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Gündelik 

BUDCE BAŞLARKEN .• 

. ismet İnönü hükümetine, açık
•ız ve ödünçsüz 12 inci cumuriyet 
büdcesini kutlarız. Temelinden 
yeni bir memleket kurmak kadar, 
bu memlekette bambaşka bir kül
tür ve medeniyet devri açmak yü
keni altında bulunan bir hükü
met için, kızıl dünya buhranı ara
sında, hem yapıcı hem denk bir 
büdce elde etmek değme kimse
lerin başarabileceği işlerden de -
ğildir. Biz bunu başta bulunanla
rm öngörüsü ile, bütüıı Türkiye 
halkının reiime inanmış ve sanl -
mış olmasına borçluyuz. Bir mem
lekette, o memleketin ancak ken.. 
di lruVYeti ile kurtulabileceğine, 
ve hele, bu kurtuluşun kendi kuv -
vet ve kaynakları ile imkanlaşa • 
cağına inan bağlamak, kurtuluşun 
ta kendisi demektir. 

Denk ve yapıcı büdce, rejim • 
de ve devrimde durluk: işte Tür
kiyenin hakikati ve işte, dünyada, 
nice ulusların rüyasını bile gör · 
mez oldukları bahtiyarlık! 
Çelmıiş olduğumuz ve çekece· 

ğimiz bütün sıkıntılar, bir yıllık 
açık büdce ile bir mevsimlik rejim 
dursuzluğunun bin bir tehlikesin
den biri ile kıyaslanamaz. Yur • 
dunu ve erkinliğini barımak için, 
Atatürk' e her fırsatta can verme 
andı veren bu halk karşısında, şu 
veya bu sıkıntıları büyüksemeğe 
kalkışmak da, hakikatten alabil • 
diğine uzaklaşmaktır. 

Günden güne artan ihtiyaçla · 
rımız gibi, günden güne nazikle • 
ıen arsıulusal güvenlik meselele • · 
rini soğukkanlılıkla, güven ve şevk 
ile görüşecek ve karşılaşacak 
haldeyiz. Her şey, türk büdcesi ile 
rejiminin denklik ve durluğuna, 
ve türk yurdunun hiç bir yerinde 
gedik vermez bir savga zırhı içi • 
ne alınmış olmasına bağlıdır. 

Öyle görülüy~r ki daha uzun 
yıllar, kendi gücümüz ve kendi 
araçlarımızla, ekonomi, bayındır
lık ve kültür işlerimizi durmaksı -
zm geliştirmek ve pekiştirmek, ve 
gene durmaksızın, her gün dün -
den fazla, yurd barımı kuvvetle • 
rini artırmak yükümü altındayız. 
On yıllık deneçler, bize, büsbütün 
toplanmak, her şeyde iler~ci olan 
Kamalist sıyasayı daha sert ve sı
kı olarak gütmek dersini vermek· 
tedir. 

Türkiyenin engin ve sağlam 
bir devlet olmasını asığlarma uy • 
gun bulmıyanlarm yıllarca göz dik
tikleri şey, bütçe düzensizliği idi. 
Lozan'ı yapmış olan ismet lnönü
nün, finans davasındaki titizlik ve 
kıskançlığının aehebleri ne oldu-
ğu artık hiç kimse için sır değil -
dir. Dışardan ödünç alarak vergi 
azaltmak, yahud, bir aylık büdce
ai'nin dar zındam içine habsola -
rak, memleketi har~b, bakımsız 
bırakmak çıkmazları içinden hiç 
birine girmeyen cumuriyet hükü-
meti, hiç Ş<ı.şmaksızın bugünkü yo
lunda yürüyecek, ve onun misali 
hem erkin ve egemen kalmak, 
hem de ekonomice, kültürce kuv-
vetlenmek istiyen bütün uluslara 
örnek olacaktır. 

Büdce görüşmelerinde değin
aiz esas, şu düsturdur: "Türkiye'
yi yapma.'lta devam ed eceği.z. ,, 

F. R. ATAY 

Çağırı 

Bugün saat 10 da büdce ko
misyonu toplanacaktır. Üyelerin 
gelmeleri rica olunur. 

BASIN l(URULTA YI 
Türkiye Birinci Basın Kurultayı bugiin 

saat 11 de iç Bakanlığı kurağında açılıyor. 

Adımr2, andımızdır Her rerde 5 kurg.ı 

Tirk· Bava Karama Bar lta11 Din Açıldı 
Başbakan İsmet lnÖ· 
nü ve l(urum ha~ka 
nı fi-,uad Bulca önem· 

li birer söylev 
verdiler 

Genel kw-ulun geçen ku -
rultaydanberi yaptığı ça

hşmalan gösteren 
raporu okundu 
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Başbakanımız söylevini verirken 

ıı ~ ıttı ttııımıııınıı11111ıımıımııımıımııııımınıııumııu nııııı.Hııııııııııınııııııı1t11Mııı11uıuııımı11ıııtt1ıı!l111111111111nıııuııııııımııııııııuıııuınım111wımıııııııııın: 

. " ... Memleketin şu veya bu kö~esinde yaptığmıız fabrika
lar, ınektt•blcr, miiessescler '\·e yetiştirmeğe çalıştığımız ço
cuklarmıız, havadan nıku bulacak taarruzlara karşı a~ıktır.,, 

" ... Türkiye havadan bir taarruza maruz kalabilir ve bu ta
arruz memleketi lıarab edebilir.,, 

~ § 

~ " .•. lUilli müdafaa meselesi, diğer her memlekette oldu-
l!undan daha fazla hir mahiyette, bizim için mevcuttur.,, 1 

~ 
" ..• Hiç olmazsa 500 tayyarenıiz olmalıdu k·i, Tür ki yenin § 

~ varlığım müdafaa <:tmek için .az çok yeter bir kuvvetimiz ol- = 
duğunu saııabilcsiniz.,, 

i ; 
= 
~ 
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§ 
~ " •.. Her yurdda.,m muntazam olarak, tayyare veznesine 
1 hir borç öclemesi 1azım<lrr.,, ij 

memleketine dönebilecek f enniA 
kapasiteyi kazanacaklardır. 

Görüyorsunuz ki dağlık ve u
zak memleketler hava hücumları
na karşı vaddettikleri masuniyet . 
leri gittikçe kaybetmektedirler ve 
yakın bir zamanda bu masuniyet
lerden eser kalmıyacaıbr. Çok 
sık nüfuslu, çok mamur ve bir 
çok sınai müesseselere malik olan 
büyük Avrupa memleketlerinin 
nihayet bir ha va hücumuna ma
ruz kalırlarsa, vahim bir tehlike
ye maruz o1dukJarı endişesinin 
niçin her gün münakap edildiği
ni ve niçin bu endi~eye cevap ver. 
mek için bu milletlerin çok 

(Sonu 3. cü sayzfada) 

B. Abdülhalik Renda kürsüd• 
1 ismet İnönü'nün söylevinden. "ı 
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İstanbulda Atatürk spor 
günü eşsiz bir törenle 

kutlandı 
Dünkü yıkık, bakımsız ve çök

müş bir memleketten erkin, öz
gen cumuriyetimizi yaratıp ona 
bugünkü sayılan üstün yerini 
veren Atatürkün bütün bir düş· 
manlık dünyasına savaş açtığı 19 
Mayıs gününü İstanbul gençliği 
18 spor klübünün hazırladığı bü
yük bir törenle ve 30 bini aşkın 
bir yurddaş kalabalığı önünde 
kutlamıştır. 

Fener stadını dolduran bu otuz 
bini aşan insan seli önünde lstan· 
bulun sportmen gençliği Atatürke 
inanlarını, saygılarını, onun kut· 
sal eserlerine bağlarını, ölünceye 
kadar onun yolundan ayrılmıya -
caklarına andiçtiler. 

Törene düzenli bir geçit alayı 
ile başlandı ve ondan sonra hal ~ 
kın içten ve coşkun gösterileri a
rasında bayrak çekme töreni ya
pıldı. Fener stadı adına genel 
sekreter bir söylev vererek halkı 
selamladı. 
Güneş klübü başkanı ve Bolu 

saylavı Cavad Abbas Güner sık 
sık alkışlanan ve devrimin heye· 

(Sonu ikinci aayılada) 

B. Cevad Abba.s Güner 

Kurultaydan gene bir görünüş 

Türk Ha va Kurumu altıncı ku. 
ı·ultayı "dün saat 14 de Kamutay 
kurağında Başbakan ismet lnönü· 
nün çok önemli bir söylevi He a· 
çılmıştır. 

Kurultayda Bakanlar Heyeti, 
Bakanlıklar ileri gelenleri ve Ha· 
va Kurumu Genel Merkez kurulu 
· ·e merkez yönetim üyeleri ile de· 
lgeler hazır bulunmuşlardır. 

Basbakan şu söylevi vermiştir: 

Başbakanımızın .oıöyleııi 
',- Arkadaşlar; 
Türk Hava Kurumunun altın

cı konggresini bütün dünyanın 
hava teşkilatı üzerinde hususi bir 
alaka gösterdiği günlerde açıyo· 
ruz. Hava tehlikesi, hava teşki· 
lah bugün aı sıulusal sıyasanm 
mihverini teşkil eden en önemli ve 
en değerli bir konu halini almıştır. 
Türk Hava Kurumunun sayın 
ve çok çalışkan başkanı bu teş
kilatın bir çok senedenberi bu 
memlekete ettiği hizmeti size ra· 
kamlarla ifade edecektir. Çok 
memnun olacaksınız. Anlı -
yacaksınız ki, sekiz on sene için
de memleketin hava müdafaası i 
çin kendi anlayışı ve araçları ile 
elli milyon lira kadar para temin 
etmistir. Bu fırsattan istifade e
derek türk kurumunun çalışma · 

sına tetekkurlerimizi, minnet • 
lerimizi söyler ve memleketin 
hava müdafaasına karşı bu yurdu 
ve bütün vatandaşlan İl8İlendir · 
mek için sarfettiği emekleri öve
rek anarken sizi bir takım sıyasal 
ve f enniğ acı hakikatlerden de 
haberdar etmeği vazife sayarım. 

F enniğ bilgiler size gösterecek
tir ki hava araçları, tayyareler 
bundan on sene evvelkine nisbet
le umulmıyacak, daha evvelden 
hatırı hayale gelmiyecek derece
de yüksek ilerlemeler göstermi,. 
tir. Bu ilerleyişi şöylece belirte
biliriz. Yakın bir zamanda dün
yanın her hangi bir memleketin· 
den hiç olmazsa bizim yakınımız
da bulunan krtalarin her hangi 
bir tarafından kalkacak tayyare
lerin ulaşmıyacakları yurd kalmı
yacak ve bunu baştanbaşa yıkmak 
icin gereken vakti bulabilecekler· 
diı . 

Mesele şöyle olacaktır: Avru
pamn en şimalinden Avusturalya
ya 3 - 4 günde giden tayyareler 
bir, iki sene içinde Türkiye gibi 
760,000 kilometre murabbaı olan 
bir memleketin bir ucundan girib 
her hangi bir şehrini bombalıya
cak kadar üzerinde durduktan 
sonra burnu kanamadan tekrar 

Her gün beş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavıu 

kelimeleri ile çıkıyor. TürkJ .. 
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen S er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Biı listeyi "basan gazete ar .. 
tık bu kelimelerin osmanl1-
calarm1 kullanmıyacaktır. 

ONUNCU LiSTE 

1. - Tahlil etmek = Çö~elemak 
Tahlü=Çöze 
Tahlili = Çöz:el 
Örnekler: 1 - Bu yazıyı diJı.. 
katle çözelemek lazundu. 

(Sonu 2. inci aayıfada) 

Prenses İngrid evlendi 
İstokholm, 24 (A.A.) - lıviç· • 

re prensesi lngrid ile DaJdbarka 
prensi F redrik bu sabah, İSl'eç, 
Danimarka ve Belçika krral ve 
kıraliçeleri olduğu halde parlak 
bir törenle evlenmitlerdir. Jngil. 
tere adına prens ve prenıeı Con· 
volit bulunmu§lardır. 

(Evlenen prensea geçen yıl ba
bası ve anası ile birlikte Ankara· 
ya bir göret yapmıştı.) 

Preuses lngrid'in A.nkarada ikeo 
alınmış bir resmi 



1 
MYlF.A 2 

Dil i~leri. 
"' 

Kılavuz için dersler 
-16-

lılqhur == 1 • tinli, mgm 2 • (mahut anlamma) beme.ce 
bilinen, hep bildiğimiz, bani tut hani ıu bildiğimiz 3 • (marul 
an.) tanınmış 

Meçhul = 1 - bilinmedik 2 - bilinmez, belliıi.z S - tamn 11 

nıaınış 

Şöhret = 1 - Un 2 • tanınmışlık 3 - Soyadı 
Meçhuliyet = 1 - bellisizlik, karanlık 2 • tanmmazbk 
Mütenekkiren = tanımsız, tanDD8ız olarak, tammsızca 
İştihar etmek= tanınmak, ün almak, ünsalmak. 

Nedim divan devrinin Ü n 1 ü ıairlerintlendir. 
Herkes kendi köyünde angın d ı ı. 
Siz bu taraflarda iyi yol yapmakla t a n ı n m r § ·smızlln. 

'B i 1 in m edik ne buyun kaldı? 
Onun ismi bu taraflarda b i I inme .z; 
Sonu bilinmez bir işe girdi. 
Eski zaman adamları, D n s I a t t ı r _ derlerdi. 
Sizin kendi şehrinizde bile t a n ı n m ı ş l ı ğ ı n ı z yok. 
B e 11 i s i z 1 i k İfİnde yürümek.ten hO§lanmam • 
Çok çalıştı, bir çok başarılar elde etti, lakat türlü ta• 

n ı n m a z 1 ı k t a n kurtulamadı. 

Avrupa'da tanımsız dola§mağı severim. 
Eski Amerika Finans Bakanr t a n ı m s ı z o l a r a .a 

lstanbula geldi. 

lzmir inciri bütün dünyada ü n a I m ı ş t ı r , 
Bütün tarihe Ü n sala n türk yiğitliği ... 

Toplamak 
Kavramak 
Kapsamak 
Kavram 
Kavrayış 

Kapsa 
Kapsal 

. . ~ 

C a m • c u m a , i b t j v a , i ş t i m a J , j h a t a gibi 
o:>manlrcalarm karşılık/arım böyle tek olarak yazışrmızın sebe
bi, osmanlıcada bunların pek karışık kullamlmasmdandır, Bu 
'kelimeleri misallerle ayırdetmek, ve bu kelimeleri osmanlıca .. 
ilan çevirmiyerek yerinde kullanmak daha doğru olur. 

" Bütün iyilikleri ne/sinde t o p l r y a n . • • ,, sözünde 
t o P 1 a m a k kelimesi ile c em e t m ek, c a mi kelime• 
lerİni karşılıyoruz .. 

"Sözünüzü iyi kav r ı yamadım I ,, cümlesindfJ 
1 a v r a m a k osmanlrca i h a t a e t m e k karşılığıdır. 

O halde k a v r a y ı ş 1 ı adam, i h a t a l ı adam de
rnektir. 

Bir kelimenin k a v r a m 'r demek osmanlıca m e J • 
ıı m 'u demektir. 

Kapsa 'yı i h ti v s karşılığı kullanryoruz. k a p s a. 
M a k Dsman/ıca 1 m V e § S m İ I O J m a k , j § t j • 

m a 1 a?lammadır. "Ôzgenlik, bütün yurddaşları kap s a .. 
Yan bır haktır.,, Hürriyet, bütün yurddaşlara .ş a mi J bir 
'baktır.,. 

. "Bu kanunun I ç ine a I d ığı hükümler •. " dediğimiz. 
ae, Osmanlıca i h t j v a e t ti ğ i sözünü karşılıyoruz. Ni
tekim içindeki 1 er 'de muhteviyat demektir. 

"Kanunun bu meseleye ş ü mu I ü yoktur ... sözü ''ka. 
nun ba meseleyi k a p s a m a z.,, yahud "bu mesele kanu .. 
nun kapsa m·ı n da değildir . ., şeklinde çevrilebilir. 

• ııc ~ 

Cereyan etmek = Akmak, geçmek, geçmekte olmak 
Cereyan = Akım, yürlim, akıntı, gidiş, hareket 
Cari = Akar, yürüyen, yürür, geçer. 

