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Hava tehlikesine karşı 

ı 
" Eğer bir nı.emle~·t•I 500 tayyarel.ik bir 
hm1" lmvetini daima lw:.tr h11lurulurnwk 
istRrtfe büdcesinde lıer se'w :10 milyon lira 
bulundurmmır üizmıdır. - lmwt lııijnii 

.,>--

Her ~rde 5 kuruoı 

C. H. Partisi Kamutay Grupu, Türkiyeiıİn hava tehlike~ine kar-şı açık old~ğunu yurddaşlara anlat . 
mak için Tayyare· Kurumunu ~er suretle arkalamayı l{ararlaştırmışbr. . · ~ 

Türkiyenin ha_va tehlil\.esine karşı güvenli ve savgalı olması iÇin Grup, elinden gelen bütün emek . 

leri sarfedeçektir. · 
Grup üyeleri (hava tehlikesini bilenler) arasında çalışmağa da :ayrıca karar vennişlerdir. 

Gündelik 

Tecim anlamı 
Ulusal bayat içinde tecim ve 

tecimen anlamlarının tekli üze. 
rinde durmak ve ekonomik alan
larda çalışan yurddaşların bu yol- . 
daki düı~inceJerini incelemek ger
çekten çok faydallıdır. Yeni hayat, 
yeni fikirlerle doğar, yeni fikirler
le ilerler .•• Yurdun ekonomik ba· 
kmıdan da yükselmesi için çareler, 
tedbirler alınırken her şeyden ön
ce türlü ekonomi örgelerinin an· 
imaları üzerinde de birleşmek lü· 
zumu kendini gösterir. Devlet ha· 
yatı, ulusun bütün kurumlarını, 
teklerin ve kömelerin ayrasız kı
na vlarım kaplıyan bir bütünlük
tür. Onda herkesin bir rolü vardır. 
Bu roller, yurddaşlarm anlayış 
şekline göre az veya daha çok de
ğer kazanır. 

Tecimenin devlet hayatında 
oynadığı rolün önemi son zaman· 
larda daha çok göze çarpmağa 1 

haılamııtrr. Vaktiyle devlet haya
tı deyince yalnız hükümet hayatı 
anlaşılır, ve bükümet kurumları 
dışında kalan işlerin onunla ilgisi 
olmadığı sanılırdı. Bu suretle bir 
işyarm bir öğretmenin kınavı dev
let haytı kadrosuna girmiş sayıldı
ğı halde bir avukatın, veya bir te
cimenin işleri onun dışında kal
mış gibi görülürdü. Bugünkü dev· 
let hayatının doğurmuş olduğu 
yeni devlet anlamı artık bu ay
rımları kaldırmışbr. ülkenin sı
nırlan ve ulus kadrosu içinde itli
yen, hareket eden, çalışan her 
yurddaşm veya yurddaş kömesi· 
nin doğrudan doğruya veya do
layısiyle devlet hayatında rol oy
namakta olduğunu şüphe götürmi
yen bir hakikat olarak kabul edil
mektedir. 

Yeni tecimen anlamını, Eko. 
nomi Bakanımız, tecim ve endüs
tri odalarının dördüncü kurultayı
nı açan değerli aöylevinde çok gü
zel bir tekilde belirtmiştir. Sayın 
bakana göre tecimen hele dı,arı
ya mal çıkarıyorsa, ulusal ödev 
almıt adamlardan biridir. Üret
menin emeği, umudu yoğaltmanın 
asığı onun zekasına, kapasitesine ( 
inanılmıştır. O fırsat gözetliyen 
veya kendi özel asığmı düşünen 
b:r adam olmamahdır. Ulusal asığ 
ve. politika gereklerini, memleke
tin kredisini, ürünlerinin ününü 
daima göz önünde bulundurmalı
dır. Ancak böyle düşünebilenler, 

·böyle hareket edebilenlerdir ki, te-
cimen sıfatını almağa ve lüzu . 
munda devlet tarafından arkalan
meJra Iavık görülürler. 

Tecim ve Endüstri odalan kurultayı Hava tehlikesini bilenler 
Çalışmalarını dün bitirdi ~avacılığa yardımlarını g·enişletiyorlar 

Türk Tecim ve Endüstri oda · 
ları dördüncü genel kurultayı ıon 
toplantısını, dün, kurultay bat -
kanı, Ekonomi Bakanımız Bay Ce· 
lal Bayar'ın başkanlığı altında 
yap!Dıştır. 

Geçen toplantıda görüşülenler 
kabul edildikten sonra rasyonali
zasyon ve standardizasyon komis
yonunun raporu okunmuş, Tarım 
Bakanlığı adına Saim Atasagun, 
·Standardizasyonun tarım üretimi 
alanındaki yeri ve yeritim yolları 
hakkında izahlar vermiştir. Bun· 
dan sonra Bay Remzi Beykent'in 
dilergeıi üzerine bir aytışma açıl -
mıştır. 

Dilergesini izah eden Bay Bey· 
kent, rapordaki fikirleri paylaştı • 
ğını, dilergesini raporun aydınla· 
tdması için verdiğini söylemiştir. 

