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Dil işleri. 

Kılavuz için dersler 
-17-

Taahhüt etmek= ı ·--Yükenmck 2 • iiatenmeli, UstUne almak 
Taahhütlü = bağıtlı 

Müteahhid = U stend 
lılüteahhitlik = iistencilik 
Taahhüt = ı · yüken 2 • üsten 

Büyük Britanya Dış işler Bakanı, lngilterenln "Avrupa.,tla 
rbi~ bir yeni y ii k e n altına girmelr lilırinde olmadığını açık· ,a söylemiştir. 

Siz bu sözünüzle, bütün ulusa karşı, ağır bir y Ü k en altına 

girdiğinizi dii§ünüyor musunuz? 

Harb sonrasındanberi y Ü k en d iğim iz bütün dostluk· 
/ara bağlı ve bayrı kaldık. 

Dün gazeteye b a ğ ı t 1 ı bir mektub yolladık. 
Arkadaşım harb gereçleri üs t en c i 1 iği edeı, 

Sü Bakanlığı ü s t e n c i J e r i n d e n biri, dün gö~et a]. 
tına alınmıştır. 

Üstendiğini z (üstünüze aldığınız) bu işi tam zama
nında yapmalısınız. 

Bu misallerde geçen yeni kelimelerı 
Gözet = nezaret 

Gereç = malzeme 
Bayn = sadık 

Bayrılık = sadakat 
~*~ 

İade = gcrit, geri verme, geri çevirme 
İade etmek = geritmek, geri vermek, geri çevirmek 
İadeli = geritli 
1 adei afiyet etmek = onalmak 
İadeten takdim etmek = geri sunmak 

Bu mağazada hiç bir satılmış mal için geri t kabul edil· 
rnez. 

Dün aldığım çantayı bugün geri 
Hakkımda söylenen bu ağır sözü, 

g e r i t m e k isterim. 

verdim. 
herkesin karşısında, 

Hastalığınızı haber alarak üzüldüm. Pek yakında ona J. 
m a n ı z ı dilerim. 

lstanbul tüze sarayının son bitiğinizle yollamış oldulunuz 
planlar dünkü posta ile g e r is un u 1 m u ş t ur. 

Bu örneklerde geçen yeni kelime: 
Tezkere = bitik 

Leh = yana 

Lehte olmak = yana olmak 
Lehinde söylemek = eyiliğinc soyıemek 
Lehte söylemek = yana söylemek 
Lehtar = yanat 
Aleyh = karşı 

Aleyhte olmak = karşı olmak 
Aleyhte söylemek = karşı söylemek 
Aleyhinde söylemek = kötülüğüne söylemeli 
Aleyhtar = karşın 

işte en güç kullanabileceğinizi sandığınız kelimeler •• Fakat 
B§ağıdaki misaller, küçük bir dil alışıklığı ile, ,bu sözlerin türk 
cümleleri içinde ne güzel kaynayabileceğini gösterir. 

Bu özgeden yana olanlar eJlerini kaldırsınlar. 
Bu özgeye le a r ş ı olanlar ellerini kaldırsınlar. 
Kazanç vergisi için öne sürdüğünüz dcğişkelerden yana 

4eğilim. 

Kürsüde her ·zaman benim fikirlerime kar ş 1 söylüyor
sunuz. 

Ne her zaman körü körüne y a n a t 1 ık , ne de gelişi gü
~el karşın 1 ık ediniz: Kanağatmızın doğrusuna gidiniz. 

Bir düziye herkesin k ö t ü 1 ü ğ ü n e s ö y 1 em ek , her
kesi düşman edinmekrir. 

1 y i 1 iğe s ö y li y e n , kaybetmez. 
Size o kadar düşman sandığınız Ahmed, dün akşam bir top· 

lantıda boyuna i y i 1 i ğ i n i z e s ö y I e d i . 
Bu meselede size karşını m. 
Ö?crenizden yana 3, özgenize karşı 2 kişi ~ıktı. 
Dünkü toplantıda dilergenizin yana t 1 arı azınlıkta 

kaldılar. 

Bu örnekte geçen yeni kelimeler: 
T akdir = dilerge 
Ekalliyet = azmhk 

• 
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IST ANBUL TELEFONLARI ..... 

Güney amerikalı gazete
ciler İstanbulu geziyorlar 

lstanbul, 25 - Basın geneldi
rektörlüğünün konuğu olarak 
memleketimize gelen Güney A
merikalı gazeteciler bugün Ar a
kademisini, lstanbuldaki eski türk 
sanat eserlerini, vakıflar müzesi
ni, Süleymaniye camisini gezmiş
lerdir. Kendilerine türk sanatrnrn 
karakteristliği anlatılmıştır. 

Akademide konuklarımıza bu
günkü türk kültür ~lışması göste
rildi. Türk,· resim, mimari, beykel
t1raşçılığ1, bezekçi/iği anlatıldı. 
Konuklar atölyelerde çallşan er
kek, kız ta/be ile tamşmışlar ve 
eserlerini incelemişlerdir. 

Bizans mimarisiyle kıyaslama
ya imkan vermek için konuklar 
Kariye camiine götürüldüler ve 
mozayık.Jar üzerinde gereken izah
lar verildi. Bu akşam lstanbulda 
Park otelindeki suvarede gazete
cilerle tamşacaklardır. içlerinden 
birçok diplomat ve bir de dış işler 
bakanı olan gazeteci konukları
mız 1stanbuldaki iki günlük araş
tırmalarından çok Jıoşnuddurlar. 
En çok lstanbulun ıarihiğ ve ta
biiğ güzelliklerinin ve memleke
tin birçok köşesinde gördükleri 
türk kültürünün geli§mesinin hay
ranıdırlar. Konuklar yarın Topka
pı sarayım, Ayasofyayı ve vakit 
olursa üniversiteyi gezeceklerdir. 

İstanbuldan gönderilen 
çilekler 

lstanbul, 25 - Er Frans ls
tanbuldan yabancı memleketlere 
gönderilecek çilekler için tarif esi
ni yüzde elli inilirmi tir. Parise 
kadar bir kilo çilek yeni tarile ile 
92.S kuruşa gönderilecek ve orada 
22 lranga satilacaktır. Uçaklar bir 
uçuşta 600 kilo çilek yüklenmekte
dir. 

Yalovanm planı 
lstanbul, 25 - Yalovada bü

yük otelin yapılmasına başlandı. 
Yalovanıa planmı hazulıyacak bir 
uzman Prost ile yardımcısı Yalo
vaya gittiler. 

Gümrüksüz bir otomobil 
lstanbul. 25 - Gümrüksüz o

larak memlekete sokulan bir oto
mobil kanuna uygun olmadan bir 
başkasma satılırken yakalanmış
tır. 

Karaya oturan vapur 
kurtarılamadı 

lstanbul, 25 - Evelki gece Yeşil 
köy feneri önünde karaya oturan 
Palyaço adlı İtalyan vapuru hala 
kurtar:1lamamıştır. 

Atatürk köprüsü 
lstanbul, 25 - Atatürk köprü

sü 1.690.847 lira ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

General Kondilis Metak

ANKARA RADYOSU 

sası dava etti 
lstanbul, 25 - A tina'dan bil

riliyor: Hükümet adayı eski deniz 
bakanı Haci Kiryako ayrrşıklar 

A!!!!!!'!'!'!"~~~~----~!:"!!""'-~~~ ...... ~~~!'""""!""'~~~~~!!!!'!~.....ı!!-~ seçime girmezlerse adaylıktan çı-
2o.oo - Meşhur pehlivanlarımız karılmasını istemiştir. 

19,30 - Ziraat Vekaleti saati 
19.40 - Musiki : 
Chopin Andante Spianato ve Polo

uisc mi bemol. 
Piano: Ferhunde Ulvi 

Ankara 

20.10 - Musiki: General Kondilis gazetecilere 
Chopin Etüdler ayrışıkların patırdılarımn hükü-

,, valslar meti fikirlerinden alıkoyamıyaca-
Piano: Ferhunde Ulvi ğmı söylemiş ve azının başlangı-
20.30 - Dans musikisi cında yazdığı yazılardan dolayı 
20.:50 - Haberler. general Metaksası dava etmiştir. 

Birası Hakikiğ 

u y u K L A R 
Tecim ve endüstri 

kurultayı 
Tecim ve endüstri odalan ku

rultayı dün öğleden önce ikinci ge
nel topla.obsım yapmıı ve de -
nizyolları itletme ka.ıuınunun 12 
inci maddesine göre üç yıl için üç 
uzman olarak B. Hasan Sabri'yi. 
Antalya ambarı iyelerin' den B. 
Mehmed'i ve B. Suad Karaosmam 
seçmiş ve tecim borsaları ile de -
niz ürünleri komisyonunun rapot 
lan kabul cdilmittir. 

Genel kurul öğleden sonra sa· 
at 16 da tekrar toplanacaktır. 

Bir yurd everlik .. '-'. 
ornegı 

Ankara tüccarlarından 8. Veh
bi Koç. Türk Hava Kurumu'na 
5000 lira vererek "hava tehlike -
aini bilen üye,, yazılmııtır. Ku -
nım özel madalyasını armağan et
meğe karar verdiği bu özveren . 
yurddap, yürekten teıekkür et -
mektedir. 

Halk.evinde lionser 
Cumur Başkanlığı filarmonik 

orkestrası bu akşam saat 20,30 da 
Halkevi salonunda bir konser ve· 
recektir. Profesör Fon Şnaydel'in 
yönetimi altında cumagünü müz·k 
öğretmen okulunda \ierilen ve çol< 
beğenilen konser programı tek -
rarlanacaktır. Girme serbesttir, 
herkes gelebilir. 

PROGRAM 
l - Beethovcn - Kori olan 

uvertür. 
2- J. S. Bach - Reminör ke

man konsertosu. 
Solist: Necdet Remzi Atak 
3 - Ravel - Süvit: Couperin 

mezarı. 

4 - Hayda - Kraliçe Senf~ 
nısı. 

S - Brabms - Macar danda
n No. VI. V. 

~~------·~----~~ 

Her gün beş kelime 
(Başı 1 incı sayıfada) 

Örnekler: 1 • Bükrq göriiı
melerinden .oma- 2 • Bıı 
İf için daha hiç bir göriifü· 
de btilunmculık. 

:e. - Münakata = Aytı§ma 
Ômek: Bu iki adam ara· 
sında her aytışma, kaıJgaya 
varır. 

Münak.QfO etmek = Aytq. 
mak 

.>. - Tea.tiyi efkar etmek = Oy
latmak 
T eatii el kar = OylCJ§ma 
Ôrnek: Uzun uzadıya oy. 
IQfmadan aonra, utediğiniz 
gibi karar verebildik. 

4. - Efkarı umumiye = Kamoy 
(kamuğ oydan) 
Ôrnek: Almanyanın silah
lanma clarıasında lngiltere 
kamoyu ikiye ayrılmıfltr. 

5. - Basiret - Ôngörü 
Ôrnek: insan hiç bir İ§te 
öngörüsünü kaybetme·meJi .• 

Not : Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin osmanlı
calan lruHamlmamas rm rica ede
raz. 

Camuriyet ve k1rallık yantaz
larınm aytışması artmıştrr. Her 
yerde büyük bir sinirlilik vardır. 

Yunan gençliği ve 
cumuriyet 

İstanbul, 25 - A tina·dan bil
diriliyor: Cumuriyet rejimini ko
rumak igin üniversite ta/besi im
zaladıklarr bir kararı Jıükümete 
vermişlerdir. 

K~tl."i\lllT AYDA 
Dün Hasan Saka'nın başkanlı

ğmda toplanan Kamutay 1935 
u.ypa büdcesinin göriifülmıesine 
devam etmİ§tir. Uk olarak Sıhat 
ye sosyal yardun bakanlığı büdce .. 
si görütülmüt ve ondan sonra eko
nomi, kültür, larım ve sü bakan .. 
bğı ka~ hava, deniz büdceleriyle 
Harta Genel Direktörlüğü ve Süel 
Fabrikaları büdceleri görüşülmüş 
ve onaylanmıştır. 

1935 yılı saypalan kar.şıhğı o.ı 
larak aıhat ve sosyal yardım ha • 
kanlığına 4..820.587, Ekonomi ba
lığına 8.716.208, kültür bakanlı • 
ğma 9.058.540, Bayındırlık ha • 
kanlığına 12.440.005, Tarım ~a • 
lauılığma 5.079.201, Sü bakanlığı 
kara kısmı 44.130.678, hava kısmı 
4.362.270, deniz kısmı 4.198.2741 

lira kabaJ ediJmiıtir. Süel Fahri• 
katar için verilen aynmı 3.206.155 
Harita Genel Direkt.örtüğü için 
614.321 liradır. .Kamutay yarın 
toplanacaktır. 

İsveç elçiliğinde 
Prense• İngrid'in eYlenmesi do• 

layısiyle İsveç Elçisi B. Vinter, Js .. 
veç elçiliğinde bir öğle töleni ver. 
miştir. Şölende Dq Bakanlığı Ve-o 
kili Şükrü Kaya, Finans Bakanı 
B. Fuad Ağralı, Afganistan Bil• 
yük Elçisi Sultan Ahmed Han, Dıı 
isler Genel Sekreteri Bay Numan 
Menemencioğlu hazır bulunmu~ 
lardır. 

~~------·~---------
Bugünkü sayıil112da g& 
çen kılavuz kelimeleri 
Anıt = Abide 

Asha,kan = Reis Vekili 

Atamak c:::: Tayin etmek 

Ayırım =: Tahsisat 

Aytar = Muhabir 

Basın = Matbuat 

Birge c=: Müşterek 

Dilerge c::::o Takrir 

Finans = Maliye 

Gelişim -= t okişaf 
Güzcyinde = Sayesin~ 

Kotarmak =: Halletmek 
Kurul = Heyet 
Onaylamak -= Tasdik edilmeli 
Örgüt = TeıkiUıt 
Saptamak -= Tesbit eunek 
Saypa = Masraf 
Sosyal = lçtimaY 
Süel = Askeri 

Şölen = Ziyafet 
Tarım = Ziraat 
Tüze Bakanlığı = Adliye Veklleı! 
Yadarınma -= Ademi müdahalı 
Vönetger = Müsteşar 

~------··...-----~ 

Dil Iulavuzu 
üLKünün 

27 inci sayısında toplu olaral( 
çıkmıştır. Büyük dil devriminde. 
ki ödevini yerine getiren ÜLKÜ'• 
nün yıllığı eskiden olduğu gibt 
gene 250 kuruştur. Ulus basım 
evinde abone yazılmaktadır. 

~ Tuna Caddesinde N o 4 ~ 
Mükemmel bir ev. Mobilyc-

~ ı· b·ı . B' ~ ~ ı vey a mo ı yesız. ır sene ve-
ya daha uzun mü9detle kira· 
hktrr. Yukarıki adrese müra· 
caat. 

TüRK 
ÇOCUKLARI 

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

Bira Zevkini Verir 
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Birinci Basın Kurultayı d··n açddı. 
"' f lerini içten ye rararbkla taldbet • 

mit •e bimt ......ı imit aibi, o 
DUD ~ anlewaJa s•'lflllıt 
arkadqlar, me=Wretia • auik 
•e çetin bir müdafaa vui1etini lJ.i 
ce bilirler ve.,..._ memlekete ace· 
.ı atretmek için b~ bir ana 
ve pyret a&terirlene. ha bl,uk 
meaeı.,i yekm bir amencla laal • 
letmek çareleri kola1latımt olur. 
Fena prtlar ve çetin hadiselerden 
uğrqa, uirafa kurtardıimm Tür
kiye'yi, han tehlikesi karfııında 
kafi derecede ve az zamanda tec • 

~ Ac.drk aiti ,_,.,. 

