doğruya 1ngi1tcrcyıe karşı olan gidişini 
göz öni.inde tutarak pekiştirmeye ka • 

rar vermiş olduğunu yazdıktan sonra 

diyor ki: 

•• Baldvin, Bay Hitlıerin soylevmtn 
büyük bir önemi olduğunu ve bu söy • 
levin ingiliz bükümeti tarafından özen 
ile incelendiğini söylemiştir. Bu g&;. 

ler, bu söylevin Londrada güven verici 

olarak anlaşddığt demek değildir. Bu 

söylev İngilizleri hava kuvvcdcrinin 
berkitilmesinden vazgcçirmeık için bl1' 
sebeb olmıyacaktır ... 

Jurnal dö Dcba gazetesi, Bay Bald· 
vinin Bay Hitlcrin söylevindeki bütiln 

meselelere dokunmıyarak yalnız ha 

ailahlanmcısı hakkındaki kısmından bali1 
setmiş olmasından dolayı hoşnud görün• 
mcktedir. 

B. Baldvin'in diyevi 
ve Almanya 

Berlin, 23 (A.A.) - B. Bnld. 
vin'in Avam Kamarasmdald diye
vi büyük bir sevinçle k rşılan • 
mışbr. 

Fölkişer Beobahter, diyor ku 
« Avam Kamarası B. Hitler'in 

söylevinin etkisi altındadır. illi 
resmiğ tepki, Herdeki konuşmalar 
için umutlanmıya elverişlidir. 

Lord Londonderri'nio söylevi 
alman çevenlerince dahn az !ıoı • 
nudluğa değer görülmektedir. fn. 
giltere'nin Almanya'ya ka~r a;ağı 
derecede kalamryacağı hakkında• 
ki sözler dolayrsiyle B. Hitler•in 
yalnız eşitlik istemiı olduğu ıöy • 
lenmektedir. 

Gazeteler, B. Hitler'in planı , 
nın iyiliklerinden bahsetmekte " 
dirler. 

Yeni ıüel kanun, 1814 tarihli 
Schamnent kanununa benzetil • 
mektedir. 

Fölkiıer Beobahter, diyor ki:ı 
" Ulusal alman topluluğundan 

aüel topluluk doğmu tur.,, 

Macar - yugoslav 
anlaşmazlığı 

Cenevre, 23 (A.A.) - Marsitı 
ya yagıncıyla ilgili macar • yugo5' 
lav anlaşmazlığı kotarılmıştır. 

B. Eden, yakında raporunu 
konseye verecektir. 

Türk - İngiliz tecimi 
için bir soru 

Londra, 23 (A.A.) - Avant 
kamarasında bir saylav, tecim ba· 
kanı Bay Rancimaodan, Türkiye 
ile klering görü~melerinin şimdiki 
durumunu, çok vakit gecmiş olma• 
sma ve bir anlaşmaya erişrnekteki 
zorluğa göre, türk incirleri üzeri .. 
ne vergi konulmasmdalci (ay dayı 
araştırıp araştırmıyacağım sor • 
muştur. 

Bay Ranciman Türkiye hükü • 
metiyle görüşmelere tekrar baş • 
lanmış olduğunu ve bu artlar içim 
de bugün için sayla vın ileri sür • 
düğü mukabelebilmisilin yapıla • 
mıyacağmr bildirmiştir. 

Sovyet aytarları Rayştağa 
alınmadılar mı? 

Berlin, 23 (A.A.) - Sovyet ay:• 
tarlarının Rayiştağ'a kabul edil
medikleri hakkındaki haber, ya· 
lanlanmaktadrr. Yalnız, bir nıs 
gazetecisinin pasosu reddedilmi~ 
tir. 

Bira Zevkin· 
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Diişiiniişler 

Halkevlerinin değer -
lendirilmesi 

Yeni kelimeler: Tören = Mera
sim; Konu = Mevzu; Dergi = Mec
mua; Gösteri = Tezahür; Yetkeli = 
Salahiyetli; Ertik = Mesh:&:; Ku
ral = Kaide; Ödev =- Vazife; De
ğişke = Tadil 

Va - Nü, Haber gazetesinde çıkan 
bir yazısrnda haklı bir tenkidte bulun
du. H alkevlerinin ulusal bayramlaı· do

Jayısiyle hazırladığı törenlerde bir ta
kım gene amatörlere, bozuk düzen, der
me çatma şiirler okutmanın hem fay

dasız, hem de zararlı olduğunu anlattı. 
Biz, konuyu biraz daha geni§leterek 

söyliyeceğiz, Halkevlerinin, yalnız ulu
. sal günlerde okutacağı §iirlerin değil, 
· aynı zamanda, kendi adlarrna verdire

cek/eri konferanslarr~ temsiJJerin, 
konserlerin, çıkardıkları dergilere gire
cek bütün yazıların ba.kikiğ bir değer 

taşımasına çok özen göstermeleri /§. 

zrmdrr. Herhangi bir amatör grupu, 

herhangi bir yerde toplanrp §iirlerini 
okuyabilir, konferans, konser ve tem

siller verebilir. Bunlar pek zevksiz şey
ler de olsa kimsenin karışmağa. hakkı 
yoktur. Çünkü, nasıl olsa, bu neviden 
gösterilere gidenler, büyük bir şey bek

lemezler. Halbuki Halkevleri için İ§ 
böyle değildir. Üzerine bı'r Halkevinin 
damgası basılmış her hareket, okurlara, 

dinleyicilere, seyircilere güven vermez
se, Halkevi salonlarrrun ve meydanla • 
rınrn topladığı kalabalık gün geçtikçe 
azalrr. Bu kurumlardan istenilen ve 
beklenilense. her gün kucağına daha 

genili ölçüde yurdda!j toplaması, haki· 
kiğ kiiltürün bayrağrnı kalabalık safla
rın omuz•ında ileri götiirmesidir. 

Biz, bazı Halkevlerinin, en yetkeli 
ve iinlü yazmanları, konferansçıları, 

komcrtistlel'İ çatıları altrnda toplama
nın giiçlüğünden bahsettiklerini, pro-

fesyonellerin gençler arasmda çalışma

yı küçüksediklerinden sızlandıklarrnı 

biliyoruz. Bence bu iddialar biraz hak

nzdır. Eğer Halkevleri, çatıları altında 

çalışacak unsurları srkı bir seçkiye bağ
lı tutsa, eğer gerçek değerleri savsa-

mayarak onları sık sık ödev almaya ça· 
ğırsa sanmam ki en kendini beğenmi§ 

profesyoneller bile bundan kaçınsınlar. 

Fakat ya§ı ilerlemiş, ünü yeter dere

cede halka yayılmış bir yazmanın, kon

feransçınrn veya müzikçinin, herhangi 

bir amatör gibi Halkevi kadrolarınd• 

rol almaya kendjfiğinden koşmasını 

beklemek de yersiz bir hareket olur 

Ekonomide bir kural vardır: Kötü pa· 

ra iyi parayı kaçırır. Bu kuralı biraz 

değiştirerek Halkevleri için şöyle for

müle edebiliriz: Kötü unsur eyi unsuru 
kaçırtr. 

Bir Halkevi, her çalışma kolunda, 

bulunduğu şehrin en yetkeli çehrele· 

rini toplamak istiyorsa, her şeyden 

önce, bunların, amatörler gibi, kendi 

Jıesablarrna oy toplamak için arkadaş

larını alarak Halkevi seçimlerine giS

türmiyecekleri, ancak lalan kolda 

ödev almaya çağrıldıkları ve bu busu.s

ta ısrar gördükleri zaman geleceJılerl 

hatırdan çrkarılmamalıdrt. Bu nokta 

göz önünde tutularak, Halkevleti tüzQ. 

ğünün seçime dair olan maddelerinde 

biraz değişiklik yapılması da anlattığı
mız güçlüğü gidermek balcrmından fay. 
dalı olacaktır. 

Halkevlerinin, halcik.il lriilt/Jrila 

memlekete yayılmasıoda önayak olabil· 

mele-ri için memleketin en değerli ço· 

cuklarını kadroları içinde toplamasın• 
kesia bir ihtiyaç vardır. 

Yaşar Nabi NAYIR 

üLl{Onün 
Dil l{ı)avuzu 

27 inci sayısında toplu olarak 
çıkmıştır. Büyük dil devrimindP.
ki ödevini yerine getiren ÜLKÜ' l 
nün yı1lığr eskirlen olduğu gibi 
gene 250 kuruştur. Ulus basını 
evinn- ::lh•me yazılmaktadır. 

Hangi l{ulüh Anl{ara 
şampiyonu olacal{? 

Bugün Ankara sporcuları eyi bir 
ayaktopu oyunu görecekler. Ötey yılm 
birincisi olan Gençler Birliği, bu yılın 

şampiyonu Çankaya ile 1935 birinci

liği için karşılaşacaktır. İki takımın bi

rinci ve ikinci bölümde hiç yenilme

meleri ve bütün önürdeşlerini atlatarak 

başa geçmeleri oyunun önemini arttır· 

maktadır. Gençler Bir'iği yalnız Çan
kaya ile, Çankaya da Ankara Gücü ile 
ve B. takımını karşılaştırdığı Demir· 
sporla berabere kalmıştır. (Demirsp<>

run tüzliğe uygun takım çıkarmadığın-
dan yenilmiş sayılacağı söylenmekte -

dir.) Bundan başka Çankaya son gün
lerde eski kuvvetini göstermcğe başh
yan Muhafız Gücü ile de bir maç ya

paca-ktır. Bu hale göre Gençler Birliği 
bugün berabere de kalsa şampiyondur. 
Yenilse de birincilik için bir avantajı 
daha vardır. Çankaya - Muhafızgücü 
maçı beraberlikle bile bitse bundan 

Gençler Birliği kazanır. 

ULUS 

bir durumdan sonra kendisine çok ya<· 
laşmış olan şampiyonluğu J.:açınm.ı:n .. ,,,a 
çalışacağı şüphesizdir. Ça kaya da ka· 
zanacağr iki maçla onurlu bir sona ere-
cektir. Bu sebeble başındaki şampİıYOn· 
luk tacını kolay kolay çıkarmak ıste

miyecektir. 
Ankara birinciliği her kulübe büyük 

bir onur verecek şeydir. Bunu kazan
mak için yapılacak bir maçın önemi göz 
önündedir. Hiç şüphesiz bu hal bütün 
sporcular arasında, bu kulüb üyeleri 
kadar bir ligi uyandırmaktadır. 