"Şu sırada c e r e y a n e d e n hadiseler ... ., sozunun 
kar!ılığı "şu sırada g e ç m e k t e o 1 a n hadseler ... ,, dir. 

Bu hadise dün c er ey a n e t t i .. ,, cümlesindeki c e " 
re!.a.n etti sözünü geçti veya oldu diyeçevi. 
zebılınz. 

"Dünya ekonomisinde yeni cereyan 1 ar .. ,, sözündeki 
c e rey a n 1 a rm karşılığı a k I m 1 a rdır. 

.. işlerin gidi§ ini beğenmiyorum .. ,, cümlesindeki g;. 
d i (de cereyan demektir. 

"işlere iyi bir y Ürü m vermek .. ,, sözünde cer ey ad 
1n türkçesi y Ürü m 'dür. 

C ere yanı mouvement karşılığı kullanınca h a re • 
i e t kelimesini alırız. 

Yürüyen işler, umuru cariye demektir. 
Y ü r ii r (yahut) geçer kural'da kaidei cariye' .. 

nin karşılığı olur. 

Fakat her c a r i kelimesi türkçeye çevrilmek istemez: 
M a hı cari doğrudan doğruya b u ay demektir. 

ULUS 25 M~'rlS 1936 CUMARTESi 
z ~ 

• 
1 ç o u y u K L A R 
Tecim ve Endüstri 

odalan kurultayında 
Bir gazeteci ve bir şair iki ISTANBU~ .. TEI.EFOf!LARI 

amerikalı Bayan Bir gazeteci salgrtı 

Kurultay Genel Sekreurliğin
dea bildirilmektedir: 

1 - Tecim ve endüstri komia
yonları bugün (dün) de çalışmala
rına devam etmİ§lerdir. Bunlardan 
Tecim Borsa.lan, 'Genel Mağaza
lar ve Deniz Ürünleri Komiıyon
lan çalıtmalarmı bitirerek rapor· 
lanm Genel kurula sunulmak Ü· 
zere Genel Sekreterliğe vermİf • 
lerdir. 

2 - Tecim Odaları kanun ve 
tüzük komisyonlan bu aabab 
(dün) çahşmalanna devam etmiş 
ve raporlannı hazrrlamağa başla
mışlardır. 

3 - Dilek ve Standardizasyon 
komisyonları dün akıam geç vak
te kadar çalrşmatanna devam et
miflerdir. 

Standardizasyon komisyonuna 
Tarım işleri genel direktörü Bay 
Abidin de girmiş ve komisyon ü
yelerinin sorularına çok kıymetli 
izahlarda bulunmuştur: 

Bu komisyonlar raporlarını ya
rın (bugün) Genel Sekreterliğe 
vereceklerdir. 
4- Bugün saat 10 da Genel ku· 

rul toplanarak komisyonlardan 
gelen raporları gözden geçir· 
meğe başhyacaktu 

Kızılay haftasının 

üçüncü günü 
Kızılay kurumu tarafından ye -

. ni üye Ye gelir kaynaklan bul. 
mak için 23 mayıstan 31 mayısa 
kadar devam etmek üzere hazır
lanan (Kızılay haftası) mn bu · 
gün üçüncü günüdür. Genel mer. 
keze gelen haberlere göre, hafta, 
yurdun her tarafında büyük bir 
ilgile karşdanmışbr. 

Hayrr kurumlarmıtt arasında 

başlı başına bir soysal yardım evi 
'Ye sevgi ocağı olan Kızılaym ba. 
şardığı büyük ödevleri anlatan a· 
fişler ve güzel sembollerle bu ilg. 
gi tazelendirilmektedir. Geçen 
yıl bir kaç il kolu tarafından de
neç olarak yapılıp iyi sonuçlar ve· 
ren üye yazma haftası bu yıl dii
ı:enli bir program altında ve bü
tün yurdda yapıldığmdan Krzıl. 

ay için çok verimli bir haf ta ola
cağı umulmaktadır. 

Adapazarmda kültür 
çalışmaları 

Adapazarı, 24 (A.A.) - Şar

baylık kurulu üsoomal o1arak top· 
]anarak gençliğe spor yeri olarak 
aynlan, sonradan cumuriyet alam 
yaprlan şarbaylık arsasından on 
bin metre yerin 2500 liraya kültür 
bakanlığınca yapılacaik orta okul 
kurağı için sat1lmasm1 ve alına
cak paranın da C. H. Partisi ilçe 
yönetim kurulunun istediği oku
ma kurağına yardım olmak üzere 
partiye verilmesini kararlaştır
mıştır. 

Dil Kılavuzu 
üLKUnün 

, şehrimize geldi 
Biri gazeteci ve öteki şair iki 

Amerikalı bayan, kuzq.r Ameri • 
kası gazetecilik aindikasının onın
tağı olan Mis Gladys Baker ile 
ar.kada11 .f&İ.r Mis Sarah Hender· 
ıon Hary dün 1stanbu1dan ,ehrı· 
mize gelmişlerdir. 

Mis Baker'in ilgili bulunduğu 
gazetecilik sindikasında t 40 bü· 
yük gazete vardır. Mis Baker A
merikanın en tanınmış görüşme
nidir ve şimdiye kadar, bütün 
acunda, binden fazla ünlü kimse· 
lerle enterviular yapmıştır. 

Gazeteci ve §aİr iki arkadaş, 27 
Nisanda Nevyorkdan çıkmış, Ro
maya gitmişler, orada B. Musoli
ni ile görüşmüşlerdir. 

Buradan Bükreıe ve oradan Bu
dapeşte, Viyana, Prag, Bertin, 
Brüksel ve Londraya uğrayacak, 
bu şehirlerde yüksek devlet a
damlarile görü,eceklerdir. 
Londradan sonra doğru Amerika

ya dönerek gazetelerine Avrupa
daki görüşmelerile duyuşlarını ya
zacaklar ve bir kitap çıkaracak
lardır. 

Amerikaya dönmeleri eylô.l ve
ya birinci teşrin aylarına rutlıya. 
caktır . 

Mersin Halkevinde 
güzel bir gece 

Mersin, 24 (A.A.) - C. H. Par
tisinin dördüncü büyük kurulta
yında ilimiz delgesi olarak bulu
nan doktor Muhtar Berker dün 
gece Mersin Halkevinde bir ko
nuşma yapmış ve kurultay hak
kındaki duyuşlarını içtem ve he
yecanlı olarak anlattıktan sonra 
yeni parti programrnr u.zun uza
dıya izah etmiş ve ilimizle ilgili 
dilekler üzerinde kurultayca alı
nan önemli kararları bildirmiştir. 
Bu toplantıda, parti ve halk baş
kam ve üyeleri ile birçok bayan 
ve bay hazır bulunmuşlardır. Bu 
konuşmanm arkasından halkevi 
müzik kolu bir konser vermiş, top
tantr çok iyi bir hava içinde bit
miştir. 

ANKARA RADYOSU 
Bu akşamki program: 
19.30 - Sporcu konuşuyor 
19.40 - Musiki: 

Haen<Jel Air 
Gavotte 

Keman; Necdet Remzi 
Piano: Ulvi Cemal 

20.00 - Türkiye basm kurultayı laatı 
20.10 - Musild: 
Beethoven M enuet 

" 
Presto 

,, Schen·o 
Keman: Necdet Remzt 
Piano: Ulvi Ccma 1 
20.30 - Dans musi.ki«t 

2050 - Son haberler. 

Her gün lleş kelime 
(Başı 1 inci sayıfada) 

2 - Bu mesele hakkındaki 
çözeniz.i akla yakın bu/mı· 
yorum. 

2. - lnkılab = Devrim 
Ôrnek: Biz henüz devrim 
içindeyiz. 

3. - Tecrübe = Deneç 
4. - Tecrübe etmek= Denemek 
5. - Mana = Anlam 

Ôrnek: Bu kelimenin ne an· 
27 inci sayısında toplu olarak lama geldiğini bana ıöyler 

çıkmıştır. Büyük dil devriminde- • · · :> . Ü Ü muuuz. 
kı ödevini yerine getiren LK ·- Not: Gazetemize gönderilecek 
nün yıllığı eskiden olduğu gibi yazılarda bu kelimelerin osman1r-
gene 250 kuruştur. Ulus basım calan kullanılmamasını rica ede-

geliyor 
lstanbul, 24 - Ankarayı geze

cek olan Güney Amerikası gaze
tecilerinden bir. grup bugün öğle
den sonra Köstencedr:n §t:lırimizs 
gelmi~tir. Arlı.arla§fanmız vapur. 
da Basın Genel Direktörlüğü ls
tanbul oruntağı Neşet Halil Atay, 
ve lstanbul gazetecileri tarafın
dan karşrlanar:ik, hükümet adına 
park oteline konuk edilmişlerdir. 

Gazeteciler lstanbulu beğe114 
diklerini söylemişler, gördükleri 
eyi karşılanmadan dolayı teşek• 
kür etmişlerdir. 

Gazeteciler pazar akşamı An. 
karaya hareket edeceklerdir. 

İstanbulda Atatürk spoJ? 
günü eşsiz bir törenle 

kutlandı 

Ba§ı J inci sayıfada 

canlı, an duygularını anlatan a:ıı 
dtlle verdiği bir söylevde 19 Mac 
yısrn ulusal tarihimizde ve acuıı 
tarihindeki yüksek anlamını v~ 
eşsiz yerini i-zah etti ve bu kalı~ 
esere karşı gençliğin ödevini an• 
latarak ilk önce kendisi andiçtl, 
koca alanı kaplıyan gençlik v4 
bütün seyirciler hu andı tek biı 
ses ve gönül halinde tekrarladı .. 
lar. 

Program tam bir düzen ve ba~ 
tarak içinde tamamlandı. Fen~ 
stadının hiç görmediği bu kal-.. 
balık alqam geç vakit, yafa 
dıklan aaatlerin unutulmaz anıq 
ile atadyomdan aynldılar. 

Bugünkü sayımızda ge .. 
çen kılavuz kelimeleri 
Aytar = Muhabir 

Bildiriğ = Tebli~ 

Değişke = Tadilat 
Diyev = Beyanat 
Doruk = drve 
Düşerge = Vecibe 

Etki = Tesir 

Genel :kurul = Heyeti mnumt:v. 
Genel = Umumt 
Gereç = Malzeme 

Girişim = Teşebbtis 
Gündem = Ruzname 

ilgin = Alakadar 
İncelemek = Tetkik etmell 

Kamoy = Efkan umumiy• 
Kurağ = Bina 
Kurul = Heyet 
Kıvanç = Fahir, iftihar 
Kotarmak = Halletmek 

Oruntak == Mümessil 

Öğretmen = Muallim 

Önerge = Teklif 

Örgüt = Teşkitat 

Özveren = Ft'dakar 

Söylev = Nutuk 

Sunmak = Takdim e-tmek 
Sürel = Daimi 

Tecim = Ticaret 

Tüzük = - Niııaımnamt 

Uçak = Tayyare 

O rün = Mahsul 
Ürüt = Hastlat 
'Oanomal = FevlcaJade 
Ü'ye = Aza 

evinde abone yazılmaktadır. rız. Yönetmenler = tnUdiram umur 

~A~nllmlll!!"!!!!'k!!!!!!!!!!'!ll!a!"!!!!!!!!llllr~a~B~i r...._a_s~ı~. H_a__:_k-ik--ig~.., ~B~ir~a-----Z~~v~k~in~i ~V~er~İr~====-· 



Türk fJava Kurumu 
Kurultayı dün açıldı 

(Ba~ı ı inci sayrfooa 

Yorulduğunu bu kısa bilgiler an
latacaktır. Barı;.m korunması 
için kendi memleketleri asığı ve 
bir İnsanlık ideali olarak ııyasal 
adamların uğraştıklarını görme . 
mek kabil değildir. 

Sıyasal bakımdan biz de yurdu
muzun ilerlemesi ve yükselmesi 
için ve insanların birbirile iyi ge
'çinme yollarında yükselmesi için 
arsıulusal barışı araç sayanlardan 
hiriyriz. Biz, diğer bir memleke
te karşı hiç bir saldırıcı amaç bes
lemeksizin bütün kuvvetimizi ken
di yurdumuzun açılmasına kesin 
~larak bağlamış insanlarız. 

Arkadaşlar; 
Bizim bu sıyasamız senelerden

beri komşularımızla ve diğer mem· 
leketlerle olan münasebetlerimiz. 
le açık yüzünü göstermiş ve çok 
inüsbet sonuçlara varmıştır. Mem· 
leketlerin en çoğu kendi kom§U· 
lerile geçimsizlik gösteriyorlar. 
Bizim sıyasamızm pürüzsüzlüğü. 
nün en kuvvetli, en inandırıcı bel· 
gesi, senelerdenberi bütün kom· 
tularımızla iyi bir dostluk ve sağ· 
lam bir güven kurmak için sonsuz 
sabır ve emek sarfetmemizdir. 
Y almz bu bile bizim sıyasamızm 
tamam.ile tedafui ve tamamile İn· 
sani bir mahiyette olduğunu gÖ!· 

taınamile tedafüi ve tamamile İn· 
eğer siyasetle uğraşanlarımız yal
nız bizim hüsnü niyetimizle bu 
memleketin kendisini müdafaa 
mecburiyetinden uzak kalacağını 
ve sulhun tehlikeye düşmiyeceği
ni düşünürlerse bununla kendile
rini çok ağır bir surette aldatmış 
olurlar. Bununla tarihe karşı al
tmd:ın kalkılmaz ağır bir mesuliy .. 
yet bizi karşılamıf olur. 

idealist, insaniğ fikirlerin sıya. 
sa hayahnda tatbik olunabilmesi 
için, gerçektir ki, bunların 
memleketin müdaffası imkanı \ıe 
müdafaa kuvvetile beraber bulun
ması lazımdır. (Bravo sesleri) A
cı veya tatlı gerçek olan budur. 

Türkiyenin müdafaa kuvveti ar
sıulusal barış için çok yardımcı 
ve faydalı olabilir. Ancak arsıu
lsal barış şayet bir gün bozula • 
cak olursa bu bozulmayı her n~ 
bahasına olursa olsun önlemek ve 
savmak bizim kudretimiz içinde 
değildir. 

Arkadaşlar, tayyareciliğin bugün 
kazandığı yeri söyledikten sonra size 
bir acı hakikati daha söylemek isterim. 
o da tayyareciliğin anlayışlı ve akıllı 
geçinenlerimiz gözünde bile ucuz ve 

kolay bir silah zannolunmasıdır. İşe ya
rayan orta .bir tayyare aşağı yukarı 60 
bin liraya alınır. 60 bin liralık tayya
reyi daima işe hazır bir halde tutmak 
için her sene 60 bin lira harcamak la

znngelir. Bu bir sırçadır, alırsmız ve 
bir lahza içinde harab olduğunu ve hiç 
bir işe yaramadığını görürsünüz. Bir 
tayyareyi daima vazifeye hazır bulun· 
durabilmek için o tayyarenin fiatını 

her sene büdceye koymak lazımdır. 
Bir memleketin tayıyaresi ne kadar· 

dır? Bunu anlamak bir hesaba göre he
pimizin iktidarı dahilindedir. Memle· 

ket tayyare büdcesi olarak resmiğ de·ı

let belgeleriyle ne kadar pau vermif

tir Bu, 6 milyon liradıd. Bu memleke
tin vazifeye hazır daima yüz tayyaresi 
'Vardır. Eğer bir memleket 500 tayyare
lik bir hava kuvvetini daima hazır bu
lundurmak isterse büdcesinde her se

ne 30 milyon lira •bulundurması lazım

dır. 