(Bqı ı lacl uyıfada al, • bekin ancı abla elinbde • 
.., bmet mini, Kumla,. .... • clir, .... Ülam7Gl'US, .. iddia edi • 
11111m B. a..- w Parti G...a pra ki ,ardm ileri siditi parti· 
Seluetımlae lmraltaJID .,... .. nla si.titi ıoladar. • 
bailıbldamu Pm•ak bere bir Bizim çizdiiünl• ıiptl TOi en 
telaraf okundu•• kabul edildi. ~~lna yoldur. Bunların bqmda 

Propama ıöre, itbirliti, kiJt1r 111 •h1ik, JUl'UeYerlik de bizimle 
•e ertik komiafonlan için MÇİID beraber olunca bizim ana dütün-
yapılma11 ıereldyordu. Sekreter cmnizia müttsek malıma olma 
Bay Faik Reıid, komisyon n,.eleri maıma hiç bir mani blmes. Zan-
için verilen dil-.eleri okudu n netmem ki hiç bir pzeteci arka • 
üç komiıyonda çalıpcak arbdu· ~ Parti anaçiqilerini anla111ta 
lar ıu suretle ayrıldı: ızden ayrı kalun !,, demiftir. 

Partimizin ıenel sekreteri d.A· 
Komüyonlar aeler ayrılırken fUDlan ilive et • 

mittirı 
KtJltOt Komisyonu: 

Bqkan: Aıım Uı (Yakıt) 
Raportör: tbrebkn Necmi Dilmea 

(Türk Dili Arattınaa Kuramu) 
Kitib: Nureddin Artan (Ulua) 

U yeler: thlan (Talim Terbiye reisi), 
Nasuhi Eıad Baydar (Ulm), Puıl Ah
med, Kemal Salih (Cumuriyet), Repd 
Nuri (Maarif ıenel enapektörll), Ah
med Halid, Ercilmead Ekrem (Cuma
riyet), Ziya Çalık (Kon,.), Burhan 
Cahid (Köroilu), Sedat Slmaft, Ruim 
Uı (Haber), Nusret K6ymen (Olldl) • 

M•alelr Komiqoau: 

8 .. h r Zi)'a anı.er Bdll, 
Raport6r: Nqid Ulul, 
ltltib: Avni (Aqam). 
Uyeler: Mecdi S. Sayman (Ta). 

Kerami (Gazeteciler birlili), Mekld 
Said (Cumuriyet), Celal Dawd (il•• 
ahhihler mfimeuill), Tabir Karautu 
(Zonguldak), Kenan Alııaum (Bahire• 
lir), Neaneddin (Malatya), BiW (Haf· 
ta), Muu Atq, Omer Nakib. 

J pitlill komiqoou: 

Batkan: Haydar RUftl 
Raport6r: Refik Abmecl 
Kltib: Puad (Cumurlyet) 

Uyeler: Abdll.W. Akaglndtlz, Fe
rid Celal, llunffak (Ajana), Ali Na
ci (Tan), Dnm Şlnlli (Akfam), Yu. 
•f Ziya (Akbaba), Süreyya Örge EY. 
ren, Omer Aıım Aboy (Oui Allteb), 
Paruk ŞUkril Yenel (Bül,elalr), 011· 
tekin Arda (Trakya), AH Rua Ollr .. 
toy (ltaradenis). 

VyelM C. il. Plll"fÜlnfN 

.;eçimden aonra kurultay u,... 
t..i daiıldılar. 

Oileclen aonra saat 14,30 da, 
~.....- aereiince. 17.ı. ..... 
temizde toplaİI~ ft hep Wrlik-
~ çıkip Atatiirk andma çala ko
JUak. türk bummm en Büyüje 
•1plannı auadular. Bu çelenk 
konularkea Wr Wafar ela erkbı::~ 
marşım pldı. Buradan aJnlan 
l1eler ı•• ho heraw olarak 
Parti merkezine sittiler Parti Ge
Del Sekreteri k•diJeriıd bir llJ 
~vle b11ıladı. 

B. R. P•r'ln "8ylen 

B. Receb Pebr 1.ı çailarda 
balhbk •• birlUd..U. aönül ıinii· 
le, kafa kafap, can cana, bat ı.. 
ta olmak aaretlerinde ıöriilclüiü· 
Dii aiyledikten eomaı "Bilt.ün bu 
Wrlik de herteJclen enel bir ina· 
Dil birlitl olmalıdır. Her ferdin 
badiaine ı&re bir kel dütünceai 
olaWlir. Fakat lla tlifüaceleria bir 
.... 1nr ..... düt&niite baib ol -
nılNı iktaa ed•. Ba pnel diifO

lllfUa ana çistileftnin • d:: ..... :· 

" Sah aünü müaid bir saatte 
dturcluiam k6yde, köJ kahvesin-

e toplanalım. Orada aoracaima 
auallere, zihninizin takıldıiı dü • 
tüncelere cenb vermeie hazır hu
hmacatım. Mlfterek inanıt. kar • 
tılıldı kOD1lfllla yeni pJ'Oll'UlllDU 
zm tatbikinde bizi LL.!L.!.....!-• 
baihfacakbr. Ull"IUlrllU ... 

Türk ----n · · ___ ,_ -:leriml .-..ennı lsa& .... 
•" e Hlimlanm. Eli • • el-
1 •• d erımı 
erına • Jirelimi JiireX.:.J•de 

hiaaetmenbi dil • ·--enm.,, 
01elerden Kuran ıaze • 

t-' Yam ....... Direkt&ii Ba 
Refik Ahmet Snenıil, bu söz~ 
l•den duJcluia MYinci bildirerek 
Anbradan aJn olmak üdntilü
aG ..,... arbdatlarm ela her -
man alnGlle Anlrara,a baib kal· 
dddanm " timdi de R fınattaa 
fa1clalanarak hGldimet merkezin. 
de bahmmaktan bü;rük bir aYk 
du1claldanm anlattı. 

Parti Genel merkezinde ku • 
rulta1 Gyelerine küçük bir andaç 
olmak llaere lberinde Receb Peker 
imuu bulum bir Parti pJ'Oll'& • 
mı •• t&dlll Ymilmittir. 

Kanıltay n,.elsi, parti merk• 
sinden ayrıldıktan tonra Kamu • 
tay lmrajmı, Cammi,.t M•ka. 
Tar1111 w it Benblanm pzdikten 
aoma otomoblllen binsek Serıl 
.mı, Halknini Ni.,_.. Mata • 
nini, lamel ..... im ~ • 
Dil, Saibk Emtitllerini 18rdül• 
ve oradan Ç".almya'ya sici_. 
Cumnr Bafkanlıla klfldlnü ıes • 
dlld. IOIU'& aa.ı.an ismet lnl
ni'nCID .... si.terek kart bıraktı 
1ar. aa,.ıece, buaünkü ,._. 
prolfl'UIU bitirilmit oldu. 

Bu •bah iç komiayon, iç 8a • 
kanbiında aın aın ~ _. 
lanarak akpma kadar hamrlanan 
rapor ve projeler iiaeriade _...... 
c:elder ft ~ yanD ...... • • 
at 10 da ft 611.._..,. ıl.IO• 
toplanarak IOD kararlanmi al&IJk • 
tan sonra dafdacakbr· y_.. ak • 
fUll kurultaJ 1yet.l ~ iv 
Babnbtı tarafıildaa phir lokeno 
tunula bir ..... , ........... 
cektir. 

t 
biz etmemek yüzünden tehlikeye 
maruz bulundurmamahyız. Buna 
anlamak ye anlatmaya çabıma '; 
birinci derecede, matbuatımızın 
vazifesidir. Şimdi ppacaiuna 
19y, böyle bir hava m...lesinin or· 
tada oldupu söylemek •• bunu 
biltiin vatandqlara anlatarak 
kendiliklerinden yardım etmele • 
rini bir vazife aydırmaya, yaf -
maya ye anlatmaya çaiqınaktır. 
Herbirimiz. kendimiz, ailemiz •• 
nnahitimizdeki arbdqlanmız, 
tGrk ha•• kurumuna az yeya çok 
herhanıi bir yardımı yapıp yap -
madıpnısı sormaya cesaret eder
sek, bütibı memleketin hu mesel• 
ye ilsiıinl kaklfJ!lirmİf, yayauf ft 
ittifade olun•cak, verimli bir hale 
getirmit olacatız. ıuetelerimbin 
bilbaua dikkatini çekmek Utedi· 
lim ıudur: biittin dünJUUD 1nqlln 
uirafblı 191, hava tehlikelerine 
kartı tedbir bulmaktır· Bu bir fan· 
tul delildir, bu bir ciddii mesele
dir bir tehlikedir. Onun için bu· , . 
1111 prek fennii taraflannı. ıer
nyual taraflarmı biiJiik bir alaka 
ile takib etmelillnis. Ve memleke
tin her tarafına bana apetmelili· 
nis. Sizin içiıüzde ayle Jubek talı 
ıiyetler nrdD' ki, .. dewletin eko
nomik yeya aiiel, bqlıca metelele-
rini hiç olma•• benim kadar hl • 
lirler. Eter bunu da bir mesele o -
tarak elinize alaanıs, az zamanda ...... ~·.... Ba m.-ieit lailletmeilOla 
lban olan teclMrleri ft adm•İ, 
benden daha bl ntandatlara tel-
kin edecek metldde buhamjor 
sunuz. Hava telalikesinl wı-ı-i 
~ ... tehlikeslal• -
olclutmm .. taadaflara anlatmak 
.................... teblikeehw 
..,.. konJmD8ll iobı lbaa ..
teclbsirlerl aaııd• ntaadatlar 
arumda ,..,...,. çallfPIAk. --
idi ılsin baflıca ..-tmadır • .,. 
ni samı•da içiade halan..,_. 
her tflrlil ~ ,...m.ı u., deY· 
let " miUetla e1Wrli1i1le ha teh· 
l~ 1-taraf l6la çal'l"'ısma 
yard• .-.. ..,Jdlnde •• aa.. 
Yilade ....... ı•....._ 

Topla+ .. memleht isin 
faydalı ye ha~ hir fmat telak • 
ki ............... yapecalı . 
.... ha,.-.tl•. elMrlili ....... 
wnw.wst daha lJI tUnrarak .._ 
ha , ..... Wr ~· ... ..., • 
br. 

Kamflm ki MltliD çalqmalan • 
DiZ ara1ında Tlrld~ -~ ~ 
lu-iae ........ oldalan* birinci 
..... ı. olarak ele ,...,.....,. -
(Slireldl allntlv>· 

• .,,,. ..... ·--..,. 5 .... 

denleri •nı n anıl ile ..ıımt.. nfll bir erdtin tap="• 1bm aeJea 
nm. blitellrl laenls t.a elde M ımlftlr. 

TaHmlMm •• iatibcladm, lra- Bu 1aı4lır bl,tlk bir toraftll, "8 ka«lar 
ranlık demlerinde .. ela olaa, • ytlklelJ bir wcreflll. tapyıc:m olu .... 
ima aydmbk veren, ilk türk bum- lerin bqlnkö Tlddye &lçWncle, bir 

crlannı da burada, ayp ile an- orpnisMJondan pbun ka1-. doi· 
mak, hepimiz için horçtur. na dellWlr; a,n AJll J8rı.Ne" bq-

Miltareke •• 1mrtu1at ,.Darm- 1ra ....- ı a1.,.. .............. -. 
dald, türk bllunmm atıJ,u ft i- ............... • calr ırır muklıt1111 
deal çalqmalanm, dettla tarihi ........... ......,, .,_.. lmramu. 
a....ıe •Jfalarma ,eçiıeceldir. bir çok hayırh blmmtleriyle 191nebi· 
&ayalı ft bayin -.eter. Ümııtıt llr. Fakat '"1 kuram htlnMla ksl • 
eden boquncu ve b,..,ak bum, Juak ıraJamıbr. Qeaekll oı. ,..., w 
ulusun haklı ve yerinde iirential Bdevlerll ••nmlt ,blldla 'l'ldd7• be-
•• tiklintiai &nünde, llyik oldu- llllllll w banun 911itll lmollanm, a.. 
P, IODU balmuttur. Bqiinldl ba • nyacak bir bum Jıarumuclar. 
ımıma İle; böylelerini arbk bal- Kuraltaym, aaıemıe d•hte aı... 
rmda tapmamaktadD', tapJa- &ı ıııentea biri de fllpbelU, alw1 .,t-
maz, ve tafıyamıyacaldlr. tim w ..,...ı oydaln ar.prm. ...... 

Arkaclqlar, Atatilrk Tirld,. da olarak tanıdıpms'" t6lllDl 1111'
li ıibi, hayatm bütiiD ao,..ı, ...,.. sfln tueleyell .,. .,..,.. ........... 
..ı ,ekonomik n ldiltlrel alanla- .eteclllk lflerimls .._.. . 
rmda, en ıenit •• en cl..m, dev· 
rimlen ..ıane olmat bir IDrede 
buma yüklenen ade•leria, ne ka
dar Çetitli ve ne kadar alır oldu • 
tana hep biliyoruz. 

Açıkça teyliyeblHrim kl bbde ba· 
am itleri cumuriyet rejiminin .,. ula... .._.. ...., .. ., ....,.. ..... 
9mmll .,,,p .. , 

K ... H ... hiç bir alanda .... .,. 
,.,.ıam .. ideal •JUÜ oaunla lraa-o 
mu w aJme•, Her aman dalla lyip, 

dalla ıa-ıe " daha ctotraya Jlbel
meal uluul llMClft.lll ft dinwnik c:aA-

bhimt bir pnli bilir. Bum if1trlal 
de dalla ı,ı. daba dolm " dalııa ...,ı 
ft yolunda ilerletmeli C1llDUl'i,.e Y. 
ldlmeti, lmDlli için ldn uyar. B• im· 
raltay '* wrplan yerine ptlmıek i
p. bat wnaJmut anvlardanda· a-
nm lyilepllll, pllqmesl. ,.,..ıma
., "rlmli w faydak Wr hall lll"mrı. 
bu lmnltaym blm toplaaml ....... 
hem de çalıpM konuludur. B•mm 
.. blt1ı ıleawnlm, oman l'tit ptlt 
lro11anDda pl•alanbr. Açıkp llylt
mek prekt.ir ld, bu ertlk bla llenll 

kanılmem•tm· ......... , .............. ... 
ıals lrlklrı 'ı Wr ...... ılk' ..,. ,__ ............ , ........ .. 

--aa..,. ............ .. ............................. 
......... olan Bayan ...... Ye 
HmdenaD Hay, .......... dün 
Dltitleft. Bakuıhlı .eldll .. ş ... · 
rl Kaya tarafıallan Marmara tc: 
kinde Mr ÇAJ ysilmlftir. 

Blsde •ımm. -m.,et dnliDclt 
ea çok bl,emtll w Derı.if lroha .. 
ntedir. 1'akat, aifedilea baca emM• 
lere, .....wıı " tiDl1 bpltaDen ,.. 
men tiraj" drlm .............,. O.. 
ıet"lerimbin pldi ile •tlfl arumdald 
ayrım. .... ~ ....... 
.. ....... iılf1 ........ , .. ~!:'' ...::.... 

.., UdM•·••a p ...,....... 
Buaaa bnpk ... lld .-dııı 

yayan lf1erlDla boakla(a, pRteJe 
lrlr ptlna maddll hymldanlla ... 
nkli clencede ,.,.. ~ .. 
sel kapital w ç...._.ara lıllh ... 
bnmaa; WrdtpN ,........ ..,,. 
,_.... lraJlrqr=-.. bu-.___.. 
.. deltrdta çok ...... ... ..,.. 
..... .... bu ,.... bil ... ... 
inek p11teleria Wrlbldale ttl " 
Jropyelillaliaepl...ı ......... 
alda ....... 
s-• kurumlardan Wrl .a. p 

11teaia .. itine ... ... ... Del 
........... tablJldk. .... ,. .... 

nalll'm, ,........ ·---.... 
.....ı itJıtrde 6dn aJaKt larlar .. 
yılmall .. kamuya ncm her .... ola. 
ıu ................ c1t clnlltlD .,.. ................... , ..... 