Bu tine 1 şeref karşdaşmasmda kim 
kazanacak? İki tarafın kuvvetlerini ;;ı 

çi.iye vurursak şimdiden bunu kl! Lr· 

mrk imkansızdır. Çankaya, ileriden 
ri yazdığımız gibi on biri beraber by· 

nayan, atılgan ve genç çocuklardan ku
rulmuş bir takımdır. Bir tek kusurları 

oyuncularının henüz teknik oynama 

yışlarıdır. Kadrolıırmdan son aylarda 

bir iki kişi eksildi. Fakat bunlacm yer

lerini doldurdular. İstanbuldan Abdu-

şu getirdiler. En kuvvetli önUrdeşleri 

olan Gençler Birliğini yenmek için hiç 
bir özveriden çekinmemişlerdir. 

Gençler Birliği Ankaranın en tek
nik takımlarından sayılmaktadır ve gö
rüşümüze göre de böyledir. Takmıla
rrrida eksik de voktur. Selimin, Rasi-Gençler Birliğinin bu kadar üs~iin 

---- -·---cz=>F3!"" 

Yeni devlet 
kurağları 

Bu lotograllar iç 
Bakanlığının taşındığı 
yeni oe güzel kurağın 
içerden oe dt§ardan 
alınmış türlii görünüş
lerini göstermektedir. 

SAY J l· , :ı 

min ve hatta Halidin oynatılacağı söy
lenme ktcdir. Yani Gençler Birliği son 

maçında her ne pahasına olursa olsun 
kazanmak isteğindedir. Bunların bir 
tek kusurları da, çok va.kit karşdarın
daki takımın oyununa kaprlmak ve sü
rüklenmetir. Bazı oyunlarda da içle

rinde bir baş tutar görmüyoruz. Hele 
Ali Rızanın oynamadığı oyunlar daha 
karışık olmaktadır. 

Büyül{ havacıh 11

i 

ÜlliÜSÜ 
Süel havacılıkta goze çarpan en 6 

nemli durum, hava silahınw butiin ;:c

nel Kurmaylarca daha eyi ve do.lıa açı! 

anlaşılmış olmasında toplanıyor. A rtıA 

her memleket, ulusal korumun uç~ 

ra dayandığını görüyor VI!' bol uçağı 
kavuşmak için durmadan çalıpyor, dü 

zen alıyor. Hava ordusu anlamı, ;;lin 

geçtikçe büyüyüp ağırlaşma.ktadır. 

. İki taraf da kuvvetli .. iki takın da 
kazanmak dölenindedir. Kuvvetini bir 
buçuk saatlik zamana eyi paylaştıran, 

sinırliliJe kapılmıyan. düzgün oynryan 
takım \al ıııa.·c1.ktır. ı\nkara birincisini 
şimdido::n kutlamak isteriz. Fakat herhal 
dt: hu tilkrm, bize bugün ayaktopu oyu 
nıınun tam zevkini tattıracak ve ilstün 
bir oyun (?Ö'iterecek taraf olsun .... 

Sayıda ve kalitede üstün bir haı;~ 

ordusu meydana getirmenin ulusal ko

rum şartı olduğu fikrinin ortaya atıl -
dığı tarihe bakınca kaybolup giden z• 
mana acımamak bir uzma.n ı,ıa olduifll 
güç oluyor ve tıplu bunun gibi, boşan. 
geçirilen OD iki OD ÜÇ yı/ aDIJmJ• ya

kasına yapqılacaklar11 acıltJUJIÜ da •• 
ne eldea gelmiyor/ 

Bu maçtan önce Ankara Gücü He 
Altın Ordu aralarında özel bir karşı

laşma yap.ıcaklardır. Ankara Gücünün 
bir öğretmen g~tirdikten ve takımı ye
ni oyun.:ulacla pekiştirdikten sonra yap
tığı bir kl maç Ankara sporcularrnrn 
ilgisini uyandırdı. Altın Ordunun da 
son aylarda eyl oyunlarını gördük; a
tılganhğQ bilgiyi eklemekle çalıpn bir 

taktmdtr. Herhalde tlld maçlarına ha

zırlrk için yapılan bu karşılapıada he

yecan ve .zevkle seyredilecektlr. 

H avacılılın v•rdiği bu den ~~k .br
kunçtur. Olmaz yerlere ulual lcoraıa 

paralarııu harcamrı memlehtln ılmıll. 
bir bava ordusuna eri~mek ıp.n mlly,,._ 

Ju arayıp bulmd peşind~ azantü çel:

mektedlrler. Gef mlayı~lı bir GeMI 
Kurmay en kuvv.tli dilşmandan dabe 

~ok Jcorlmludur. 
TIJrklyede, ~rk.ialik uvqıauz bit -

tikten 110nr•, ulU!lll/ bir ata~• (dava) 
halind• el atılan lflerimlzdeD biri ha -
vacılık olmu,ıur. Bu tilr.k aluSJUJıuı 

ileri N doğruyu bulıı.funu.a •.o Jcııvvn
IJ 6rneklerinden biri olarak g&terile -
biJJr. 

... 

Gergi, bizde de, bttvada lııırretli ol
manın uvaş tekniği anlamında Ustlbı 

olmak demek olduğu ve ulusal korU11lfllJ 

bava sllaluna dayandrğr s6yle.adiği zıı
man, ipe upa gelmez bir siJ.rD Jallarbı 
kaqılaşılmıştır; lalat az umanda, .lııa 

men/iğ düşünenleri yetiştirerek bıııı -
/arla havacılık tayf asını bDytltmek m 
geç, ne gDç olmuştur; biz, bununla 6 -

viJnebillriz. 

Bugün Türkiy«le, bavacdığın ôaeaı 

verilecek, llrerinde tltrenecek ulusal bir 
i~ olduğwıa bütiln yurddqlınn inu -
mış olduğunu görmek bizi, candan ae -
vindir«•k hdar bi1y1Jk bir olgunlu 
IJrnell •71/abll/r. 

Bllfb uJusların benUs •rqememiı 

bulundukları bu durum, haurlık içla 
fazla raman geçirmeden, bütü.o kuvvet
Jerıini%1 blitesi ylll:sek 1000 açaJclı, o• 
bin uç.ımnlı bir sQel havacılık kurmal: 

QJküsllne bağlamak lmkinror veriyor_ 

Bu 11/kilyü, yurddB§ın uyhsuna gi

ttn ve ber gün biiyilk bir hızla yakla.şı. 
lan bir konu halirw getirmü. lleriyf 

glJren yurd çocuklarının ileri değerde 
bir borca olmalıdn. Dünyama gidişi. 

tilrk ulusunun, Myle bir havacrllğa .b

vuşmasmdalci keskin rarureti anlatım} 
ta iyi bir yardımcıdır. 

Dünya silahlanıyor ve bütün uluslar 

kalitesi yüksek davacılık peşinde bir -
birleriyle yarıştadırlar. Çall§mak içi1t 

aynamı. işte budur ve bu olmalıdır. 

Bin uçak ve on bin uçmanın palıalı 
v. bir hayal olduğunu söyliyenler bu -
lunabilfr; lakBt bu1JU1J ne para, ne bl1-
gi baluımadan hiç de gUç olmadığı w 
en geçi beı yılda b~rılBbile~li bilia

me.t laumdn. 
Altıncı kurultayını toplat•n Türl: 

Tayyare Cemiyeti uçmanlart yetlştit -
mek yolunda mutlu bir ittt girişmiş ba 
lumıyor. /l.t atılıft• ve bir tel: şehfrde 

/Jel yUzden artık uçmak lstelclisi ele g~ 

çirmiı olmak, belirttiğimiz açman sa

yısında kabarıklık olmadığını gösterir_ 

Ve tıpkı bunun gibi bQyük saydar

da tayyare yapmanın ucuz• mal oldufrı 

yarı yarrya, yarıdan bile sıafı para il* 

ele geçirilebileceği de düşünülmek ge -
Belli bir para ile büyük işler 

görmüş olacağız. 

Altıncı havacılık kurultayından ba 
sarp olmayan ha.yrrlı yolda l!'n~rfi dola 

kararlar bekliyoruz. Bu, ileriyi gören · 

ferin en kü':jilk isteğidir. 

Şakir Hazim GÖKMEN 

: Tuna Caddesinde No 4 
~ 

~ Mükemmel bir ev. Mobilye-
.~ ti veya mohilvesiz. Birt~ene ve- ~ 
~~ ya daha uzu"n müddetle kira· 

1 

:: hktır. Yukankf adrese müra· 
, ~ caat. 

~ 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLAR 

Bay Hitlerin söylevi Eğer Almanyanın bizim filo
muzun yüzde otuz beşi nisbetindc 

yük bir dikkatle gözden geçimnokt. 
dirl~r. 

AcundalL.! yanL-Jan bir filosu olursa, bizim yıllık de -
Ki Kl nİ2 programızıza bir çok yeni ge -

miler koymamız bir zorağ olur.,, 

ru metnini aldıktan sonra düşün
cesini söyliyecektir. Bununla be
raber, B. Hitler'in söylevi çok ö
nemli sayılmaktadır. Bu diyevin 
büyük bir dikkatle incelenmesi ge
rek olduğu söylenilmektedir. Bay 
Laval'in yakında bu söylevin ba
zı noktaları hakkında türe uzman
larına danışacağı söylenmektedir. 

"İtalya, uluslar sosyetesi kuru
lunun dayançlarından biridir ve 
~ims~ İtal~anm bu kuruldan çeki
lıp gıtmesıni hatırına g.etiremez 
çünkü böyle bir hal, Cenevre ıw: 
rumuna son tekmeyi, ölüm vuru
şuna vurmak olacaktır.,, . 

GG.zctıeler, şimdiki halde fikir &Öy1'e 

mokten çek.irtmektıedirJer. Bununla be

raber, B. :&!itlerin aöyleviııe karşın ln
ııilreren in silahlanma programını ye
ritmektıen doğan kıvancr mtırlar ara -
sında ıezrnek mümkündür. 