Şimdi bizim tayyare cemiyetimizin 

çalışmasiyle temin ettiği araçların ne 
olduğunu, elde ne bulundurduğunu ko-
1-y Irkla hesab edebilirsiniz. Eğer bu 
iiç m~lyon lira olduysa demek ki 50 

tayyarelik bir kuvveti hazır bulundu

rabiliyor demektir. Görüyorsunuz ki 
bir hava kuvveti vücuda getirmek için 

bütün iyi yüreklileri, yurdseverlikleri 

tle yardım edenler yaptıkları yardımın 
il-ı' ·yaca n.isbetle ne kadar az bir dere
cede bulunduğunun farkında değildir
ler. Bet köy "birlcşerPk bir tayyare aJ. 

dığı zaman samiın! olan kanaat şudur 
ki, o tayyare bundan on, on beş sene 
sonra bir savaş olursa o savaşa girmek 
için hazır olacağını sanıyorlar. Hayır, 
eğer her sene o tayyarenin parasını 

tekrar ver.irlerse iş gUnü geldiği zaman 

o tayyare hazır bulunmuş olacaktır. 
Arkadaşlar, bir iki senedenberi bil· 

hassa geçen seneye nisbetle bu sene 
hava kuvvetlerini artırmak için bütün 

memleketlerde, hele büyük memleket· 
lerde aşırı bir faaliyet vardır. Büyük 

devletlerin faaliyetlerinin şu noktada 

esaslı bir önemi vardır. 
Büyüık devletlerin gelecek sıyasaya 

hazırlanışları herkesin g~nliği üzerine 
etkin bir manadadır. Gelecek ihtimaller 
her şeyden evel büyük devletlerin sı· 
yasaları ıile belli olur. Büıyük devlet
lerden her biri geçen seneki tayyare 
büdcelerini; bu sene en az iki misline 
yakın artırmışlardır; geçen seneki biid· 
celeri 75 veya 100 milyon türık lirası ise 

bu seneki 150 veya 200 milyon türk li

rası olmuştur. 

Meydana getirilmiş ve getirilmek 
istenilen tayyarelerin sayısı binleri aş· 
maktadır. Bundan iki. sene evel bin tay

yaresi olmak yeryüzünde en büyük ha· 
va kuvvetine malik olmak gibi idi. Am· 
ma içinde bulunduğumuz zamanda bu 

bin hiç olmazsa iki veya üç bin ile ifa· 
de olunur. Türkiye tarihinin cereya· 
nında uzun seneler türlli cilveler için
de kalarak kendi müstakil ve ulusal 

mevcudiyetini hiç bir hadisenin, hiç bir 
kimsenin, hiç bir arsrulusal tertibin ve

ya lütfün sayesinde kazanmamıştır. 

Türkiyenin oldum olası ve hele son 

devirlerde erkin ve ulusal varlığı yalnız 
kendi yaşama kudretine ve kendi var
lığına borçludur. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, gelecek sıyasal hadise· 

)eri eğer birkaç sene evci görmek tali· 
inde isek gelecek hadiseler karşısında 
Tilrkiyenin varlığının hava bakımından 
gene kendi kudretine dayanmaktan baş
ka çaresi olmadığma sizin inaıunanız 
ve sizinle bütün ulusun yolunu iyice ıan
lamasr ve ona göre hazırlanması gerek
tir. Açık olarak söylemeliyim, hava hare. 
ketlerile hava tekniğinin ve hava siyase
tinin milletlerin hayatlarrna yapabile· 
ceği etki ile meşgul değiliz. Binlerce 
tayyarelerin cihan ıııyasasını baskr al
tmda bulundurduğu devrelerle Türki
yenin kendini koruyabilmesi için kaç 
tayyaresi o1ması lazım geldiğini kabul 
edersiniz. 

Binlerce tayyıarcnin sö.>:ü geçtiği bir 
çevrede, Akdeniz çevresinde, Avrupa • 
nın şarkında dünyanın en büyük siya
si cereyanlarının binlerce senelerden • 

beri en ~k kaynaştığı bir ç.evrede bi
zim enaı kaç tayyaremiz olmasını is • 
tersin iz? Hiç olmazsa 500 tayyaremiz 
olmalıdır ki Türkiyenin varlığını mü • 
dafaa etmek için az çok yeter bir kuv
vetimiz olduğunu sanabilesiniz. Tür
kiyenin bulunduğu alanda sıyasal akış· 
lara ıkarşı barış, insanlık ve medeni • 
yet bakrmından faydıılı bir etki göste

rebilmesi için de bu 500 tayyarelik kuv
vete ihtiyacımız vardır. Bugünkü şart· 
lara göre en az bir rakam olarak söyle
diğimiz 500 tayyareyi elde edebilmek 
için her sene 30 milyon lira tahı;is ede· 
bilmelisiniz. Açık hakika.t bundan iba· 
rettir. Bizim Tayyare Cemiyetinin 
memlekete tedarik edebildiği bunun 

onda biri değildir. 

Arkadaşlar, büyük milli müdafaa 
vasıtalarının halkın kendi anlayışı ve 
takdirine göre iradi olan bir y~rdn~ı 
ile temin olunamıyacağı bir hakıkattır. 
Eğer fenni ve nazari olarak düşünür -
sek bu kadar mühim olan ihtiyacı dev
leti kendi büdcesinden temin edip hal
kın yardrını gibi ne mahsul vereceği bel· 

lf olmıyan bir tıa.sarrufa bıra~a~ak 
lazımdır denebilir. Ancak sız ~ür~ 
kurtulusunun çetin safhalarını geçırmış 

ı ' l'n evlatları bilmelisiniz ki o an nes.ı 

t 
.. k kurtuluşunu temin eden şartlar 
ur b" 

ne kadar sert idiyse henüz yüksek ır 
. · · t · · d yac:.ata-türk cemiyetını emnıye ıçın e . " 

cak sartlar buluncaya kadar geçırece • 
ğimi~ günler daha hafif deği~ o kadar 
sert olacaktır. Harabolmuş hır mem • 
Ieketi imar etmek için ve bakılmamış 
hele kültilr hayatında bir çok eksikleri 

ihmal edilmiş bir milleti az zamanda 1 
yükseltmek yetiştirmek için bir çok e
meklerin sarfedilme~i laz ım geldiğ i bir 
devirde hayatın asıl çetin ve sert olan 
tarafı şudur ki, memleket in müda faası 
için, araçları kolaylık ve bollukla temin 
edebilecek günleri bekliyecek bir temi
nat da yoktur. Eğer 25-30 sene temin 
olunmuş bir sulh hawıısı içinde memle
ketin zenginliğini yeter derecede ar -
tırdtktan sonra milli müdafaa mesele -
sini düşünmek mümkün olsaydı bu me
selelerin halli tarafı çok daha basit 
olurdu. Hem memleket bir taraftan 

yetiştirilecek eksiği tamam.Jamağa çalışıla 
cak ve hem de bir tehlikeye karşı mem· 
leket müdafaası düşünülecektir. Bu me
seleyi düşünmek bizim borcumuzdur. 
Onun için milli müdafaa meselesi, di
ğer her memlekette olduğundan çok da
ha fazla bir mahiyette, bizim için mev-

cuttur. 
Arkadaşlar, eğer teknik ve sıyasal 

bakımdan hava hareketleri bu yolda de

vam ederse devam etmemesi için hiçbir 

beldek yoktur. Bütün ahval, sıyasal ve tek 

,.Uk istikametler bunun edeceğini gös -

termektedir. Bu ahval karşısında ken

di hava müdafaamızı milli müdafaanın 
büdce ve devlet hizmetleri arasındaki 
vaziyetinden çıkarmak mecburiyetinde 

kalacağız. Bir defa bitmek lazımdır ki 

bütün dünyada havadan saldırnna ha -

reketi bundan hatta beş sene evel zan • 

nolunduğundan çok daha müessirdir. 

Ttirkiyeye aid olarak her türkün, her 

türk vatandaşının benim ağzrrndan işi
terek ve acı olarak bilmesi lazımdır ki 

Türkiye için hava tehlikesi vardır. Tür

kiye baV1adan bir taarruza maruz kalır 
ve bu taarruz memleketi harab edebilir. 

Tatlı şeyler söylemiyorum. Ama haki· 

kat bundan ibarettir. 
Arkadaşlar, bugün memleketin mil -

d3faa vaziyeti olarak yalnız sıyasal va

ziyetimiz değil, fakat teknik ve coğra
fi durumlarımız itibariyle Tilrkiyenin 

nazari olarak maruz kalacağı taarruz ih

timalleri denizden, karadan ve hava • 

dan kısaca mütaloa edilebilir. Türki • 
yenin miIIetin fedakarhğr ile ikmal o· 

]unan müdafaa i.mkinları karadan bir 

taarruza uğramak halinde kendi müda· 
faasını temin etmeye muktedirdir. Hat
ta yalnız kalı:oa, bunu yakın tarihten 
kuvvetli misallerle söyliyebiliriz, silah
sız bir memleket bet köşesinden hiç ol· 
mazsa sekiz devlet taraf ın.dıan istila o
lundu. Elimizde hemen hiç vasıta yok
ken kendi memleketimizi korumasını ve 
yabancıları topraklarımızdan sürüp çı
karmasını pek U1 bildik. (Alkışlar) 

Aşağı yukarı denizden de uğraya
cağımız hücumlara karşı kafi deniz 
müdafaa araçlarıınıg olmamakla bera -
her milcadelemi-ıi deıvaml·andıracak kuv-

vetlere malikiz. 
Havaya gelince: 
Havaya kafi derecede önem verdi

~ irıUzi söyliyemeyiz. Hava saldmşla-
g . k '. 
rına karşı memleketın orunması ıçın 
arzu edilmesi gereken çok noktalar var
dır. Türkiye bir hava tehlikesi altın· 
dadır. Hava tehlikesini bütün dağh
rrmız, çok mamur olmıyan geniş saha· 
]arımız kolaylıkla önliyebilir zannı ham 
ve yanlış bir zandan ibare~r. ~ugü_n 
tayyarenin üstünden. ge~mıyevc.eg~ ~~r 
dağ, yer yüzünde gormıyecegı bır ko
şe kalmamıştır. Memleke~in şu ve bu 
köşesinde yaptığunız fabrıkalar, mek
tepler, müesseseler ve yetiştirmeğe ça· 
lıştığnmz çocuklarımız havadan vuku· 
bulacak taarruzlara karşı açıktırlar. 

Biraz evvel, devlet bütçesinden te· 
ınin etmek imk1mnı anlattım. Devlet 
bütçesinden hava müdafaası için böy
le yirmi otuz milyon liralık parayı bu· 
gün ve yarın ayırıp karşılaması im- • 

kanı yoktur. 

Arkadaşlar; 

Bir devlet bU~es için normal ola
rak alınması mümkiin olan bütün 

membalara temas ettik. Biz bir mem
leketin fenniğ ve tedrici bir surette i
lerleyip açılması için el koyabileceğimiz 
varidatların ve vergilerin hemen hep • 
sine el koymuşuzdur. Biz bilakis büt
çemizin artmlmaması i~in önümüzdeki 
senelerde iki esaslı tedbiri takib etmek 

yalundayız: 
Bunlardan birisi; iyi ekonomik ted· 

birlerle memleketin zenginlenmesi, i
kincisi: vergiler üzerinde batta icabe· 1 

derse indirmek suretile ıslahat yaparak 
memleketin t edrici, fakat emin bir su
rette bütçesini artırmak yoluna git
mekteyiz. Şimdi biz bu yol üzerinde
yiz. Senelerce bunu takib etmek mec
buriyetindeyiz. Görüyorsunuz, devlet 
bütçesinden hava için otuz milyon lira 
verebilmek için bir çok seneler bekle
mek lazımdır. işte bu bir çok seneler 
için türkiyenin bir hava tehlikesine ma
ruz olmıyacağma dair bu milletin itimad 
edebileceği bir teminat elde edebilmesi 
lazımdır. Böyle bir teminatı kimse si

ze veremiyecektir. 
Şu halde arkadaşlar; devlet bütçe

si:ıde durum böyle olunca vatandaşla

rın aklını başına alıp Türkiye havasrnr 
t Ancffüs etmiye önem verip vcrmiyecek
lerini düşünmeleri lazrmdır. İlk önce bu· 
na bizim aklımız ermeli ve her bizimiz, 
bütün vatandaşlara ve en kuytu köşe
sine, en aklı ermez adamına kadar 
hakikati ve tehlikeleri olduğu gibi söy
lemeliyiz. Bir defa buna sağlam karar 
verdikten sonra, sizi temin ederim ki, 
tehlikenin yansı atılmış ve tedbirin ya-

ndan fafzlası bulunmuştur. 

Biraz evvel hava tehlikesini klasik 

devlet bütçesinden ayırd etmek dedi -

ğim budur. Eğer biz yarın kalkdığı

mız zaman teneffüs edeceğimiz hava -

mrn emin olup olmadığına dair yüreği· 

mizin içinde bir şüphe uyanırsa bunu 

temin edecek vasıta ne ise ona içtiği -

miz su ve yediğimiz ekmek gibi bir 

pay ayırmanın çaresini bulacağız. Me

selenin esaslı noktası buradadır. Bil· 

tün dünyanın uykusunu kaçırmış olan 

tehlikeye karşı kafi derecede gayret gös· 

termemekteyiz. 

Arkadaşlar: 

Klasik vergi mevzularına biraz ev

vel söylediğim gibi temas ederek bu· 

gün ve yarın tayyare için çare bula -

mazsımz. Bu, ancak tayyareye para 

verebilecek olanların kendiliklerinden 

bu tehlikeyi anlıyarak yardım etmeleri· 

le mümkündür. Bu yardımın en önem· 

li noktası, muntazam olmasıdır. Mit

li karakterimizdeki esaslı bir zaifliği 

bilmeliyiz. Bizim her hangi bir mem· 
leket meselesi için yapamıyacağımız 

fedakarlık yoktur. Bütün malımızı ve 

canımızı, en zenginimiz, en fakirimh: 

biz bunların hepsini veririz. Amma 

arkadaşlar, on beş gün en hayırlı bir 

maksad için bir kuyudan günde bir ko

va su çekemeyiz. Mesele buradadır. 

Tehlikeyi böyle görüp memlekette böy

le bir usul koymaktadır. Herkesin ha· 

va tehlikesinden korunması için bütün 

canını ve bütün malını vermesine 1il • 

zum yoktur. Hatta böyle bir şey za

rarlıdır. Amma, her gün kuyudan bir 

kova su çeker gibi muntazam olarak 

Tayyare Cemiyeti veznesine bir borç i). 

demesi lazımdır. Bunu tanzim etme • 
ğe çare bulduğumuz vakit ve berkesin 
kendi vaktini ve kendi genişliğini uk· 
dir ederek teneffüs ettiği havanın ma· 
suniyeti için böyle Lir borç öd~mesi ta
zım geldiğini anladığı vakit Tayyare 
Cemiyeti muntazam bir varidata istinat 
edebilir. Ve memleketin hava müdafa· 
asında ne yapmak lazrm geleceğini 
meydana çıkarır. 

Arkadaşlar, bütün fikirlerimi ve 
tedbir olarak gördüğüm istikametteki 
noktai nazarlarımı söylemiş olduğumu 
zannediyorum. Büyük kurultaydan ri
cam hiç olmazsa vakti hali yerinde o
lan bir ailenin senede 20 lira vermek 

üzere kendi ihtiyarlariyle TUrkiyenin 

maruz olduğu hava tehlikesini .bilenler 

sırasında adını bir deftere yazdırması· 
dır. Türk hava kurumuna daimi aza o
larak senede vakti hali yerinde olanlar 
diyornm, hiç olmazsa 20 lira vermeyi 
teahhüd etmelidirler. • hay haıy sesle
ri • Bu suretle birkaç yüz bin üye te
min edebilirseniz esaslı bir varidat el

de edilmiş olur. Bunun haricinde di
ğer vatandaşların gençlikleri mümkün 
olduğu kadar, bunlar için bir had söy
lemeksizin fakat muntazam olarak Tay· 

yare Cemiyetine bir yardımda bulun
maları lazımdır. Memleketin mlidafaa
smın ne olduğunu bilen bir adam ola
rak, siyasi meseleler içinde, vazife ve 

ınesuliyet alan bir adam olarak sizi ha· 
kikatlardan haberdar ediyorum. Sizin, 
büyük kurultayı hava tehlikesini mem· 
lekete anlatmak ve buna kartı araç bul· 
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dr ıti bu bilg ler hepimizın aydmlan -
ımu ISjin ~ok faydalı olacaktır. - Te -
tekkUr edenm arkada,lar, aiırekll alkıt

lar -

B. f uml Bulca'n n tJÜJ levi 
İı>met İnônıinden so 1ra Türk Hava 

K ıru::nu B kanı B. Fuad Bulca: ha
vacıhgm kısa bir tarihini yaparak, otuz 
yıl içınde ı,;eçrrdiğı evrimı ve butun 

dunyada Lu silaha verilmış yukseıt de· 
ğerı ve bu yolda hızla ılerlemek için na
sıl çalı ıldıgmı ve ne gibi sonuclara 
v rıldıgını rakamlara dayanarak izah 
etti. 