"AYIFA 1 

iıs::ın1ar1a iş bir ,it.ı etmesi bir :ıaruret
t1r. 

Jcıyın arkada .. 1 ~r. 
Bütün bu sor ıların aydınlatılması, 

bir açma söylevinin içine sığmıyacak 
kadar e · ve derindir. Seçeceğiniz ko
m; o ':ır, i vili ve deneçli çahşmala -
riy~ .. bizi bu ve bu gibi meseleler etra
fın a daha çok aydınlatacaklardır. Biz, 
u't ,al ·)erin devrim prensip1eri içinde 
açı ·ça, fakat bilgili ve soravmı kavramış 
ola ·ak konuşulmasında ancak fayda 
be\:leyen bir rejim içi.yiz. Şimdiye 

ka lar hu gibi münakaşaları yapan ga -
zet~lcrin şimdi de kurultaymızda ken -
dıl ri münakap konusu olacaktn. 

Arkadaslar, son söz olarak Büyük 
Önderimiz Atatürk'ün yarattığı devri • 
""e lay ik bir türk basını kurmak yolun
daki birleşik isteklerimizin gerçekleı -
mcsine dom atılan bu adımın da •e -
rimli ve te'Tlelli olmasını candan dilerim.., . 

qnsrn (;t•m•I l>irekıöriiniin söyleri 
- S:ıyın arkadaşlar, 

Brt~ın Genel Direktörlüğünün "t~ -
Jdlat ve v~zif ... Jeri,, tizerine olan kanan, 
bi.,.e basm kurultaylan toplamak ödm 
ni de vermiştir. Bu ödevin yerine geti • 
rihıcsinde bize yardım Ye ilgilerini eair
ge-:ıiyen, ve bugün kurultayımızı .ar -
hMariyle ünlendiren arkad~larıımu te

şekkür borcumuzdur. 
Yukarda adı geçen kanwıun Bum 

Genel Direktörlüğüne yüklediği ödevler 
arasında şunlar da vardır: 

Ulusal Basının devrim prensiplerine, 
devlet sıyasasına ve ulus ihtiyaçlarına 

uygun olmasını aağlamak. 

Basmın en önemli bir oyr1am (telkin) 
ve eğitim (terbiye) aracı (vasıtası) ol
mak vasfını gerçekleştirmek için ted -
birler olmak, ulusal gazeteciliğin düze -
yini yükseltecek tedbirlerin alınmasına 
blavuzluk etmek. 

Basın Genel Direktörlüğüne verilen 
bu ödevler devletin basım anlayışındaki 
devrimin en canh bir belgesidir. 

Türk tarihinin hiç bir devrinde, dev· 
kt basm kurumuna Kam.Alist rejimin 
verdiği değeri ve önemi vermemi§tir. An. 
cak Kamftlist rejimdir ki basını en önem 
lf bir oydam ve eğitim aracı olarak ta

nıyor. Ve gerçekten gazete, Türkiyede 

oyd:ını ve eğitim araçlarınm başında ge· 
lir. Bir çok kuvvetli radyo istasyonlarr

u sabah karanlığından gece yarılarına 
bdar ıüren raeyo programiarma, 
köylere kadar giren almaçlara (a -
hize) malik bulunan, film endüstrisi 
gelişmif olan halkm çeıitli tabakalarmı 
konferanslarda, toplantılarda mobilize 
edebilen memleketlerde belki gazete 
oydam ve eğitim araçtan arasındaki baş 
rolünden epey lraybetmiı olabilir. Fa
kat Türkiye gibi radyo utaıyanlan cr
m, programlan dar, aboneleri aayılr, 
film endüstrisinden yobun, konferans 
.e topJantıları ktt olan bir memleket
te gazeteyi en önemli bir oydam ft ~ 

fitim araçı olarak uymak yerindedir. 

Saltanat ft mqnıtiyet denindeki 
Tti.rki~ baam kunmmııa karJ1 dev -
letin ~yıtsu ~1 olmuı ısebebaU 

değildi. Çünkil bu rejimin ulusa oy -
dayacağı (telkin edeceği) tek bir sava
., (davası) ve tek bir ideali yoktu. 

Ekonomik, soysal. kültürel. uyaaal 
alanlarda statükoyu korumaktan başka 
hiç bir kaygusu olmxyan saltanat reji -
mlnde gazete ve gazeteci savsanabilir 
bir faktördü. 

Fakat, Sevr'de kötü bir sömürge 
(koloni) derekesine indirilmek isteni -

1.en Türkiyeden bugün arsıulusal sıyasa 
llcminde batın sayılır bir örnek varlık 

haline gelen, ekonomik egemenliğini 

ye bütünlüğünü eıo çetin şartlar içinde 
ve en kısa bir zamanda tamlaştırmak 
kavgası içinde bulunan, yaşama. düşün-

me, duyma aleminde yaratılan en köke] 

devrimlerin ulusta bir birlik ahlak ve 
bir :JUDr haline getirilmesi ideali kar
şısında duran, kısaca sıyas~ ekonomik. 
sosyal, kültürel alanlarda bin bir çqit
Ji ve canlı savası olan Atatürk Türki
yesinde gazete: 

1 - Devrim prensip ve ideallerinin 
geniş halk yığınları içinde yayılması 

için en kuvveth bir propaganda organı, 
2 - Devrim fütuhatrnın,kaytakhğa 

(frticaa) karşı en uyanık bir müdafaa 
aracr, 

3 - Devrimci hüJı:ümetin yaptığı 

işlerde en samimi bir yardımcı ve u
yarcı (ikazcı), 

4 - Hald:ın sıyasal, ekonomik ~ 

kültürel eğitiminde (terbiyesinde) en 
etkin (müessir) bir okul, 

olmak gibi ünli.i bir misyonun mü
messilidir. 

Türk basın ailesi içinde bu ana pren
sipleri kabul etmiyecek tek bir kişi 

bulunamaz. 1lte bizim basınımızı di -
ğer bütün memleketlerin basınlarından 
ayırd eden yübeık kalite de budur. Türk 
basını, ıuyasal partilere parçahmnııı 

olan memleketler hasmı gibi ımrfcı, 

partici ve bozguncu biı' matbuat değil
dir. Türk basını hiç bir özel veya ıı· 
nıfcı çıkarın (menfaatin) ileti değil
dir. Türk basını kendini devrim ide
allerine vermif. tam mlamiyle uluAl 

bir matbuattır. 
Fakat itiraf edelim lı:i, buınımu 1Kı

gttn bir kriz içindedir. Bu krizin göa.. 
terirlerini şöylece &retebiliriz: 

ı - Tirajm •e sürümün ulığı, 
z - Sayfa rekabeti, öniideşl, 
3 - Yayım işlerinin bozuıkluğu, 

4 - Gazeteciliğin bir ertik (meslek) 

olarak organize olmamasr. 
İ§te bu kurultayın programı da bll

tün bu meselelerin görüşülmesine im -

kin verecek bir 'ekilde hazırlanmı§tır. 
Şimdi yük.sek kurultayca ayrılacak Uç 
ıkomisyonun çalışmaları bizim buraya 
kıa.dar getirdiğimiz işi tamamlıyacaktır 

Kurultayın sayrn üyelerini saygı ile 

1elamlarım. 

Kurultay delgeleri 
Özel Sl) asal gündelik gazeteler 

delgeleri 
Ankara: Ulus, Nasuhi Baydaı; İs

tanbul: Kuran, ASlDl Us; İstanbul: 

Cümhuriyet. Kemal Salih; İstanbul: 

Tan, Naci Karacan; İstanbul: Zaman, 
Kizmı; İstanbul: Akşam, Klızm Şinasi 

Dersan; İstanbul: Haber, Rasim Us; 
İstanbul: Son Posta, Halil Latfi; İs

tanbul: Fransı:zcalar ad., Parimi; İstan
bul: Almancalar ad., Muzaffer; İstan
bul: Rumcalar ad. Ligor Yaverids; İs
tanbul: Ermeniceler ad., Şamlıyan; İz
mir: Yeni Asır, İsmail Hakkı Ocakoğ
lu; İzmir: Anadolu, Haydar Rüştü; İz
mir Hallı:m Sesi, Sırrı Sanlı; İzmir: 

Ulusal Bidik, Ömer Nakip; İzmir 
Yürgü, Süreyya; İzmir: Fransızca ad., 
Abdi Sokollu; Adana: Türk Sözü. Fe
rid Celal Güven; Adana: Yeni Adana, 
Ahmed Remzi Yüregir; Balıke3ir: Türk 
Dili, Kenan Akman; Mersin: Yeni Mer
ıin, Fuad AkbaJ; Mersin: Eğe, Hasan 
Basri; Konya: Ekekon, Ziya Çalık 

Malatya: Unal, Necmedclin; 

Vilayetlerdeki gündelik olmıyan 
özel sıyasal gazeteler gruplarının 

delgeleri 

İzmir: Fahri, Konya: Nazmı Evrem, 
Orcfu: Ali Riza Gürsoy, Mağfa: Cavid 
Aker, Afyon: Mahir Erken, Snras: Ah
med İzzet Eslriçin, Giresun: Naci Cem
fid, Trabzon: Alaplı oğlu CevdC't, Bur
sa: Musa Ataş, Gazfanteb: Ömer Asrm 

Aksoy, Malatya: Osman Etine, Edirne 
Kadri Oğuz, Samsun: İsmail Cenani 
Oral, Çankırı: TaTat Onay, Amas -
ya: E. Bilge, Zonguldak: T. Kara • 
oğuz, El aziz: Ihsan, Eskişehir : 
Fzrulr Şükrü Yerset, İzmit: Rifırt Yü
cel, Kırklareli: Gültekin Arda, Mardin: 
Siret Bayar, Kastamo:ıu: Rifat Urkaya
Adana: Süreyya Örgeevren. 

Vila)ellerdeki meemoa grup
larmm delgeleri 

İzmir : Meslek İbrahim Per -
tev, İzmir: Kültür, Ali Riza Gürel. 
Afyon: Kültür, Sami Akyol, Isparta: 
Kü!tür, Ncıet Köse, Kars: Kültür, Ö
mer Kamil, Tokat: Kültür, Sıdkı Atanç, 
Niğde: Cevad İdil, Ça.-ıakkalc: Ni • 
had Özbilen. Eskişehir: Kültür, Zi
ya Bora}, Gazi Anteb : Kültür, Tev
fik Doğan Ul~n, İstanbul : 
Çocuk, Faru~ İstanbul : :Meslek, 
Cevad Gültekin. İstanbul: Salan, Peya-
mi Safa. İstanbul : Sıyasal Halk 
Bürban Cahid. İstanbul: Kültür mc~ 
mualan, M. Ahmed Halid. İstanbul: 
Mizah mecmuaları, Yusuf Ziya. 

Bakanlıklar, alakalı müesseseler 
ve meslek grupları delgeleri 

C. H. P. den Necib Ali Kilçüka, 
Halkevlerinden Ziya Gevher Etili,. Baı
vekaletten Bahaddin Kutay, Hariciye 
Bakanlığından Abdülafı.ad, Dış: Bakan
lığından Ziya Matlauddin, Tüze Ba-

ULU~ 

ı Düşünüıler 

Başbak.anın söylevi 
llk türk basın k.urultayımn dünkü 

ilk toplantısında. en dikkate değer hC
<!iselerden biri de Ba~bakanımızrn söy
l~i oldu. 

Büyük bir ı·atansever olan lncnü, 
tilrk basınrrun delgeler:ni böyle toplu 
olarak bir ara.da görünce, zihnini kur~ 
calayan bi1yük bir meseleyi 'Jnlar.ı an
latmak ve bu hususta .fi/eklerini söy -
/emek frrsatrm kaçırmr k istemedi. 

B~bakan, gazeteciiere, yurdu teh -
did eden hava tehlikcsinderı bahsetti, 
bütün ulusun b:ı tehlike kaışısrıda u -
yandırılması, her zaman ay;.kta tutul -
masr ve yardıma ça.ğırılması için bu 
konu üzerinde durmadan işlemek gau
telcıiıı en büyüii ödevlerinacn biri ol
duğunu hatırlattı . 

ismet lııönü'nün vatan S3vgasım ko
ııu~urken duyduğu heyecan ve göster
diği ilgi, göz/nimin önünde havada 
beliren atmacaya karşı yavruları üzeri
ne Icana1Iuın: geren bir kuluçkayı can
landırdı. Ulus sı?vgisinin bu gösteri
si o kadar candaı1 ve sevimliydi. 

Hava tehlikesi: En korkunç hava 
liloluıııa sahib olan uluslar bile dıır

maksızm bundan bahsediyorlar. Fabri
kalar arasız işliyor, hangarlarda irili 
ulal:.lı uçakların sayısr arasız yükseli
yor. Bütün dünya bir fikir çevresin
de birleşmiş gibi havalarını korııınak 

için dalıa fazla uçalı: yapmak arzusun

dadır. 

Katlanılan pek çok güçlükler ve dö
kiilen ~le çok kenı'aı· pahasına kurtarıl
nuş olan turk yurdu üzerine türk ulu
sunun ne kadar cirrediğini biliriz. Bu 
ulus, vatan savgası ortaya konduğu za
m.ın, hiç bir ö:rveriden çekimnemiştır. 

Türk Kuşuı1un açılma günü Atatürk 
söyledi, şimdi de l nönii tekrarlıyor: 

Memleket için en büyük tehlike hava 

tehlı"k~sidir. 

Ve bava savgası en "üç, en fazla 
par:-ya ihtiyaç gösterea bir iştir. Ancak 

her rw pabas:ına ofrırsa olsllzr, lazrm olan 
bu iş başarrlacaktır. Türk ulusu eko
nomik buhranın srkınt:rsına bakmrya -

cak, gerçekleuemiyen türlü ihtiyaçla -
rmr unutacak ve cammn, malımn, üze

rinde y~adığı toprakların sigortası 

olmak üzere elinden geldiği kadar yar
dımdan geri durımyacaktrr. 

Hiç bir tü.rk, bava tehlikesini bil -
miyen yu.rdda~ vasfına layık olmaya 
katlanamaz. 

Yaşar Nabi NA YIR 

kanhğmdan Nedim Ulusakul, Finans 

Balranlrğından Celal Said Siren, Kül
tür .Bakanlrğrndan İhsan Sungu, Kül

tür Bakanlığmdan Zai:k Unat, Türk Di
li kunımundan Fazıl Ahmed Aykaç. 
Türk Dili kurumundan İzzet Ulvi Ay
kurt. Anadolu Ajansından Muvaffak 
Menemencioğiu, T. Basın birliğinden 

Kerami, İstanbul Basın K. ,ba~anı Ta
rık Us, İstanbul tabiler adına lbrahim 
Hilmi, tsta11bul k..itabcılar adına Naci 
htanbul matbaacılar B. adına Tahsin 
Demiray, İstanbul neşriyat meauliyet
\Heri adına Etem İzzet Benice, İstan
bul yazı işlerini idareye çalıpnlardan 
Refik Ahmed, İstanıbul bağlı yazıcı ve 
mütercimler adına Ercüment Ekrem 
Talu, İstanbul bağlı olmıyan mütercim
ler adına Reşad Nuri. İstanbul, 
istihbaratçıları adına Fuad D;ıyar, 

İstanbul musahhihler adına Celal Da
vud, İstanbul Re:>1>am ve fotolar adına 
Cemal, Bayi teşkilatı için Sedad Sima
vi, Ankarada serbest yazıcılar adma 
İbrahim Necmi Dilmen, Ankara serbest 
yazıcılar adına A·ka Gündüz, Ankara 
serbest yazrcdar adına Nureddin Ar
tam, Ankarada Aytarlan adına Mecdi 
S. Sayman, Ankarada AytarJar adına 

Avni, Ankarada Aytat"lar adına Mekki 
Said. 