(Başı ı. ci sayrfada) 

Hitler'in sryaaasıdır. Hitler savat 
hazırlamak yolunda:drr. Halbuki 
bu yolda alman fqiatliği ancak 
kendisinin ölümünü bulacaktır. 
Fakat, çok yazık ki> beraberlerin
de alman ulusunu da ıürükliyecek 
ve her şey gene onun nrtmdan çı
kacaktır.,, 

~~vd:a_~azetesi de, "Barıtm 
~~ guvenlıgın düşmanları,, başlı . 
gıyle şunu yamyor: 
w• "Al~a~~anın barış ve güvenli
gm pekıştırı lmesi işine yardıma 
hazır olup olmadığı sorusuna, Hit
ler açıkça cevab vermekten çeltin
mittir. Avrupa uluslan fıeryıf da. 
ha fazla anfıyorlar ki, alman fa . 
,istliğinin güttüğü sıyasa Avrupa
yı savaşa sürüklüyor ve alman fa
,mliğt kendi varlıklan fi2erinde 
doğrudan dOfruya h;r tehlikeK'l1'. 
Ahnn emperyaliwtliii öc almak 
arzuandacllr fakat clah, ..-.a 
hamr de~itdir. Onaa içia bir taraf. 
tan süel propamım hzırluken 
öte ta.aftan bazı iaailiz •e jape~ 
çevenlerle ve &ynı zamanda Ma -
cariatanğ Finlaadiya ve Lehistan· 
la birleşerek bir temel bulmak kin 
her teYe başvuruyor. Hitlerin I~ -
gil&aeden İaledİğİ OBUA DÖtÜI' kal
masıdır, ta ki barlflD korunmasın
da ilgili olan memleketlerin d•1 
nımları kuvvetten diifaün. Hitler 
barıt için her türlü toplu inancayı 
reddediyor ve uzlaımazldclarm o 
~oktaya hatrettirilmesi plinmı ile. 
rı sürüyorsa, bunu ancak komşula
rını ayrı ayrı yakalayıp ezebilmek 
için ya!)JYOT.,, 

B. Hitlerin söylevinin 
İngilteredeki yankılan 

Londra, 23 (A.A.) - Bay Çor. 
çil, Avam kamarasında B. Baf d -
vin ft B. londonderri' den ..,.... 
ıöz almıftır. B. Çurça, B. Hitlerin 
birge güvenlik ve bafka memle -
ketlerin i1lerine karıtmamak me
~lelerindeki tutuğu yolun uınat 

v~rmekt~n uzak olduğunu söyle- -
mış ve B. Hitler'in sivil halim 
bombardıman edilmemesi yolun. 
da olan sözlerini sevinçle kartı -
la ........ 

Bundan sonra B. Çurç.il lngil -
tere'nin bu mesele için ileri sürü -
lecek önergesinin Avam Kamara
smm gizli toplantısında görüşü! -
mesini istemi,tir. 

Binbaşı AtJice, İfçİ partisinin, 
Büyük Britanya'nnw yeniden silie
lanmuım proteat& etmek gayeti -
le hava larffetlerinia pelriıtirilme
si için istenmekte elan kredileri 
kabul etmiyeceğini söylemi,tir. 

Aynııl işçi- partisinden B. 
Krips, işçi partisinin bava. lawvet
ferini önemli olarak artmnak itin· 
de hü:kümete yardım etmiyecefj • 
ni,- çünkü İfçİ partisinin. eeir 1n -
gil\ere lıüiümeti A vrupada yeni 
bir felaket çıkmasma engel olmak 
arzusunda ise, l>irae güvenliğe da
yanması gereekeceğİ düşüncesin -
de &ıfuıtduğunu dJylemittir. 

Avam kamarası, itçi partwnin 
f>üdcenin eksiltilmesi için olan di
lergeaini reddetmiıtir. Bu karar 
ife hu"lriimetin hanı kuvvetlerini ar 
tB'lllllk ...,.._" ırenniğ olandr Mr· 
lritilmiş oh&ycn. 

KonllfJDalara. soa verilirken 
bazı sorulara cevab veren hava baı
kanlığı yönetgeri B. Sasun de -
miştir ki: 

'' t.ıı.!.L.!~ t 1 k - l"TIIJl;ume , umar anaca 
uçakların motirleri halr.lnnda izah
larda bulU111D&J1 deiru görmemek
tedir. Yalnız öyle bir tip bombar
dıman uçağl yapmaktayız ki, bü
tün ihtimaHer göz önünde tutula
ralr haZ'D'lamm bu uçak, bütün ya
be.acı memleketlerin boınbardı -
.. n uça:klanna üstündür. 

Son smem olan bombardıman 
ve bücmn uçaklarımız, her hangi 
bir ulusun uçaklan ile bizden ya
na olarak pek iyi layaılanabilir.,, 

B. S'•un s8zler.illlli töyle hitfr -
mi,tir: 

" - Kav.etli •• inıiliz ı..,,. 
filosunun, Avrupa bantmm en iyi 
bir kol'U1'le11t1u olacafına inam -
yonım.,, 

• * ... 
Lonclra, 23 (A.A.) - Lordlar 

kamara11nda hükümet adma söz 
söyliyen Lord Halifaks; B. Hitler
in söylev ve önergelerİllİn gerek -
tiği gibi gözden geçirilecefiai .&,-
lemiştir. · 

Faris gazetelerinin birçokları
nın Cenevre aytarları B. Hitlerin 
söylevinin Cenevrede kötii karşı
tanmış olduğunu bildirmektedir
mektedirler. 

Pöti Pariziyen gaeztesinin özel 
aytarı Alınanyanm süel programı· 
nın ne olursa olsun oozmıyacağı
nı anlatan diyevden sonra silah
lanma meselesinde bir anlaşma 
yapmak umudunun suya düşmüş 
olduğunu bildirmektedir. 

Bu aytara göre B. Hitler'in 
söy !evindeki biricik özlil görüş, 
andlaşmalarm toprakla ilgili olan 
hükümlerine ve bu andlaşnıalarm 
yeniden gözden geçirilmesi için 
olan bölekteki düşüncedir. Bu bö
leğe büyük önem verilmektedir. 
Çünkü Führer, andlaşmalann wr
la gözden geçirilmesini istemeyi 
düşünmemekte olduğunu söyle
miştir. 

Buradaki görüşe "bakılırsa 3 ş,u
bat tarihli Londra protokolu esa
sına dayanarak Almanya ile konu
ıulmıya başlanması eskisinden 
daha kolay olacaktır. 

Fransız gazetelerine göre 
Pariı, 23 (A.A.) - Gazeteler, 

B. Hitler'in söylevini türlü türlü 
yoramaktadırlar. 

Pöti Pariziyen eliyor ki: 
" Alman baıbakanı, Almanya

nın yeni ordusunun mikdan hak -
kında 16 martta vermiş olduğu ka· 
rardan ula geri dönmiyeceğini 
.ayhımlttlr· 

Reamii olaa bu diyev kesindir 
ve henüz bir takım anla,malar ya
pılması imkinma inananlann ha
yallerine son verecek özdedir.,, 

Paris, 23 (A.A.) - Fransız ga
zetelerinin Cenevre aytarlan, ital
yan - habeş anlaşmazlığı hakkın
daki konuşmalar için olan umud
ıuzluklarmı gizlememektedirler. 

Bu aytarlar, B. Laval ile Bay 
Eden'in çalışmalarmm şimdiye 
kadar vemnsi.a ak1mış olduğunu 
yazmaktadırlar. 

Le J oumal, gerek ltalya ve ge· 
rek Ha~eşist~ın her türlü uyuş
mayı guçleştırccek bir tavur ta
kındıklarını yaımaktadır. 

Oeuvre gazetesi, B. MU"Soliniyi 
bu mesele faşbrm için bir preacij 
meselesi ya~ ohnakla tenkit 
etmekte ve İtalyanın yaptıklarını 
J.aponyanm l\4ançuridek.i hareke
tine benzetmektedir. Romalı dik
tatör, kendi arzusunu uluslar ku
rumuna .zorla kabul ettirmek dil· 
şüncesindedir. 

Paria. 23 (A.A.) - Gazeteler 
B. Hitlerin söylevini çö.zemeğe 
devam ediyotlar. Ovr şunları yazı
yor: 

"İngiltere, Alınanyaya konuı
malara girişmek 8nergeırin<fe tru-
lunacaktır. Konuşmaların teltrar 
başlaman müıni:ifndilr. Almanya 
ile öteki devletler arasmda birlta; 
yıl için bir UZ'laşmaya vanlması 
mümkün görülmektedir.,, 

Fikselsiyor gazetesi şunları ya
zıyor: 

"Bugün Fransa ve Avrupa a
sığlannın birleştiği nokta, AJ. 
manyaya bütün barış kapılarını 
açmak, fakat savaşa hiç bir inıkin 
bırakmamak için güdülen sıyasal 
gayedir. 

B. Laval'in Berlin yolculuğu
nun mümkün olması ancak bu 11-

yasayı başarmakla mümkündür. 
B. Hitler bir silahlanma plam 

çizmiştir. Bu plan askerlere fi. 
nans adamları tarafından kendisi
ne izin verilir verilmez yeritile
cektir. Alınan ba§bakaıu, kal'§ı· 
idili yardım istemiyor. Ş-tmdilik 
anlaşmazlığı bir bölgeye hasret
mek istiyor. Şüphesiz ki, niy~ Po 
lonya hükümeti ile birleşerek 
Rusyayaı saldırmaktır.,, 

Popüler guetesi de fUl1liarl 
yazıyor: 

Söylevin Cenevredeki 
yankısı 

Eko di Pari8 gazetesi diyor Jıri: 
"ftaııyıan - mbet arıitpa.ılığJ 

gitgide daha fasJıa İtalya ~ ulus
lar sosyetesi aaamda bir anlaş
mulık teJdini almaktadır.,, 

"Alman önergeleri, barışı ko
rumak için lazım olan bütün inan
calan vermiyor. Bunlan olduğ:ll 
gibi bir kenara bırakmak için bu 
bir ıebeb midir? Avrupanın gele
ceğini düşünen hiç kDn. &ö,w 
menfiğ bir durum ala,,,_w 

ttmani te gazetesi, Scnyetlere · 
karşı yapılan hücumlarm ra<fYo
da işitildiğini, gaeztelerde tekrar 
edilmediğini kaydetmekte ve B. 
Hitler'in Sovyetlerle komünizme 
hiicum ettiğini yamıaktadır.,, 

Yalrus u; Jur gazetesi, pek çekin -
ıen biıı lisan ltullanmaktadrr. Bu gaı:e• 
te, lngiltıerenin Hit'lerin söyleVÜlıdlen 

aonra tutumunu hisaolunacak derece • 

ele ~Jtbmi' oldiıtunu ya:unakt.adır. 
B. Baldrin, Almanya ordusu, doğu. 

Avrupasr bantt ve Avusturya erkinliği 
hakkında llii bJr fCY söylememi§tir. 