Komisyon raportörü Bay Ser -
vet, raporun açık olduğunu, diler
genin niçin verildiği anlaşılama • 

• 
B. l\lusolini dış sıya

·sasım anlatıyor 
Roma, 26 (A.A.) - Parlamen

toda Dış İşler Bakanlığı büdcesi 
görüşmeleri bitirilirken B. Muso
lini bir söylev vermiştir: 

Başbakan bu söylevinde, 1928 
yılında Senatoda yapmış olduğu 
gibi, İtalya'nın diş sıyasa alanın
daki çalışmaları hakkında genel 
bir tablo yapması zamanının he
nüz gelmemiş olduğunu bildirmiş-
tir. 

Birçok meseleler daha. kotarıl~ 
mamıştır ve çok önemli dıplom~sı 
görüşmeleri devam etmektedır. 
Türlü devletlerin durumlarında, 
bunların özel asığlarmm aytışma
lara yol açan belli bir takım me
selelere uyup uymaması bakımın
dan, bir takım değişiklikler ol-
muştur. 

B. Musolini, İtalyanın yaptığı 
çalışmaların esasında sıyasal bir 
ıealizm bulunması lüzumuna işa· 
·tet ettikten sonra geçen ikincika· 
nun ayında yapılmış olan fransız -

(Sonu 5. inci sayıfada) 

üçüncü sayıfa· 
ınızda 

Okuyunuz 

Yeni bir hava silahı 

dığmı, raporda Bay Remzi'nin gö
rüşüne aykırı noktalar varsa onla
rı belli etmesini dilemİf, Bay Rem
zi Beykent tekrar söz alarak görü
şünü izah etmiş, rapordaki fikir• 
lerle beraber olduğunu, ancak bu 
fikirlerin kendi anladığı gibi an -
laşılıp anlaşılmadığının belli ol · 
ması için dilergesinin oya konma
sını istemiştir. Bundan sonra Tur
gut (Manisa), Ekonomi Bakanlığı 
standardizasyon bürosu uzmanı 
Bay Doktor Bade ve öteki üyeler 
söz söylemişler, sonunda Ekonomi 
Bakanımız bir anlaşmazlık konu
su görmediğini söyliyerek demiş
tir ki: 

1 

- Ben kendi hesabıma stan • 
dardizasyon için şunu söyliyece -
ğim ki, bu hususta alacağınız ka -
rar, kurultayınızm en mühim ka · 
rarlarından bi:-isi olacaktır. Çün • 
kü memlekette ekonomik alanda 
ilk ve mühim bir adım atılmış ola· 
caktır. 

Standardizasyonun yapılması 
lüzumuna kaniiz. Bunu ifade et • 
miş bulunuyoruz. Ancak standar
dizasyonu yapmak için amatörce 
fikirlerden de çok uzağız. 
Başka memleketler yapıyor ve· 

ya yapmıyor; biz böyle bir fikrin 
peşinde koşmuyoruz. Memleketin 
hakiki menfaatlerini bu yolda 
gördüğümüz içindir ki bunun cid· 
diğ surette tetkiki ile uğraşıyoruz. 
Beyhude kaybedilmiş zamanları 
telafi etmek istiyoruz. Standardi • 

( Sonu 4 üncü .sayı/ada) 

KAMUTAYDA 
Dün Hasan Saka'nın baıkan .. 

lığında toplanan Kamutay top -
lantııında 1935 yılı genel denk -
leşme kanununun gelir kısmı üze • 
rindeki görüşmeler bitirilerek k& 
nunun genel şekli oya konmuf ve 
kabul edilmiıtir. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Türk Ku§u alanında dün sabah uçuşlar yapıldı 

-Dün ıabah Türlı Kupt alanınCla- yapdan rı~a,larla bulanan - Paı-tı 
Genel Sekreteri, Türlı Haoa Kurumu Baılıanı V• kurultaylar delgel•n 
ve ( ıolda afağıda) 5000 lira yardım pman vererek Türle Haua K.a
rum~na «hava te.lalikeıini bllen ÜY•• yazılan B. Vehbi Kog. (Bu 
lotogral, B. Vehbı K~ teclmgesin Jen ~marken ltabfR'Iİ.u• almmrıtu.J 

Yurdumuzun hayalarını da, ka .. ı o kuvvette bulundurmak için _ 
r~an ve d~nizleri gibi, k?rumak dımını eıirgemiyecefinden fÜ~~e 
lüzumuna, manmıt olan türk ulu- d·ı d' f t B 

1 
h 1 

. e ı emez ı. f e aıL-ı..-nnnrz 11-
ıunun, avacı ıfımızı kendınden .... , .. : ~ 
beklenen adevi yerine getirebile • met 1nonu nun, önce Türk Hava 
cek bir hale koymak Te her vakit kurumu Ye erteai ıün ilk Buıa 

kurultaylarında yurddatlara ha . 
vacdığımrzın bugünkü dunımunu 
anlatıp bütün iyi yüreklileri yar • 

( Sonu 4 üncU sayıiada) 

Her gün beş kelime 

Çünkü kamuasığa karşı olarak 
hiç bir özel kazancın tutunmasına 
ve devamına imkan olamdığı bu
gün herkesçe anlaşılması lazım 
gelen bir hakikattir. Devlet ulusal 
enerjilerin lüzumsuz yere harcan
maması için tecimenlerin kendi
lerine tanınmış olan kınav sınırla-

·---------------------------

U Jus baştanbaşa kılavuz 
kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen S et keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı
cal arım kullanmıyacaktır. 

rı dıtına çıkmamalarına dikkat 
eder. Tecim özgenliği de her türlü 

özgenlik gibi devlet asığlarımn 
gerekleriyle budanmıştır. Kendin
den taın bir randıman ahnabil · 
mek için tecim kmavına teknik 
bilgiler kadar geniş ve derin bir 
yurdseverlikte kılavuzluk etmeli-

dir. 
Zeki Mesud ALSAN 

Birinci Bmın Kurultayının ertik komiıyonunda dün ak§ama 
kadar çcılqılmııtır. 