Gazete ve mecmualar adına 
gönderilen öze) delgeJer 

Ankara: Ankara, Reşad Nuri, An
kara: Yurd, Naşid Hctkkı Uluğ, Anka
ra: Çankaya, Namrk E. Ambarcı, Anka
ra: Varlık, Yaşar Nabi Nayır, Ankara: 
Ülkü, Nusrat Gökmen, Ankara: Çığır, 
Hıfzı Oğuz Bekata, Ankara: O. Kim
yagerler Mec. f,.~"llldiyar Esad, Anka
ra: T. Baytarlar B. Mec.. Dr. Nevzad, 
An:cara: Karınca, Ataeddin Cemil Top
çu başı, İstanbul: Uyanış (Servetifü-
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Türk Hava Kurultayında 
l.almll ........ ::am .................. _ ..... 

B.Fuat Bolcanın söy e • 
1 

B. Fuad Bulga tarafından 
ötey gün Türk Hava Kuru -
tnu kurultayında verilen oe 
geç vakit geldiği i,in dünkü 
sayımıza koyamadığımız ö -
nemli sijylevi, bugün okur -
larrmıza ıunuyoruz: 

Sayın ·bayanlar .,,.. baylar, 

Bo31Jbakarumız ve kurumumU%un yük

sek başkanı İsmet İnönü acun havacılr
ğmm gidi~i havalarmı1Z1n emniyeti İ· 
çin ne yapmak lizmı geldiğini çok açık 
olarak bu kürsüden aöylediler. Ve mev
cud olan tehlikeleri de olduğu gibi ifa
de etmekten çekitı.m<'diler. Bu arada çok 
tehlikeli ve hiç aman vermiyecek olan 
bu silahtn mahiyeti hakkında benim de 
ıöz aöylemeldiğimi emir buyurdular. 
Cemiyetin varidat bynakları ve mua
mclitı hakkındaki umumi raporu biraz 
sonra ok~acaklardır. 

Bqbalrao ismet İnönünün f&haIIM 
11ar,, göeterdilrleri teveccühe minnet •e 
fiiJmuılanmı bildirdiktftt 1a11ra emirle
rini ifa etmeye çalıpcağım. 

Havacrlığm bfttfiıı teierrUatı hak· 
kında değil, bazı mühim kuımlanru ,o 
da ark:ad<lflımmr ııkmadan izah etmeye 
ve bu izahatnnla faydah olmaya çalıp. 
cağım 

Havacılık derken birçok ıuaıbatından 
evel hatıra gelen tayyare ve tayyareci
liktir. Tayyarenin bugün ve istikbalde 
nasıl bir silah ve nasıl bir kuvvet olaca
ğını anhyabilmek için rakamlara istinad 
etmek ve biraz ge~ı günlere dön
mek isterim. Tayyare henüz çouuk de
nilebilecek kadar diğer icatlar yanında 
yeni bir mevcudiyettir. Yeni bir un.sur
dur. Bundan 32 &ene evel 1903 de Ame
rikada Bayt biraderler 22 ııaniıye kadar 
davada kalmak ve 200 metre kadar bir u
çuş yapmak suretiyle havacıbk kapda
rmı açmı§lardır. 1906 da ilk rekor, ıa
atte 41 kilometre kadar bir ılirat ve 220 
metre bir m::safe lı:atedi§, 80 .ldloJuk ya

ni yalnız bir adam ağırlığını - ıkadar sik

let taşıyış 1920 de yani 14 aene sonra 
4() a mukabil 272 ıkilometre silrat, hava
da kalış 22 saniyeye mukabil 24 saat ıs 
dakika, bir defada katedilen mesafede 
1915 kilometı:edir. Taşıdığı yük iki to

na yakındır. Yükseliş kabiliyeti 10093 

~tre -

14 sene daha fark alalım: 1934 •e 
1935 senekrnide sürat 709 kilometre ki 
bn resmi o!an rekor kaydıdır. Son za
manlarda ltalyanm henüz tecrübeleri 
yapdmakta olan bir tayyaresinin aürati 
900 küsur kilometre ~yani bin kilomet
reye yakındır. Dört gün havada kahf. 
Artık bu havada kalış rekoru yoktur, 

taşman yük ise 20 tona yakmdır. 14433 

metre de havaya yükseliş, bu meyanda 
Amerikadan doğrudan doğruya 1atan
bulct, Amerikadan Rayaka hiç yere kon
madan yapılan aeyahatk:r nrdır. Bun· 
dan başka Londra - Mel.bum seyhati 
18. 723 kilometre yani dünya muhitinin 

nısfına zakın 'bir yoldur. Büyüklük ve 
yük taşıyış kabiliyetine misal olan bir 
çok tayyareler varsa da, yalnr% bir ta
nesini söyliyeceğim. Müessif bir kaza 
neticesinde Rusyada düşen MaksiaJ 
Gorki tayyar~i. 15 yolcuyu bütün kon
foru ile yani yataklariyle ta!ıyan için
de matbaası olup hergün gazete neşre
den ve alıcı verici radyosu ve ıineması 
bulunan harika denilebilecek muazzam 
bir eserdi. Dünyada bu ve bunun emsaJf 
yapılmaya ba~lamıştrr. Bu rakamlarla 
30-35 sene gibi kısa bir zaman zarfmda 
havacılığın tayyare kısımrndaki terak
kiyatı göstermeye çalıştım. 

Bir de bunların karşısında ~ki keli
me ile ~imendiferlerin terakkiyatını aöy
liyeceğim: 19 uncu asrr iptidasmda 16 
kilometre ile işe başlayan şimendiferler 
yüz seneyi mütecaviz bir zaman içinde 

nun) Ahmed İhsan Tokgöz, İstanbul: 

Tıp Dünyasr, Osman Şevki Uludağ, 

İstanbul: İçki Düşmanı, Nevzad Ayas, 
İstanbul: Cerrahı Mec., Dr. Burhaned
din, İstanbul: Perşembe, Adil Ak-bay, 
İstanbul: Müzik, M. Ragıb KösemihaY
oğlu, İstanbul: Hafta, Bilal Akba, 1s
t:mbul ~ Gümrük Rehberi, Ahmed Esad, 
Konya: Yeni Ses. Münim Oskay. Balı
kesir: Kaynak, Tevfik Fikr~t Sılay. 

ancak bugün azami sürat olarak 177 ki-
lometreyi bulmuştur. Tabiatla d<ı ma mU 

cadele ederek hakim olmaya çalı"an in· 
san zekası biraz cvel de söylediğim gi
bi böyle iki vagon dolusu yükü k~" itr

mak isti~adında olan, saatte bin kilo· 
metre süratle yürüyen tayyarelen 1 hi 
kiii görnı'1yor. Şimdi stratosfer ı. va 
tetıkiha~iylt meşguldür. Bu da mutıc1k 
ve ınu:lak müsbet oldrak neticelenece'. 
tir. Bu neticelendiği gün bu sürata cB• 

gari bir misal da!ıa ilave etmek lazım~ 
dır. 1500, iki bin kilometre süratle kırk 
bin kilometrede n biraz daha fazla olan 
dünya muhitinin ne kaclar zamanda ka· 
tedilehiJeceği ufak bir hesapla anla~ıla· 
bilir. Bunı J •a • rze-tmc!<. 1o:tiyorum ki ya 
km bir ittiklıalde artık zır. an ve mesa
fe mefhumu ortadan ıkall:a-:aktır. Tay
yarelerin kudret ve kabiliyet ve inkişaf 
derecelerini bu rakamlarla ifade ettik
ten sonra memleket müdafaasında silfth 
olarak kullanılması ne dereceye kadar 
faydalı olabileceği hakkında gene ra
kamlara f•tinaden bfr kaç söz aöylemel( 
isterim. 

İkaısadi sahadaki faydası gayet barla 
ve A~ldrdır. Pek az bir zamanda mühim 
miktarda yükleri bir memleketten diğer 
memleketlere az bir müddet içinde nak

lederek iktısadi sahada büyük bir tahavw 
vill yapacaktır. Mevzuumu.z doğrudan 

doğruya memleket müdafaasına aid ol
duğu için oraya dönüyorum. Tayyare ve 
tayyareye karşı eski ve yeni telakki
ler neden ibarettir. Bunun için de gene 
geçmiş günlere biraz dönelim: Tayyare, 
memleket müdafaasında, orduda bir silil 
olarak ne dereceye kadar bir vazife gö
rebilir. Bunun hakkında yapılan tecrÜ· 
beJeri tetkik etmek icab eder. Cihan har• 
bl bu tecrübeleri yaratmıştır. Cihan har· 
bı iptidalarında bütün uluslar, memle
ıket müdafaasını deruhte etmiş olan ku~ 
manda heyetleri tayyareler b'akıkmda 

pek müspet fikir sahibi değillerdi. Harö 
esnasında hangi kttaya tefrik edilmiş
lerse o kıta kumandam bunların hizmet .. 
le.d müşkül ve ıkendilerine yüklenmi§ 
bir ağırlık olarak telakki etmişlerdir. 

lıte bu telakki aleyhte en bariz delildir, 
Birçok hükümetlerin tayyare vaziyetle
rinde cihan harbine girmiş yalnız iıld 

hükümetin vaziyetlerini münakafll edeC4 
ğiz. Almanya 258, Fransa 138 tayyare l
le h.arba i§tirik ettiler. İlk giriş bu mi\:. 
dar Uzerinde idi. Harba başlar başlamaa 
bir suvariden daha az keşif hizmeti ya· 
pacağı zannedilen t~arelerin suvarl

den ç.ok yUkaeık Iı gördüklerini anlayan 

kumanda heyetleri tayyareye yava§ ya· 

vaı kıymet vermeye başladılar. Nılıa

yet harp, piyade ve auvari kıtaları gibi 

bava kuvvetlerinin de ittidkini icab et

tirdi. Taarrg.zda latalara yardım gelin
ceye bdaı tayyareler dii§man üzerine 
aevkcdildi. Bunlar yerde sürünür~sine 
aşağıdan giderek taa.mızda bulunan dü4 

man kıtalarına yağmur gibi ateş ederek 
ve bombalar atarak düşmanın taarruzla
rını durdurmuı ve kendi kıtalarına ih
tiyat kuvvet~er yetiştirilmesi için la . ıra 
gelen zamanı kazandırmışlardır . 

İşte bu hadiseden sonradır ki, ordu
larda tayyareler l!znn gelen mevkii ih• 
tiramr almış bulunuyor. Misali şudur ı 
Dört sene sonra 1918 de Almanya 258 

tayyareye mukabil 2815, Fransa ise 
2750 tayyare bulunduruyordu. Harb za· 
manmdaki imalatın ye-kunu ise Alınan· 
yada 47637, Franaada 67982 dir. 

Bu raknnılar z<Lnnederim ki çok açı!C 

bir suretttc tayyarelerin or<luda, muh.ı· 
rebe esna ... r.da büyük hizmetler görmüı 
olduğunu ;;österm~ye kafi bir delili.lir. 
Bu kadar büyük hizmetleri olan hava sı" 
nıfmm ,tayyarenin o nisbette de zayiatı: 
Çl'ktur. Gene tutulan isatisiklere naza
ran harpta bir ay içinde mevcudun yüzd4 
80 zayiata maruz k:ı.ldığ: g!irlilüyor. V el• 

nti olarak yüzde 50. 

Başka sınıflar bn kada!' zayiata ma 
ruz kalamaz. Burada iki mühim noktaya 
işaret etmek istiyorum. Birisi harb es. 
nasmda gerek Almanyamn, gerek Fran
sanın imal ettikleri tayyare adedi, 4700<1 
ve 67000. İldncisi de harp esnasında ver .. 
dikleri zayiatın ;,is! eti yüzde 50. 

Mevcuda imal edilen tayyare aded
lcri mukayese edilecek olursa orta yer~ 
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deki büyük boşluk zayiatı g ... stermek- ı 
tedir. Bunun için biıtı.in ulusların harp· 
te mukadder olan uçman z yiat ım 
yerini doldurmak içın bu un mev
cudiyetleriyle ç tıklan goniluyor. 
Ve genelik kamilen havacılıga •teı
vik edilıyor Bu maksadla Fraıı· 

sa'da 26.000, ltalyada 20.000, diğer 

memleketlerde de buna yakın yedek uç· 
manlar yeti,tirilmiştir. Bundan başka 
d:ı hava sanayiine azam! ehemmiyet ve
rilmektedir. Zira 1N rakamlar gösteriyor 
iııi berhanıi Wr harple clört tarafı kapa
nacak olan bir uluawa havacılık sanayii 
kurulmamışsa veyahut icab edecek ka
dar ilerlemcmit bulunursa tayyıresini 

hariçten ge'drmek nnıretinde 1ııataca

fmdan ~ gUçlfDderle b~tı 
tabiidir. 

Mevcudiyetini, istiklilini, hayatını 

mubafua ec-kiatiJCB her uluaun tay
yare sanayiini kendi memleketinde kur
lllllD bugüDıktl laayat arUNttednin en 
biriaci l&mdı!'..Solı ~telakki 
Bqbakaıumala da çak aıpk olllak WÖ1'" 
le4ikleri pw ile.- ..... el 2 • bir 
..._ ba1Wı b1lıal edim 1U 1 ı' .. dıl , 

t.,ı. lllDlftll' : 
twtUlbal ~e .-.. ... mu-

anldcıatını yahm .... tuoe'Jm ta- 1 

yin t'decektir. Bu kantat tamdır ve •
mamldir. Bunu ~ -,M eatoeıtm~ 

uçu!tta fevkalade istidad g~sterenleı 

ordııva verilir erse diyebilirim ki ço 
az b;r zamantla eyi bir askeri pilot o· 
1u. far. Ba suretle ordu, ma rafsız. mü 
him bir kuvvet k nnmış o ur. 

U .uslann bu noktaya vcrdilckri e 

he n ·yet ve 1ı:ı.rmeti arutmck içia ge· 
ne rakamlac• müracaat edeceğim. Al

maoyııda 21 mektep vardır. Buraya 
devlet her sene 600 bin liralık bır para 
verir. Fransada 250 kulüp vardır, İtal· 
yada 92 mekttp •anhr. Bir senede bir
mektepten 700 takbe bröve almzıtır. 

SoYyetıerde 115 bava kuliibü 330 ist•· 

yon, 1500 plinör vardır. Bu teşkilatta 
&alııan yüz bini mütecaviz insan var
dır. En kuvvetli tetkilit dostumuz 
Sovyetlerde4ir. Oaio Avyatim denilen 
tetelddlttl• Mideni 108 milyon Uradır. 
Devlıedn M• WWoea e..aa. hariçtir. 
Soqetlcrie tuvacdsk fuliJıctleri biç 
bir btlktimetiD f..Uyetiae bememe
mektedir. Havacılıia taall11k eden en 
ufak it Ossio Avyahimin elindedir. 
Yecll yatından itibaren bUtUn çocu.kllır 
.. tacdtla aJıttmlır. Pabnbtarcla ya
.... taj)&i .... llerl pllnladle 4ol-
....... .,a .--.ı .. cB•lcrllir. 
Talebeler• aflılr ~ '9qb· 
~ pl'Q g&. taj)WbJl ~da 
ptidrlec. lfuaJYell samanlarda mll
ıuiıhW .ıpkT. Ve w mtıaabakalarda 
U,lbt .,.,.r.ealer UÇllf _......... 