B. B.ıd•in, ban pektmı öteki pakt-
1-rdan ayrı tu.tmuftur. Hetttluda olduğu 
afbl Londn pııotıokotunun pkarılma • 
amduı Hnr& Hltlıet b(fyle bir ayırıe ,a
pılmumı ilui aUnnCtt \IC bunun il.zeri

ne Londra Ye Pariı hükümetleri alman 

6nergealnln k~a değıer olmadı• 

tını nan etmff{~fr. Şu halde (f ngil .. 
t ... , bu aıuelecle acaba fikmü defi•. 
tfrdi mf J eorueanu ortaya atmak ~re
ddyor. 

Amerikadaki yankılar 

Nevyork, 23 ~A.A.) -Nevyork 
Times gazetesi yazıyor: "B. Hit
Ier, uluslar aylesine girmeğe la
yık mıdır? Hayır, çünkü, birge ha· 
yat için gerekli vasıflan taşıma
maktadır. Bu vasıf, karşılıklı ha
reket kapasitesid'ır.,. 

Buna karşılık olarak Nevyork 
Herald Tribun gazetesi, Hitler'in 
söylevinin açık ve içten oldueunu 
yazmaktadrr. 

___ ...... __ _ 
Yl.JNANl'STAN'DA. ı 

Yunanistanda seçini 
işleri 

İstanbul. 23 - Atinadan bildl
nı~: Seçim ftJeri büyük dedi
kodulara w hareketlere sebeb ol~ 
yor. Verilen haberlere göre "Te
rakkiperverler,,, ''hürriyetpervc. 
ler,, ve Mibalakopulos seçime giP 
memeğe karar vermişlerdir. Çift
çiler gireceklerdir. Cuınuriyet pu 
tisi hükümete önergeler yapmış· 
tır. Gazeteler seçim işine aid çe
fidii yuzlar yazmaktadırlar. Bun
lamn içinde, Metaksasm kırallık 
bayrağmrn vakitsiz açtığmr, ge-
nefoy iç.in vaktin daha gelmemi• 
olduğunu yazantar vardır. Sıyasal 
havad'a durgunfuk yoktur. 

Metabas Selanikte 

B. Çurçil demi,tir ki: " - Bu
nmııta beraller .Aılma.,,amn h~ tM .. 
de..-letle ~an nun yoHu 

bombardıman uçukları vardır. 8. 
Hitlerin doetça sözlerinden Ye Bri
taf1Ya haJdmut.Jri tlileklennien 
çok hııırınuct 'ff bahtiyarım. Onan 
izal. ettiği mneleler; yeni ıörüt -
melere, hatta yeni anla,malara 

Paris, 2J. (.AA) - Hav• ajan
smm Cenevre aytan, B. Laval'iD 
a Hitler"'m söylevi bakkmda di· 
ye\lde balunmaktaıı çekinmit ol· 
doğunu bildirmektedir. 

Matin gazetesi, meselenin en 
tehlikeli tarafınaı, öteki devlet
lerin de ilerde kullanabilecekleri 
kötü hir örnek halini alması ik Paris, 23 (A.A) - Fra.ıms ........ 

lerf, avam kamarası konupalarmı bs. 

Selanik, 23 - (A.A.) - Kıral
cdamı önderi Metaksas seçim uğ
JlalBll açmak flnıre buraya geJmi .. tir. :.'-

timali olduğunu yazmaktadır. 
yol açacaktır. 

PranstZ dış işleri bakaıu, al
man başbakanının söylevinin doğ-
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VLUS'un romanı Tefrib: 80 

San Micbele'nin kitabı 

Yaz kış, Monblan dağma çıkmak oldukça 
kolaydır. Gündüzün güneşi ve gecenin donu, 
dağın genit gövdesine kari iyice yerleştirme· 
diği için sÖUbaharda ise bu işe ancak buda
lalar girilir. Çağnsız konuklara karşı dağ
lar kıralmm ailam çrğlardır, ~rekhom'un 
silalu döktüği kaya parçalan olduğu gibi .. 
Tepede çubuğunm yaktığım zaman öğle ye
meği vakti idi. Şamoni otellerindeki bütün 
yabancıLv, bw ihtiyar dev dağm tepesini ör-

sınamasında, başı kesilmiış kurbağayı vücu
dunun iğne batırılan yerine ayağım götür
meğe zorlamış olan refleks, beni de - kafa ta
sımda duyduğum acıyı azaltmak için - elimi 
başıma g6tünneğe sevkettL Başımdaki acr, 
en son olarak yokolan "kendini koroma,, du
yusunu beynimde uyandırdı. Altında g6mü
lü yatmakta olduğum kardan kurtulmak için 
umudSu~ çabalamağa başladım. Dört yannn
da, buzlardan örülme duvarlar ve başımın 
üzerinde, çığın beni içine atmış olduğu de
likten de, güneşi görüyordum. İnanılmaz 
py t - korkmuyord\1m', geçmişi efe- gefeceğj 
de düşünmiyordum. Y alim, yavaş yavaş, u
yuşmuf beynimden kendine bir yol bularak, 
anlayışıma erişen, yan sezilir bir his belirdi. 

s~y~ci mi ~a~? !le kadar inamtmaz gct
numrse gonınsun, oyle aamyonıın ki ha· 
yatnıu kurtaran şey, nomal zihniyetimi kay• 
~e~eyişim ve ölümün ne olduğunu anlamaJj 
ıstıyen merakım oldu. Birden bire, ellerimin 
basınçznı sivri uçlu bastonumda ve bağlı ol
duğum halatı belimde duydum. Halat! l'kl 
arkadaşım nerede idiler ki? Ne kadar hızb 
çekmek imkanı varsa o kadar hızla çektim4 

Bu sert çekiş Buvason'un sakallı başını kar· 
lann içinden çıkardı. Derin derin nefes al~ 
dı, halatı çabucak beline sararak yarı baygın 
alcada.§mı çekip kabrinden çıkan:ır. 

Tarı:pyı. pvina: llambl BAYDAR 
Yazan: Akse/ MUNT 

. . Biraz sonra kılavuzlar yolu kaybettildc
nnı, çabucak geldiğimiz yere dönmemiz ge
rektiğini bildirdiler. Kılavuzlammn sağlam 
halatına bağlı, yorgun ve bıkkın, dere boyu
na d?~ sürüklendim. Bu yıl, ikinci defa 
dır kı,. bır gene kadm tarafından reddedill
yordum ve bundan dolayı pusulayı pprmış 
olmam tabiiğdi 

Fakat genelik yürek yaralarının bil
~ iyileştiricisidir. Biraz uyku ve sağlam 
hır kafa olunca insan hemen kendini bulur. 
Urkum h~ç yoktu ama iyi ki aklım başımda 
id_i· Ertesı pazar - yıldönüm.üme rastladığı 
~ın tarihi biliyorum - Monblan'm tpesinde 
pıpomu içiyordum. Kılavuzlamnm dedikle
rine bakılırsa bir çok kimseler, oraya çıICttk
lan zaman, soluk soluğa, bitkin, dilleri bir 
kan~ v~ış_anya çıkannr1- o gün başnna neler 
ıeldıgını ve bundan dolayı da profesör Tiy
Yo'ya niçin kedimi borflu saydığum. ıize ha
rada anlatmalıyım. 

ten ak takke Uzerinde kmuldanan üç sineği, 
diirbünlui ile, biribirinin ardısıra, seyredi .. 
y«laırdı. Onlar yemeklerini yerken bizler de, 
Mm Modi an:a,claki karlı geçitten Granpla -
toya çıkmak üzere, kendimin yol arıyorduk. 
Konuşmuyor ve biliyorduk ki ağızlardan ç> 
kacak ses bile bir çığnı düşmesine sebeb o
labilir. Buvason birdenbire feri dönüp el~ 
deii deyneile beyaz karlar fizerinde, el ile 
çizilmişe bemiyen bir kanı çiqiyi röatere
rek mmldandı: "Bittik;,. Ve-l>mmderken p 
niş kar alam ikiye bölünd~ bmeri, bir gök 
gürül tüm arasında, bq döııdüriicü bir ~ 
dağm dr'bine doğru fJrlattr. 

Bir şey duymadi:m; bir •Y anlamadnm 
Yalnız Spallanami"tıiil pıı kep bildijjmis, 

Bunu hemen anladım: Bu, beniin, Ölüm ball
kmda bilinebilecek her şeyiı öğrenmek isti
yeD' eski meraknndr. :l'şte, benim de IOll sa
atim gehnişti; bari zihin açıldlğımı kayhet
miyerek, ilrkmeksizin Onun yüzüne baka-
bilseydim 1 Biliyordum O., orada fdf ve: baz.. 
dan kefenine bürünmüş. bana doğru ilerli· 
yordiı. Bana söyliyeceği ne idi?. Sert ve söz; 

dinlemez mi olacak, yoksa bana acıyaak 
karlar içjnde IGDSU ~kuya dalmama-. 

Sordum: 
- "waa ne. kadar amaırda donarak , 

lür?,, 
VBuvaaonfun eHÖ' bakıylarr, içinde btıl4m 

dugurr11u iar duvarlannr cfolaştr w u~ 
mun yatılı duvarlannr, bir gotik kifismin 
havada kalmış dayanağı gibi, biribirine bağ .. 
r.ı,- bir hm köprtiJe: tak* ialck 

- "B~ bastonum olsaydı ve şu köprüyd 
erişebilseydim,, cfedi, "umanm ki kendimd 
bir yol açabilirdim.,. 

Ellerimin ınknrlnya eanlı tuttuğu basto 
amnu llemiiıline mattam. 

(Sonu var' 
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BiRLEŞİK DEVLETJ.,ER'~: 

Bir kanun reddedildi 
Vaşington, 23 (A.A.) - Kon

gre 98 oya karşı 322 oyla B. Ruz -
velt tarafından Patman taslağına 
karşı kullanılan vetoyu reddetmiş
tir. Bilindiği gibi bu Patman tas· 
lağı üç milyon 500 bin eski savaş
çıya alacaklarının hemen verilme· 
si için yeniden iki milyar 200 mil
yon dolarlık kağıt para çıkarılma
sını istemektedir. 

Bir Cumurbaşkanının kendi 
vetosunu savgam için kongreye 
gelmesi ilk defa olmuştur. 

Amerika'nın yeni deniz 
büdcesi 

ULUS 

Kastamonu li.endirciliği 

Kastamonu kendirciliğinden memle· 
ketin faydalanabilmesi için ne gibi ted
birlere lüzum vardır? 