(Yausı Z inci saydamızda) 

ON iKİNCi LlSTE 

1. - Sukutu hayal = Umuıa 
Sukutu hayale uğramak :::ı 
Umusanmak 
Örnek: Kendisinden o ka
dar iı beklediğimiz bu zat, 
( Sonu 4 üncü ~ayıfada) 



.IAYIFA a 

Dil İfleri. 

Kılavuz için dersler 
-ıs-

narh (T. Kö.) 
Cidal, mücadele = Savaş 
Mücadele etmek = Savaşmak 
Mücadele etmek = Savqmak. 
Uğraş 

Uğraşmak 

Savaşkan 

Uğraşkan 

H a r b kelimesinin yakutça kökil k a r p 'tır. Bu keli .. 
_,eyi bzanznca, s a v a § sözünü c j d • l ve m 1 c • 
ile J e karşıllğı olarak alıyoruz: "Son asır doğu tarihinde en 
büyük devrim, türk erkinlik sa va§ ı 'dır.,, 

"ismet lnönü, yıllarca, denk büdce fikrini yerle§tirmek 
için s 11 v a ş t ı .,, 

"Bir ülkü için sa va ş mı y sn 1 a r ı n ömrü boşa 

geçer.,, 
Uğra§ m ak kelimesinin kılavuzda m e § g u l o J. 

m ak karşılığı alındığım biliyoruz: "Dündenl:eri senin işinle 
uğraşıyor um.,, cümlesinde uğraş m a k tam iş• 
t i g a 1 e t m e k yerinedir. 

Türkçenin incelikleri var. Eğer: 11lki gündenberi Kamu· 
tayda, bu k,anunu çıkarmak i~in u ğ r a § ı y o r u m.,, der· 
seniz, burada .. uğraşmak", sava§ m ak anlamına geçiyor. 

Kılavuzda m eş g a 1 e kelimesi "iş,, ve "iş güç,, diye 
karşılanmıştır. "Savaş,, m Ü c a d e J e 'yi Jrat'§ıladıktaa sonra, 
m eş g a 1 e' nin türkçe karsılrkları arasma u ğ r a ş 'ı da ko .. 
yamaz mı? 
Uğra ~ ı n ı z nedir? - Meşgaleniz nedir? 
O vakit sava§ kan osmanlıca "mücadil", ve u ğ • 

r a § k a n da "birdü.züye me§gul olan, bir işin peşini bırak .. 
mıyan,. anlamın'! gelebilir. 

"Ben bir ülküye özveren s a v a § k a n J a r ı severim.,, 
S a v a § m a k ve u ğ r a § m a 1ı kelimelerinin, türk· 

çede ayrı özel anlamlan da olduğunu unutmamalıyız. .... 
Muhafaza ebnek = l · (T. Xö.), banmak 2 • Gözetmek, 

saklamak 
Kılavuzda mu b a I aza 'nın türk kökü olduğunu giirii

yoruz. Fakat onan "banmak", "gözetmelr', .,saklamak'' diye 
ayrı karşılıkları da var. 

Ba r ı m a k kelimesini b a r ı n m a k ve .. burç ve ba
ru,,daki b a r ı sözünü hatırlayınca anlıyacaksmız. 

.. Arıkan bir türk, yurd barıma k ta hiç bir özveriden 
,ekinmez.,, 

Biz yurd b a r ı m ı için hazırlanırken, sıyasamızrn ba .. 
rışçılık illküsünil de g ö z e t i r i z .,, 

"Çantamı yarına kadar sak 1 ar mısınız?,, 
Bu örneklerde geçen yeni kelime: 
Ankan - Halisüddem 

••• 
Rağmen = Aldınnaclan. aldınnıyarak, bakmıyarak, ... hal .. 

de, ·-beraber .. 
Bir~ timselerden "rağmen,, lıelimesimn yerini bütün 

bu karplıklann dolduramadığı SÖ%Ünii i§itiyonız. 
Hastalığına rağmen= Hastalığına bakmıyaralı. 
Havanın soğUlağuna rağmen= Havanın solukluğuna 

bakmıyarak, aldınıuyarak.. 

Biitiia banlar doğra Jabt "arzuma rağmen,, sözünü böyle 
anlatabilir miyiz? 

Osmanlıcada r a ğ m e n sözi yenidir. Oadan önce 
b 11 • ı söziiniiıı tirlii ıffilleriain kallamliıluu göriiyorm. 

R • l m e n için tek brplık 1ı • r ı ı n olabilir: •sa. 
tlJn imUnsnlılılara r • i m e 11, ba ip bapn1ım = BIJtifn 
imkansızlıklara karı ı n ba ili llaJBrdım. .. 

"Her §eye 1. a ğ m e n .size yardımdan geri duramıyaca
ğun .. , Ciimlesiae tiirqede ''ile olursa olsıuı .. diye 1JaFanacağı 
gibi, "ber ,eye b.rp geler~lı. kaqı koyarak.n yahut "her ,eye 
karşın,. da denebilir. 