... o t=Utr. Ometiai ılSrdQitlab .. 
-.del &aJ78111· Jlu9acla - ,.. t bir 
teeuk tamfmdaa pcça NIMW tllla 

Y• o>acalrtır. lııirlqtidlmiftil'. Ba bUdD ....-.. 
halp Ui6 mi1,oıı. ~y.a ıes.a-

1 
Ja1'&lanaa veımebe olduklaa .,_.ti 

yon. bu rakamı da b7* Uıdpatla...... pnena Jmnıetll bir aeUJdie. Uç.ucu• 

Pn••JW a-. •Htreli m•.e. 
1.ciıt.erenie HMOI.- t.ii.rk Mı *· 
s- almaa ........ cön ......... i 

Wd miali &Ttlrdacaktı.r. Y.X dift .U-

lamak lizımdır. Japonya 150 mU,_. ı.rm eamqedai WiJııaal--* '5ia kal. 
Zaımeckr- blı raı...tac -.US Janrl•• .,...Utler Bserincle de 'ok ça-

dilnya w••>anmll hawcıhj.a wnıılı ol- lqılnwk+ı4•. ao.pıt • ..,. parqtit 
duldan ehemmipeti _.,rmere ilf.icl,ir. upcunwa maneri,.amı yllkselttitf ce· 

:thtiyat uçman yetittirilmeıine ge- 1&retia.l artıfdılı ~ Jıavacılıkta bil• 
lince: Batı .memleketlerinde barptıe a- ptlk bir 7fll tutmaktadr· Çok yqlı ln

yi edilecek uçmanların yerini c)eJdwnek unlar bi18 p...,Utle atlamaktan btlyük 
için uçman yetiıtirlmesi başlıca bir if bk uçk w heyevan duymaktac!ırlar. 
edinilmiştir. Uçman ycti:ftinac.k eaa- Bu&ün Rmyada bir çok pal'klsrda, ef-
nedildiği kadar kolay ve ucuz bir tef !Dece yerlerinde paratlt k1lleleri nr-
değiJdir. Haıpte vazife Frebilecek bir 4ır. Askeri noktai naııaıdaa da llarb 
pilotun yetişmeai 1çiA ıoe bia liralık bir samanında tayyareden bUtibl teçJdHt• 
masrafı kabul etmek llzımdu. ~ lariyle bir lutayı diipan cerilerlne 
yetiştirmek için binlerce liralı.le ben- lnd.irmok kabil olabileceği düşünUlmek· 
zin yaaacak ,,&lot usta olwaca;ra kadar ted1r. TJkk kufi& kurumunuzda ~ 
birçok m.aar.aflsla brplaracektw B• tDtclllilfe milhlm bil' yer wslyorus. 
<kadar ır bU yüküa ıJlmdH ea _.. Tark cençJıeriaıe dojnıdan doğruya u-
&iıı uluslara dahi .sıyrdması, p-... suculu&• •lfetıecektir. Bunun lçill 
ihtimal ve iıakiııı J'4ktar· 0n- içca Jhısyadan Jld miltefwlRS ....ıu. p 
bütün uluslar az maarallada pilot ıe- tirdik. ~tler t.alarla beraber bel 
tişt:irebün:ıek .içi1a (pliaor) metıanu tane pllnılr hedire ettiler. Balar• Uç 
~yarelece elaemmi~t vecmiflerciil'. tanw milptedilcre, Ud tanem de te· 
Bu ıtlinörleıie uçuşlar her gün daha lkcmmill emil olanlara elttir'. Hunru-
ziyade ehemmiyetini artırmakta•~ nuzda ıllknala ~Jr lleerim Jd 
etmektedir. tOrk gençleri bu ıubede de b.,ak Wr 

tftihaTla '16yliydrifüim, Dörc!üncll 4iklrat •.&ika ~diler. Talnu 
Murad zamanında Hezarifea &lime• Ankareıda ld yl.ı:il mllte~avi.s ıenç· B· 
Çelebi hava ~tkikatı için yaptıiı tec- ye bu tqe1ıı'ldne yuılmljtır. ffarlstta 
riiileıenien _. il•" c' Wr ....,.a hemen hercUn hudatau mllracatlar 

mukavemet edecek kanat teklinde par- vardır. Fakıt bu yeni bir tqekkilldBr, 
çaln insana i1tft edilirse uçulabilir, planörler udır. B...u cilzel bir be,. 
yani havada kalınabilir ve istenilen is- ti talimiye yetiıtirmek btiyonu. lfm-.war ftkti mflult elmılıln1an her g0D 
tikamete iİailebilir neticesine VarllUf". l4 aleRn* UM..,.s.ımc!a IClbUıtan 
trr. Galata kulesinden kendiaini bıa· ....... .._. te'f=+de mqp!dlr. Vı 
brak uçmuı n 'Ostmaarda J>oiacı- cılddm ptk J1bek 1* kabiliyet cGtte• 
!arda yere inmeye muvaffak o\maJflur. ıt,.ls. S. lllllD ı ıı bbartacak bir 
Pak. •.t o zamanın padiphı hu kıymetli -~ 
I~ ., ....... akfjddr'. 
nının cen ,ı5rmeaine ft öldUrUlmeai-

ne karar vermiıtir. Muhterem arkadqlar, sanne~enem 
Lagar Hasan da elli ldlolak bir ı,. havacılığın muhtelif fU1:teleri hakkında 

~tla doldurduğu yedi kollu bir ftıe- faJıWı olabilecek bdar mal8mat vere-
fın arasına girm.it w Jilbelerek llattr bildim. SCbUmU ke.erken al.ıe türle 

azamiye vanl olduktn 90nra mkebhcs cençlif inin arnlanm ı8y1fyeceflm. 
olduğu bnaatlannı açarak •llııı:etle de. T\lrk gençlifl tür.il: ıurntanna egemen 
nhe inmiftir. Padifah bunu da Kı~ olmak için bi.s bUyllklerinden, yani, • 

aUrmilftUr. na, heba ,bıdet " m Jrardetterln4ea 
Eğer bu adamlar o zamanlar tqritl plıgma yolwıun açdm"ml be1dlyor. 

•dilmif ve müWat göımüs ol.Uardı Havalmmusc!a emniyeti ve eremen-
tnrklercle de bavacıhıı::n t~humu ... 0 , & uı liğl ııuıl temin edeceflmid BOyilk 
samandan atılm•i ve timdiye k..tar bir 
.. yH me.re ftl'IDif olurdu. Plinörle O.•ulmls Aaıtllr.k ve Yllbelk Bqba• an-ıs ltmet ln8nl ~kaçık bir ıu· 
QÇUfUD amacı, açmanlara ~acede 
mm&ftlleyi temin etmeyi <Siretmek, tettw gtittenıı,er .. Yurdun emniyeti ve 

hna cereyanlarının tayyare ü.zerin't tal tatDdlll .aacak • .acak fedaklr-
yaptığı tesirlere kartı nwl tedbir alı· lıklua utıırmalı:l• bzaallır. Bl.ıi be.k· 
nacağını öğretmek, nilaa,et han cere- u,en terk ıençllfine bu yolun açıldı· 
yanlarından istifade ederek yiibehne- ,... a1yU,.S ft rastereretı: *HW)'dt 
yl w bu cereyanlara uyarak doı.,m.yı ..... aead ..... 'ı ı a, tOrlı aalaa 
•e emniyetle ,.re inmeyi öÇetmek- • ..-11ı-. demekle prd borcunu 
tir. iti esda aıdı jUIMDU duyalım. (Al· 

~rlerin kabiliG'eti nedir? Dfls 
hat üz ...... ) 

erinde 375 kilometre ıiirade &i· TM &ftCI keDclisfne verilecek bu 
dilmiftir, ba bir rekordur, bQCllaila ıor rekorudur. Kalıktıfı ,ere tekrar la- ntmı1 8dev1 muvaffakiyetle, liyakatle, 

mek ıuretne bir plin&' 36 saat JS da- prelle ve WakArhlda bqarm&k için ı 
kın hanc!a blmrt ve ba pllıık "358 ~ IUi Wr kan tqnnalrta-

metre,e kadar ylklelmlftlr. Kotonu dır. 

f Jf .. US 

l_ Dışar 
Hah~ - İtalyan 
anlaşmazlığı 

Uluslar sosyetesi konseyi 
bir uzlaşma formülü 

buldu 
Cenevre, 25 (A.A. l - lta1yan 

hükiimeti, italyan - "•bet SJ'laı -
mazhğnn• kotanlman ulqma 
formülünü kabul etmip. Komq 
•ece 23,15 de toplannuftır. 

Uzlaıma formülünde ,unlar 
vardır: 

1 - Yargıç malftniin ve en çok 
kuvvete baıvunılmamumı ileri 
aiirm 1928 italran • habet andlat
mesam betinci maddesi oldup 
ıibi tekrarlanmqbr. 

2 - U zlaıma usulü konseyce 
aynlan bir zaman içinde be1itile -
celdir. 

3 - Yartıç _.. ile bir ao-. 
ca vanlmazaa k.-ey ,eniden top
ı .. •celrtw. 

B. Litvinofun verdiği 
iki proje 

Cenevre, 25 (A.A.) - 8. Lft· 
riaof, w1ue1a .. .,.,.ten bnwJine 
d...ı L--- • • • • tir• _. ......- eureti prG)e91 96illltf • 

Bulardan WrimcWnin ftalyan Ye 

habet hikümetlerüdn ikiDci kbun 

toplum denesi -··· s birinci klmm 1934 de çıkmıt olan an • ' 
l&flllazlıfı 1928 tarihli yargıç and· 
lqma11 hükümlerine glire kotar • 
mıya karar vermit olduklarım ilin 
etmeleri esasına dayanmaktadır. 

ltalyan hükümeti, Habetistan 
latiklmetinin habet ohmyan yaT -
pçlar eeçmesU.. brp protestoda 
bulunmaktan na seçmittir. An. 
Iqmazhk 25 ajultola kadar ko -
tanlacaktır. 

ikinci kararında konsey, iki 
laükiimeti de aııl&flll&dıfl 2 •i-
tD• 1928 tarihli italpn • hallet and 
tapnumm 5 inci maddesi hüküm· 
lerine göre kotarmakta özgür bı • 
Takmaktadır· yarğıçlar aeçilmesi-
ni " temmUSUD 25 iDe kadar bir 
sonuç almm~•M konsey yeniden 
toplanacaktır· 

Kcr...-• mumda, mblt 
detgeei, Baron Aloizi'ye Dolu Af
rikatma ilsi•e yapdacak uker 
n cebe tap•-11 hakkında lıılr 
cok IOfUlar eonmıftur· 

ltalyan delgesl, hilJdlmetinln 
lla toprakları aqamak dileiflıde 
otctaı-a. ~ ıimdild anlat • 
mulıtm .oeı ltir aldırmadan ile
ri ,.ıclliai •,l.,qtir. Delse ital· 
Jall hlldbmdnin bGtlln bu tedbir
leri alırken ~it olduia açık 
yGreWilde iJi .... isbat ebn; .. 

SAYIFA S 
t an 

Gelen Son Duyuklar 
venmek ve b. qın kapandığına 
inanmak gerektir. 

.Uluslar sosyetest konseyi, y l
kesini bir kere daha barqtan ya 
na kullanmıfbr. 8. Eden, italyan -
habet anla9masbfmm lnailterede 
ciddii kaygılar 11yand!l'dıfmı söy
le niıtir. Anlaımazlıktan doian 
eorav yalnız iki tarafm detil, ay • 
m zamanda uluslar ıoıyeteıi kon
eeyinindir ve timdi kon.eye düıen 
ödn, bu ifia aefiti•wiai dildcatle 
kowalulaldadır. 

B. Limnof, ........ soqeteei • 
llİD dm.,anm .... tarafm .. barı -
fi koawk yolmuhki ilgisini ıa. 
t.cfiiini bildimaiftir. 

Habet deı,esi, franaa& •• mai • 
liz delıeleriDe araçlıkta bulunmut 
olduklarmdan dolayı lliikümed 
adına tetekkür etmiftir • 

tiri tarafça kabul eaılmit om 
kararlann ltalya ile Habefiatan 
tarafından kabul edilmeai için 
konsey elinden ıeteni yapacak • 
br. 

ltalpn d... 8aND Aloi.ı 
ile, kadiainia •in ıt ft •11·•· 
t- bilclrmek lateclijlnl ancak 
t.t.lddlderi bbal etmesi mi, yok· 
• tıetekkür eylemesi mi ıerektiii
ni bilmıediiini söylmıiftir. 

Bu diyevden aonra konaey Ud 
karar IClretİDİ de bbal ebnİftİr. 

BB. Laval ve Litvinof 
görii§tüler 

Cenewe, 25 (A.A.) - BB. J.a. 
val ve Litvinol, ikioci defa olarak 
balutmuılar ve busünkü nyasal 
dm um hakkında komqmaflardır. 
B. Litvinof, Çekoalovakya dıt J.. 
kam B. 8enea ile de ıöriifmüıtür. 
Bu 80n komıpnada 8. Benes'in 
Moskova'ya ıideceği tarihİD ıö • 
rütü1düiü 1&n11maktadır. 

İtalyan - habeş anlaş
mazlığı kotanlacak 
Londra, 25 (A.A.) - Uluslar. 

toqeleaİ konseyi tarafmdan veri· 
len karar İtalya· Habet anlqmaz• 
lifinin hotnucllak nrici bir tekil • 
de kotanlmuı balnmmdan Lon • 
dra'cla iyi bir esas olarak ıörül • 
nriiftür. iki larafm talatıcr sibnl· 
yetini •• Bay Eden'in iyi bir tekil
de arabalmua p.,inde bütiba 
mütkül aoktalar kotanlmıt ıibidir· 

Konseyin onadığı 
raporlar 

Cene"IN, 2S (A.A) - uı.ı. 809 • 

yetesi koueyl; Üllllcmalk komitenin na
poriyle, Sar gaçmeaıert rapon ft B. 
EdCAhı Deadg kglr ,-mm yGnetl
mlnln de yeritilecek andl.Warda eos
yeteye verilea ld9Y lllkkndald rapora-

1l11 Olllilllfbr. 

INGIL TERE'DE: 

İngiliz kabinesinde 
değişiklik 

Londra, 25 (A.A.) - Domin· 
yoıılar bakanhima ıetiıtilmeıi 
dü9ünülen dominyonlar yönetgeri; 
Malkolm Makdonald'ın rahatsız• 
bit Jibünden kabinede yapıla • 
cak deiitildilder için yapılmakta 
olaa danqmalar bupalerde ya • 
nıtl••'ftlr. 

Soa ....... torluk toplantnıa
daki danlfllU'larda; dominyonla. 
nn birçoldarmm Babn B. Tho • 
mu'tan hopad ohaaclıklan anla· ........ 

Domiaycmlar Babalıfına 19 • 
tirtilmeai imkinlan U'&fbnbaak 
üzere Malkolm Mak Donald'ın İJİ• 
lef11181i beklenmektedir. B. Mal • 
kolm da B. T omu gibi .ıu.al itçl 
IJ'UPUDdaa oJduiundua, böylelik. 
le partiler arumclald 11-.. bomJ 
~ 

lngiltere Bitlerin söyle • 
vinin bazı yerlerinin 
izah1anmasmr istedi 
Lonclra, 2S (A.A) - lnıUterenln 

Berlla bUytlk elçlai Erik Fillps'in dtın. 
Almmya 4q 1-bnmdan B. Hitlerin 
lltylmnln buı noktalan hakkında i&lh
lar lstemiı oldufu bildirilmektedir. 

lngUtere htıkOmetl bu acıttalarıa 
IMt anllmda olclufunu aııamek iste • 
mektedir: 

• 1 - 88ylma birinci amunm -
d1mlaL. Bu ctlmlede ı.ak blrlifininl 
mWJdyetln bltOıa adev vı haklarım 

içine almuı cerektifi liyleamektedlr, 
İngilis pzeteleri t&Nf mdan yuılma • 
mış olan bu eOmle belki ıu anlama ge-

liyor: Almanya kendisinin öteki dev-. 
letlerdcıı ayrı tutulmaunm izlerini or
ta._ bkt• k Js1D ıl Brp lltemelDıı 
tıedir. 