Bundan önce yazmış olduğumuz iki 
yazımızla, Kastamonu kendirlerinin 
dünyanın en güzel, en ince, en yumu
şak ve ak, en temiz, en uzun ve düzgün 
lifli kendirleri olduğunu anlatmağa ve 
göstermceğ çalıştık. 

Doğrusu da budur, Kastamonu ken

dirlcri o kadar güzel, o kadar ince ve 

temizdir ki, ondan yalnız urgan, ip ve 

halat değil, en göz alıcı kumaşlar ve 

her türlü ince şeyler yapmak her za· 

man için çok imkanlıdır. 

III 

tarak durulabilecek bir konu olara.k ele 
almamız çok gerekli bir iş olur. 

Kastamonu kendirciliğine yurd 
için, çiftçi içıin en çok faydalı bir dü
zen vermek, ancak Kasta.monuda bir 
kendir fabrika.'iı kurmakla imkanlı ola
caktır. 

Kastamonu bölgesi, büyük ölçette 
kurulacak bir kendir fabrikasını bütün 
kuvvetile kaldırabilir. Kurulacak: fab
dika ile bir taraftan Kastamonu kendir
lerini temiz bir şekilde ve az kayıpla 
soymak ve çok temiz ham kendir elde 
edip, dışarıya çokça ham kendir sat
mak, öteyandan da her türlü e-şya yap
mak çok kolay bir şey olur. 

24 MAYIS 1935 CUMA 

K~ndltden y•prlmı§ ip ve halatlar pazar yerinde 
Vaşington, 23 (A.A.) - Sena, 

oya koyınağa lüzum görmeksizin 
deniz büdcesini 11 milyon 690 bin 
~olar artırarak 460 milyon dolara 
~ıkarmıştır. Bu büdceyi parlamen
lto daha önce kabul etmiş idi. Bu 
fazlalık yeniden 24 harb gemisi 
yapılmasına hasrolunacaktır. 

Kastamonu kendirlerinden, kanevİ· 

çeden, patiskadan tutun da en ince ev 

eşyasına kadar hepsini yapmak çok 

kolay-dır. Birkaç yabancı memleket fab

idkalarının laboratuvarlarına gönderil· 

miş olan Kastamonu kendirlerinin ora· 
lardan bu yolda almış oldukları pozitif 

raporlar, her zaman memleketin göğsii· 

nü kabarta.bilecek bir derecededir. 

Kastamonu, kurl...aıası istenilen ken
dir fabrikasını her bakımdan kuvvetle 
yaşatabilecek birçok sıfatları kendisin· 
de toplamış bulunmaktadır. Bir taraf
tan ürün fazlalığı her türlü umudun 
üstündedir. Kurulacak fabrika ne ka· 
dar geniş tutulursa tutulsun, yılın her 
günü için işliyeceği kendir her zaman 
yanında bulunacaktır. Kastamonu top
rakları, yalnız kendir yetiştirmeğe el· 
verişli olduğu için, fabrika kurulduk· 
tan sonra da başka bitkiler-fa ekilmesi 
imkanlı bir şey olmıyacak ve önümüz
deki yılların hepsinde de bu topraklar· 
da yalnız kendirden başka bir şey gö • 
rülmiyecek ve fabrika her zaman yaşa· 
yacaktır. 

değlldir, fakat bir limanı vardır. Çan 
km ve Saframbolu tren iataayonlarını 
çok yakmdrr, yollar da çok dU~gUndUr. 

imkAnlı olan kömür mağdenleri pek ço'..:-
tur. 

Fa.brik.anın kurulmaıı;ı sırasında gere
ken şeyler, herhalde hi' bir il Ue de
neştiremiyccek derecede ucuzdur. Böy
llikle, Kastamonu' da kurulması isteni · 
len kendir fabrikası için gerek ilk mado 
de ve gerekse kurulma ve yaşama bakı
mı.ldan biç bir güçlük yoktur. Alman -İngiliz yakın

laşması 

Londra, 23 (A.A.) - B. Bald
vin'in söylevini çözeleyen Times 
gazetesi diyor ki: 

"B. Baldvin'in söylevinin en 
çok beğendiğimiz tarafı, İngilte
re ile Almanya arasında görüş ve 
ilgi bakımından büyük bir anlaş
ma olacağım büyük bir içtemlikle 
bildiren kısımbdır.,, 

Kastamonu kendicildiği memleke· 
tin ekonomik kalkmma~Hnda başh ba· 

şına bir varlı~< olarak ele alınabilir. Vr 

bu yüzden Kastamonu kendirciliğinin 
oynıyacağı rol çok önemlidir. Elverir 

ki onun üzerinde biraz duralım ve yüz
lerimizi ~ma çevirelim. 

Bugün Kastamonu bölgesinde bulu • 

nan dört yüz kadar el tezgahlarında, 

ipek kadar yumuşak ve beyaz olan ken

dirlerimizdcn yalmz halat, urgan, kın· 

nap gibi çok basit seyler yapılmakta 

başkaca asığlanma imk~nları bulunma· 

maktadrr. 

İşçi ucuzl':'ğu her şeyin üstünde· 
dir. Şimdi el tezgahlarında dört binden 
çok olan işçi, kolayca fabrikada çalış· 
mak imkanını bulacaktır. Ayrıca Cide 
ve İnebolu ilçelerinde topraksız. güç· 
lükle yarı aç, yarr tok yaşayan halktan 
çoöu ucuz bir ~ündelik'e fabri~ada ça
lışmağa koşacaklardır. 

Büyük bir bölgenin giren ve çtkan 
bütün mallarını içinden kol~hlda ve 
biç bir kazaya uğratmadan geçiren İne· 
bolu limanına. Kastamonu, 90 ldlomet
re kadar çok gUzel ve dUzgün bir şose 
ile bağlrdır. Çankmya, Saframboluya 
giden yollar da engelsiz ve bozukııuz:

dur. 

Sayısı pek çok olan kamyonlar, Kas

t:ımonudan İneboluya kilosu 30 - 40 

paraya eşya taşımaıktadırlar. Şu ha le 

göre fabidkadan çıkan mallar. her za

man gerek içeriye ve gerekse dışarı 

çok kolaylıkla yollanabilecek ve hiç bir 

sıkıntıya uğratılmıyacaıktır. 

Buna göre Kastamonu kendircıli

ğinin ülkemiz için çok faydalı bir hale 
sokulabilmesi, ancak bir fabrika kurul· 

masma bağlıdır. Kastamonuya bir k<:n· 

dir fabrikası kurulursa, memlekeHrr,iz 

yılda en az ve hiç ·bir zaman ardı kesil· 
mez 5 - 6 milyon liralrk bir gelir kay
n;ığı bulmuş olacaktır. 

Talat Miimtu Yaw1n 

1,üRI\ 
(;0(,UKl~ARI 

Times gaeztesi, Almanyanm 
tekrar silahlanmasının gerçek se
bebinin anlaşıldığı sırada her iki 
ulusun kuvet nisbetleri hakkında 
bir uzlasmaya vanlmasr iktimal İ· 
nirı roğ·?lrlrrrmı yazmaktadır. 

Yurdun en değerli ve verimli bir 

haznesi olan Kastamonu bölgesi ken

dirciliğini üzerinde esash ve ciddiğ n. 

Gerek ham kendirin ve gerekse ya
pılmış şeylerin dışarıya gönderilme· 
c;inde büyük kolaylıklar vardır. Gerçi 
Kıstamonu. bir demiryolu kenarmrla 

Ayrıca, Kastamonu bölgesi, endüs

tri hayatını büyük bir kuvvetle kurdu

racak ve yaşatacak zengin mağden kap· 

lıdır. Evcke de söyledi~imiz gibi akar 

sular çok boldur. Sudan her zaman 

için kolayca asrğlanmak imkanlıdır. 

Her tarafta, az para ile elde edilmesi 

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

• ı tı ırı ırı ırıı tı ı ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111 111 
~ ~at1lık arsalar -= -
------

\ enişehirde, Havuzbaşmda, Milli Müdafaa cad· 
desi üzerinde ev ve apartman yapılabilecek büyük, 
küçük arsalar c;atılıktır. Talip olanların (2395) nu--- maraya telefon etmeleri rica olunur. -il 11111111111ti1!IUIlIJil!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IUJ lllllUJll 

y Kuru./ 

tltA'tZA 
oll ıu ıı•. 

Satılık fotoğraf atölyesi 
Hacıbayram caddesindeki Zafer fotoğrafanesinin 

bütün makine ve avadanhklan ucuza satılıktır. Sahi
bi Adil'e her glin baş vurulup görülebilir. 

1-2037 

------

Anl{ara Evkaf l\iüdürlüğünden: 
21. 5. 935 gilnünde yapılan arttırma uzatılarak 27.5.935 

paazrtesi gününe bırakılmıştır. Müfredatlı listesi daire 
ve belediye ilan tahtalarına asılmıştır. İsteklilerin o gün 
saat on beşte evkaf müdürlüğüne gelmeleri ( 1179) 1-2077 

(arat·ahey Haras' 
l\f üdürlüğiinden: 

Karacabey harasm.ın (4860) kilo safkan, (8845) kilo 
yanmk:an ve (1426) kilo kıvırcık yapağılanmn kapalı zarf 
usuliyle sat111 talib zuhur etmediğinden 25. mayıs. 935 
cumartesi güni.i saat on beşe uzatıldrğr ilan olunur. 
(2784/1176) 1 ~ 2074 

; ıuııı.ıuıııııııımuııııım oıııııımıımmıııııııııınıııımıııır~"'"~"ıımılff ııuııııııı:ı:ıınıııınnıııııııııııııııııı~ııııınıııHııııııı ıııııııııııııııım11111Hı11111111111ıı s. 
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· Silvia Sidney - Gary Grant 1 
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Bünyan Belediye Başl{anlığı.ndan: :t 

16. 5. 935 günlemecinde ihalesi ilan edilen kasabamız 
şehir planına talib çıkmadığından on gün müddetle tem
did edildiği, 26. 5. 935 günlemecine tesadüf eden pazar 
günü ihale olunacağı ve isteklilerin Bünyan belediye 
başkanlığına müracaatlan ilan olunur. (1182) 1 - 2075 

Anlcara Vilnveti 
Defterdarlığından: 

İsmi !~: lhbarname vergisi senesi 
No. 