Tefevvuk etmek= 'Ostolmak, lisgelmek 
Faik, mütefevvik = 'Osgelen, üstün, basa 
Tefavük = Üstünlük 
Takaddüm etmek = Öngelmek 
Mütckaddim = Önceki, öngclen 
Sıyasada parti kuvvetiyle değil, kala kuvvetiyle ü .s t o J • 

m a ğ a çal ı§mız. 
Devamlı bir sav8§ta, ensonu zeka üs gelir. 
Biz ç.ocukle11mızdan yalnız bilgi değil, ıra ü s t ü n l ü

ğ ü istiyoru7. 
Bu işte üs gel en odur. 
Düşmanın "'ü s t ü n kuvvetlerini, 'ak§ama doğru, ~kil

mek zorunda bıraktık. 
ô n c e k i mektubta söylediğim Üzere ... 
Bütün savaşlarda ahlak, zekad11n da ö n 6 el i r. ... 
İhusas = Uzuğ 
Mütehassıs= Uzman 
Bu aısr. a z u ğ asrıdır. 
Her şeyde u .z ıı ğ kuvvetinin başadlık fttlği "bir çağda 

yaşıyoruz. 

Bayındırlık Bakanlığına, tarife i§lerile uğraşmak üzere, 
bir amerikalı u :z m a a gelmiş olduğunu bilirsiniz. 

Ankara Birası 

• 
1 ç D 
Basın kurultayında 

Komisyonlarm 
çalışmatan 

.Sasın kurultayı genel toplantısı ta
rafından ü7eleri aepı.i olan Uç ko
m~ toplanarak &8rUftitn. 

Bunlardan gazetelerle devletin bir· 
m. çalışmaları yollarını arayan komis
ıyon öğleden önce konuşmalarını bitir
miş ve genel direktörlük ile gazeteler 
arasında sıkı bir §ialışma birliği yapıl· 
ması uygun olduğuna karar vermiş, bu 
iJ birliğinin pratik bir yoldan yerine 
getirilcbı1mesi jçin hükümetle basın a· 
rasında bağlantı işini görecek bir or
ganın yaratılmasını onaylamıştır. 

Kültür komisyonu İstanbulda sal
gın olarak görulen sayfa yarışının Ö· 

nune geçilmesine ve gündelik gazetele· 
rin bir s.ıyrsının94.860 santimetre mu-

rabbaından artık olmamasına liızum 

göstermiştir. Türk gazeteciliğinde kali
teden ziyade kantiteye yer verilmekte 
bulunulması, komisyonun ayrıca göz· 
önünde tuttuğu bir nokta olmu~tur. Ko
mi yon buna 'karsı genel direktörlükçe 
ileri sürülen sekiz maddeyi kabul et
miştir. Bunlar: Devrim ve memleket 
davalarının halka daha iyi ve canlı ola· 
ra.k "Verilmesi, memleketin ve halkın 
yakından bilinerek yazılması, çe idli 
,malzemenin mimariğ uyumunu ve tinci 
tutarlığının güzel bir tarzda sağlanma
sı, doğru ve c:iddinin sansasiyon ve &c:n· 
Jibcnlilikten üstün tutulması, .acun me
seleleri ve bele komşu memleketler hak
kında en doğru ve en faydah tanda 

balkın aydınlatılması. memleket kitab· 
lanna gerek bölemler ve gerek öykü
lerle hizmet edilmesı, halk ve genelik 
üzerinde menfiğ etkiler yapacak yazı
lara yer verilmemesi, iç ve dış sıya ada 
devletin ve ulusun asıgmın her zaman 
gözönünde tutulmasıdır. 

Komisyon iıçuncu bir mesele ola
ı-ak gazete, dergi ve kitabların geniş öl
çüde yayılması için ~onu~muJ ve yayım 

işlerinin hükümetçe en uygun girulc· 
tek şekiller altında devlet eliyle yürü· 
tülüp ileri götürülmesini faydalı bul· 
muş ve bu dilegi hükümete bildirmesi
ni genel kuruldan istemeye karar \'er
m:ıtir. 

OçüncU ertik komisyonu sabahki 
toplantısmdan başka, öğleden sonra da 
bir toplantı yaparak saat 2<>.30 a kadar 
çahpnıJ, tÜTk yazıcılarının, bir basın 
kurumuna bağlanmasını ve bu yeni ku
nımun ödevini yapabilecek şartlarla 

cibazlandınlınasmı laum görmüş ve 

türk baamı kuvetlerin içinde çalıpn
lama yükiimsel olarak iç.ine alacak ~ 
ıaerkai Ankarada olmak ve li.zımgelen 
yerlerde ıııPJeri açılmak tizere türk 
basın lwrwıuuıwı kurulmasının gerek· 
diğinc karar vermiştir. 