2 - lngtlts elçili .a,tevtn ildnd 
Jamımda Venay andlapn•mm AJ " 
manya haklan.da ayırt g6ftten hUkilm
lerinln ortadan bldmıa.u için olan 
baletmJn yalım andl...,,.nm 5 ind 
kımıma mı. yoka l&Dlrıeten " yad
ailel balceler Jf!ıa olu bafb maddele
ri de kapayıp kapmıadıfmı IOnDU tul'. 

S - Almanya orduaunu yeniden kur· 
maya glripniyeceli liylendiii halde 

9 uncu 'kamında AlmuıJUUll Bteki cin 
Jetler de keadı.ine uyarlaru ıllahlatı

aı aAltmaya bam' bulunduju eöylen• 
mmtedir. Almanya ordu111nu 550000 

den ...ta ......,_.ar " • ttlmenl 
bırakacak mıdır1 

uker n 1..-ç taptau bildiren ra· 
parlar~ bu avıa tedbir • 
leriniıı her Unlİ bir memleket ta· 
rafmclan tenkid edilmeıine mil • 
.. de edemiyeceğini bilc:lirmit " FRANSA 'DA ı 
ıu esaslan Deri IÜJ'mlttür: 

Kabine bu meMlıeleri tnocli,ecek " 

lııgilis elçi8 llemelin ltatllltntl ., •• 
.. Lltnny. il• bir aldmnllna pakti 
ppmaya huır ohlp oJmlıdıimı ip· 
mek latlyec:ekdr. 

Fon Ribbeıulrop 1au meceleled l.ıah 
etmek bere 7Ümda Londra7a fide

cektir. tAalltere bir tarafta3 Alman
yadan bu mceelelerl IOl'&rken öte yıuı -
dan da Franu " İtalya Wibnetlerine 
bqnmnlf vw onlann dUflincelerini 

Konsey, uluslar 101yetesi paktı 
prensiplerine 111ıua olarak hare • 
ket etmek ,&Jdimündetflt'. Bu pren· 
aiplere «lre yargıç mailine bapa
...ı..- batb plda bir tiraide 
w-•·•ıa • yoktm. 

kalp Jaükümetİ, 1928 anlat-
ma JMikiim(erine a~ çabpcak o -
lan J&rllçlann ödevini güçl91tir -
mek istemez. Bununla beraber yar· 
11çlar ımır meMlesini kestirip ata· 
mlyacaklardır. 

ltalya yarpç usulüan kabal .t· 
mek suretiyle iki hükümet tara 
fmdan kabul edilmit olan anlat -
malara bafh kalclıjım göıltermiı-
tir. 

ltalyan ve .. bet delgeleri ıö
rilpneleri mumda yargıçların .. 
1111' me1elesini kotarmaia yetkele
ri o1-chklan, yalım bu mnılari 
iizıür Wr earette incelemiye izin
li bulundufdanDda uygun kabnıt-
lardır. 

Framız dıt itleri llebn1 B. La· 
ft1. Fransa adma iki •ukümetin 
dostça bir çözıe bulmak için iyi 
niyet gösteı:mit olduklarım bildir· 
mittir. Bunun için iki hilkümete gü-

Fransanm fmansal kal
kınma projesi 

Paris, 25 (A.A.) - B. Buison, 
Heryo, Germen Marten'le görü • 
fe1l .Batbakan B. Flanden Finans 
bakımmdan tam yetke iıtiyen bir 
kanun projeai önergelemeyi ka -
rarlqtırJDıttır. 

Daha iyileımemit olan 8. Flan· 
denin parlamento toplÜblına ıe
lip ıelmiJ'eceli belli olmadıtm -
dan, salı sünii taplemcak olan ı.. 
kanlar kurulunda apta-cak olaa 
hükümet bildirijini finans bakanı 
okuyacaktır. 

Genit yetke projeai önce fi -
nam komisyonuna yollanacaiın • 
dan lmnutmalara ancak cama sü
nii baf lanabilecektir. O güne ka· 
dar 8. Flanden,.m eyileterek parla· 
mentoya celebileceii unıulmakta
dır. 

Hükümetİll. putil• arumcla
ki anlqmayı mtmalr dileiinde 
bulundutunu bildiren proje, fi • 
nam selitimi için ekonomik ve 
yönetsel tedbirler almması için 
ıenit yetke istiyecektir. 

• ••• 
BlRLEŞlK DEVLETLER'DE: 

Sovyet - amerikan tecim 
anlaşması 

Vqington, 2S (A.A) - Sovyet el· 
çisi ile Amerika d'f ifler ı.kanlafl a... 
ya ile Amuika araaıııdaki tecim il&ile
rinin gelipnai amacını ıtıden konut
malara ba,JMDıılardu. Bu konutına • 
lar, Amcrıka ile bafka ülkeler uasın
da yeridlea iki taraflı tecim andl ...... -
Janndan Sovyet Rmyanın ne dereceye 
bdar uıflanac:ağı bakmıından yapıla • 
eaktıT. 

Sovyet Ruaya ile AmcrlkA ar•ında· 
ki komı .... l•m tekrar ba9tamaıı. aov
yet bol'cu hllıkmdüi priifmel rin dur
masına değer vermiyen Amcnkaıun; 
dq teclmln celiflnelİ bakunınd 
yet llerleyipu sanamam 
anladıklarını psterme kted . 



s YFA6 ULUS 

Kabine finansal yetkeler 
istiyecek 

Türk Hava Kurumu 
Kurultayında 

tUrk hava kurumunun yardımcı \lyelef4- ' 
dir. 

d.ağ), -Cevdet Kerim İncedayı (Sinob), 
Esad Uraı (Amasya), Ethem Tucel 

Merkez yönetim kurulu üyclerı: 

Baskan Bay Fuad Bulca (Çoruh), 

Asbaşkan Bay Abdülhak Fırat (Erzin

can), Asbaşkan B. Şükrü Koçak (Erzu

rum), Uyelec: Bayan Nakiye Elgün 

(Erzurum), BB. Cemil Uy"adın (Te

kirdağ), Hakkı Ungan (Van), Kimi) 

Dunun (İzmir), Riza Erten (Mardin), 

Muamm:r Erit tı Bankası Genel Di· 

rektörü, Rahmi Apak (Teldrdal), Fe· 

rıidun Dirimtekin T. TL C. Yarbaskanı. 

Paria, 25 (A.A.) - Bakanlar 
kurulunun alı ıünkü toplantuın- . 
da bqbabn B. Flanclen, yakın
da parlamentodan istemeyi dü • 
f(indiiü finanaal yetkeler laakkm
da kabine üyeleri arumdaki ay -
ntlı ıörilt •e dütünütleri birlet • 
tirmeye çalıtacaktır . 

Almanyada kısırlaş
tırmalar 

Bertin, 25 (A.A) - Deutsche Jus
.derlinde olmak üzere 56244 kısırlaf· 

Berlinde olmak üzere 26244 kısırlq • 
tınna yapılmıştır. Hakycrleri 3693 kı • 
ıırlaştırmaya izin vermemiştir. 

General Göringin gezisi 
Pette, 25 (A.A) - General GCSring, 

tıral naibi amiral Horti ile göril,aıüı-

(Bqı ı inci ayılSda) 

han kurumuna bir yılda en az 
bir defa 20 lira •erenlerdir. Bu 
ii1eler kendileri için olan rozetle
ri tqırlar. Adlan aıra numaruiy
le gazetelerde yayılır. Yıllık •e -
receklerini 20 den apğı indire -
cekler türk bava kurumuna haber 
vermek zorundadırlar. O yıl o yı
lın •erimcelerini verdikten sonra 
yardımcı üye aayılırlar. Haber 
vermeden yükenlerini yapmıyan • 
ların adları gazetel~rle yayılarak 
hava tehlikesini bilen üyeler ara· 
ımdan çıkarılırlar. 

Tabiiğ üye olan bakanlar, kamutay 
üyeleri, cumuriyet halk partisi genci 
sekreteri, genel kurmay birinci, ikinci 

batkanları, ordu ispektcrleri, kolordu 

27 ikinci kinun yerine ıs mayıı 

gtinll hava tebitlerinin töreni olacaktır. 
Ayrıca bir bava haftuı da saptanarak 
o haf ta içinde bütün kurum örgütll ha

zırlanan proeramlara cöre. havacılık, 

göıterit. konferanı, propaganda ve ten· 

Hklerle uğrqacaktır. Kurultay dünkü 
toplantısında, Bafbakan lanet lnönll

nlln ve hava kurumu bqkanı Fuad Bul· 
ca'nın dünkü toplantıda verdikleri söy

levlerin kitab halinde baıtırılma11 ve 
da~ıtılması, yllardanberi türk hava ku-

rumunun batında bulunarak değerli it· 
ler gören Fuad Bulca'ya kurultayca te· 

şekkür edilmesi önergesini onaylamış· 

tır. Toplantıda seçilen genel merkez 

kurumu üyeleri ve bu kurumun seçtiği 

merkez yönetim kurulu üyeleri tunlar· 
dır: 

(Samıun), Fuad Bulca (Çoruh), Ham

di Aksoy (İzmir), Hamdi Ulkümen 

(Trabzon), Hakkı Ungan (Van), Ki

mi! Dunun (İzmir), Kbım Okay (Kon

ya), Mahmud (Siirt), Mahmud Nedim 

Zapçı (Malatya), Muammer Erit İt· 

Bankaıı Genel Direktörü, Muhiddin 

Baha Farı (Ordu), Bayan Nakiye El

gün (Erzurum), BB. Nuri Conker (Ga

zianteb), Rahmi Apak (Tekirdai), Ra

sim Başara (Sıvaa), Rifat Börekçi Di

yanet İtleri Ba,kanı, Saffet Arıkan 

(Erzincan), Süreyya Yığıt (Kocaeli), 

Şükrü Küçak (Erzurum), Kemal Zaim 

Z raat Bankası Genel Direktörü, Gene

ral Zeki Saydemir (Erzurum), Bay 

Zülfü Tiğrel (Diyarbeklr), 

Y~d~lc iye/er: 

BB. Ccvdot Kerim lnc:edayı (Sinop), 

Nuri Conker (Gazi Anteb), Etem Tun· 

cel (Samsun), Hamdi Aksoy (İz.mir), 
Süreyya Yi~it (Kocaeli). 

••• 
Yardımcı üyeler arasında bunlar da 

vardır: 

BüyUk elçiler, elçiler, itgüder er Genel merkez kurulu yedek üyeleri: 

tUr. B. G&ringin önce Belgrada git • 

mesi kararlattmlmı' iken gezi progra- ı 
mı değiıtirilmi,tir. B. Göring önce 
Sofyaya gidecek ve 10 haziranda Bel
grada "l'llllf olacaktır. 

ve komutanları, jandarma genel komu- Genel merkez kurulu yeni durum: 

BB. Abdülhak Fırat (Erzincan), 

Ali Çetinkaya (Afyon), Ali Rıza Erten 

(Mardin), Asaf Doras (Bursa), Celal 

Bayar (İzmir), Cemil Uybadın (Tekir-

Bayan Türkin Battuğ (Antalya), 

BB. Emin Aslan Tokat (Denizli), Esad 

Sagay (Bursa), Mitat Altıok (Zongul
dak), Muzaffer Kılıç (Giresun), Mus
tafa (Çorum), Nazif (Kars), 

(mulabatgüzar), .baıkonsoloe, konaoloı 
ve aakonsoloslarla ilbaylar, ilcebaylar, 
kurum direktörleri, prbaylar, Yllfl ne 
olursa olıun kurumun bapnkı için ça· 
llf8n Türk Kutunda uçan üyelerle ku· 
ruma enu 10 kuru, veren Uyeler. 

tanı, tümen komutanları, yargutay, da· 
nıştay, aagıtkur başkan ve üyeleri, ba
kanlıklar yönetgerleri, genel direktör· , 
ler, cumuriyet halk partisi hatkanları 

I·-··· .. ... Fi ·ı A11k11ra Re·l .. ılht' Keiıdiği 

llinlon 

iLAN 
Belediye su işleri için 38 

kalem demir malezme ve sa
ire eksiltme yöndemiyle ek· 
siltmeye konmuştur. Bunla
nn oranlanmış tüm tutan 
540 lira ve muvakkat temi
natı 70 lira 50 kuruştur. İs
tekliler şartnamesini itfai
ye rneydanmrla belediye su 
işleri levazımında görebilir
ler. Eksiltme 1. 6. 935 cu
martesi günü saat ıs te İt· 
faiye meydanında belediye 
su işleri artırma ve eksilt· 
me ve ihale komisyonunda 
olacaktır. (1159) 1 - 2045 -- -----~----------

ZAYi 

1337 senecinde İstanbul Ka· 
batat liseıinden aldığım phadet· 
nameyi kaybettim. Bir ıuretini 
çıkaracağımdan eıkiain.in bük· 
mü olmadıfının gazetenizle lla· 
nını yalvarırım. 

Ödemit orta okala müzik 
öğretmeni: Fikri Çiçekoğlu 

ZAYi 
Tatbik mühürümü kaybet

tim. Yenisini kazdıracağım
dan eskisinin hükmü olmadı
ğı ilan olunur. 

Koyun pazannda 12 No. 
dükkanda kasap Mehmed 

ZAYi 

An.kara Belediyesinden aldı· 
lım tof&rHlk ehliyetnameml 
kaybettim yeniıinl alaeaflautm 
nkiıinin hGkmU yoktur .. 

1203 No. ehliyetname sa· 

bibi KastamonHi Mebmed oğlu 

1--2109 ~ı 

ZAYi 
212 numaralı yük arabası pta

lramı zayi ettim. Yenisini alaca
pdan e.ldainin hUkmU yoktur. 

· Arabacı Zeynel 

~ 
az ••••~••11•ımıı a111 •• ' 
1 oıthı•twtlt' l"'ıaııhul 1..- g 
vazım \mirlifri ~arın lJ 

Alma Komioc,·nnu C s flanlRn. ( 

İLAN 
Harbiye ve merbutu mek

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

(2480-1061 ) 1-1883 

\,..keri •abrikalar l lmum 

Müdürliiğü Saımalma 

"omi.-vonu tlinlan 

KİMYA MALZEMESİ 

Tahmin edilen bedeli 
(100.000) lira olan yukarda 
miktarı ve cinsi yazılı mal· 
ezme askeri fabrikalar sa
tın alma komisyonunca 12 
haziran 935 tarihinde çar
şamba günü saat 14 te pa
zarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname 5 lira mukabilin
de komisyondan verilir. Ta· 
liblerin muvakkat teminat 
olan (6250) lira ve 2490 nll· 
maralı kanunun Z ve 3 mad
delerindeki vesaikle mez. 
kur gün ve saatte komisyo
na müracaat lan ( 1177) 

1-2079 

KİRALIK İKİ ODA 

Yenitehir Sellnik caddesi No. 
16 havadar ve güzel, 30 lira. Bir 

aile için. Mutfak, banyo, 9 dan e
vel ve 5 ten ıonra müracaat. 