Massaranti şirketi Müteahhit 6/69 158,67 931 
MevlUt İhsan Kasap 6/68 21/74 931 

Fazlı ve Ali Müteahhit 6/70 166,68 931 

Adı ve işi yukarda yazılı kazanç vergisi mükellefleri
nin namına Kızılbey şubesince 931 senesi için tarhedilen 
vergi kendilerinin ticari ve zati yuvalan aranmış ise de 
bulunamadığından tebliğ edilmemiştir. Tebliğ yerine ka-
im olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (1176) 1-· 2065 

Ankara t\~iincü · Sulh 
Hukuk Halimli.!ind<"n: 

Zir'in Kuş şih köyünden İ
pek oğlu Hasan vefat eylemiş 

ve mahkemece terekesine vazi· 
yet edilmiş olduğundan kefale
ti hasebile alacaklı olanlar da 
dahil olduğu halde bilcümle ala
caklı ve borçluların vesaiki res
miyelerile beraber bir ay zarfın· 
da 3. üncü sulh hukuk m.ahke· 
mesine miiracaatları ve alatak· 
Jarını vaktile kaydettirmiyenle
rin mirasçıya ne şahsan ve ne de 
terekeye izafeten takib edemiye
cekleri ve ibraz c~ecekleri ye
saik için makbuz istiyebilmelerl 
lüzumu ilan olunur. 1 - 2072 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Nazilli bez fabrikası birinci kısnn müteferrik 

inşaatı vahidi fiat esasiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Tahmin edilen bedeli 275,061,28 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Muk- •ele projesi 
c) Fenm şartname 
d) Metraj ve keşif hülasa cedveli 
e) Projeler 

İstiyenler bu evrakı 14 lira bedel ile Sümer Bank 
Ankara şubesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8 haziran 1935 cumartesi günü saat 
16 da Ankarada banka merkezindeki komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yaprlacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14.752 

lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka. en az 
50.000 liralık bir tek bina inşaatını muvaffakiyetle bi
tirmiş olması lazımdır. 

6 - Teklif mektubları yukarda yazıldığı gün ve 
saatten bir saat evetine kadar Sümer Bank umumi 
müdürlüğüne getirilerek makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 
ihale satinden bir saat eveline kadar gelmiş ve zarfın 
1<anun1 sekilde kapatılPırs. olması lazımdır. 1 - 2071 

Salihli Belediyeriyasetinden: 

r. 

Blediyemizin 1 haziran 935 tarihinden itibaren aycıa 
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 görilşülecektir. Bu gibilerin müra-
caatan itan olunur. (1139) 1-1986 

eo 

BUYUK 
Tayyare Piyangosu 
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ANKARA.da 
bulunanlara müjde 

ORMAN ÇİFTLlôlNDEı 
Karadeniz pilijı 

Evkaf Müdürlüğünden: ı 
Evkafa ait Koyun puan caddesinde, Saraçlarda ve 

Aluyakub mahallesinde dükkln ve- hane 1 • 6 - 935 den 31· 
5 .. 935 aomına kadar bir yd için kiraya verilmek üzere 15 
maym 1935 g8nündea itı"barm on gün müddetle açık artır
maya konmU§ ve konan kıralariyle bulmıduklan yerleri 
ve numaralanm g&rterir ilin belediye ile dairenin ilan 
tahtalarma yaplftmlmıttır. İhalesi 25 - 5 - 935 cumartesi 
gUnil saat on bqtedir. Tutmak istiyenler konan kira üze • 
rinden % 7,5 teminatJarile birlikte her gün Evkaf a~ 
manında oturan Ankara Evkaf Müdürlüğihıe "e ihale gü
nil aym dairede bulunacak olan artırma ve eksiltme ko • 

1 

Marmara parkı 
Çiftlik parkı ve lokantası 

Bira parkı 
açıbruştır. 

Her gün öğle ve akşam zengin müzik var<br. 
V E 

Her gün geceleri Ankaranm her istasyonlarm-
dan Çiftliğe trenleri işlemektedir. 1-2068 

0 

Ank;: ~v~zmı AmirliiS"a:nl 
Alma Komisvonu il&ılan 1 

İLAN 
Tekirdağ askeri satın alma komisyonundan: 

. 1 - İhtiyacatı askeriye için evsaf ve prtnamesi dalti
J?1de T~kirdağına teslim şartile 21,000 ve :r,falkfllöya tes· 
h~ ş~rtıle 12,000 kilo sade yağına ihale günü olan 9-S-935 
tanhmde talip çıkmadığından aynı evsaf ve şerait dahilin
de yeniden münakasaya konulacaktu. 

2 - Şartnameleri Ankara ve İstanbul Levazım Amirli
ği satın alma komisyonlarında ve Tekirdağmdaki satın 
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 pazarte9l günü saat onbeş 
ve onat tıdadır. 

6 - Eksiltmeye girecekler ticaret odasında kayıtlı ol
duklarını ve ehliyeti tüccariyelerini gösterir vesikayı ve 
vekil gönderenler de vekaletnamelerini ve şirket namına 
girecekler sirkülerini komisyona göstermeye mecburdur
lar. 

7 - Kapalı zarf ihale saatinden bir saat evci komisyon 
reisliğine verilecektir. (1140) 1-1980 

İLAN 
İstanbul kumandanlığına bağlı birlikler ihtiyacı için 

beher kilosunun tafimlıı edilen beddi 86 kurul olan 20,000 
kilo sade yaf kapalı iatffa ekllltnf e 1töiiftıuftm'. 1halest 
5 haziran 935 çarşamba günü saat 15 dedir. Şartnamesi 
İstanbul kumandanlığı satın alma komisyonunda görüle
bilir. Eksiltmeye gireceklerin 1290 liralık teminat mek
tnbu veya makbuzu ile beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. 

(1129) 1---1981 

İLAN 
J - Haydarpaşa hastahanesi ihtiyacı için 50 bin kilo 

koyun etinin kapalı zarfla ihalesi Selimiye satm alma ko
misyonunca 4 haziran 935 salı günü saat ıs de yapılacak
tır. 

2 - İstekliler usulüne gön: mektuplarını muayyen sa
atten bir saat evd komisyona vermiş olacaktir. 

3 - Alınacak etin tahmin bedeli 24,000 lira 75 kuruş mu· 
vakkat teminatı 1806 liradır teminatlar ihaleden iki saat 
evetine kadar muhasebecilik veznesine yatmmf olmalıdır. 

4 - Diğer malsandıklanna yatmlan teminat makbuz· 
lan veya banka teminat mektupları usulüne tevf"ıkan tek
lif mektuplan içerisine konulmuş olmalıdır. 

5 - İsteklilerin artmna ve eksiltme kanunwıun ikinci 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeleri beraberinde bulun
durmaları lizmıdır. 

6 :-- Şartname her gün komisyonda görülebilir. Şartna
menın musaddak sureti kanunun beşinci maddesine göre 
muhammen bedelinin yüzbinde beşi nisbetinde bir bedel 

m;syonuna gelme1eri. (1121) 1-1965 

Ankara belediye reisliği ilanları 

İLAN 
l:~ALANDIRILAN ESNAF 

İsmet paşa mahallesinde halk furunu müsteciri Nuri, 
Cebecide halk furunu müsteciri Mehmet Hilmi, Çocuı. sa
rayı yanında 4 numaralı furun müsteciri Mustafa, Hamam
önünde 14 numaralı furun müsteciri Hdzı. Keçiören yolu 
üzerinde furuncu Mustafa, Ulucanlarda 1'6 numaralı fmmı 
müsteciri İhsan, Y enişehirde halk furunu müsteciri Meh
met çavuş hamur ekmek çıkardıkalnndan yirmişer, Yeşil 
çifte funın müsteciri Haşim mükerrem hamur ekmek çı
kardığından elli, Atpazarmda 3 numaralı furun müsteciri 
Rami~ Akköprüde 12 nwnarab furun müsteciri Süleyman 
hamur ekmek çıkardıklarından otuzar, Hamam önünde 10 
numaralı dükinda bakkal Ali, balıkpazarmda hilal sokağın-

da 31/7 numaralı dükinda bakkal Ahmet, hapisane caddesin 
de 43 numaralı dükklnda bakk!al Muharrem, mukaddem cad 
desinde ayvalık pazarında bakkal lzzet İhsan, Çocuk ... 
rayı caddesinde ~eşil Bursa bakkah Kamil sula sirke sat
tıklarından beşer, Müdafaai Hukuk caddesinde 18 numa
ralı Yalova kıraathanesi müsteciri Kamil karışık kahve 
sattığından beş, İstasyon anbarlar caddesinde 52 numara
lı dükkanda bakkal Mehmet, Demir hrka mahallesinde sa
lı pazarında yağcı Şevket kanşık yağ sattıklarından onar 
Şengül hamamında kahveci Ali taş delen suyu diye adi 
su sattığından elli lira para cezası ile cezalandmlmışlar-
dır. (1190) 1-2082 

Beypazarı BelediyeBaşkanJ~ndan 
Belediyemiz için açık eksiltme ile asfaltlı çelik su bo

rusu satın alınacaktır. 
4252 lira bedeli keşfi olan- 1436 metre çelik boru ve te

ferruatı 22 5 935 gününden itibaren tatil günleri hariç 15 
gün müddetle eksiltmeye konmuştur. İhale günü 8-6-935 
cumartesi günü saat 10 belediye dairesinde yapılacağından 
taliplerden fazla malmliat almak istiyenlerin esas şartna-
me.W utemeleri ..... elliılıtr. ı--aoaı 

Kalecik İcra Daire si 
Memurluğundan: 

Kalecik ziraat bankası müstakrizlerinden müteveffa 
Fatmanın kocası varisi Molla ömer oğlu Oamanın 
30. 9. 935 tarih ve 3663 No. lu istikraz ve 30.3.933 tarih ve 
67 numaralı ilima müstenid borcu 279 liranm murafla 
temini istifası için mahcuz tapu tescilinin 1.6.931 tarih ve 
7 - 30 numarasında müaeccel Koçak alır mevkiinde 8 
dönüm gayri menkulüne halen şarkan Arslanbey oğlu 
Ahmed veresesi bağı, garben Osman Bey bağı, pmalen ve 
cenuben sahibi sened Osman tarlasiyle mahdud 24 mey. 
va ağaçlı tahminen 3 dönüm ve tahlifli mutemidlerden 
(450) lira takdir kıymetli bağm usulen satılması taleb 
edildiğine ve müfrez tarla kısmının, borçlu intifama terk 
ve tahsis olunduğundan icra ve iflis kanununun satı§ ah
kamı dairesinde açık arttırma ile satılacağından 14.5.935 
tarihinden çarşamba günü satışın başladığı ve 29.6.935 
cumartesi günü saat 17 de birinci ve ikinci satış muame
lesi kapanacağı ve ihalesiyle ferağı emri tayin edileceği
ne delliliye harcı riiswnu borçluya aid olmak ve yüzde 
on pey akçesi peşin ven1mek ıartiyle iştiraya talihlerin 
ve alakadarlarm duyması ve bilmesi ve bildirilmesi işbu 
müddet içinde ve muayyen günde icra daires~de hazır 
bulunmaları lan olunur. (1178) ı - 2078 ile komisyondan alınabilir. (1128) 1-1982 

l LAN 
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i HAVACILIK VE SPOR 1 İstanbul kumandanlığı 
birlikleri için 240 bin kilo 
un kapalı zarfla eksiltmcğe 
konulmuştur. Tahmin fiatı 
10 kuruş olup ihalesi 11 ha-

~111keri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonu llinlan 

KİMYA MALZEMESİ 

- -§ Havacılık ve Spor, özel bir (Türk Kuıu) sayw çı- § 
5 karmıştır. Bu sayıda (Türk Kuşu) açılma törenine a- § 
§ it (25) resimle şu yazılar vardır. 5 
E 3 mayıs - Server Ziya Gurevin = 
ili Atatürk - Behçet Kemal Çağlu 1 
E Türk ku§l1 açılırken verilen .<>ylevler li 

2 .. 20 "°"""""' ................ ... ........ 
Ambalaj ve lcomprımelerin 

uıerinde h•lisliğin ftmuli 

o1an EB markasını arayınız. 