Ajanstan gece yarısından iki saat 
sonraya kadar alamadığımız bu çok ö
nemli sôylevi yarınki sayımızda okur
larımıza sunacağız.. 

Bundan sonra liindemin di~er 

maddelerine &eçilmiıtir. 
Bqbakan lamet İnönü'nün önergesi 

thc.rinc ıkurultaya kamutay bafkanı 

AlMf iilhalik Renda ile &J'UP ba§kaıu 

Saffet Arıkaıı ba§bn aeçilmiilerdir. 

.AMillMlik Renda blıfkaA 1erille 
ıe;mit ,,. ikiai 1ed&k olmak tben dört 

iiAaeter eepmin• l"Plmit w ppıl• 

8Derı• ·-- •kreterlildae t-ir 
uylavı Bayan Nevzat İftar, Bluis del-

eni B. Sener Gttrmn, yedek lebeter
IWen de lda.n Cemiyetler.i sene1 eek
r&teri HUuül Nalll. ı.tanbul bum ku-

nmvıadın Zeki Cemal eeçUaıiıtcrdir. 
Bundan sonra ıenel merkez kurulu 

nporunu okumuıtur. 

Genel kurulun raporu: 

Rapor obmduktan eoma, kurumun 
haMJarmı 'ft tüzükte yapılacak deiit
l:eleri Ye brulta7m dileklerini gözdCA 

ıcçirmek tlzere iki komiayosa lmnılmuJ 
ve bupn saat 14 de hava lkurumu ku-
ğında toplanmak Gzere toplantıya 

., verllmiıtir. 

Raporda, ttlrk hava brumunun bir 
ndan bugün altıncı kurultayına ve -

rimli bir pllfDUI ile eriJtifi. bir yan
dan ela onuncu yümı bitirmek ergbiDıe 

bVUftUiu için 90DSU bir kıvan~ için
de bulundufu ve bugilıı tiirk vatanınm 

uçmak ve uçak meselesi üzerinde bir 
tek yürek gibi çarpmakta, bir tek nabız 

gibi vurmalcta ve on yı:l içinde top -
raldanmızdan geçen ekonomik eeiıılerln 
ldç birimn, kurama byguya diiJüle -

cek kadar AnmmDJt ve tnm hna lm
rmnumm böyle her ....n diri w: ayak
ta kalmaPnı, özveren ulusuımuuzı &ök
lerin korunmuına vermif olduğu öne • 
me borçlu olduğu yazıldıktan eonra .baş 

ta tUrk tarihinin en erifilmez doruğu 
Ön~rimb Atatilrk'Je, kurumun on yıl 
hJr :sa,tam f emet fn~nU olmak Ozere 
bitim dn1et yanetmeuıerine '" c ... 
r1,et Halk Partial •gtltlerinin 16ster
mit olduk1an flginliii minnet duyarak 
anmayı bir dllfer&e ve ödev aaydıiı 
kaydedilmekte w IU bahlar verilmek
ted"r: 

Gelir 

lki lmraltay aramdaki iki buçuk 
yıllık gelir 3,144,594 lirası piyangodan 
olmak üzere, &.418.377 liradır. 

Türk KrtfU 

:tki buçuk yıl içinde başarılan en 8-
neımli bir girişimdir. Ankara şubesi • 
nin bugünkü üye yekfuıu 200 dür. Türlc 

kuf1J gençler arasında coıkunluk det1C
cesinde bir heyecan uyandırımt, yur
~un dört tarafından üy.e yazılmak iı 
tekleri b şlamıştır. 

l' • UfOklanrnn 

İlci kurultay arasında uluaal enerji 
han filomuza 31 açalr daha kazandır -
~ır. Bu uçaktan wren .atan par
çalan fUDlardır: 

Akdağmadeni, Alpulla pancar üret 
menleri, Amasya, Ayancık, Balmlröy, 
Befiltıtf, Deyken, Bolndm, Bozöyük, 
Çuşanaba, Eskiıehir, Geyve, Giresun, 
Hopa. Kadıkay, Kartal, Kavak. K*dçük
paar. Mani-. Midyat. Orbaıgui. 0-
~Sam.un (3), Sarayaöy, Sürme -
Df', Trabzon (3). 

Bundan baJka, i~ ft işyar küme -
Seri arasmda orduya birer uçak ver -
mek için çalıfmalar baflamıı ve GüıJ>. 
rtık Jlhbafaza Genel Komatanlığmm 
8nayak oldafu ba girifin son aylarda 
Mr yanJ hlılini •hn.,r. Bugiin, polis
lerimiz, dimel ifla bqlııanbfında ça-

ULUS 

1 ~ -
·~Yabancı gazetelerde okuduklarımız }

1 ·- ·- · -

Turılc okurlarının pek iyi tanıdıkla -
rı Lavrens bir motosiklet kazası sonu • 
cunda, en uzman hekimlerin gösterdik -
leri bütün ÖLenlere rağmen Vul hasta -
evinde ö1dü. Bu adamın ıyaşayııı ve fi -
kirleri hakkında Tan gazetesinde çıkan 
bir yazıyı kısaltarak veriyoruz. 

Lavrens 1888 yılının ıs ağu5tosun

da • Napolyon Bonapart'ın doğum yıl
dönümilnde - Tremadok adındaki Gal 
köyünde, beı kardetin Wncisi obrak 
doğdu. Yuı ingilü yarı irlandalı olan 
babaaı enerjik bir adamdı. lakoçyalı bir 
bliviniat olan anuı ona k1ealist bir eil 
tim •erdi. 

Aylesinin geliri fazla olmadıtı lçha 
tinıversit.eye çok ~ girebildi ve burada 
pek az okuda. Sımf ukadaflan, on11 lıcı-
1& boylu, çekinica, utangaç, sporu ıev
miyen, denlere öaem vumiyen, tek ba
pna dohıp,.ktaD Ye tdtab okumaktan 
çok botlanuı bir çocuk olarak hatırlı
yorlar. 

Arkeoloji ilmiyle miymarcılık tarl • 
hl çok küçük yagtan onu aardL Ortaçağ 
zırhlarıyla uğra,tı ve haçlıların zırhla

n Uzerlndelci bir teziyle kendine Uni -
venitenfn dikkatini çekti. 

Yakın doğuyla bu ilk ilmiğ değet'i 

ona arkeolojik algrtlariyte ilgilenme -
ye sevketti. 

1910, tarih ödenini kazandıktan aon
ra, Suriye'yi elinde buton, dolaftı. Arab
çayı öğrenmeye bqlmııın. Ondan son
ra Briti.f Müzeum'un Fırat, Cerablus ve 
Kargamıı yıkılarmda kazılar yapma 
üzere gönderdiği aalgıtla beraber gitti. 
Arkeolojiden çok etnografya ile uğra -
ııyordu. 

Lavrens kazı yerinden ayrıldıktan 
sonra Suriye ve Irakı yanında bir kaç 
ıyerliyle dotaıtı ve 1913 - 14 de Albay 
Nyukamb bu çatııkan ve meraklı dil -

macr Sinai dağına gönderilen salgıta 

atadL 

lngiltereye yeni dönmüıtil ki hat'b 
patladı. Boyunun kısa olması yüzünden 
kendisine, Harb bakanlığınııı coğrafya 

1mmmda ~nemais bir it verdiler. Kiç • 
ner ona orada ketfedere.k Mısır'a gön -
derdL 

O, ~ ukadaıiyle beraber Mısır 
kurmaymda bir arab bürosu kuracaktL 
Lavrens bir zaman burada çalıştıktan 

ıonra Cidde'ye gönderilmesini istedi. 
Kuvetler.i Medinenin güneyine ıUrUlen 
Faysalı orada tanıdı ve kanrf oldu ki 

lqanl.ar, Jdlltürcüler, eczacılar, her ay 

aylıldarmdan. kazançlarından bir para 

.,ırarak bnmnmuza •eımcktedirler. 

Sporc:alanmıs da hel maçlar yaJll'Ok 

bunlarm f!rlltile bir uçak almaya ka -

rar vermişlerdir. İzmir köylüleri; tz -

mirin dirik ilbayı general K!zımm gir

giaiyle köy büdcclerinden ayıracakları 

bir pena ile iki yıl i~nde bir (İzmir 

köylüleri uçağı) almak için sözleşmiı • 
lerdir. 

Avrupadaki ıalbelerimiz 

Kurumun ıimliye ıbdar yetiştirmif 

olduğu talebenin sayısı 13 tı mühendis, 

t5 sr öğretmen olmak t\zett 19 u bul -

mu, tur. 

Arsıulusal bava federasyonunun 35 

Uyeai araauıda yedi yıldanberi bulun -

makta olan kurum. bu federasyonun 

933 ve 934 de Kahirede, Vaşingtonda 

yapmış olduğu iki toplantıya girmittir. ... 
Yarın, Türkku.şunun uçu§ ala

a11ıda. paraşütle atılma. aluoba.si 
ve uçak yedeğinde plaııörle ııçızı 
hareketleri yapılacalıtıF. lstiyea 
herkes uçuşları görebilir. Uçak 
Cemiyeti Kurultay delgelerini 
sabah saat sekizde cemiyet kura
ğı önünde kalkan otobüsler alana 
götürecektir. Delgeleria bu sa
atte cemiyet kurağıada bllnr bu
lunmalan rica olunur. 

Lavrensin hayatı 
yenilmesine ragmen bu ıef ileri<'le kesin 
bir rol oynryabilir. Orada, Sen-J orj sü
vari kıtasının yardımiyle ordusunu dil· 
zenlemesinde ona yardun etti. Arabista
nrn içlerine giderek kabileleri ayaklan
dırdı. 

Suriye türk yöocyinin gerisinde Ba
albek'e kadar akınlar yaptırdı ve türkle
ri 'M:aan'da yendi, Akaba geçidini zor -
tadı ve 1917 de Faysal burasını zabtettl. 

Bu 29 yqındaki genç ingiliz, Faysal
ın armağanı olan altın Jıtemell beyaz 
ipekten bir maşlaha bürünür, birçok 
arab lehcelerini kolaylıkla konU§urdu. 
Ruhuna kadar arablapıııtı denilebilir. 
Yerliler onu "El Orens,. diye çağırıyor
lardı. Sllveyiı kanalını tehliıkeden kur -
taran Akabe utkusundan sonra ingilb 
ve framrs hUJriimetleri kendisine nişan
lar verdiler. O banlan reddetti. ferci 
ve pn lçba delil kendi keyfi lçiA dap. 
ıllyorda. Belki de memlekctlne bllyilk 
Wr arab imparatarhaiu armaiu etmeyi 
dUfliıı~rdu, 

T\lrk ordusunun yan1UU beklenme • 
dik hUcOmlarla yerlerinde hareketsiz • 
lettirdi.kten, Hicaz yolunda ıUel trenle
ri vahıi bir hissizlikle bombaladıktan 

sonra Şam hUc6munu yaph ve 1918 aon
babannda, Şam'a General Allenbi'den 
bir bç eaat önce girdi. 

Harbtan aonra Arabistan'da.ki plin • 
lan, Hindistan ofisinin dlifüncelerine 
uymadığı için, Lavrens'in talii karardı. 

Faysal İngiltere ve barıı konferan • 
sına gittiği zaman o da yanında idi. 
1916 da asteğmen olarak orduya girmiı
ken şimdi yarbaydı. Suriye hakkındaki 
projeleri fransrz dayanrmına uğrıyarak 
boşa çıktı. Faysala, h:ırb sırasında, bol 
keseden yaptığı adançlarm konferans 
masası baımda aytııılması onu çileden 
çıkarıyordu. Türkleri her neye mal o • 
luraa olıun yenmek için vaktiyle ona 
büyük bir yetke verilmemi~ miydi? Ne 
diye o zaman yaptğı adançlar timdi ye
rine getirilmiyordu? Bu umusası Fran· 
aa'ya karJı bir dilşmanlık haline geldi. 
Arabistan Lavrens'i amk büyük bir Un 

sahibiydi ve Kıral Corç onunla görtı, • 
mek isteğini gösterdi. 

Bukingam sarayındaki kabul, kıralı, 

bir tali cilvesiyle taktik~ ve politika

cı olan bu arkeoloğ'un alçak gönüllWU

fiinc ve yabaniliğine hayran bıraktı. 

Protokol zoriyle, çöğsüne, en 10nra ka

bul ettiği madalyaları takmııtı fakat 

kendisine önergelenen bütün rutbeleri 
reddetti ve bu niıan]an da ba~ka yerde 
takmadı. 

1919 da tekrar üniversitede çalışma
,._ baıtadı ve gene Filistin arkeolojisi 
kitablan içine g&niilc!il. 1921 de Vinı -
ton Çurçil, kendisini ıömilrgeler bakan
lığına danrşman olarak aldr. Lavrens 
bu bilro disiplinine ancak bir sene da -
yanabildi. 1922 de bu iıten ayrılarak 

uçak makinisti oldu. Bu garib hareketi 
hakkında yapılan yayımlardan orada 
daha fazla kalamryarak Mısıra gitti ve 
orada. Roı adı altında, bir tank alayın
da çalrıtr. 19%6 da, bu defa Şov adı al -
tında Hava Bakanlığına geldi. Anlathk
larına glSre o bu ismi ıu sebebten almıı
tı B.ir tölende, bUyilk edebiyatçı Ber -
nar Şov'un yanında otururken bir kadın 
kendisini Ustada glSstererek •ot lunuz 
me p benzl1or,, demlftl. 

Arahlara kup dostJuiuma unutma

mıın. Bagdad'ta tekrar görilldU. 1928 e 
kadar Hindiatanda bir açalı filo.anda 

phftı. 

Lrnem'Jn Arabhtllnda g9rdtlftl ba 

btıyilk itlerden dolayı, doğuda meyda • 

na gelen bir çok hadiselerde onun par· 

mağı olduğunu aaylemek moda haline 

&eldi: Afga.aistala'da Kıral Amanul • 

lah'm dilpnesiylc biten dewdwde olclD

fu gibi. 

Lavrens barb sonunda, anılarmı yu

mıJtL Fakat İngiltereye döndilğil ı:a

man bu kıymetli eserin elyuwnı Rl • 

ding iatuyonunda kaybettL Bunları ye• 

niden yazdı. ft 1926 da 107 nüaba ola • 

rak bastırdı. Eecrinin sabfmdan kuan

dıfı ile .basım borcunun ancak yansını 

CSdeycblldi. Bunun üzerine. Lavrens bas

manlaıa, aynı eaerin "Çölde azı. adiyle 

halk i~n yazılmıı bir teklini bum.ala • 

rına izin verdi. Fakat satıp btediği a
man durdurabileceğini prt kOflllUftu. 
Baıım borcunu ısdediği aman •hft 
durdurdu. 

tnglliı:ler bu pprtıcı brakterde.kl 

adamı Krraliçe Elizabet devrinden beri 

gelmit en büyük kahraman uymakta -

dırlu. Oııun plı&iycti §imdiden ofa • 

nelefme11e b9fl-.ıqtır. 

Lavrem son zamanlarda açekçrbk • 
ta çaltpnütan çekilmi1t Doraet'de • • 
kin m ~Y hayan yqıyordu. 

Necdet Remzinin konseri 
M. M. M. salonundaki senfonik kon- de bile bndi alımında qt bahuwwy• 

aerler mevsimi bitmek üzeredir. Geçen .bir defer olduğunu gı5eterdl. Necdetln 

cuma günil verilen program mevsimin 

en ağır bafb günlerin.den biri oldu. 
Burada ne Prof. von Schmeidl'in usta· 

ca idarecilerinden, ne de dinletilen 

Haydn, Beethoven ve Brahma parça • 

tarından ıöz açacak değilim. Bütün 
duygularımı genç artist Necdet Remzi 

Atak'ın artistliğine ayırıyorum; çün • 

ık.il yıllar geçiyor ki kendinden bahset -
mck fır5atını bulamıyordum. Necdet 

gerek konserlerle, gerek radyoda o ka
dar çalııryor ki bu kadar özlü çalışma

larla yurdun sanat kültürüne yardım e
debilmdr ,erefi her arti11te naaib ola • 

mıyor. YrJımızın radyo programla • 

rında .. son 300 yılda keman,, ba1hğ1 al· 

tında devam ettirmekte bulunduğtı mu

sikili söylevler bile onun bilgisinin ge· 

nişJiğinc ba'h başma delildir. 