1-2026 

f ...,~r miid;1rlüiün ~~n: 
Musa bey mahallesinde phit Murat sokağında istim

lak suretile müdüriyete intikal eden 246 ada 15 parsel nu
maralı ve 1 lira kıymeti muhammeneli hane 8. haziran cu· 
martesi günü saat on belde bilmüzayede satılacağından 
taliplerin İmar MüdilrUiğilndeki komisyonuna müracaat-
lan. (1199) 1-2104 

Ankara Defterdarlığından: 
İsmi İşi senesi thbarname Ver: 

Cin oğlu inşaat 1931 1/88 14 38 
Ahmed müteahhidi 
Adı ve işi yukarda yazdı kazanç vergisi mtikellefi na

mma Karacabey ıubesince 931 senesi için tarhedilen vergi 
kendisinin ticari ve zati yuvası arannıq ise de bulunama
dığmdan tebliğ edilememi§tir. Tebliğ yerine kahn olmak 
fizere keyfiyet iliıi olunur. (1158) 1--2041 

21 & 

Ankara Va1iliğinden: 
Kurşunlu caddesinde 89 saydı ev ile Taşhan ı<arşısın

daki birleştirilmiş beş ve altı sayılı mağazalan kiralama
ğa talih çıkmadığından 23-5-935 günlemecinden 24 haziran 
935 pazartesine kadar bir ay içinde çıkacak isteklilere her 
pazartesi ve perşembe günleri pazarlıkla kiraya verilmesi 
kararlaştırılmış olmakla isteklilerin ilanı müteakib her pa
zartesi ve perşembe günleri 387 liralık inanca makbuzile 
encümeni vilayete gelmeleri ve şeraiti öğrenmek için de 
her gün encümen kalemine müracaatları. (1193) 1-2099 

Ankara Valiliğinden: 
Memuriyet vazifesini sui istimal etmek ve makbuzları 

kazımaktan suçlu tahsildar Süleyman ile birlikte eli işten 
çektirilen ve haklarında takibat devam etmekte olan Şe
refli Koçhisar eski muhasebei hususiye memuru Ahmed 
Refat'ın, yapılan araştırma sonunda oturduğu yer tesbit 
edilemediğinden hakkında kefalet kanununun altıncı mad
desi tatbik edileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (1196) 1-2100 

EmJak ve Eytam Bankasından 

Hakimiyeti l\~illiye 
meydanında satılık 
arsa C. H. Parti 
binası bahç~sine 

bitişik 
Esas No. 

3 
Mevkii ve Nev'i 

Ankarada Fevzi Paşa mahallesinde 
Çankırı caddesinde Hakimiyeti Mil· 
liye meydanında eski Tqhan kar· 
şısmda eski Anadolu Lokantası ar· 
sası 28 ada, 11 parsel, 274 metre yü-
zü 14 metredir. 

Teminatı 
Lira 

3.838.-

Yukarda yazılı ana peşin para ile satılmak üzere ka
palı azrfla arttırmaya konulmuıtur. 

1. - İhale birdir ve kat'idir ve 15.6.1935 tarihine müaa
dif cumartesi gtinü saat onda Bankamızda yapılacaktır. 

2. - Bu ana peşin para ile 1atılacaktır. . 
3. - F~la tafıilit almak istiyenlerin her gün banka

mıza müracaattan ve bir lira mukabilinde tartnameaini 
almalan lizmıdır. 1-2108 

J ----~~.r s 

ruz & !& 

Balıkesir vilayetinden: 
22 mayıs 935 tarihinde ihale edilmek üzere eksiltmeye 

çıkarılan Baltkesirde yeniden yapılacak meclisi umumi ve 
idarei hususiye binası için vakti muayyeninde gelen istek
liler tarafından teklif edilen bedel fazla görülerek kanun 
mucibince bir ay zarfında pazarlıkla ihalesi muktazi görül
müştür. Taliplerin aşağıdaki prtlara göre 29 mayıa 9:5 
çarşamba günü saat (15) şe kadar vilayet encümenine mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. 

1 - Eksiltmeye konulan iş Balıkesir vilayet merkezin. 
de hükümet konağı bina inşaatı her türlü tesiıa.tla bcrı.
ber bina ve tesisatın keşif bedeli (165070) lira (75) l..!· 
ruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Hususi şartname 
E - Keşif cedveli ve silsilei fiat cedveli 
F - Beş adet plin: istiyenler bu şartnameleri ve evra

kı (750) kuruş bedel mukabilinde vilayet encümeninden 
alabilirler. 

3 - Binanın yalnız idarei hususiyeye ait (85784) sek· 
sen beş bin yedi yüz seksen dört lira keşü bedelli kısmı
nın (934) büdceıinde mevcut tahsisatına göre (52000) elli 
iki bin liralık kısım pazarlıkla eksiltmeye konulınuttur. 
Diğer kısmı da (935) senesi içinde tahıisatmm kabul ve 
tasdiki halinde eksiltmeye konulacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3800) lira 
muvakkat teminat vermesi ve en az bir parça da (50000) 
liralık birinci nevi idare binasr yapmış olduğuna dair Na· 
fıa vekaletince musaddak vesika göstermesi llzımdır. 

Ankara 

İsmi İti 

1-2105 

Viliveti 
Defterdarlığından: 

İhbarname No. tarhedilen senesi 
vergi 

Fevzi müteahhit .4/7 73,99 931 
Adı ve iti yukarda yazılı kazanç veqiai mükellefinin 

namına Yeğen bey şubesince 931 senesi için tarhedilen ver
gi kendisinin ticari ve zati yuvası aranmq ise de balana 
madığmdan tebliğ edilememittir. 

Tebliğ yerine kaim olmak tizere keyfiyet ilan olunur, 
1-2101 

Ankara Milli Emlôk 
Müdürliiğiinden: 

Mevkii Cinsi 

Toklu Bai 

Eski ihale 
Umum kıymeti 
No. Lira K. 

40 M.2 
2382 4596,50 201 00 

Hine kaç tablt 
miktan olduğu 

Tamaını mem aene 
re1ds taksit 

Yukarda yazılı bağın mülkiyetinin ihalesi 23-5-935 ta
rihinden itibaren bir ay pazarlığa bırakılmııtır. İsteklile
rin 16 liralık depozito makbuzu ile defterdarlıkta kurulan 
satı§ komisyonuna mOracaatlan. 1-2102 

Darende Şarbaybğından: 
Darendeye bir buçuk saat uzaktan getirilecek pqa çayın 

içme ıuyuna ait keıü projeıi pazarlıkla yapılacaktır. 
2 - Yapılacak projenin bayındırlık bakanhğmca her 

yönden beğenilmeıi ve görillea hatalarm düzeltilmesi ve 
eksiklerin tamamlanması şarttır. 

3 - isteklilerin mühendis ve bu itleri yaptıkalanna 
dair ellerinde belgeleri bulunmam gerektir. 

4- İzahat almak ve teklifte bulunmak iıtiyenlerin 20 
haziran 935 giinUne kadar Darende prbaybğma (beledi· 
yeaine) yazı ile Yeya dotnıdan doğruya bq wrmaları ilan 
olunur. (1191) 1-2098 



~nkara P~ T. T. Baş 
Müdürlüğünden: 

Ankara Otomatik telefon abonelerine dağıtılmak Uze 
l'e açık eksiltme suretiyle be§ bin tane rehber bastınla • 
caktır. 

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

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

İstiyenlere baskı şartnamesi parasız verilir. İste~l~e • 
rln artırma eksiltme kanununda yazılı belgelerle bırlıkte 
1 • haziran • 935 cumartesi günü saat on beşte komisyonu-
muza müracaattan. (1120) 1-1964 

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

inşaau vahidi fiat esasiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Tahmin edilen bedeli 275,061,ZS liradrr. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Metraj ve keşif hülasa cedveli 
e) Proje]~ 

lstiyenler bu evrakı 14 lira bedel ile Sümer Bank 
Ankara subesinden alabilirler. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14. 752 

lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka en az 
50.000 l iralık bir tek bina in şaatım muvaffakiyetle bi
tirmiş olması lazımdır. 

6 - Teklif mektubları yukarda yazıldığı gün ve 
saatten bir saat eveline kadar Sümer Bank umumi 
:nüdürli.iğ-üne getirilerek makbuz mukabilinde verile
: e ktir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 
ihale satinden bir saat evetine kadar gelmiş ve zarfın 
·-.,nuni ~ekilde kaoatrlmıs olması Iazrmchr. 1 - 2071 

ı:tırir1xJ. 

( ;aziaııtep C. l\'Iüddei 

Umumiliğinden : 
935 senesi haziranın birinci gününden başlıyarak 936 

senesi mayıs nihayetine kadar Gaziantep ceza evinin bir 
senelik ve 345000 kilo ekmeği kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. Her mahkfun ve mevkufa 960 gram he
sabiyle pide olarak verilecek ve halis buğday unundan o
lup çarşıdaki emsalinden geri kalmıyacaktır. Tahminen 
olunan bedel 22950 liradır. İsteklilerin Gaziantep C. M. 
U. liğine müracaatla bedelsiz olarak şartnameyi oradan 
almaları lazımdır. Eksiltme 935 senesi haziranının ikinci 
pazar gününde ve saat 15 de Müddei U.tik dairesinde açı· 
lacaktır. Muvakkat teminat miktarı 1751 liradır. Teklif 
mektuplarının eksiltmenin açılacağı iki haizran gününün· 
saat 14 düne kadar getrilmiş veya gönderilmiş olması şart-
tır: (1146) 1-2010 

Nafıa BakanlıiJndan: 
6.5.1935 tarihinde mıinakasaya çık3:nlmış olan Afyon -

Antalya hattının Baladiz - Burdur arasındaki 24 buçuk kilo
metrelik yedinci kısmının inşaatına talip zuhur etmedi· 
ğinden mezkur kısım inşaat ve ray ferşiyatı, inşaat müd
deti değiştirilmek suretile ve kapalı zarf usuli ile yeni
den eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen ihale bedeli 375000 liradan ve muvakkat 
teminatı da 18550 liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a
meliy,atın eksiltmesi 29.5.1935 carşamba günü saat on beş
te Ankarada bakanlık binasında DemiryoJlar inşaat dai· 
resı eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe girmek 
istiyenlerin teklif mektuplarile münakasa şartnamesinde 
yazılı diğer evrakı 29.5.1935 tarihinde saat on dörde ka· 
dar inşaat dairesine makbuz mukabilinde teslim etmele
ri lazım geldiği ve münakasa şartnamesinde yazılı oldu
ğu veçhile münakasa gününden en az bir hafta evet Nafıa 
Bakanhğma istida ile müracaat ederek alacakları fenni 
ehliyet vesiksmı teklif mektuplarına iliştinneleri iktiza 
ey1ediği ve bu münakasa için hazırlanan eksiltme şartn• 
mesile mukavele projesi ve merbuatmdan mürekkep bi'!t 
takım münakasa 4rakını 18 buçuk lira bedel mukabilinde 
Bakanlık demiryollar inşaat reisliğinden alabilecekleri 
ilan olunur. (1056) 1-1907 

.. .\nliara Asker1ilf 

Şol,esi Reisliğinden: 
1 - Bir haziran 935 gününden 30 haziran 935 gününe 

kadar ihtiyat (~ubay) zabit yoklaması yapıl~caktır. 
2 - Bütün subayların bu müddet içinde bızzat şub~y~ 

müracaatları ve hariçte bulunanların yazı ile ad~eslerın~ 
sıhhi hallerini ve şubemiz kayıt numaralarını bildırme1erı.

1 3 - Yoklamaya gelmiyenler hakkında 1076 n~ma_ralr 
kanunun 10 cı maddesi hiikmünün tatbik otunacagr ılan 
olunur. (1046) l-1869 
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Nafıa Balianlığınd an : 
Bedeli 55 bin lira tahmin edilen ve münakasası 16.5. 

1935 tarihinde yapılacağı ilan olunan Afyon· Antalya hat· 
tı Burdur - Antalya arası etüt münakasası şartlarında aşa
ğıdaki tadilat yapılnnş ve evelki ilanlar iptal edilmiştir: 

1 - Evelcc 55000 lira olarak tesbit edilen muhammen 
bedel 65000 liraya çıkarılmıştır. 

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

3 - Münakasası 30.5.1935 per~embe günü saat on beş
te Bakanhk binasında Demiryollar İnşaat dairesindeki 
münakasa komisyonunda yapılacaktır. 

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

5 - Bu işe girmek istiyen1erin münakasa gününden 
en az bir hafta evel istida ile Bakanlığa müracaat ederek 
alacaktan fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına 
koyma1an lazımdır. . 

6 _ Talipler bu etüt işi ic,in hazırlanan cksıltme şart-
namesile mukavele projesi ve merbutatmdan mürekkep 
bir takım münakasa evrakını 325 kuruş bedel mukabilinde 
Demiryo1J::ır İnsaat Reisliğinden tedarik edebilirler. 

(1055) 1--1906 

. gun olarak aşağıdaki şartlarla yedinci sınıf (As. bareme 
göre kanunueveldeıi itibaren 30 lira asli maaşlı ve kanu
nuevele kadar 25 lira asli maaşh) askeri adli hakim ah· 
nacaktır. 

1) Bir hukuk mektebini en aşağı iyi derecede bitir-
miş olmak 

2) İhtiyat zabiti olmak 
3) 30 yaşından yukarı olmamak, 
4) Başkasuıa geçer hastahğr ve vazıtesini gereği gibi 

yapmağa mani olabilecek vücud ve akılca bir arızası bu
lunmamak (tam teşkilatlı bir askeri hastanede muayene 
ettirilecektir.) 

5) Yabancı ile evli olmamak, 
6 - Şeref ve haysiyetini muhiJ bir suçtan mutlak su

rette ve bir cürümden dolayı üç aY veya daha 2iyade hap
se mahkum veya böyle bir suçtan takib altında bulun· 
mamak, 

7) Sarhoşluk ve kumarbazlığı adet etmiş, kumar oy
natmış, ahlak ve sireçe hakimliğe yaramıyacak bir ha1 
ile dile gelmiş olmamak ve bnnlan polis tahkikatiyle 
tevsik etmek. 

8) Nüfus kağıdı sureti, ve ihtiyat Z. terhis tezkeresi,, 
9) Diploma tasdikli sureti ve muhtasar. hal tercümesi 

10) Bu şartlar dahilinde istekJilerin bulundukları ye
rin en büyük komutanlığına veya askerlik şubesi haşkao· 
lığına vesikaları ve dörder adet fotoğrafJariyle beraber 
istida ile müracaat1an. Ankarada M. M. V . ne müracaat ::: llJllllf Hf lllllllllllllllllHllllllllllllllll111111Jllllllllllllllll111111HUlltlllllHlllHll§ 
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935 senesi haziranından itibaren intişar edecek ad 1 iyo 
ceridesinin en az altı en çok on fonnadan ibaret olmak üze· 
re her ay çıkacak 1750 nüshanın bastırılması açık eksiltme 
usulile eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 3.000 liradnı 
EksiJtme 3.6.1935 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Ad• 
liye vekaleti levazım müdüriyeti odasında toplanan eksilt· 
me komisyonunda yapılacaktır. Umumi ve hususi şartna• 
me vekalet levazım müdüriyetindedir. Eksilbneye gelecell 
istekli1er fazla malGmat almaları için her gün bu daireye· 
ge1erek şartnameJeri parasız imza mukabilinde alabilirler, 
Eksiltmeye girecek isteklilerin eksiltme günü saat 16 dan 
evci teminatı muvakkate olan 225 lirayı nakten veya bükü .. 
metçe nakit makamına kaim olan kzymetli evrakı Ankara 
malsandrğma vererek makbuzlarını komisyona ib. 