Ankara ti 
Defterdarlığından: 

İsmi 

Mehmet 
Sa kip 

ışı lhhanwne 
No. 

kaaap 6/2 

Vergi miktarı aenesl 

40 82 931 

Adı ve iti yukarda yazdı ka•nç vergili miillellefin ... 
rnına Kmlbey şubesince 931 lalesi için tarhedilen verp 
kendisine ticari ve ati yevmiye aranmıı iae de baJmıama. 
dığmdan teblif edilememi§tir. Teblif yerine bim olma• 
üzere keyifyet ilin olunur. (11&9) 1-2064 

Nafıa Bakanlığından: 
Feftipap - Diyarbekir hattmm 05 + 800 - 1107 

+ 000 aranndaki lrnmm felfiyatı kapalı zarf -Jile .. 
a9ağıdaki f&l'llarla ebiltmeye kon~bır. 

l - Bu itin muhammen bedeli 120.000 liradır 
2 - M.YaWsaa • i•b 7JllO .. 1 .... .. 

3 - Ekaillme.i; ............. '8111 IMt - ..... 
bakanlık biwmcla demiryolm inpat .wr..bacle, ...... 
artırma ve ebiltme ft ihale lmmiıyOlpUlda ~ 

4 - Bu ekailtmeıe ıb_. iatiyenler, telılif melrtuı.\ 
larmı ve eksiltme f&l'blameainde yuıh clqer nrü Yf 
veaibları ebiltme IUlinclea hir 1aat eneline lmdar .... 
maralı makbuz mukahilinde mezlr4r daireye ..-.it • 
malıchrlar. 

5 - Bu ite ıirmek iı'i7arlerin mtimka• ... ünden 
en u bir hafta ewıl iltida ile Lbnlıp JDiiracMt ~ 
alaoldarı fenni eWiyet •eeibaım teklif meldaplarma 
koymaları limacbr. 

8 - Talihler IRa f.,iyat iti için lwarlaD&D ebiltmt 
prblalnelile mulra..Je Pl'Oieeİ Ye teferrüatıaclua miinJt. 
keb hir takım mGnah• eYU1mu 630 kurut mallahiliatt. 
demiryollar İllf&&l dairetinclen tedarik edebilirler. (1l18) 

1 - 1999 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Eau No. 

Satıhk ana 
Mevkii ve nev'i 

21 

51 

32 

Boyacı Ali Kızılelma mahalia Ma
cid sokafı 6-19 kapı, 399 ada! jb'par
sel No. lu & metre ana 
İsmetpqa mahallesi Ulucak kafi 
6 tapu, 564 ada, 1 parsel No. lu 983 
metre arsa 
İsme~.ışa mahallesi İnceyol 4 kapu, 
13 ada, 10 parsel numarah 81 metre 
arsa 
l~aşa mahallesi gepne sokağı 3 
kapı, 16 ada, 1 parsel numaralı 20 
metre arsa 
İsmetpqa mahallesi Umnyol ı kapı, 
16 ada, 8 panel numaralı 174 metre 

ı".-

120.-

40.-

ıo.-

Ullll 140.-.. 
ziran 935 sah günü aaat 
15.30 da Fındıklı'da komu-

tanlık satın alma komisyo
llWJda yapılacaktır. Şartna. 
inesi komisyondan almabi· 

lir. Eksiltmeye gireceklerin 

1800 liralık teminat mektu
bu veya makbuza ile 2490 

Tahmin edilen bedeli 
(lOOJJOO) lira olan yukarda 
miktan ve cinai yuıb mal
ezme askeri fabrikalar sa
tm alma komiayODuııca 12 
haziran 935 tarihinde çar
pmba günü aaat 14 te pa
.zarbkla ihale edilecektir. 
&anname 5 lira mukabilin
de komisyondan verilir. Ta· 
liblerin muvakkat teminat 
olan (&250) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mez
kGr gün ve saatte komisyo
aa müracaatları. (1177) 

İ! Tiirk kU§11 liyelerile bir konuşma E 
E Türk kuşu derslerine batlarken 1 
E Öğretmen Bay Anohin'le Romanof'un duygulan = 
§ Motörsiiz uçuı ve önemi § 
IE UçlJlflD - Ferid Ziya § 

Yukarda yazılı analar pepn para ile ve apk artumt 
ile satılacağından iatiyenlerin 29.5.1935 çarpmba ııUnll
aaat on albda Bankmma gelmeleri. (1088) l-lD 

DumaraJı kanunun 2. s. ln
cU maddelerindeki vesika· 

larıa birlikte teklif mektu!>

lannr komiı,_. •ermeleri. 
l1180) 1 - 2076 t--2f119 

1 Talim uçuştan için basit bilgiler - F. z. §i 
=r Sporda, müsabaka idmanlarında yq - Vildan Aşir ii 
a Güıu= - ç ~ 
~ Yenilen erkek (hikaye) - Server Ziya Görevin i§ 
i! Bin uçak ve on bin uçman - Şakir Hazmı Gökmen E 
Si Tlrk ku§U için gazetelerimizin görüşleri 5 
§ Bu mıgin sayıyı bütün okurlarnnız görmelidirler. 1§ 
§ Havacıbk ve Spor en zevkle okuyacağınız bir dergi ii 

1 dir. o••um11111-• 

Ankara Defterdarlığından: 
İsmi İşi senesi İhbarname 

Cin oğlu inşaat 1931 1 88 
Ahmet müteahbicli 

Ver: 
14 38 

Adı ve İ§İ yukarda yazılı kazanç vergıai mükellefi u
mma Karacabey pbeaiııe 931 ıenesi için tarheclilen veril 
kendisinin ticari ve zati yuvası aranJDif lle de bulunama
chğmdan tebliğ edilememiştir. Teb1if yerine kaim olmak 
üzere keyfiyet ilin olmaur. (1158) t-2041 



Si -·-ç- 8 ULUI 

lstanbul Liseler Sabnalma Komisyonundan: 
Galatasaray Lisesi Haydarpaşa Lisesi 

Cilllll Tahmin Az Çok llk teminat Az Çok llk teml•t 
fiatı L. K. L. K. 

patlıç eti 50 K. 28000 35000 3000 35000 
~ eti 50 *' 4000 7000 2IOO 3000 
.ritir eti 35 " 3500 5000 1706, 25 2000 2500 ı490, 83 

Ga•ata .. ray ve Haydarpqa liseleri pamiyonlannm maru 936 IÔDm kadar yukarda 
razdı et jbtiyacı her iki mektebin ihtiyacı ayn &Jl'I prtnamelerle kapalı zarf auretile 

•Utme1e konmuttur. 
Elmiltme latanbal maarif müdüriyetinde IUel. muha1ebeciliiincle toplanan komia

roada ppdacaktır. 
EDiltme S. 8. 915 Ç&11UDba ıünü aaat ıs te yapılacaktır. 
8a ite sireceJder 935 yılı ticaret odası veıikalariyle birlikte 2490 aaydı kanuncla yazılı 

prt1ar içinde kapalı zarf belli aaatten bir aaat evel makbuz mukabilinde komiayon bat
bnbima •erilmit ftJ& ıöaderibnit olacaktır. Bu bir saatten evelden sonra verilen veya 
ı&ıderilecek meldUlar kabul edilmiyecektir. • 

fCapab zarf melaltlarma kanununda yazdı olcluju üzere ilk temiMt nakid makbum 
•.,a Bank tmııinat mektablari1le diler •eaaiki koymaları llmndır. Bu ite ait f&l'bla
mel.-i sirmek •ey& •lmak bere komiayon yazıanlıtma mOracaatlan ve belli aaattea 
nel '*alioatlanm • ha1e\e YeZDeaİne yatırmalan ilin olunur. (2707) 1 - 1989 

fmair Memleket Hastanesi 
Baştabipliğinden: 

l - İzmir Memleket ve Ep-eipqa haataneıinin (22 
WB 800) liralık illç ihtiyacı 18.5.1935 günlemecinden 2 hazi· 
nn 935 günlemecine kadar 15 gün müddetle ve kapalı 
sarf mutiyle mUn•aksaya konulmuıtur. 

z - Şeraiti miinalatPYI görmek istiyenler Ankara ve 
latanbulda sağlık müdürlüklerine müracaatları. 

3 .._ Mtinakasaya iıtekli olanlarm bedeli münakasanm 
yttzde yedi buçuk nisbetinde dipozito akçası muteber ve 
milU banka makbuza veya mektubu ibraz etmiye mec· 
biıfdur. 

4 - lateldilerd• iftirak edecekler bir zarf derununda 
teminat mektubu 911pa makbuzu bir zarf içinde de teklif
namesini ve iki zarlaı da bir zarf içine konularak üstü mü
hürlenerek zarfın Uı:ıerinde hangi iı için münakasaya iıti
rak ~ildiğinin yazılması ve açık adresinin ve isminin de 
yazılmuı. 