Orkestramızın kuvvetini artık her • 

kes biliyor. Bütün Avusturya orkestra

lannm onuna! tefi balanup- Parla 

de beıaber olduğu halde - bunca baıı 
tehirlerinde in salDUf olan Prof. •on 

Schmeidl'in değeri bir o kadar yüksek
tir. İ§te Necdet Remzi Atalı:m artist-

liği bütiln bu değerlerin yanında bir 
inci gibi parladı. 

Necdet. S. · 'dan bir konserto 

çaldı. (Re llinar) değil 1alnız yurda
macta, battt, bittin Balkan pirinin- · 

Ustiln dğerini anlamak için sanatını ijz 

repertüarmın parçalarında görmelidir. 
Necdet her ıeyden önce olgun ve bil • 

gili bir artisttir. SeıJerinin temizliği, 

sekin ve ağır başlı yayları, özlü tonu 

ile ünlüdür. Kültürlü bir müzisyen ol 
duğu bet' noktadan bellidir. Bugünkü 

çalı,mcta da onu 18 inci asrm içli Bach 

sanatı ile başbaşa gördük. Eski par • 
çalan iyi çalabilmek için o aanat diln
yasmr iyice anlayabilmek ister ki ifte 

Necdet buna eriyor. Ele aldığı yazıyı 
önceden duyuvr ve sonra bu duyduk • 

tarını çalgısına devrediyor, bizleri de o 
lçkel dünyaya doğru çekip sUrüklüyor. 

Sevindirirken öğretiyor. Kendini hiç 
kaybetmiyor ve -'initiative,. hep onun 

elinde kalıyor. Necdetin çalışında arı
lık var, açıklık var, duruluk var, ki 
bütün bu haller eski çığırlara yeni çı
ğırlardan daha çok yarapyor. 

Bir kere daha inandık ki, Necdet 
Remzi Atak, türk aanat eckini her -
yanda kuvntıc. can ve bafla koruya -
bilecek olgun ve klaaiJt çığırlı bir ar -
tistimizdir. 

Tertemiz yolda§lı&Mrı ile artisti 
üzmeden ve duyduğu gibi yürümekte 
özgen bırakan kıymetli şefile onun de
ğerli artiat arkada ]arına bütün gönlü

müzden teşekkür ederken, arkadaşımız 1 
Necdet Remzi Atakı da içten kutlarız. 

Malrm:ul R4GIB 
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DÜNI{Ü MAÇLAR 

G nçlerhiı·liği ~' ııı ~ 
piyon sayıldı 

Dün Ankara gücü alanında o~· 
leden aonra saat 14 de Gençlec 
birliği - Çankaya ikinci takı°'" 
ları oynadılar. Bu maçı Çanka. 
ya küçükleri 1 - 2 lcaw~dı' .. l". 

Bundan sonra Altmordu - Aıı
kara gücü birincileri bir öz 1 m"\Ç 
yaptılar. iki takım, birer s ··ı iıe 
berabere kaldılar. Albnoı du sn
yıyı birinci bölümde yaptl. An. 
kara gücünün ikinci bölümde ya~ 
bğı aayı ceza vuruşundan oldu. 
Bu oyunda Altınorduyu daha ü .. 
tün ve daha güçlü gördük. An • 
kara gücünden Natık ve Salih oy .. 
namıyordu. Fakat Altınordu ta
kımında da Haklu ve Muzaffelf 
yoktu. 

Vakit az d,iye bu maç Y&rllDfllr 
aaatlik iki bölüme ukıttırılmqtı. 
Ç•• Jri• - 1-• b" ı• w• Ç 1 

nndJ ge~ u ıgı - .anıra-

J& Ankara f&IDpiyoaluju için kal' 
ııl•pc•klardı. Y arııç Bay Ce • 
mal bu maçı yönetmek istemedi. 
iki taraf Bay Abdutu :rarııç 8eÇt' 

tiler. Takımlar yantazlarmm al
lotları arumda alanda yer alclJ. 
lar. Çanlm1aclan iki aporcuDUJI 
oına1amıyac•Wan üstleri tarafm
daıı emredildiğinden Çankayalı • 
lar alandan çekildiler. Bir kaç 
kiti araya girdilerse de maç ya
pılamadı. Oraya güzel bir oyua 
görmek için ıelenler de geri dön
düler. Tüze ve Tekit Bakanlan 
Bay Şükrü Saraç Ye Rana Tarbaa 
da seyirciler arasmda idiler. 

Bu danıma göre Gençler birliği 
oyunu kazanmıt ayılarak Anka
ra fUDpİyonu olmuttur. Ankara 
birincisinin çalqarak Türkiye bi· 
rincililderinde bölıenin yüzünil 
ajartmumı dilerİ2. 

Dünkü at yarışları 
Diin illdWııar at yarıflsmm iiçün • 

dl haf tası idi. Koşularda alman sonu~ 
ları uruiyle yazıyoruz: 

Birinci kOfU: Uç yaımda Ye biç k0o 
fU lrazaıwnamıı yerli, yarıbn ft arıkan 

aıVıb taylara ait idi. Uzaklığı 1200 met
re idL KofUYU &ıürdeniz kofan B. Ta• 
latul Dervi,i bzandL 

İkinci koşu: 935 ~ içinde bit 

kof1I bı:anmamıı arıkan ingiliz at ve 
laaraklar ·iSiin ve uzaklığı 1400 metre 
leli. Ba kOfU gtıniln en güzel koşuau 
oldu. Birge bahiste en çok B. Akifiıı 
Bekarı üzerine oynanıyordu. Koıuya 

batlangıç l,areti ile beraber Bekir fır• 
ladı. Ko1U11un umulduğu gibi biteceği• 
nl bekliyenler sonda Pf!rdılar. ÇünkU 
kotuyu B. Akf fiıı Kubadalyası kazan· 
dı. B. Binsin Barçı ikinci Bekar Uçün
cll oldu. 

USiUııcfl kotu: Dört ve daha yukarı 
yaşta.ki yarıkan ingiliz at ve kısraklar 
için bandikaptL Uzaklığı 2100 metre 
ldL Sınıfının bat atı olan B. Ahmedin 
Yıldırımı gene aıkışmadan birfnci gel
di. İkinciliği umulan Ceylan bir şey 
yapamadı. B. Fikretin K.apri ikinci 
geldi. 

DördilncU kotu: Uç yqm~ yerli a• 
nkan ingiliz taylar içindi, uzaklığı 200Q 
metn idi. Altıncı hafta yarı,ıarındıa 

Atatürk kotuswıu ~acak bu tayların 
yarıp merakla bekleniyordu. B. Ahmed 
V6 Fikretin 3 taytm önürdC1 kotan t .. 
tiranca csa geri kaldL Birinciliği Erol, 
ikinciliği Tomru kazandı. 

Beşinci koşu: Dört ve daha yukarı 
yqtaki yerli yarıkan •e arrkan aralJ 
at ve kısraklar için, uzaklığı 1400 met• 
re idi. Kotu bet at anmnda oldu. B. 
Nurinin Ceylanı birinci B. Abmedha 
Untü.U ikind oldu. 

İstanbuldaki maç 
Dün lstanhalda Atatürk spoıa 

günfi dolayısile Fener stadında o
tuz bin kişilik bir se,irci kalaba
lığı önünde oynanan Fener - Gaı 
latuaray karmasile Bqiktat -
Günet karması maçı 3 - 2 Be
tilda.t ve Günetin yemnesile ao 
nuıçlanmıttlr. Maç çok Jıe,eco~ 
olmuetur. 
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1 Jd A - HA ES MESELESi 

Bir uzlaşma formülü 
bulunacak mı? 

~enevre, 24 (A.A.) - Roma 
ve Ad:sababa hükümetlerine bir 
uzlnsma formülü verilmıştir. B. 
Laval'in İngiliz, İtalyan ve Ha
beş delgelerile yaptığı konuşma -
lar sonunda talya ile Habe istan 
arasında bir anlaşma elde edile
ceği umulmaktndır. 

İtalyan - habeş meselesi 
ve İngiliz basını 

Londra, 24 (A.A.) - İtalyan -
habeş anlaşmazlığından bahseden 
Niyuz Kronik! ve Deyli Hcrald 
gazeteleri bic ıavaş çıkarmak teh
likesini gösteren bu anlaşmazlık 
ile uluslar sosyetesi kurıUlunun 
uğraşması 13.zımgeldiğini yazıyor· 
lar. 

Times garetes;, ba yazısında 
diyor ki: 

"İtalyan gazeteleri ... tngittere
nin Habeşistana silah verilmesi· 
nden tarafa olduğunu yazmakta
dırlar. Stanhope bmum doğnı of .. 
madığmı bildirdi. 

. Bu diyev. italyaıı gazetelerie 
nı yatıştıracak yerde. tam tersi o
larak, daha bir takım şeyler ay .. 
durup yazmaya körükledi.,, 

Deyli Mcyl gazetesi, İtalyan 
somalisindeki aytarmdan :aldığı 
~ir haberde general Grazyani'nin 
ıtalyan kuvetleriniıı eksiklerini 
tamamlamaya uğraştığım yaz
maktadır. 1 taly.anın savaşa henüz 
iyice hazır bulunmadığı görülü
~or. ~tal yan son::alisine yığın yı
gm yıyecek ve savaş ger.eç1eri gel
mektedir. 

İtalyanın harba girmesi
nin yıldönümü 

Roma, 24 (A.A.} - balyanın 
hama girdiği 24 mayısın yıl dö _ 
n~mü .dolayısife yapılacak büyük 
gosten!er, bütün ftalyan mdyo 
postalan ve bir çok yabancı iiı -. 
tuyonJar tarafından pyıJacak -
tır. 

-···-··--
Hicaz dış bakanı Bay 
Musolini ile görüştü 

Roma, 24 (A.A.) - 8. Muso
Hni, Hicaz dı, bakanı Fuad Ham-
za ile iki saat kadar görütmiit • 
tür. Eritrenin karşısında bulu
nan .Arah .&ükümetile ftalanın 

çok iyi geçinmek istediği anlaıı
lıyor. 

1 f iL J EH1' .. U ._: 

Kıral Bay Makdonaldı 
kabul etti 

Londra, 24 (A.A.) -Kıra!. hu 
sabah tekrar başbakan 8. Mak
donaldı kabul ederek kendi .. le 
uzun boylu görüşmüştür. Son i
ki gün içinde kıral bas akanla 
yedi kerrre göriişmü~tür. 

İngilterenin hava 
programı 

Londra, 24 (A.A.) - İngiliz 
hava bakanı Londonderry, radyo
da yeni hava programını anlata
rak, bu programın Hitler'in söy
levine bir karşılık olarak anlaşıl· 
mamasını ve ingili.z sıyasasmda 
herhangi bir değişikliğe de bir 
beldek olamıyacağıru söylemiş ve 
"bu program, 1923 de kararlaştırı
lan savga sıyasasınnı yeritilrnesi· 
nden başka bir şey değildir" d~ 
miştir .. 

Deyli Meyl gazetesi, lngiltere
nin hava paktı baklandaki görü
şünü Hitler'e bildireceğini ve Al
manya İngiltere ile uyuşursa Lo
kamo de:vletleri arasında bir kon
ferans toplanacağmı yazıyor. 

Gene bu gaezte, ingiliz bakan
Jariyle dominyon .oruntaklan ara
sında yeni bir projenin görüşül
düğünü haber veriyor. Bu projeye 
göre, dominyon oruntaklannm da 
katılacağı süet bir kurul yapılacak 
ve bu kurul kararlaştırılacak .za. 
mantarda Londrada toplanacak 
ulusal savga ve dış sıyasa mesele· 
lerini İnceliyecektir. 

Deyli Ekspres bu projenin ka
bul olunduğunu ve Hitlerin söyle· 
vinin ingiliz bakanları üzerinde 
iyi bir etki bıraktığını yazmakta
dır. 

B. Hitlerin söylevi 
İngilterede inceleniyor 

Londra, 24 (A.A.) - Times 
gazetesinin parlamento aytarma 
göre İngiliz bakanlan dominyon· 
lar .oruntaklariyle B. Hitlerin söy
levini incelemişlerdir. Bu söylev· 
deki bazı noktaların aydınlanması 
lizımgeldi.ği görülmüştür. Bu 
izahlar i'temesinin lngilterenin 
Berlin elçisinden iste.mesi ileri 
sürülmüı Ye ingiliz bakantariyle 
dominyon oruntaklan arasında 
yeniden bir konferans yapllması 
kararla mıştır. 

Yeni bir barış konferansı 

FR 

Fransada yönetseJ 
değişiklikler 

Paris, 24 (A.A.) - Hükümetin 
yalnız bfüceyi denkleş irmek için 
değil, aynı zamanda yönetsel ve 
hatta sıyas~ı yeğritim•er yapmak 
için meclisten genu bir yetge is
tiyeceği parlamento çevenlerinde 
söylcnmekt dir. 

Fransız parasının durumu 
Paris, 24 (A.A.) -- Finans Ba

kanı. ar.sıulusaJ tutum kurultayı
nın son toplantwndaki .öylevin -
de otuz kadar memlekette banka
lara yatırılmıf paranın 400 milyar 
frangı bulduğunu ve bu tutumun 
korunması için çok .sıkı bir bütçe 
denkliği gerektiğini aöylemi~tir. 

PariJ, 24 A.A.) - Fransa ban
kaunın, iskontolu Jiizde iki bu
çuğu_ yüzde üçe çıkarması, fra.u
aız parasına karıı bazı speküla ~ 
törlerin girişmiı olduğu manevra
lan suya düıürınek içindir. Hü
kümet, albn esasnu her ne olursa 
olsun koruyacaktır. Fransız pa· 
ruının altın karşılığı yü'lde sek
ten niıbetindedir. 

zı 

Bir konferans mı 
yapılacak 

Londra, 24 (A. A.) - İngiliz 
kamoyuna göre, Hitlerin söylevi 
en kısa bir zamanda bütün ilgili 
devletlerin girebileceği bir kon
feransta görüşülmelidir. Hangi 
meselelerin kotanlıp kotanlamı
yacağmı anlamak için, bu en eyi 
bir yoldur. Bu konferansın bir 
Holanda şehrinde toplanması dü
şünülüyor. İngiltere Berlinden 
ilk önce "hak beraberliği,, ve "de
ğer beraberliği,, aö:zledııin aydın
latılmasıru istiyecek ve barış and
laşmasınm hangi maddelerinin 
uzlaşma yoluyla değiştirilmesini 
istediğini soracaktır. 

Silah tecimi meselesi 
Londra, 24 (A.A.) - Silah te-r 

cimi hakkında hükümet komis • 
yonuıx:a yapılmakta olan aratbr· 
malar sırasında İngiliz barıf ko -
mitesi baıkanı Profes& Forester 
bir çok lııgigliz bakanlarının elin
de ıilih endüstri akıiyonlan bu
lunduğunu llÖ7lemİf ve remıii İ• 
tatistiklere •öre, iç bakam B. Git
moor'an 3066 ve sömürgeler yö
netgeni Sir Filip'in 25 aksiyonu 
olduğunu bildirmiıtir. 

Sir Filip, timdi elinde üç önem· 
ıiz aksiyon kaldığı cevabmı ver
mİ§tİr. 

General Metaksas ve 
re1ım 

Selanik, 24 (A.A.) - Kırafcı 
G eral Metaksas, söylediği se . 
çim söylevinde, hükümeti rejim 
meselesindeld durumundan dola
yı tcnkid etmiştir. 

Yunanistan seçimi 
Atina, 24 (A.A.) - Ayrışık 

partiler bir bildiriğ çıkararak hal
kı saylav seçimine girmeye çağır
mışlardır. 

Yeni bir uçak rekoru 
Bf.rlin, 24 (A.A.) - Oç mo· 

törlü bir Yunkers Alman uçağı 
1000 kilometreye yaklapn Pa
ra - Berlin yolunu üç ıaatte a
larak yeni bir rekor yapmıfbr. 