~ Yenilen erkek (hikaye~ - Server Ziya Gürevin ~ 
§ Bin ucak ve on bin uçman - Şakir Hazım Gökmen ~ 
= Türk "'kuşu için gazetelerimizin görüşleri := = Bu zenofa sayıyı bütün okurlamnız görmelidirler. = 
~ Havacılık ~e Spor en zevkle okuyacağınız bir dergi· 5 
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Satılık emlik 
EmJal{ ve Eytam Banl{asından: 

raz etmeleri lüzumu ilan oJunur. (1110) 1-1949 
E N Mevkii ve nevi Dipozito 

sas o. . w 7 k 34 
34 İsmetpaşa mahallesı Poyraz sokagı apı .- 1 

318 ada 5 parsel N o. h 85 metre arsa 

36 YeıYenb~y mahallesi Mescid sokağı 1 kapı 100.-
203::. ada 20 parsel No. lı evin 190/336 hissesi 
Hacıdoğan mahallesi İbadullah sokağı 6 100.-

Devlet Demiryollan ve Liman~ 
Umum Müdürlüğü ilanları --- 1 

37 

38 

39 

kapı 145 ada. 34 parsel numaralı ev w 

Hacıdoğan mahallesi İbadullah sokagı 64 72.
kapı 292 ada, 1 parse~ N o. lı evin 76~106 hissesi 
Hacıdoğan maha1lesı Matbah sokagı 7 60.-
kapı 290 ada, 22 parsel N o.lı ev 

Yukarda yazıh mülkler peşin para ile ve açık arttır
ile satılacaO-mdan isteklilerin 1 haziran 1935 cumar-

tma. gu"nü saat ~n altıda bankamıza gelmeleri. (1087) 
esı ı - 1943 

SAN 

TORKiYE iŞBANKASI 

ANKARA GAR BİNASI EKSİLTMESl 

Ankara istasyonunda yeni yapılacak gar binası ile ga• 
.zino binasının bütün tesisatile beraber inşası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın keşif bedeli 789.309 lira 55 kuruştur. 
t - Bu iş için isteklilere verilecek evrak şunlardır ı 

A) Eksiltme prtnamesi 
B) İnşaat projeleri ve sondaj kesimleri 
C) Tesisat avan projeleri (kalorifer, sıhhi tesisat. 

elektrik, havagazı) 
D) Fenni şartname 
E) Keşif hulasası 
F) Tesisat1ar şartnamesi 
G) Taksimat cedvclleri 
H) Mukavele projesi 
İ) Umumi şartname 

İstekliler bu projeleri ve evrakı 39 lira 22 kuruş karşı .. 
lığında devlet demiryollannm Aııkara ve Haydarpaşa 
veznelerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 haziran 935 tar"hinc gelen perşembe 
günü saat 16 da Ankarada devlet demiryollan yo1 ve me
bani dairesi binasında toplanacak artuma ve eksiltme lco
misyonunda yapıJacaktrr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
yazılı teminatı ve vesaiki aynı gün saat 15 şe kadar ko-
misyon reisliğine vermi,Ş olmaları lazımdır:. 

A) 2490 No.lu kanunun 17 inci maddesine uygun 3,Cl22 
lira 38 kuruşluk muvakkat teminat . 

B) 2490 No. lu kanunun tayin ettiği vesikalar 
C) Bu kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu işe gir· 

meğe kanuni bir mani hulunmadığına dair beyanname. 
D) Şimdiye kadar asgari 500.000 lira kıymetinde 'e 

mimari kıymet itibariyle gar binası ayarında tek bir bina 
inşa etmiş olduğuna dair Nafıa Bakanlığmclan musaddak 
ehliyet vesikası 

5 - Teklif mektublan ihale günü saat 15 şe kadar 
makbuz mukabilinde komisyon r isliğinc verilece'.t " • 
Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet bu saate l-;1. 
dar komisyona gelmiş olması lazımdır. (1108) 1 - 201, 



SAYIFA 8 

ANKARA.da 
bulunanlara müjde 

ORMAN ÇİFTLİGİNDE: 

Karadeniz pilajı 

Marmara parkı 
Çiftlik parkı ve lokantası 

Bira parkı 
açdmıştır. 

Her gün öğle ve akşam zengin müzik vardır. 
V E 

Her gün geceleri Ankaranın her istasyonların· 
dan Çiftliğe trenleri işlemektedir. 1-2068 

Maliye Vekaletinden: 
Kağıtları hazineden verilmek üzere "yirmi iki milyon 

dokuz yüz on sekiz bin,, muharrerat zarfının imatiyesi 26. 
5.1935 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi lstanbulda 
Dolmabahçede kırtasiye deposundan alınacaktır. Eksilt
meye iştirak etmek istiyenlerin 1525 lira muvakkat temi
natları ile birlikte 15.6.1935 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat on beşte Merkezde müteşekkil mübayaat ko-
misyonuna müracaat eylemeleri. (1187) 1-2093 

•• BUYUK 
Tayyane Piyangosu 

Binlerce ildıtinln yüzünü güldürdü 
2 inci kqile 11 HAZİRAN 935 tedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır 
Aynca: 15.000, 112.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000,. liralık bir mükafat vardır ... 

. 

Türk Tavyare Cemiyeti 
Genel Merkezinden: 

198 tane sığır derisi 
140 tane koyun derisi 
152 tane tiftik derisi 
144 tane çıplak kmban derisi 

Çubuk ıuhemizde tiulunan yukarda yazılı deriler 18.S. 
.1935 tarihinden itibaren yirmi gün süre ile satılığa çıkarıl
mıştır. Almak istiyenler, satış günü olan 7 haziran 1935 

. tarihinde, Çubuk pıbemize başvursunlar. 1-2094 

Ankara Askerlik şubesinden: 
1 haziran 935 de ıeneral ve kurmaylarla, piyade albay, 

.yarbaylar, 
2 haziran 935 piyade binbqı, önyüzbaşı, yüzbafl, teğ

menler. 
3 haziran 935 pi)Ulde asteğmenler. 

.4 haziran 935 piyade yarbaylar. 
6 haziran 935 bütün süvari subaylar. 

8 haziranda 935 topçu, albay, yarbay, binbaşı 
9 haziran 935 tOJ>!GU teğmen ve asteğmeıiler. 

10 haziran 935 topça yarsubaylar. 
11 haziran 935 bütün muhabere subaylar. 
12 haziran 935 bütiiıı istihkam 
13 haziran 935 nakliye .ve otomobil subaylar. 
15 haziran 935 bütün jandarma, daniz subaylar. 
16 haziran 935 bütmı hava ve sanayi subaylar. 
17 haziran 935 levazım, albay, yarbay, binbaşı, önyuzbaşı, 

yüzbaplar. 
18 haziran 935 levazım teğmen, asteğmen 
19 haziran 935 levanın yarsubaylar. 
20 haziran 935 harita şimendifer ve doktorların albay ve 

yarbaylan ve binbaplan. 
22 haziran 935 geri kalan doktor. diş doktoru subaylar. 
23 haziran 935 eczacı subaylar. Bütün baytar subaylar. 
24 haziran 935 bütiin askeri hesap memurlan. 
25 haziran 935 aeakeri hakimler mümeyizler. Müpvirler. 
26 haziran 935 1-6111Jl1f muamele memurlan. 
27 haziran 935 7-8 anıf muamele memurlan ve müzika 

ıubaylan. 
28 haziran 935 sanatkar subaylar. 
30 haziran 935 büttin sanatkar subaylar. 
Yukarda ilan edilen günlerde bildirilen subayların ha

ziran yoklamaları yapılacaktır. Bugünler haricinde müra
caat edenlerin müracaatları kabul olurumyacağmdan hem 
kendilerinin yorulmaması hem de şubeyi meşgul etmeme
leri. 

2 - Müracptlarda muhakkak ıubece subaylara verilen 
nunwralarm göateribaeai ve yazı ile müracaat edeteide. 
mı. numaralarmı ya.m(alan ehemmiyetle ftait oliiDUr. 

(llt8) ~-

ULUS 26 MAYIS 1935 PAZAR 

Daima daima 

İngiliz kanzuk eczanesi li· 
boratuvarlarında hazırlanan Ju· 
vantin saç boyaları muzur ve ze. 
birli rtıaddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini 
bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii 
renk üzerinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak 
temin edılen renk yıkanmak ve 
terlemek hattll denize girmek 
suretiyle de çıkmaz. En ciddi ve 
cınniyetlı markadır. Eczaneler· 
de ve ıtriyat mağazalarından a

rayınız . 

.\nkar~ le\'azım .\mirli~i 

Satmalma Komisyonu 
hani an 

İLAN 

Çatalca civarındaki bir
likler ihtiyacı olan 132.000 
kilo sığır eti kapalı zarf ile 
eksiltmeye konulmuştur. 1 

kilosunun fiatı 29 kuruştur. 
İhalesi 8 haziran 935 cu
martesi günü saat 15 te ko
mutanlık satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 2871 liradır. Şart· 

namesi 191 kuruş mukabili 
komutanlık satın alma ko
misyonunda alınabilir. Tek· 
lif mektublannm beıti sa
atten en az bir saat evetine 
kadar komisyona vermele-
ri. (1144) 1 - 2014 

İLAN 

1 - Kırklarelindc 480 ton 
unun kapalı zarfla ihalesi 
11-6-935- salı günü telgrafha
ne ayan saat onbeşte yapı
.lacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
62400 lira ilk teminatı 4680 
liradır. 

3 - Şartnamesi Krrldare
li satın alma komisyonunda 
her gün görülebilecektir. 

4 - Eksiltmeye girmek 
istiyenlerin teklif mektupla
n ihale günü saat 14 de ka
dar Kırklareli satın alma 
komisyon reisine vermeleri 
ve saat on beşte komisyonda 
bulunmalan. (1201) 1-2106 

lJnktor 

Ali Maruf Onver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MUTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başmda 
Altmtaf sokak No: 5 

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

lmtiyu sahibl ve Ba,mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyıta idare eden 
Yuı lıleri MUdUrtı Naauhl 
BAYDAR 
Çınkm clddtsl civırmdı 

U/ıu Bı11mıvind• basllmıf• 

'"· 

Ankara Doğum ve Çocuk 
Bakımevi Baş Tabipliğinden: 

Ankara Doğum ve Çocuk bakım evinin 1935 mali yıllık ihtiyacı olan aşağıda cins ve 
miktarları ve muhammen fi atlan yazılı mevaddm evsaRa n şartnamesinde yazılı olup 
1935 yılı HaziranılUJl 2 inci günü açık eksiltmeye konulacağından isteklilerin artır· 
ma eksiltme ihale kanununun 2 inci ve 3 üncü maddele rinde yazılı şeraiti haiz olan
ların şartnamelerini görmek üzere her gün öğleden evvel Işıklar caddesinde Doğum ve 
çocuk bakım evi baştabipli ğiae ve ihale günü de saat on beşten evvel % 7,5 temi -
natı muvakkate olarak banka mektuplannı Ankara Defter darlık ve:mesine yatırmış bu
lunacakdirlar. İsteklilerin yu ı:ı:arda yazdı ihale günü mües sesede teşkil olunacak Artır. 
ma eksiltme komisyonuna müracaatları ilan olunur. (1122) 1-1970 

Tah mio Miktar. Tutarı Muvakkat 

Cinsı 
Sade yağr 
Zeytin yağı 
Pirinç 
Makarna 
Kesme şeker 
Nohut 
Çay 
Kuru fasulyA 
Sabun 
Pirinç unu 
Mercimek 
Kuru kayıs 
Şehriye 
Salc;a 
İrmik 
Un 
Soda 
Kuru bamya 
Bisküvi 
Tuz 
Gaz yağı 
Kuru sovan 

Süt 
Yoğurt 
Koyun eti 
1 inci ekmek 

2 " " 
Kesilmiş odun 
Taze fasulya 
Patlıcan 
Bakla 
Enğinar 
Kabak 
Semiz otu 
Dolmalık bibeı 
Taze bamya 
Kırmızı domates 
Patates 
Lahana 
Pırasa 
Kereviz 
Karnabahar 
Ispanak 
Yerelması 

Fi atı 
85 
45 
18 
20 
45 
15 

300 
10 
30 
25 
10 
80 
20 
30 
30 
10 
12 
80 
70 

g 

30 
7/5' 

20 
25 
30 
9 

7/75 
2/25 
12 

30 
s 

10 
.ıs 
20 
25 
40 
15 
10 
10 
10 
12 
ıs 

10 
3 

K 
350 
150 

1500 
200 
500 
100 
ıs 

220 
600 

S8 
100 

75 
100 
50 
80 

200 
250 

10 
50 

200 
150 
500 

3000 
1200 
4000 
3700 
3500 

14000 
400 
400 
300 
350 
350 
300 
250 
200 
~00 
700 
350 
350 
200 
150 
350 
100 

L K 
297 so 
67 50 

270 00 
40 00 

225 00 
15 09 
45 00 
20 00 

180 ()() 
12 50 
10 00 
60 00 
20 
15 
24 
20 
30 
08 
55 
18 
45 
37 

00 
00 
00 
00 
08 
00 
00 
50 

600 00 
300 00 

1200 00 
333 00 
271 25 
315 00 

48 00 
120 00 

15 00 
ss oe 
63 00 
60 00 
62 Ş,O 
80 00 
45 ()() 
70 00 
35 00 
~5 00 
24 00 
22 50 
35 00 
3 00 

L 
22 

5 
20 

3 
Ui 

l 
3 
ı 

13 
o 
o 
6 
1 
l 
1 
1 
z 
o 
2 
1 
3 
2 

113 

45 
22 
go 
25 
20 
23 
3 
g 
1 
! 
4 
4 
4 
6 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
o 

teminatı 
K 
31 
06 
25 
00 
87 
12 
37 
50 
50 
94 
75 
00 
50 
12 
80 
50 
25 
60 
6S 
35 
sr. 
82 

61 

00 
50 
00 
00 
S5 
62 
60 
00 
12 
&! 
72 
50 
68 
00 
40 
25 
62 
62 
80 
69 
62 
13 

56 38 

İstanbul Liseler Sabnalma Komisyonundan: 

Cinai Tahmin 
fiatı 

Galatasaray Lisesi. Haydarpaşa Lisesi 

Az Çok ilk teminat 
L. K. 

Az Çok ilk teminat 
L. K. 

Dailıç eti 50 K. 28000 35000 3000 35000 
Kum eti 50 ,, 4000 7000 2500 3000 
Sıiır eti 35 ,, 3500 5000 ı 706, -6 2000 2500 1490, 63 

Galatasaray ve Haydarpaf& liaeleri panaiyonlarmm m&JU 936 10nuna kadar JUlrarda 
yazdı et ihtiyacı her iki mektebin ihtiyacı ayn ayn f&l'blamelerle kapalı sarf auretile 

ebiltmeye konmuttur. 
Eksiltme latanbul maarif müdüriyetinde liıeler muhasebeciliğinde toplanan komi .. 

yonda yapılacaktır. 
Eksiltme 5. 6. 935 çarıamba aünü saat 15 te yapılacaktır. 
Bu ite cirecekler 935 ydı ticaret oduı veıikalariyle birlikte 2490 sayılı kanunda JUJh 

tartlar içinde kapalı zarf belli saatten bir saat evel makbuz mukabilinde komiıJOD bat
kanlıima verilmit veya gönderilmit olacaktır. Bu bir saatten evelden sonra verilen veya 
gönderilecek mektublar kabul edilmiyecektir. 

Kapalı zarf mektublanna kanununda yazılı olduju üzere ilk teminat naldd makbum 
veya~ teminat mektublariyle diier vesaiki koymaları lizımdır. Bu ite ait tartna
melen ıiirmek veya almak üzere komiıyon yaqanlıima müracaatları ve belli saatten 
evel temina.tlannr muhuebe veznesine vatırmalan ilin olunur. (?.707) 1 - 1989 

1 SiNEMALAR 1 
1 YENi f BUGU.N BU GKC!!. 

İlahi yıldu Greta Garbo'nun temsil et· 

tifi ÇALINMIŞ AŞK. Talebi umu

mi Gzerlne Çahnmıt Atk imtldıdmca 

taJnıs 4,4' IHllllarındı Tangollta gös

terilecektir. Ayrıcı C. H. P. clkclUadl 
..,. ..... ,. lntlba!an. 

BUGUh dlJ Gl:':t:E 1 KULÜP) 

Aynca: 

Büyük kahkaha filmi 

Çöl Arkadaşlan 

C.H.P. Dördüncü büyiik 
lmrultayma ait intibalar 