Bu kurumun ödevleri, ertiğin şeref 
ve yasavını korumak, devletin crtik
ten olanlar Ye bastn evleri ara11nda bağ· 

Jantı rolüntı oynamak olacaktır. Baıya· 
zıcılardan aytar1ara kadar yazı ve çe
virme işlerinde çalışanlar, gazete re· 
simcileri, fotoğrafçılar, düzelticiler, 
ajans genel direktörü, yazıcı, çevirmen 
ve aytarları kurumu yapılacaktır. Bun
ların dışında teknisiyenler, gazete ve 
ajans şefleri, dizmenler, klişeciler, ma· 
kincciler, dergiciler, dergi yazıcıları, 

basın ev eri, ubibleri, başlarında birer 

oruntak komite bulunan kollar halinde 

toplanacaklar ve kurumun yönetim ku· 
rulunda uygun bir tekilde oruntanacak
lardır. İstanbul baım kurumu yeni ku-

rum içinde reorganize edilecek, kuru

mun lstanbal fUğbe&i olarak çalıpcak

tır. Gazetecıli.iin devrim yolwıdaıki hiz
metlerini kufttlendirmek için bilgile· 
rini artırma ödni ile bütihı gazetecile
rin iki, en çok iiç yıl içinde bulundu.k
lan yerlerde yoklanarak kendilerine 
diploma verilıncsi faydalı görülmilftiir. 
Komisyon kurum procramııu yapacak 
kurula üye seçimlerini C. H. P. Din 

• 

u y u 
JST ANBUL TELEFONLARI ... 

Güney amerikalı ga -
zeteciler geliyor 

lstanbul, 26 - lki gündür ls
tanbul'da bulunan güney amerika
lı Ye lspaııyalı gazeteciler bugün 
Topkapı sarayını ve Ayasofya'yı 
gezdiler. Akşamki trenle Ankara
ya hareket ettiler. Konuklar du
rakta Basın Genel Direktör1üğü 
Oruntağı N e~et Atay tarafından 
uğurlanmıştır. 

İki vapur çarpıştı 
lsıanbul, 26 - Boğazda yeni 

mahalle öniinde ingiliz Verod va
puriyle /ransız Rols çarpıştJlar. i
ki vapur ağır yaralıdır. 

İsmet İnönü'nün söylevi
nin İstanbuldaki 

yankıları 
lstanbul, 26-Başbakan ismet 

lnönü'nün yurd savgasmı yakın
dan ilgilendiren son söylevi lstan
bulda derin yankılar bıraktı. Gü
nün biricik meselesi olarak her 
yerde bu konu konuşuluyor. Şim
diden halk geniş ölçüde yardım 
hazrrlıklarma ba~ladr. 

Üniversite talebesi 
!stanbul, 26 - Üniversite ta

lebesi hazirandan sonra Pendikte 
kampa çıkacaklardır. 

Bir profesörümüz Avru
pada konferans vermeye 

gitti 
1 stanbul, 26 - Tür ki yenin eko

nomik S'J'asası hakkında konle
rans vermek için Fransa, lsviçre 
ve Avusturyaya çağnlan Oniv.:r
site ekonomi enstitüsü profesör
lerinden Noymark bu akşaMki 
trenle gitti. 

Sıcak dalgaları 
Çankırı, 26 (A.A.) - Sıcak 

dalgası kuvvetli geçmektedir. Dün 
sıcak derecesi 36 idi. aıcak dal • 
gasmın devamından üretmen • 
ler korkmaya bqlamıılardır. Çift. 
çiler yağmurauzhıktan sıkıntı için
dedir. Hayvan kıymetleri düflDek· 
le yiyecek kıymetleri yükselmek -
tedir. Ağaçlara kurdfar zarar ver· 
melrtedir. 

Denizli, 26 (A.A.) - Kuraklık 
ve sıcak bir aydanberi sürüp gidi
yor. Her gün gözler., havada yağ· 
mur bulutu arayor. Kırk ikindi a
dı verilen ve her yıl bu mevsimde 
çok düşen yağmurlar henüz ba§
lamanuştır. Bu yüzden susuz tar· 
lalardaki ekimler çok .zarar gör
müştür. Bugün gölgede sıcaklık 
sıfırın üstünde 33 dür. 

.Y.•.V. 

Uşak, 26 (A.A.) - Bir aydır 
yağmur beklenirken iki gündcnbe
ri bir sıcak dalgası başladL Sıcak
lık sıfırın üstünde 30 dur. Ürün 
yağmur.suzlııktan yanma1t tehlike· 
si karsısmdadır. Çiftçi korku için
dedir. 

Viranşehirde bir fabrika 
kuruldu 

Urfa, 26 (A.A.) - Virantehir 
ilçesinde köylüleri anonim bir 
sosyete halinde bir kaıer peynir 
fabrikaaı kurmuflardır. Peynirin 
kilosu kırk kuruıtur. 

L 

oruntanmuını ve hükümetle itbirlifi 
yapılarak programının meydana kon
masını dilemektedir. 

K L 
B. Tandoğan İstanbula 

gitti 
Ankara Ubay ve Şarbayı B. 

Tan doğan iki aylık iznini geçir -
mele üzere dün akşamki trenle ls
tanbul' a gitmiştir. B. Tandoğan 
durakta llbaylık ve ~ybk ileri 
gelenleri, As "!bay, Gü · Di .. 
rektörü ve Asdirektöriıyle doAtları 
taraf mdan uğurlanmışbr. 

Antebte Yunus Emre . 
gecesı 

Anteb, 26 (A.A.) -Dün gece 
halkevi salonunda Yum.u Emre go 
cesi yapıldı. Ünlü türk şairinin ha
yatı ve eserleri hakkında söz aöy • 
lendi. Türküleri sazla okundu. 