Leh - alman dostluğu 
Val'fOva, 24 (A.A.> - Ekspres 

Paranni gazetesi, Bay Hitlerin 
söylevinden bahsederek diyor ki: 

"Söylev, bir baysallık beldeği. 
dir. Bay HitJer, Lehistandan bah
sderken Leh - Alman andlaıma. 
sının Avrupa barışı için değerli bir 
yardım olacağını haklı olarak aöy
lemiştir. Almanya, bu andlat • 
mayı körü körüne yapmıı değil • 
dir. Bu andla§ma, Leh - Alman 
uluslarını birbirine yaklaıtırmak
tadır. Bay Hitler son söylevile 
bunu bütün dünyaya nalatmııtır.,, 

Bu gazete Çek seçiminden bah
sederek diyor ki: 

"Dıf bakam Bay Beneı bu se • 
çimde büyük bir bozguna uğra· 
mıı ve sıyasası seçmenler tarafın. 
dan onanmamı~ ve kendisine kar· 
fi olanlar •eçim~e hat anıklar ka
zanmı,lardır. Bu aonuç, Çek hü
kümetini, Çek olmayanlara karşı 
yükenlerini tutmadığını hatırlat. 
maktadır.,, 

Çin Uluslar Sosyetesinde 
süel üyelik istiyor 

Şanghay, 24 (A.A.) - Çin hü
kümeti, Çinin de uluslar süsye
tesi kuruluna sürel üye olarak ka
bulünü istemesini Londra elçisine 
bildirmittir. 

Nonnandinin hizmete 
girme töreni 

Havre, 24 (A.A.) - 'Nonnan· 
di,, tTansatlantiğinin hizmete gir
mesi ve Havre ı;manmm yeni ln
ıımlarmın açılma11 dolayısile bü
yük tenlikler yaprlmıt •e Cumur 

BIRLE~IK DE\ LETLEll IU:: -
Amerikada işçi mitingleri 

Nevyorl:, 24 (A.A.) - s·ndi
kah 250 b"n i çi, bugün bayın • 
dırlık işlerinde hüHımet tar ın
dan kararla"hrılan gündelik' e 
karşı bir protesto r itineı yape -
cakl rdır. İşçiler, bu gündelikle
rin de aindıka gündelikleri dere· 
cesinde olmasını istemektedir. 

Amerika da işçi mese 1 esi 
Nevyork, 24 (A.A.) - Jş fe

derasyonu batkanı B. Green, eJ
li bin iıçinin önünde veı-diğ! soy

levde, kongre, ulu.sal ltaUanma o
fiıini iki yıl daha uz:atmaya ve 

patronlar sindikaıını yasak eden 
Vagner dilergesini redderderse 
genel grev yapılacağım bildir • 
miştir. 

Eski savaşçılara verileceR 
bono 

Vaşington, 24 (A.A.) - Sena 
Cumur Batkanının •etosu üzeri -
ne eski sav&§çılar bonolarının ye· 
niden iki milyar iki yüz milyon 
dolar çıkarılarak hemen verilme· 
ıi hakkındaki ö~ergeyi redded • 
miıtir. B. RuzveJt finans sıyasa
ıını gene elinde tutuyor demek -
tir. 

:c s 

Bqkanile elçiler törende hazır 
buulunmuftur. 

Cumv.r Başkanı, ıöyleYinde, li
manda yapılacak olan yeni işler 
için bir kaç yüz milyon frank gi
deceğini ve Normandi gibi büyük 
gemilerin tezelden yüklenmesi ve 
boşaltılması için 600 metre uzun· 
luğunda, 120 metre genitliğinde 
bir transatlantik garı yapılacağı
nı, bu gar' da 80 metre yükseklik
te bir yeni kule bulunacağım söy. 
lemiftir. 

Arnavutluk azınlık 

okulları 
Cenene, 24 (A.A.) - Arna· 

vutluktaki azınlıklar okulları me
selesi uluslar süsyeteıi konseyinin 
e-ylılJ toplantıı ruı bırakılmıthr. 

'"' 
: Tuna Caddesinde No " 
~~ Mükemmel bir ev. Mobilye· 
~ ı· b·ı · n· ~ ı veya mo t ycsız. ır sene ve· 
~ ya daha uzun müddetle kira ~ 
~ lıktır. Yukanki adrese müra 
ı. caat. 
•tıa F ilid& SC&ull~~ 

Hicaz vcliabti, lare.1 tarafından 
kabul olunınut ve askerlerin ma
nenasmda hazır bulunmuştur. 

Londr~ 24 (A.A.) - Burada 
dolaıan haberlere göre, İngilte
re yeni bir barq andlasmasını gÖ· 
rü§mek üzere genel bir konf e
ransm toplanmasını istemektedir. 
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lTLllS'ım runıanı Tefrika: 81 

San Mıchele'nin kitabı 
disi,, diyerek, iki kılavuzu ile birlikte bir çığ 
altında kalmış olan bir yabancının nasıl kur
tarıldığını anlatan paııçayı yüksek sesle o
kumağa başladL 

Türkçeye ~·evıren: Nasuhi BAYDAR 
Yazan: Ak:se1 MUNT 

muş ayaklarımı karla ovark;n ben de küçük 
lambanın içindeki kötü yagı, son damlası
na kadar, içtim. Şamoni'den k.a1kan ~ardım 
takımı, ölülerimizi çığın geçmış oldugu yol· 
lar üzerinde bütün gün, boş yere aradıktan 
sonra, bizlerl Slğınağm içinde, derin bir uy· 
ku~a daimı§ buldu. Ertesi gün .b~ni, C~?:v
reye kadar, bir saman arabası ıçınde gotur
dükten sonra, gece kalkan eksprese koyup 
Paris'e yolladılar4 

- "Olur şey değil! olur şey değil! yaptı
ğı işlere bakın şu İsveçlinin! Senin burada 
işin ne? Haydi buradan doğruca Sen tan tı
maranesine git. 

masm ki onun en kötü talbelerindcn birl 
idim. Ancak bana, ayaklarımı kesmek iste· 
diğini anlayabileceğim kadar cerrahlık ög· 
retmişti. Beş gün sıra ile ve her gün üç ke· 
re odama gelip ayaklanma baktı; altmcı 
gün, Vilye caddesindeki evimde, kanapeme 
uzanmış, her türlü tehlikeyi anlamıştım. 

Omuzlanma çıkmış "ne olur, sağlam du
run, sağlam durun,, diye tekrarlıyordu. Son
ra birdenbire hız alarak, başlarımızın üze
rinde yükselen köprüye yetişti. İğri duva
ra elleriyle yapışmış olduğu halde, yarığın 
dışına doğru, basamak ba~amak, kendine bir 
yol açtıktan sonra beni halatla çekti. O za
mana kadar baygınlığı geçmemiş olan öte-
k~ .kılavuzu da zorla yukarı çıkardık. Çığ, 
b.~linen hareket noktalarını silip süpürmüş
tü, taze ık ar al tında gizli duran herhangi bir 
yarığa yuvarlanmamıza engel olabilecek bir 
tek ucu sivri bastonumuz vaı;dı. Buvason'un 
d~diğine bakılırsa, dağdaki sığınağa varabil
mış olmamız yarıktan kurtulmuş olmaktan 
çok daha büyük bir tansı idi. Sığmak, kar
l~nn al~mda kaybolmuş gibi idi; içine gire
bılmek ıçin damını delmek zorunda kale.ık. 
Hepimiz, upuzun, yere uzandık. Kalm fotin
lerimi bıçağıyla kesip çıkaran Buvason, d<m-

Daha ertesi sabah, Hotel Diyö hastaha
nesine sallana sallana girdiğim zaman, pro-' . 
fes ör Tiyyo, iki operasyon arasında, ellerı· 
ni yıkamakta idi. Bacaklarımın sanlı oldu .. 
ğu bezleri çıkarınca profesör de, ben de §3· 

şırdık kaldık: bacaklarnn ıimsiyahtılar. 
Profesör bağırdı: 
- "Bu halde nerelerden geliyorsun, 

böyle?,, 
Eyi mavi gözleriyle acıyarak bana bak

masından çok utandım. Kedisine, İsviçre'de 
biraz dinlendiğimi, küçük bir dağ kazasına 
uğradığnnı ve böyle bir şey herkesin başına 
gelebileceğini söyledim. 

Doktorun yardımcılanndan biri, cebin· 
den bir Figaro gaeztesi c;ıkant> "İşte ta ken-

Ve sonra, başımın tepesindeki kocaman 
yanğa parmağını uzatarak Have etti: 

- "Bakın, §ımdi size bir lapoo ayısının 
kafa tasını göstereceğim. Öyle korkunç çar· 
pışma ki bir fili bayıltabilirdi. Halbuki ka
fa tasında küçücük bir kırıklık olmadıktan 
başka beyin de hiç zedelenmemiş. Şamoni'
ye kadar gidecek ne vardı? N otrdam kilisesi
nin bir kulesine çıkıp oradan kendini kat
dmmlara atamaz mıydın, Başının üzerine 
düştükten sonra hiç korkun olmasın f ,, 

Profesörün benimle böyle alay etmesi 
her vakit hoşuma giderdi. Bu, beni sevmek
te olduğunu gösteren bir beldekti. Ben he· 
men evime dönmek istiyordum. Profesör ise, 
iki gün kadar, hastanenin bir odasında kal
mamı daha doğru buluyordu. Şüphe olun-

Böyle ise de ceza sert oldu, altı haf ta. ol
duğum yerde yattım. Sinirlerim öyle bozul
du ki vakit geçirmek için bir kitab vazdım. 
Sakın (lnU burada tekrar!ıyacağımı sanma
yın; çoktan tükendi. 

Sonra, bir ay kadar. iki elime iki baston 
alarak, zıplaya hoplaya gezindim. Daha son· 
ra her şey yolunda gitti. 

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Uykusuzluk 

Ben ve Norstrom, Rejans kahvesindeki 
her günkü masamızın önüne oturmuş, baş
başa, akşam yemeğimizi yiyorduk. Sesleri
miz çıkmıyordu. Ev sahibine, ertesi gün, 
3000 frank vermek zorunda olan Norstrom, 
sessiz ve düşünceli, bu parayı bulma çarele
rini arıyor, ben de, iki gece, üst il te uyuya
mamış olduğum için, onun kadar s kin du-
ruyordum. (Sonu var) 



f 

Belediye Başkanlığından: 
Hafta tatili kanunundan istifade ederek cuma günleri 

ticarethanelerini açanlara verilen ruhsat 31 mayıs 935 de 
bitecektir. Cuma günleri dükkanlarını açmak istiyenler 
yenisini almak için şimdiden eski ruhsatiyelerini ilişti
rilerek istida ile müracaat etmelidirler. Ruhsat almıyan· 
ların cuma günleri ticarethaneleri kapatılacak ve hakla
rında aynac takibat yapılacaktrr. (1166) 

1--2061 

t\nk~u·a \ ., ·;~i -r-i ult.~n: 
1 - Ankara Merkez kazası hududu içinde çıkarılacak 

taş, kum, tuğla, kireç ve sair mevaddan alınacak rüsumun 
bir seneliği şartnamesine göre kapalı zarf usulile artır
maya konulmuştur: 

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 tarihine gelen pazartesi 
günü saat 15 te vilayet daimi encümeninde olacaktır. 

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

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

B - Ticaret odasına kayıtlı bulunması. 

u l us 

AnJ\:ara Vilayeti 
Deftertlarlığındaıı: 

İsmi 

Mehmet 
Sakip 

ışı İhbarname 
No. 

kasap 6/ 2 

Vergi miktarı senesı 

40 82 931 

Adı ve işi yukarda yazılı kazanç vergisi mükellefin na
mına Kızılbey şubesince 931 senesi için tarhedilen vergi 
kendisine ticari ve zati yevmiye aranmış ise de bulunama· 
dığmdan tebliğ edilememiştir. Tebliğ yerine kaim olmak 
üzere keyifyet ilan olunur. {1169) 1-2064 

Adliye Vekaletinden: 
Mahkemeler için 38 kalemde 15.600.000 matbua 30.400 

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

layet daimi encümen riyasetine verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet saat 14 de kadar daimi en- [ıltlllllıtıtmıııııımılllfflmımuıımıııuıımıımuııın1ııııııuııııııııınn11mıımıı11nııon111ıııırıruıınıııııuuımıuımuHıw111111ıınıııınıııuıllllllllllllllllllll~ 

cümen riyasetine gelmiş olması lazımdır. (1126) & OTUZ GUN PRENSES İ 
1-1976 E ~ 

----------------------- R Silvia Sidney - Gary Grant 1 
İstatistil{ Umum Müdürlüğü 

Eksiltme l(omisyonuiıdan: 
Umumi nüfus sayımında kullanılmak üzere her biri 

başka başka ebat ve evsafta bastırılacak olan 10 parça cet
vel ve koçanlı evrak pazarhkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
950 lira baskı bedeli tahmin olunmuş olan bu cetvel ve ev
raka ait kağıt daireden verilecektir. Nümuneler daireden 
görülür. Ve şartname parasız olarak komisyon katipliğin
den istenebilir. Basılacak olan evrak ve cetveller lstan -
bul'da dairenin göstereceği yere teslim olunacaktır. Ek -
siltme 1935 haziranının 5 inci çarşamba günü daireye top
lanacak olan komisyonda 14,S da açılacaktır. İstekliler 
,,.,,., 7 ,5 muvakkat teminat vesikalariyle müracaat etmeleri . 

.3ümer Bank Umumi 
f\/~üd: riüğündiin: 

ı - lzmit'te kağıd ve karton fabrikası için umum mu
hammen keşif bedeli 24.244 lira 52 kuruş olan, 

a) Fabrikayı şoseye bağlamak üzere iltisak yolu 
inşası, 

b) Fabrika ihata duvarları ve tel örgü tesisi, 
c) Kerez deresinden fabrikaya su isale borusunun 

hendek hafriyatı işleri vahid fiat esasiyle eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı sunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Fenni şartameler , 
d) Vahid fiat ve keşif cedvelleri 
e) Projeler 

İstiyenler bu evrakı Sümer Bank inşaat servisinde gö
rebilirler ve 120 kuruş mukabilinde Ankara şubesinden 
veya İzmit fabrikası müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8. 6. 1935 tarihinde cumartesi günü sa
at 15 te Ankarada banka umumi müdürlüğündeki komis
yonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme (kapalı zarf) usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1.818,34 

lira muvakkat teminat vermesi ve bu işlerle iştigal ettiği
ni bildiren vesaiki bankaya gösterip ehliyeti fenniye ve
sikası alması lazımdır. 

- aııımıııuıııııınnııııııınuuııınıııoıınımıııı\llluıı:ınnmnıııımıııınnuınııımıııunııımı nıııını ııııııııınıııımıııınuıııınıımıımııınmııınıııımınıımıı ~ 

-

l(aracabey Haras1 

l\1üdürlüğünden: 
Karacabey harasının ( 4860) kilo safkan, (8845) kilo 

yarımkan ve (1426) kilo kıvırcık yçıpağılarmın kapalı zarf 
usuliyle satışı talih zuhur etmediğinden 25. mayıs. 935 
cumartesi günü saat on beşe uzatıldığı ilan olunur. 
(2784/ 1176) 1 - 2074 

Ankara Vilaveti 
Defterdarlığınaan: 

İsmi l~i ihbarname vergisi senesi 
No. 

Massaranti sirketi Müteahhit 6/ 69 158,67 931 
Mevliit 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. (1ı70) 1-2065 

imar miidürlüğündcn: 
Kimden istimlak 

edildiği Mahallesi 
Bay Ali Rıza Yeğen bey 

,, Ali Yenice 
,, Bürhanettin Yeğen bey 

Yukarda kaydı çıkarılan 
ran. 935 perşembe günü saat 
lacağından taliplerin İmar 
müracaatları. (1186) 

Muhammen bedel 
Sokağı Ada parsel lira ku. 
Bahriye 192 2 150 00 
Namazgah 211 4 150 oo 
Bahriye 197 11 10 00 
hanelerin enkazları 6. Hazi
on beşde bilmüzayede satı
Müdürlüğündeki komisyona 

1-2090 

----~--------------------

Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
21 - 5 - 935 gününde yapılan artırma beş gün daha uza-

tılarak 26-5-935 pazar gününe bırakılmıştır. Müfredat -
1ı listesi daire ve belediye ilan tahtalarına asılmıştır. İs • 
teklilerin o gün saat on beşte Evkaf Müdürlüğüne gel • 
meleri. (1160) 1-2086 

; 1111rı111111ı11111111111111111111n 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 = 
~ HAV ACILIK VE SPOR = --

25 MAYiS H)35 CUMARTESİ 

TORKiYE iŞ BANK.ASI 

J\.nkara inhisarlar 
Başn1üdiiı~lüğünden: 

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

Fenni evrakı 39 kuruş mukabilinde başmüdüriyette mil· 
teşekkil eksiltme komisyonwıdan alınacaktır. İsteklilerin 
muvakkat teminatları olan beş yüz yetmiş sekiz lirayı bal 
miidürlük veznesine nakden yatıracaklardır. 