5 - Eksiltme işi .Pzıü olan 2 haziran 935 pazar günü 
l&Bt 9 dan 12 ye kadar İzmir vilayet encümenine müraca-
atları. (1130) 1 - 1987 

Ankara fterdarl~dan: 
luni İhbarname 

No. 

.. " ., 
Koça müteahhit 
Ahıiıet Yakup a .. ıb:ı•ıeccii 
Konyab Tahir .. 

" " Bilal Omer 

.. " " ti 
eyıı-. Sami • ..,.,. 

Begesıs.neı ~ 
ldft: -"e Ria ıNaıi . 
Zahrl 

"- .. ., 
Cemal 
Ali ı. 
lıluStafa Erzunun ı.aı 
Her Kotman ve tokmtacı 
feriki 
Necib Muaat kasap 
Habubutlah sebztıd 
Abdullah " 
Beahiı doktor 

" " " " Reskoluna ve lokentacı 
priki 
llahmut Nedim clDlctor 

" " " 

6/11 
6/35 
6/ 58 
6/56 
6/ 49 
6/ 48 
5/ 81 
5/82 
G/14 

6/ 15 
5199-
~ 
5/9& . 

5/.t'I 
5/95 
~ 
5188 
S/80 

5/ 83 
5/ 87 
5/ 94 
5/ 90 
5/89 
5/79 

5/91 
5/ 92 

tarh edilen 
vergisi 
124 60 

8 58 
36 75 

7 89 
13 ıs 
o 92 
9 36 

32 72 
1345 24 

4492 97 
2.4 gg 

• 83 13 
. 10 28 

47 21 
14-64 

J8 
38 30 
71 03 

13 71 
7 55 

20 13 
20 40 
45 00 

j85 08 

47 01 
36 31 

Senesi 

931 

" ,, 

" 
" 
" .. 
" 

" 
" " . 
" 

" 
" 
" ., 
tt 

" 
tt 

" 
" 
" 
tt 

" 
tt 

Adlan ve ifleri ,.tarda yazılı kazanç vergisi mükellef
lerinin namlarma lcmll>ey ıubesince 931 ıenesi için tarh· 
"'8eıı vergi kendileıiDln ticari ve zati yuvalan aranmq İle 
ele bulunama~• teblif edilememiıtir. Tebliğ yerine 
bhn olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (1145) 1-2009 

~ara Hukuk Fakültesinden: 

Ar· "ra Evkaf Müdürlüğünden: 
18.5.935 gününde yapdan artırma beş gün daha uza

tılarak 25. 5. 935 cumartesi gününe bırakılmqtır. Müfre
'8tb listeli daire ve belediye tahtalarına asıhmttır. ı.. 

" .. - - • "ft beşte evkaf mficlltrliğtim gelme-
ı - 1119 

Dr. CElUS'in 

Nasır ilacı 

Ba elld naıırlan bile pek 

kıa bir lllmanda tamamen " 
kö1dlndeta 91bnr. 

Umumi depo1u: lnıills Kan
suk ec:uneli, her eczanede bu
lunur, Ciddi Ye mUeuir bir na
ıır illcıdır. 

Kanıuk 8bUriik ıurubu: Okdrllttl 
kati tekilde durdurur. 

KiRALIK EV 
Y eniıehir inkılap sokak 

No. 12. altındaki eve müra-
caat. 1-2080 

Aabra Tapa Müdiir
lüitlıaden: 

AnJrannm IC.araoilan ka~- • 

elen Derrit ollu Topal Oama
nm.. A--. d'AftlMla ~ 

... ~ıam- DU.... 
deenl ~ Hld Kırwehlr ,..

ıu ceaabell Agopyuı timalen • 
~ tol IM1anen derelinin INbal 
telaklli ile mahdut 20 dönlm 
miktarmda tadayı ()aman ftft

mi tarafından tescili lıtenfl. 
mektedir. 

Tapuda kaydı olmayan bu 
gayri menkul için 3.6.935 de 
mahallinde tahkikat yapılaca• 

lmdan millldyettyle allkadar o
lalarm tahkikat af1ni1nde ev
rakı mUlbiteleıiyle tapu memu· 
runa veya idareye müracaat et• 
meleri nan olunur. 1 - 2073 

Onktor 

Ali Maruf Onver 
DERİ, F1RENG1 VE 

BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
M'OTEHASSISI 

Tabakhane caddesi batmda 
Altmtq IOkak No: 5 

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

lmtiyu sahibi ve Bapnu ~ 
arriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neırlyatı idare eden 
Yuı itleri MUdUrll Natuhl 
BAYDAR 

1 
Çınkırı cldd11/ civırmdı 

Ulııı Bı1111Mvlnde basılmıf· 

'"· 

Ankara Nümune Hastahanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Hastahanemizin 1935 Mab aeneıine ait ataiıda miktar ve tahmin edilen fiatı Ye• 
ıiltmeain tekli ile muvakkat teminatı yazıb muhtelif ilıtiyaçlan ekailtmeye komdmuttar. 
Şartnameler Ankara Nflmuae Hutaneai Bat Tabiplifindea alnur. 
Eksiltme 28 Mayıı 935 aalı sünü aaat 14 de Ankara Nümwıe Haataneıincle yapılacall-

tır. 

Dikkat: Muvakkat teminatlar nakit olarak komiayoaca alınamıyacaioıclan 
nakit ·--mek iati1ealer ihale IÜJIÜDdea evel haatane J• müracaatla teminatlarmı Mali1e Vekiletl 

vemeaine yatıncaldarcbr. 
Tahmin edilen Munkkat 

fiat Miktarı Teminatı 

Lira K. Kilo Lira K. Cimi Ebiltme tekil 
5110 83 56787 383 35 Birinci neri ekmek g.pab zarf malt 
27ı4 90 3194 204 00 Sade yalı ~ .......... 

10082 10 33699 758 15 KOJUD " kum eti Kapah zarf uall 
890 40 2226adet 66 78 Taftk Açık ebiltme 
211 20 528 ıs 84 Ze,tin J&iı 

" " 8182 08 38638 483 • Süt KapahsufalUll 
5428 75 2ı1ıs 407 ıs Yoturt 

" " .. 
4297 48 9767 322 31 Keame teker Açık ebiltme 
1410 38 5037 105 78 Sabun Açık ebiltme 

241 80 1860 18 13 Soda .. " 183 12 763 13 73 Şehriye 
" " 429 84 1791 3Z Z3 Makuaa • ,, 

3206. • t80SI MO. Pirhlç • " 3S4 80 887 21 ez " - • • 554 9Z &285 41 61 Taze fa111l1a • ,, 
201 45 1343 15 10 Kuru 

" • .. 
159 00 2120 11 12 Taze balda • " • 70 995 4 47 Nohut .. " t9ı 70 4260 14 37 Tuekabü • • 

1179 80 15728 88 47 Patates 
" " 192 85 3857 14 48 lapanalr .. " ıZ3 50 ı235 9 28 Semiz oba .. ,, 

893 77 6307 52 G.1 Patlıcan 
" " 1 30 13 o 09,& ~ ,, 

" 87 32 2493adet 8 sa Francala .. .. 
213 30 711 ıs 98 Kura bezelr• Açık elailtme 
232 N 1228 17 47 Tueham,a • " 195 00 150 14 8Z ıc ... " " " 2ıs ıo 3581 18 13 Poua .. ,, 
200 94 3349 ıs 07 Lahna 

" .... 
11 20 280 o 84 HaYDÇ .. " 236 sa 2628 17 73 Tomate. 

" .. 
78 25 305 5 71 Salça 

" .. 
270 48 4508 • 28 Kuru aojaa 

" .. 
ICll 00 700 7 lrt ...... .. • 219 00 438 16 42 Kuru ıra,. ,, ,, 
181 25 845 12 10 tt büm 

" .. 
4827 ao 18580 347 04 iri tas 

" " 6.1 40 534 4 00 Birinci ani - .. " 172 IO 6900 ad. 12 93 Limon • .. 
238 80 18944 " 17 78 Yumurta 

" .. 
179 20 84 13 44 Çay ,, .. 
105 00 350 7 88 Nipata 

" .. 
874 31 2383 85 17 ..... • .. 
81 71 471 4 83 Mazot .. .. 
75 00 250 1 13 ur,am mil " .. 

11000 00 1000 Ton . 1321 .. ICelr ...... Kapüwf ... 
(1084) 1-1902 

l>evlet Demiıyollan Umum MüdiiFlüiiiriden: 

ilan 
Hayclarpap - Pendik banliyösü Gebze' ye kadar uzahl""'"" ~ ..... kmml• muo .... 

beti olan yolc:ululdardan 25 mayıs 935 tarihinden itibaren ıu tlcretl• •hDece'dv (lmraf)t 
1 Mevki il Mevki m lhır1d 

Oidif Gidi§ Gldit Gidit Gidit Gic1it 
Hayclarpap - Pendik ) 
(Pendik hariç) kumile ) 
Pendik - Tuzla kı1m1 ara-) 
unda ) 

Ucret 28 
N. V. 2 
Yeldbı 30 

Dönüt DönUt DönUt 
47 19 S4 14 24 
3 1 1 1 1 

50 20 35 15 25 

Hayclarpap Pendik ) Ucret 47 71 34 48 24 34 
(Pendik hariç) kumile ) N. v ....... _,s __ • ___ ı ____ 2 ____ 1 ___ ı,... 

Tuzla (Tuzla hariç) - ) YekOn 50 75 35 50 25 35 
Gebze kısmı araamda ) 

Ucret 19 za 14 24 g 14 
Gebze - Pendik arasında ) N. V. ı 2 1 1 1 1 

Y ekOn 20 30 15 zs ıo ıs 
Çocuklardan bu ücretlerin yar111 alnur. Tatbik prtlan D. D./ 48 N. h banlly6 tarife

ıindedir. Banliyö trenlerinde biletsiz olmak veya mevki değiıtirmek dolayıaile katar
larda almali biletlerin banliyö tarifesindeki iicretleri Hayclarpap - Pendik ve Pendik 
- Gebze lmnmlan için ayn ayn alınır. 1 - 2013 

1 i 
SiNEMALAR 

f YENi 
ev:ı .... cu 10n nen muhtetem opereti 

TANGOLITA 
(Savoy Otelinde Balo) 

llllML S. klnlis-1 Gitta Alpar • Ham 
J..,-:'11*1dll: Pal A....._ Mumu. 
lt~.W Cliidlsden teclarilr eclltlls. 

J:SU GKCE 

BüJiik bhkaha filmi 

Çöl Arkadqlan 
Aynca: 

kurultayına ait intibalal' 