Bugünkü sayımızda ge
çen krlavuz kelimeleri 
Araç = Vas,ta 
Asığ = :Menfaat 
Ayle =Aile 
Ayrım c::ı Fark 
Ayrış = Muhalefet 
Aytışma = Münakaşa 
Azı -= İsyan 
Barı, c= Sulh 
Basım = Matbuat 
Bilge c;:a Malı1mat 

Bölek = Fıkra 

Dayanı§'lla = Tc9anftd 
Devrim = İnkılab 
Dilerge = Takrir 
Durluk = istikrar 

Düzen = Nizam 
Düz.ey = Seviye 
Egemenlik = Hakimiyet 
Eğitim = Terbiye 
Emekli = Tekaüd 
Erkinlik = İstiklal 

Ertik = Meslek 
Etki = Tesir 
Evre= Devre 
Geli,im = lnki,af 
G:mel = Umumi 
Güney - Cenub 

Kamoy = Efkin wnumı,. 
Kavram = Mefhum 
Konu= Mevzu 
Kotarmak~ Hallctmell 
Kural -=- Tarih 
Kuzey = Şimal 
Qjut = Emrivaki 

Oran = Tahmin 
Oy ...... Rty 
Oyöaın = Telkin 
Ödev = Yazife 
Önemli = Mühim 
Önilrdet = Rakip .. 
Özgenlik = Serbest 

Oul - Hususi 
tıbay s Vali 
nçe = Kaza 
l!gf = Alake 
lra = Seciye 

İşyar = Memur 
Sağlam~k = Temin etmek 
Saptamak = TC9bit etmeli 
Sonuç = Netice 
Süel = Askeı1 
Şarbay ..,,. Belediye reisi 
Tarım = Ziraat 
Tecim = Ticaret 
Töril = Adet 
Türe =Hukuk 
Uretmek c:= İstihsal etllM* 
U riln = Mahsul 
Yankı - Akis 
Yargıç - Hakem 
Yayım = Neşir 
Yetke = Salahiyet 
Yüküm = Mecburiyet 
Zorağ = Mecburiyet 
Romanımızın bugünlrU parçarnCla 

kullanılan kelimelerin oemaphca &u
ıılıklan: 

Öke """' dahi 
Ooerge = teklif 
1z -= intiba 
Koou = mCYzu 
Bakı ==- muayene 
Acmıaal = ilemtUmul 

Bira Zevkini 



ULUS .SAY ı · /ı. J 

Yeni bir hava silahı 
Kara ordularının uçaklarla görülen 

tü !" . ı r u ış er vardır. Bunlar arasında en 
önemli oJanlan keşif, tôpçuya yardun 
ve kıtalar arasında haber olıp verme
dir. 

Sılıat, Ekonomi, Bay1ndırlıl{ ve Kültür 
Bal{anlarımızın l(amutaydalci 

diyevlerl 

terim Fakat buralarda vekil.et idare! 
hususiye ve belediye, en çoğu vokale.t
ten olmak üzere mücadele tahaisatı ile 
yardım edilmektedir, Nitekim 934 te 
150 kilo neosalvaraan dağıtıJnuıtır. 

Frengi mUcadıelesl en mUfkill müca
delelerden biridir. Sıtma gibi bir hafta 
kinin verdikten ve tavsiyeler ilave edil· 
dikten ıonra kendi kendine geçecek hu· 
talı:k değildir. Ancak Uç senelik tedavi 
neticesinde geçebilir. 

-üzere memlekette 77 müeS6sese.de 4595 

yataık mevcuttu. 
1923 den 1930 a kadar yapılan me

sai bu yatak adedini tezyit etti. Meseıt 
1934 de Vekalete ait 36 hastanede 3990 

yatak, buausi idarelere ait 70 hastanede 
3302 yatak, belediyelere ait 20 hastane
de 1277 yatak ve evkafa ait 250 yatak 
vardır. Bu suretle yatak adedi 8819 • 
çrkmıtır. 

D .. u.şa.m.rırn taktik baıkımından bu-
lunduğu durumu, aldığı düzenleri gö
zetlemek işi, hava savaşları yüzünden U· 

~klarm ~ızı arttrğı için oldukça güç 
başarılabılmektedir. Çok hızlı uçan U· 

çaklar iy" ·· ~ 1 gormege gereken zamanı uç· 
~"llara veremiyor ve görebilmek için 
bır yerde dolaşıp durmak da her şey· 
den önce dfüı.manın go"ziln·· .-· u aç.masrna 
sebep olacağr için istenmiyor. 

~opçuya yardım işi de a~ağı yukarı 
aynı kertede güçlük göstermektedir. 

Sarp, yahut savaştan dolayı delik 
deşik olmuş yerlere yerleşmiş olan kıta
J~r ara~ında haber alıp verme yahut 
bır emrı ul·aştırına işi de hızı az ve kil· 
çük yerlere inip kalkabilen uçaklar ie· 
temektedir. 

Epiy zaman var ki bütün bu ihtiyaç
ları eksiksiz bir şekilde karşılamak 

kudretinde bir uçak karşısında bulunu
yoruz, buna otojir deniyor. 

Otojir bugün için düz uçaııken aa· 
atte 200 kilometreden eırtık bir hızla 
gidebilmekte, beş on metr.elik bir düz
lüğe inip bu kadar bir düzlükten kal· 
kaıbilmektedir; havada dilenildiği ka· 
dar uzun müddet, tavana asılmış bir o
yuncak gibi, bir noktada durabilmekte· 
dir. 