2490 No. lu kanunun 4 üncü maddesinde yazılı kim -
seler eksiltmeye giremiyeceklerdir. (1123) 1 - 1966 

• 
l statistik Umum Müdürlüğü 
eksiltme komisyonundan: 

1935 senesinde yapılacak olan umumi nüfus sayımına 

ait defterleri Vilayet ve kazalara göndermek için dıştan 
dışa 36,5 X 18 X 28 ebadında sürme kapaklı ve üzerinden 
dört vidalı ve kapak ile alt kısmı 3 milimetre kalınlığında 
kontropilak ve diğer tarafları 11 milimetre kaim.lığında 
çam tahtasından beherinin sikleti bir kilo 357 gramı geç
memek şartile 7.500 adet sandığın yaptırılması kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Nümune dairede görüle -
bilir ve şartname komisyon katipliğinden alınabilir. Tah
min olunan bedeli 3,500 liradır. Eksiltme haziran 1935 S 
inci çarşamba günü saat 3,5 ta açılackatır. İstekliler% 7,S 
Muvakkat teminat vesikalariyle teklif mektuplan açılma
dan bir saat eveline kadar komisyon reisliğine verilmiş ol -
masr lazımdır. (893) 1-1583 

Koçhisar C. Müddei 
Umumiliğinden: 

Tahmin edilen bedelin mahalli belediye meclisinden 
alınacak vesikada yazıh bedel sayılmak suretiyle Koçhi
sar ceza evinde bulunan mevkuf ve mahkftmlardan her 
birine birer gün için 960 gram olmak üzere haziran 935 
ten T. sani 1935 sonuna kadar altı aylık ekmek ihtiyacı 
10. 5. 935 ten itibaren 20 gün müddetle açık 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. S. 935 perşembe günil 
saat 15 te Koçhisar C. M. U. liğinde yapılacağından istek1 
lilerin teminat akçesiyle birlikte müracaattan ilan olunur 
(1106) 1 - 1939 

6 - Teklif mektublarınm yukarda yazılı saatten bir 
saat eveline kadar banka umumi müdürlüğüne verilmesi, 
posta ile gönderilen mektublann da nihayet muayyen 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın kanuni şekilde 
kapatılması lazımdır. ı - 2046 

- Havacılık ve Spor, özel bir (Türk Kuşu) sayısı çı- = 
;;;;; karmıştır. Bu sayıda (Türk Kuşu) açılma törenine a- -----------------------= it (25) resimle şu yazılar vardır. ~ 

KA5E 

NEDKALMiNA 

§ 3 mayıs - Server Ziya Gürevin 5 
~ Atatürk - Behçet Kemal Çağlar 2 
=: Türk kuşu açılırken verilen söylevler 5E 
~ Türk kuşu üyelerile bir konuşma := 
- Türk kuşu derslerine başlarken ~ 
=: Öğretmen Bay Anohin'le Romanorun duygulan ~ 
5E Motörsüz uçuş ve önemi § 
= Uçman - Ferid Ziya § 
~ Talim uçuşları için basit bilgiler - F. Z. =: 
=: Sporda, müsabaka idmanlarında yaş - Vildan Aşir ;:; = Güçtü El§ 
=: Yenilen erkek (hikaye) - Server Ziya Gürevin 5 
=: Bin uçak ve on bin uçman - Şakir Hazım Gökmen = 

Türk kuşu için gazetelerimizin görüşleri = = Bu zengin sayıyı biitün okurlarımız görmelidirlet. _ 
_ Havacılık ve Spor en zevkle okuyacağınız bir dergi = dir. = 
;;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 = 

Satılık Emlik 
Emlak ve Eytam Bankasından 

Esas No. Mevki ve nevi 

40 Poyracı mahallesi dökmeciler sokağı 14 ka 
pu 33 ada, 43 parsel No. lu evin 3/4 hisst:si 

Dipozito 
Lira 
112.-

41 Bostani mahallesi Orta Çıkmazı 7 kapu, 39 11.-
ada, 8 parsel numaralı evin 1467/18144 hissesi 

42 Boıtani mahallesi Çiçe1<çi sokağı 18 kapu, 40 160.
ada 7 parsel No.lu 1 dukkan ve bir oda ve arsa 

43 lsmetpaıa mahallesi Çeşme önü - Uzunyol 50.-
46 kapu 20 ada, 8 parsel No. lu evin 1/4 hissesi 
Yukarda ya~ılı emlak peşin para ile ve açık arttırma 

ile satılacağından istiyenlerin 4 haziran 1935 salı günü 
saat on altıda bankamıza gelmeleri. (1086) 1 - 2002 



Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye 
Hastanesi baştabipliğinden: 

== UL&! 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
Ummn Müdürlüğü ilanları 

SA'YIFA 7 

!E2 -----"----. --------·--------IL&Uil_I_ 
Cinsi Azami miktan Fiatı muhammenesl 1 1 1 

'"' 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiırlüğu 

Satrn Alma Komisyonu ilanlan 

Kilogram Lira Kuruı İLAN MUHTELİF OCAK TUÖLALARI, HARÇLARI VE 
TAV OCAGI 1ÇL1G1 MALZEMESİ Pirinç 3000 900 

Tw ıooo ım 
Şeker 2300 '1035 
Soda 1700 170 
Sabun J 700 595 
Gaz 4500 1350 
Zeytinyağı 500 250 
Sade yağı 2000 2000 
~ça WO NO 
N~~ 1000 1~ 
Makama 2000 500 
Kuru fasulya 1000 180 
lJulgur 1000 100 
Kuru soğan 2000 200 
Patates 1000 150 
Börülce 1000 150 
Şehriye 600 180 
Ispanak 1000 150 
Pırasa 1000 150 
Lahana 1000 150 
Bakla 1000 100 
Kabak J 300 130 
Patlıcan 2000 200 
Taze bamya c•10 ı oo 
Ekmek 45' l 4500 
Siit ı · 50 252 50 
Et 15000 5250 
Yoğurt 1750 262 50 
Arpa 7500 375 
Kepek 7500 375 
Kok kömürü 36000 1260 
Kriple kömürü 55000 l 100 
Cam odunu .5000 225 
Domates 1000 100 
Taze fasulye 1000 150 
Dolmalık yeşil biber 500 100 
Un 1000 150 

Manisa akliye ve asabiye hastanesi için yukarda cins 
c miktarı ve muhammen fiat1an yazdı 37 kalem erzak 

ac;ık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 
ı - Eksiltme günü 3 ha7.iran 1935 pazartesi saat 14 te· 

dir. 
2 - Eksiltme yeri Manisa Sıhhat ve İçtimai Muave-

net müdüriyetinde müteşekkil komisyondadır. . 
3 - Muhammen bedelin yüzde 7,5 yüzde yedı buçuk 

nisbetindeki muvakkat teminatlar ihaleden evel Mal san
dığına yatrnlmrş bulunacaktrr. 

4 - Şartnameyi görmek icin her gün M<misa Akliye 
ve asabiye hastanesi idare memurluğuna müracaat olu
nur. 

5 - İsteklilerin beJli gün ve saatten evel sözü geçen 
komisvon::ı rrı iiracaat1an. (1157) 1-2040 

l J y A N 1 Ş Serveti fünun 
ı R 9 t • verine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftahk ~ 

resimlı gazetenin Ankara'da satış yeri A KB A Ki· 
tapevi<lir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

ı - Eksiltmeye konulan iş: İstanbul - Edime yolu -
ıun Tekirdağ ve Kırklareli Vilayetleri dahilinde; İstan: 

bul vilayet hududundan - Lüleburgaza kadar olan takri· 
ben 79 Km. lik kısmı ile Muratlı - Büyük karıştıran ara • 
smdaki takriben 14 Km. lik yolun tesviyei türabiye, sınai 
imalat ve makadam şosesi ve bitümlü kaplam ası ve beş 

adet ekip binası inşaatı) dır. 
Bu işlerin tahmin edilen bedeli 2.225.833 lira 09 kuruş-

tur. 
Z - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a: Eksiltme şartnamesi. 
b: Mukavelename projesi. 
c: Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. . " 
d: Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata daır fenru 

9artname. 
e: Hususi şartname. 
f: Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli. 
g: Taş, kum, su grafiği. 
h: Sınai imalatın takribi yekfuı miktarı cetveli. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı elli lira bede~ mu-

aabilinde Ankarada Nafıa Vekaleti şoseler idaresmden 
alabilirler. Ve Ankara - İstanbul - İzmir - Edirne -
Tekirdağ, - Kırklareli Nafıa dairesinde okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 23. 6. 935 tarihinde pazar günü saat on 
beşte Ankarada Nafıa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı azrf usuliyle yapılacaktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklini~ Iıra 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Tıcaret oda -
ıı vesikasını ve bu eksiltmeye gjrebilmeğe mahsus o?arak 
Nafıa Vekaletinden istihsal edilmiş fenru ehliyet ve6ıkası-
nı haiz olup göstermesi lazımdır. • 

6 - Teklif mektuplan yukarda "3" üncü maddede Y~
zıh saatten bir saat evveline kadar Ankarada Nafıa V~kr 
leti şoseler idaresine getirerek eksiltme komis.yon~. reıs ~~ 
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ıle gonden· 
lecek mektuplann nihayet "3" üncü maddede ya~Iı ~a~te 
kadar gelmiş olması ve dıs zarfın mühür mumu ıle ıyıce 

~ k ·km eler kapatılmı§ olması lazımdır. Postada olaca gecı 
kabul edilmez. (1156) 1-2085 

Devlet Deıniryollannın yazlık 
tenzilatlı yolcu tarifeleri ı.6.1935 

tarihinden itibaren tatbik 
edilecektir. 

Muallim ve talebelere: 
A tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi veya ma· Umumı b .. . . 

"f id ı rince muııaddak hususi bilumum mekte ve unıvel'&.ıte-

Tahmin edilen bedeli 20.000 lira olan yukarda miktarı 
ve cinsi yazdı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü satm alma komisyonunca 8 temmuz 1935 tarihinde pa· 
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 1500 lirayı havi teklif mektupla
rını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona miiracaat-
Jarı. (1149) l-2027 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 250 
TON DÖKÜM KUMU 

an are e · ··d·· ı · · ıı· profesör aaistCL"l mürebbi, muavın ve mu ur en· Jerın mua ım, ' • . 
Tahmin edilen bedeli 5,000 lira olan yukarda miktarı 

ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü satın alma komisyonunca 8 haziran 1935 tarihinde mü
teahhit namına cumartesi günü -aaat ıs de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 375 lira ve 
Z490 numaralı kanunun Z ve 3 maddelerindeki vesaikJe 
mezkur gün ve saatte komisyona müra:aatlan. (1150) 

b dan birinci teşrin sonuna kadar ve bu mekteblerın 
m~~~ . . 

· ı bi memleketlerdeki aynı mekteblenn talebelerı-talebeJeny e ecne • . 
j tarife ile uzak meıı.aiclere mahaus ten.ıılh ne her ~an umum ~ 

D. D./71 numaralı tarife tizcrinden her 5eyahat~e . yuzde. 50 ten-
. 1 kt Bu tenzilattan istifade etmek ıstıycnlenn, men-rıJat yapr aca ır. . 

sub oldukları mektcb veya üniversitelerden veya Maarıf VeHJe-
. ··d" l"klerindcn muallim kısmında olanların seyahat tmdcn ve mu uru . . ... 

• • e«J içinde tanzim edilmiş bır huvıyet varakasını edılen takvim sen • d'l · f ğ f 
1 b 1 · d keza en rolı: altı ay evci tanıım e ı mış oto ra • ve ta e e erın c ~ • 

. . h ·ı bulurunaları ve bilet alırken ve yoldabılctler Jr bır vesıkayı amı . A 

· · k d iryol memurlarına göstcrmclen lazımdır. kontrol etlılır en em . 
. . · • talebeler de talebe iken aldrkları ves1kala-Mekteblerını bıtı.ren • . 

ld w "ddet içinde bu tenzilattan istıfade ederler. nn muteber o ugu mu 

Umuma mahsus gidiş - dönüş tarifesi: 
T nzilatlı gidiş - dönÜ!J tarifesinin tatbik şartları şöyledir: 

G'd" ~ Dönüıt biletlerinin mcriyct müddetleri, seyahate başlana-
ı ış "' 'hl. .. .. .. sonu - .. den itibaren müteakib ayın aynı tarı ı gununun cagı gun kl .. 

na kadardır Yolcular seyahate başlıyaca arı gu-olan gece yarı111 · . .. . 
nü kendileri tayi!l edecekler ve bunu, biletlerın u.zen~e yazd~ra-
ca.klardır. Yolcular seyahate başlamadan evel tanfcnın . merı~e~ 

'"dd t• dahilinde olmak şartiyle, istedikleri günde bıletlerı~ı 
mu c ı . b. d 1 gı 
alabilirler. Biletin, bir aylık meriyct müddetı ıtmc en ev.e • 
d. - dönüş ücretinin yüzde yirmisi verilmek şartile bu bıle~le~ 
ış . . .. kib a ın aynr tarıhlı ilk müddetin bittiği günden ıtıbaren mutea . ! . . 

gününün sonu olan gece yarısına kadar temdıd edilebılır. (Bu ta· 

rife ey!Ul 935 sonuna kadar uzatılmrştır.) 

Aile biletleri: . 
k. k' 'l 'k gruplar halinde ve gidiş - dönüş şartıle En çok se ız ışı ı . . . 

herhangi iki istasyon arasında 1 haziran 935 tarihınden eylul 935 
ah t edecek ailelere, Samsun - Sıvas mıntaka-aonuna kadar sey a da 

d .. de 60 ve Alaşehir - İzmir - Bandırma mrntakaların 
sın a yuz · k 

.. d 50 teru:ilatlı olan biletlerle diğer mıntakalarda katedıleceı 
yuı c b'I l . il 

f .. e muhtelif nisbetlerde tenzilatlı olan ı et erın c-mesa eye gor b. · · d 
· u t-kil eden yolcuların ırı~ın en retlerınden aynca ve grup -:r . 

d •w 1 · d n yu''zde 20 ücret alınmak suretiyle tenzılat yatam ve ıger erın e 
"f ··re Haydarpaşa _ Ankara arasında se-pdacaktır. Bu tarı eye go .. .. .. . 

d k .1 1 den gidiş _ donuş ucretı olarak-
yahat e ece aı e er I mevki il mevki III mevki 

Beş kişilik bir aile grupundan 9306 6735 4282 

Sekiz kişilik bir aile grupundan 12420 8989 

Samsun _ Ankara mesafesine: 
Dört kişilik bir aile grupunndan 
Yedi kişilik bir aile grupundan 

10125 7345 

13921 10099 

Adana_ Konya mesafesine: 

§716 

4648 

6391 

Uç ki~ilik bir aile grupundan :::: :::: :~:; 
Altı kişilik bir aile grupundan 

D. - ünasebetlerde de ücretler bu derece ucuzdur. kuruş alınır. ıger m . 

ı b ]d k.. - gişemiıden ve diğer mahallerde ıstasyonJastan u a opru 
rxmızdan daha Z'iyade tafsilat alınabilir. 