Otojir istenirse yukardan aşağıya 

doğru dimdik ve yavaş yava§ iniyor 
yahut da aşağı yukarı bu tertipte kal· 
kıyor. 

Londrada işlek caddel.erde kalaba
lık kertesini araştırmak iç.in uçurulmak· 
ta ve Amerikada özel işlerde kullaru· 
hııken yüksek apartmanların çatılarına 

indiği görülmektedir. 
Bugüne kadar yapılmış olan sman· 

gI!arda çok iyi sonuçlar veren otojir, 
bir ayıldan artık bir zamandanberi İn

giliz ordusuna girmiş ve geçen yıldan
berl de fransız denizclliğinde ıınanma
ğa başlanmıştır. 

Son otijir tipleri üzerin.de, kendi 

kendimize araştırma yaptığımız bundan 
iki yrl kadar önce gene burada, otojl

rin frrka komutanlarının yanlarından 

ayrramıyacakları lcaıdar bilyük saydığı
mız değeri üzerinde uzun uzadıya dur

muştuk. 

Otey gün Kamutayda ııhat 
ve sosyal yardım büdcesi konu • 
tulurken, Muğla ıaylavı Hüsnü 
Kitabcı büdcenin genel tekli hak. 
kında ıöz alarak, Cumuriyetin sı· 
hata verdiği önemi ve ııhat baka
nının hayırlı ve verimli çalışma -
larmı belirtmiş ve bakandan bazı 
sorularda bulunmuştur. Bu soru • 
lar, srtma, firengi, ve trahom gibi 
hastalrklara karşı yapılan savaş 
örgütü iJe alman sonuçlar, verem 
pavyonlarına, Ankara'da bir tıb 
fakültesi kurulmasına, okullarda. 
ki diş bakrsına ve memleketin her 
tarafında doktor bulundurulma· 
sı işine dokunmakta idi. 

Bunun üzerine Sağlık ve Sos -
yal Yardım Bakanı Doktor Refik 
Saydam kürsüye gelerek Muğla 
saylavının hakkındaki iyi sözleri
ne teşekkür etmiş ve üste alınan 
ödevin yapılması bir borç olduğu
nu söyledikten sonra sorulara ce • 
vab vermiştir. 

Sıtma ile savaşa 1924 de baş -
lamp bunun yavaş yavaş genisle -
diğini söyliyen Bak;ın bngünkÜ du
rum hakkında demiştir ki: 

«- Bugün, 88 kazada, iki mil
yon 416 bin kişinin oturduğu bir 
mıntakada sıma mücadelesi ya -
pılmaktadır. Sıtma mücadelesi ya. 

pılan saha bu suretle nüfusumu • 
zun yüzde 15 ine tekabül etmek • 
tedir. Bu mücadele yapılırken en 
ziyade nüfusu kesif olan ve eko . 
nomik bakımdan önemli bulunan 
yerler göz önüne alınmıştır. Sıt"'1a 
mücadelesi bir defa başlanıp da 
üç beş sene içerisinde neticesi alı. 
nacak bir mesele değildir. Bu se -
nelerce üzerinde çalışılacak işler
dendir. 

Bu mücadele ancak yavaş ya
vat ve o mıntakalarda sıtma tam o
la.rak bittikten sonra kalkabilir. 
Nıtekim mücadelenin kaldırıldığı 
bazı mmtakalar vardır. Misal ola
rak Ankara mıntakasını gösterebi. 
lirim. Ankara mmtakasmda sıtma 
mücadeelsine başlandığı günden 
itibaren ilk senede sarfettiğimiz 
500 kilo kinine mukabil bu mik • 
tar yava! yavaıt azalmış ve geçen 
sene 50 kiloya kadar İnmiştir. Bu 
da civar köyler içindir. Yalnız 
mevcut tesisatı muhafaza noktai 
nazarından sıtma mücadele teski -
latı kalmış, bundan femin ettiği -
miz personellerle di;Yer mıntaka • 
lara yardım etmişizdir.,, 

hayatı olan İtalyan örgütlerini 
göstermiş ve bu işyarlar hakkında 
bir sandık yapılması düşünüldü • 
ğünü bildirmiıtir. 

Bakan, bundan sonra, ıavaı 
sonuçları hakkında fU rakamları 
vermiştir: 

"- 1934 yılı içinde mücadele 
mıntakaıı içinde bulunanlar ye • 

kunu 2.116.000, muayene edilen . 
ler yekunu 1.096.990, dalaklı ola
rak tespit edilenler yekunu 333 000 
bunun yüzde nisbeti 17,5 dir. Ya • 
pılan kan muayeneleri 570,570, 
bundan müsbet netice alınanları 
48 000. Kan endeksi nisbeti 8 5 
1929 senesinde kan endeksi 10 2 
iken bu adet 33 de dokuza 34 de 
8 5 

. . 1 
, a ınmış ve sıtma mücadelesinin 

müsbet netayici bu suretle bizi se· 
vindirecek bir rakama düşmü§tür. 
Son sened<? sarfolunan, dağıtılan 
kininin m;!ttarı ise 5 300 kilodur ' .,, 

Doktor Refik Saydam, frengi sav<a-
şına geçerek bu savaşr üç kısma ayırmış 
ve bunları en çok frengi ile ıavaşmak 

için örgüt yapılan yeri.erdeki çalışma· 
tar, bu bölge dışında resmiğ srhat işyar· 
ları tarafından, kendilerine başvurul· 

duğu zaman yapılan parasız bakımlar 

ve özel yönetimlerle şarbaylıklar tara
fından yaprlan savaş olarak saptadıktan 
sonra demiştir ki: 

"- Frengi hakkında memlekette ba-

zr bazı yanlış fikirler cereyan ediyor. 