Bu tenzilatın şartları: 
• una irebileceJı: aktabalar şunlardır: (Karı, koca ve 

Aıle grup g .. ..k b" ··k b b la 
k] ana ve babaları, buyu ana ve uyu a a rı, 

bunların çocu an, . . . da 
k d ı ") Oçtcn beşe kadar her grup ıçın bır ve • torunları ar eş en • • 

1 'k .. 1.k her grup için de iki kadın ve yahut on beı yaşını 
ha faz a ışı ı . . .. bb. .. . ) 

] k Jı: (ev1athk hızmetçı, mure ı, sutnıne 
doldurmamı~ o an er e • • . . 

k t lmaksızın grupa gırebıhrler. akrabalı şar ı o . . l . 
lind abat edecek ailelere, fotoğraflı aıle bılct en Grup ha e sey . "ka 

. k · B un için grupa girecek aile efradının bırer vesı verılece ·tır. un . 
~ · .. Jere verilmesi ıazımdır. Vazıh olmak şartıle fotograflannm gı:re 

grup halinde çıkarılmış küçük krtadaki fotoğraflar da kabul olu-

nabilir. 
Verilecek aile biletlerinin dönüş kısımlarının meriyet müd

detleri biletler üzerine yazdmJacak seyahat gününden başlamak 
ve bunu takib eden ikinci ayın aynı tarihli güı;ı.ünün sonu olan 

yarrsmda bitmek üzere iki aydrr. Bu biletler, bu ilU aylık 
!e:=dct içinde müracaat edilmek vı; gidiş - Dönil§ için verilmit 
olan ücret yekfınunun yüzde 20 ıd tediye edilmek _şartlarilc evelki 
mtiddctin bittiği andan başlamak üzere bir ay daha temdid edile
bilir. Ve yahut bu şartlar dahilinde biletler bidayetcn temdit et· 
tirilmiş olarak da alınabilir. Bıı müddetler içinde seyahat için 

kullanılmıyan dönüş biletleri üzerinde hiç bir hak ve mutal.cbe 

kabul edilmez. Dönüş seyahatine başlandıktan sonra merıyet 

müddetleri biten dönüş biletlerile yolda mecburi aktarma sebeb
Jcrinden başka bir sebeble tevakkuf edilmemek şartiyle biletin 
muteber olduğu istasyona kadar ücret verilmeksizin seyahat edile-

~~ . 
Aile biletlerile aeyahat edenler hem gidişte ve hem de dönüş· 

te katetdilen mesafenin her 500 kilometre ve kesrine mırlrabil bir 

1-2026 

131 KALEM KOOPERATİF EMTİASI 
6 KALEM BOŞ MEVZUAT. 

Tahmini bedeli 697 lira 40 kurus olan yukardaki mık
tan yazılı kooperatif emtia ve mevzuatı Askeri Fabrika· 
lar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 9 Hazi
ran 1935 tarihinde pazar günü saat 14 te açık artırma ile 
satılacaktır. Talipler bu emtia ve bas mevzuatı Küçük 
Yozgat fabrikamızda görebilirler. Listeleri komisyondan 
parasız verilir. Muvakkat teminat olan 52 lira 31 kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1165) 

736 ADET BOŞ UN 
ÇUVALI SATIŞI 

Beherinin muhammen 
bedeli (7) kuruş olan yukar· 
da miktarı yazılı boş çuval 
Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alına komis
yonunca 9 haziran 935 tari
hinde pazar günü saat 15 te 
açık artırma ile satılacaktır. 
Çuvallar her gün umum mü
dürlük daire müdürlüğünde 
görülebiJir. İsteklilerin mu
vakkat teminat olan 387 ku
ruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddeleride ya
zılı vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaat· 
lan. (1162) 1-2057 

İLAN 
Matra imali için lamn ge

len makine ve techizat si • 
pariş edilecektir. Mütehas -

1-2060 

sıs firmaları temsil eden ala· 
kadarların vekaletnameleri .. 
ni hamilen bu husustaki şe
raiti anlamak üzere 6 • ha • 
ziran - 1935 tarihine kadar 
Ankarada Umum Müdürlük 
fen şubesine müracaat et • 
meleri. (1185) 1-2091 

164000 TORBALIK BEZ 
Tahmin edilen bedell 

(60000) liraı olan yukarda 
miktarı ve cinsi yazılı mal· 
zeme Askeri Fabrikalar U
mum müdürlüğü satın alma 
komisponunca 10 haziran 
935 tarihinde pazartesi gü .. 
nü saat 15 te pazarlık ile i
hale edilecektir. Şartname 
(3) lira mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 
( 4250) lira ve 2490 numara
lı kanunun Z ve 3 maddele· 
rindeki vesaikle mezkOr gün 
ve saatte komisyona müra· 
caatları. (1164) 1-2059 

istasyon olmak üzere müteaddit istasyonlarda biletlerinin meriyet 

müddetleri içinde olmak ıartile istedikleri kadar tevakkuf ede· 
bilir. Yolcular, fazla katedilecek mesafeler için umumi tarife üze. 

rinden ücret farkı vermek şartile yol deği~tircbilirler. 

Bir aile biietinde yuılr olan yolcuların aynı sınıfta, aynı ka· 
tarda ve mümkün olduğu kadar da aynı kompartimanda aeyahat 
etmeleri ve ayru istasyonlardan hareket ve aynı istasyonlara mu· 
vasalat eylemeleri şarttır. Bu şartlar dahilinde seyahat etmiyen 
aile efradı bu biletlerle seyahat haklarını kaybederler. 

Bir aile biletine dahil olıtn yolculardan yalnız bir kişi, grupun 
azimet seyahatinden sonra ve yalnu aile bilcainde yazılı gidi§ -
donüı istaıyonJan arasında olmak tartile, merı tarifeye göre, ya-
rım ücretle müteaddit seyahatler yapabilir. 1 - 2043 

İLAN 
Muhammen bedeli 8400 

lira olan 300 ton Fondri ko
ku 9. 6. 1935 pazar günü sa
at 15,30 da kapalı zarf usu· 
lü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenle
rin 630 lirahk muvakkat te
minat ile kanunun tayin et
tiği vesikalan keza kanunun 
4üncü maddesi mucibince 
işe girmeğe kanuni manile
ri bulunmadığına dair be -
yanname ve tekliflerini ay -
m gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 
parasız olarak Ankarada 
Malzeme dairesinden ve 
Haydarpaaşda tesellüm ve 
sevk müdürlüğünden alma· 
bilir. (l 175) 1-2083 

SATILIK ARSA 

Yenişehirde Selanik cad· 
desinde Devlet dairelerine 
yakın ve yfil<sek bir yerde 24 
metre cepheli, geniş bir ar
sa satılıktır. İsteklilerin Pos
ta T. T. U. M. ğü veznedarı 
Şakire müracaatları. 

1-2023 

ı;--- lmtıyaz sah ibi ve Baş.mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

1 Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı lşleıi MUdürü Naııı hl 

BAYDA~ 

Çankm caddesi cıvarı ııJ a 

VluJJ Baıınıevindı basılır 'Ş· 1 

t~. 
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Maliye Vek~aletinden: 
1} Eksiltmeye konulan iş (Ankarada Yenişehir devlet 

mahallesinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü binası, bina 
inşaatı her türlü tesisatı beraber) 

Bina ve tesisatın keşif bedeli (476824 lira 51 kuruştur.) 
2) Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır .. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, silsilei f iat cetveli 
G) II adet plan 
H) Fenni şartname 
tstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 23 lira 84 kuruş 

bedel mukabilinde Maliye Vekaleti milli emlak müdürlü
ğünden alabilirler. 

3) Eksiltme 12 • haziran - 935 tarihinde çarşamba gü
nü saat 15 te Maliye Vekaleti emlak müdürlüğünde ya • 
pdacaktır. 

4) Eksiltme kapalı .zarf usuliyle yapılacaktır. 
5) Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 22822 lira 98 

kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi Hizımdır. 

Eksiltmeye en az bir parçada (300000) liralık birinci 
nevi idare binası yapmış olduğuna dair Nafıa Vekaletin -
den vesika alanlar girebilirler. 

6) Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar Maliye Vekaleti milll emlak 
müdürlüğünde kurulan eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka -
bul edilmez. (1172) 1-2084 
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1 Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
i s 
1 Alma Komisyonu ilanları i 
' ~ 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri için 
Cinsi Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 

Kilo Lira Lira Ku 
Ekmek 80,000 7200 540 

Kapalı zarf usulile bir şartnamede 
Koyun eti 15.000 4875 363 63 

Açık eksiltme suretile bir şartnamede 
Cinsi Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 

Kilo Lira Lira ku 
Sade y<.?Jı 3200 2720 204 
Zeytin yağı 1000 500 37 50 

3220 241 50 

Açık eksiltme suretile bir şartnamede 
ıYeşil Ayşe K. fasulyesi 2500 • 

= barbunya = 100() 
=çalı ... 1000 

Patlıcan 2000 
Dolmahk biber 500 

Kırmızı domates 2500 1563 50 . 117 27 

Sakız kabağı 800 

Taze bakla 600 

Ispanak 1500 

Taze bamya 400 

Patates 1200 

Sovan 2500 

Açık eksiltme suretile hır şartnamede 

Yukarda cins ve miktarla_rı yazılı mevaddı iaşe dört 
şartnamede ekmek kapalı zarf, diğerleri açık eksiltme su- · 
retile 10. 6. 935 perşembe günü kapalı zarf tam saat 14 te 
diğerleri on beş - on yediye kadar satm alınacaktır. Mu
hammen fiatları ile ilk teminat akçeleri ayrı, ayrı hizala
rında gösterilmiştir. İstekliler teminat akçelerini Kırık
kale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak vakti 
muayyeninde mektep Sa. Al. komisyonuna müracaatları. 

(1081 1--1897 

·l LAN 

İstanbul kumandanlığına 
bağlı Anadolu ve Rumeli ci-
hetindeki birliklerin senelik 
ekmek erazk ve yem nakli
yatı olan 8578 tondan iba
ret nakliyatı 15 haziran 935 
cumartesi gtinü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuş tahmin edilen bedel 

20963 lira 70 kuruş olup ilk 
teminatı 1573 liradır. Şart
namesi Fındıklıdaki satın 

alma komisyonundan alına· 
bilir eksiltmeye girecekle
rin vakti muayyeninden bir 
saat eveline kadar teklif 
mektuplarım Fındıklı İstan
bul kumandanlığı satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(1181) 1--2087 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası si
cilli ticaret bürosundan : 

Sicilli Ticaretin 192 numarasında müseccel bulunan 
Ankara çimentoları Türk anonim şirketinin 27.1.1935 ta
rihli alelade ve 21 nisan 1935 tarihli fevkalade içtimalarına 
ait zabıtnamelerin 20.5.935 tarihinde tescil edildiği ilan o-
lunur. 1--2021 

ULUS ~5 MAYIS 1935 CUMARTMl 

Saçları 
Dökülenler 

Komojeo Kanzulı 

Saç El{siri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Ko
mojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat ma-
2-azalarmchı hnlunur. 

LİNİMANTOL KANZUK : 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

İLAN 

253,000 kilo koyun eti 2 
haziran 1935 pazar gü
nü saat on beşte ka
palı zarf ile alınacaktır. 

Tahmin bedeli 116.380 lira
dır. Şartnamesi 582 kuruş 
mukabilinde alınabilir. İs
teklilerin 7069 lira ilk te
minat mektubu veya mak
buzlarile teklif mektub
larını belli saatten bir saat 
evel Tophanede satınalma 

komisyonuna vermeleri. 
(2556) 

167.000 kilo sığır eti 2 

haziran 935 pazar günü sa
at 15,30 da kapalı zarfla alı
nacaktır. Tahmin bedeli 56 
780 liradır. Şartnamesi 284 
kuruş mukabilinde alınabi
lir. İsteklilerin 4089 lira 
ilk teminat mektubu ve· 
ya makbuzlarile tekliflerini 
belli saatten bir saat evel 
Tophanede satınalma ko
misyonuna vermeleri. 
(2557) ı ·-- 1927 

İLAN 

73000 kilo süt 66500 kilo 
yoğurt 13 - haziran - 935 per
şembe günü saat 15,30 da 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 19400 lira -
drr. İsteklilerin şartnamesi· 
ni görmek üzere her gün öğ· 
leden evvel ve eksiltmeye 
gireceklerin 1455 liralık ilk 
teminat mektup veya mak • 
buzlariyle teklif mektupla
rını belli saatten bir saat ev
el Topanede satmalma ko
misyonuna vermeleri. (2816 
• 1183) 1-2088 

KİRALIK DAİRE 

Çankırı caddesinda Kamber 
apartmanı altındaki mağaza ve 
arkasında bahçe ve içinde hali· 
aiyle haziranın birinci gününden 
itibaren kirahk olduğu ilin olu· 
nur. Apartmanındaki kapıcıya 

müracaat olunacaktır. üstünde 
boş bir daire de vardır. 

KİRALIK EV 
Y eııişehir inkılap sokak 

No. 12. altındaki eve müra-
caat. ı~2oso 

insafsızca tecrübeler 
otomobilleri eskitti ... 

Fakat 
Seksen kilometre sürat... sonra birden 

fren; .. Goodyear tecrübe otomobilleri gece 
ve gündüz bu çılgınca tecrübelere devam et
tiler. Frenler sekiz saatte bir yanıyordu. 
Tecrübe otomobilleri parçalandı, fakat neti
ce itibariyle, % 43 daha fazla aşınma ömrü 
olan "G - 3,, lastiği bulundu. 

Yeni fazla süratli otomobiller, anlaşd -
mıyan sebeblerden BÜTÜN MARKA las
tikleri çok çabuk aşındırıyordu. Bu arıza -
nm sebebini ilk defa Goodyear keşfetti ve 
yalnız Goodyear, bu arızayı ortadan kaldır· 
mak çaresini buldu. 

Goodyear "G • 3" yeni otomobillerde ça
buk aşınma ·arızasını ortadan kaldıran ilk ve 
yegane 13.stiktir. 

"G • 3" lastiğinde yere temas eden ta • 
ban kısmı daha geniş, daha kalındır. Kenar· 
!ardaki iki dairevi çizgi daha geniştir. Orta
daki baklalar daha küçük, daha sıktır. 
Lastik daha az patinaj yapar. Daha emni • 
yetlidir. Aşınma ömrü o/o 43 daha uzundur • 

Yeni lastik bez kısmı ağır işlere malı • 
sus Goodyear Supertwist ipliklerinden ya • 
pılmıştır. Fevkalade sağlamdır. Tel veya tır· 
nak kısmı azami derecede mukavim ve sağ
lamdır. 

Bu yeni harikulade 13.stiği Goodyear 
acentamzda tetkik ediniz. Bütün emsalsız 
evsafına rağmen fiyatı değişmemiştir. 
Yapılış fiyatı çok daha fazladır, fakat. ... Size 
satış fiyatı değişmemiştir. 1-2092 

'1illi i\liiclaf aa Vekaleti 
Satınalma Komisyonu 

tlanlan 

İLAN 

,, 

Hiçbir zaman arıza göstermedi! 
Yıpratıcı tecrübeler % 43 daha 
fazla aşınma ömürü olan 
yeni bir lastiği doğındu. 

•• •• 
BUYUK 

1 - Bitlis Garnizonu için 
170,000 kilo fabrika unu ka
palı ,zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

Tayyare Piyangosu 

2 - İhalesi 12 haziran 935 
çarşamba günü saat 15 de 
Bitlis'de Alay Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen fiatı 
20,400 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek 
için her gün eksiltmeye gi
receklerin teklif mektupla
rını ihale saatından evvel 
Bitlis'de Satın alma komis
yonuna vermeleri. (1184) 

1-· 2089 

Ooktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGt VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altmtaş sokak No: 5 

Hastalarını her gün 9-13 
ve 1!;-20 ve kachr l:ahul eder 

Binlerce ~inin yüzünü güldürdil 
. 2 inci keşide 11 HAZİRAN 935 tedir 

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

"20.000,, liralık bir mükafat vardır ... 

Polatlı Belediye Reisliğinden: 
677 lira 90 kuruş bedeli keşfi, mevcut proje ve §artna· 

mesine göre bir genel hela yaptırılacaktır. 22.5.935 günle
mecinden 6.6.935 günlemecine kadar 15 gün süre ile açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhale saat tamam 15 tedir. İs
teklilerin 50 lira 82 kuruş teminat akçesiyle yazılan gün 
ve saatte Polatlı şarbayhğına baş vurmaları. (1163) 

1-2058 

•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • = 3 
--~ Sablık arsalar 1 = Y enişehirde, Havuzbaşında, Milli Müdafaa cad- ~ 
E desi üzerinde ev ve apartman yapılabilecek büyük, = 
~ küçük arsalar satılıktır. Talip olanların (2395) nu - S 
;;; maraya telefon etmeleri rica olunur. g 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rııııınıimııınııııım11111nııf 1r = 

1 SİNEMALAR 1 
f YENi 1 rlU GECE 

Beyaz perdenin en büyük yıldızı Greta 
Garbonun temsil ettiği 

ÇALINMIŞ AŞK 
. Pirandello'nun ölmez şaheserinden 

Aynca: C.H.P. Dördüncü Bilyiik ku
rultayına ait intibalar 

BUGUN BU GECE 1 KULÜP) 

ayrıca: 

Büyük kahkaha filmi 

Çöl Arkadaşları 

C.H.P. Dördüncü büyük 

kurultayına ait intibalar 