Frengi memlekette zannolunduğu kadar 

değildir.Bakanlığın kuruJduğundanberi, 

devralınan frengililerle beraber bizim 

memlekette tcsbit ettiğimiz frengili 

miktarı 1924 senesi nihayetine kadar 

213.716 idi. Bunlardan 21.372 si tedavi 

edilmiı,, 37.975 vefat ve saire dolayısile 

ayrılmıştır. 1935 senesinde elimizde 154 

bin 668 frengili bulunuyordu. Bu mik· 

tarı memleketin genel nüfusuna kıyas e
decek olursak yüzde 0.9 eder. Bir ta• 
kım bilmediklerimizle kendisini hususi 

surette tedavi ettirenleri - kl bize 
mahrem surette bildirilmektedir - ve 

hasta olduklarından kendilerinin dahi 
haberdar olmryanları bir misli olarak 
tesbit ve bunu yukardaki rakama ilave 

Trahom, en eskf zamanlardanberi 
Türkiyenin cenub mrntakalarında mev
cud olan bir hastahktrr. Bu, büyükler
den ziyade çocuklara musaıtat olan ve 
tedavi edilmezse kör eden bir hastahk
trr. Bu hastahğa karşı veldletin açmış 
olduğu mücadele şimdiye kadar, Adana
da, Gaziantep'te, Malatyada, Urfada, 
Maraşta devam etmiştir. Buna ıon za· 
manda Nezif kasabası ve civan da ilhak 
e~~lmiştir. Kısa bir zamanda bu güç 
mucadeleyi yapmak lüzumu olduğun· 

dan dolayı 241 bin nüfusluk bir saha 
dahilinde bugün mücadeleye devam et
mekteyiz. 

Bakan, aranacak olursa, memleketin 
her tarafında büyük nisbette trahom bu· 
1~.n~~a~ını; bunun, harb dolayrsiyle 
buyuk ınsan yığınlarının bir taraftan a.. 
hür tarafa taşmmasiyle göçler yüzün· 
den yayılmış bulunduğunu ıöylemlş ve 

şu rakamları vermiştir: 

''- Trahom, Aydında muayene edl· 
Jcnler arasında yüzde 4,?, Nazilide 2,2, 
Sökede 3,2, Balıkesirde 1.3, Bursada 
ı,ı, M. Kemalpaşa kazasında 0,9, tne
gölde 1,2, Denizlide o,ı, tçelde 4,ı, Ak

şehirde 4,1, Diyarbekirdoe 6,CS, Çermik
te 20, Oıımaniyede 14, İzmirde 1,04 ol• 
rak bulunmu~tur. Binaenaleyh Anadolu· 
nun vasati kısmında ve Çorum vilayeti 
dahilinde bazı kasaba ve köylerde bu 
miktarın 2 ile 3 olduğu görülüyor. Bu 
mesele hiç bir zaman nazarı dikkatimiz· 
den kaçmıyor. Milmklin olduğu kadar 
hastahklı çocuklarla aalimlerini biribl· 
rinden ayırmak ve temaslarını menet· 
mek ve bunların tedavilerile mahalli haL 
taneler vasıtasiyle y.apılmasım temin et
mekle meşgulüz. Bugün mücadele yap
tığımız mıntakalar trahomun en ziyade 
kesif bulunduğu yerlerdir. 6 - 7 seı» 
lik mücadeleyi daha henüz mücadele· 
nin mebdei addederim. Bununla bera
ber bu mücadele mmtakası dahilinde 
elyevm muhtelif yerlerde 120 yataklı 

trahom hastaneleri vardır. 1934 aeneıl 
içinde müracaat edenlerin yeknnu 87 
bin, yapdan işlerin tıutarr 2,059,000 dir. 
2215 tedavi ve 4318 ameliyat yapılmış

ta.,. 

Vilayetlerin birçok yerlerinde ulalı 

hastaneler vücuda getirildiği nazarı elik· 

kate alınarak vaktiyle yapılmış olan ısa 
dispansere sonradan yapılan 76 dispan
seri ilave ederek bugün 226 dispanser
de 760 yatak mevcut bulunmuştur. İda· 
rei hususiyelerin dispanserleri de 50 Y• 

çrkarılnu§ ve 280 yatakh olmuştur. & 
lediye dispanserleri 31 dir, bunlarda da 
107 yatak vardrr. 

Bu suretle memlekette 923 deki mev
cut yatağa nazaran bugün 9966 yatak 
mevcuttur. 

Bu rakamlar hiç bir zaman arzumu• 
zu ve arzunuzu tatmin edecek değildir. 

fstanbulda mevcut idare! umumiye, 
belediye ve evkafa .ait haatanedeld 

edersek yUzde 1.8 ve yuvarlak hesabla 
yüzde 2 eder. Herhalde bu rakamı hiç 
bir zaman geçmez. Kesafet itibariyle 
yüzde 5.6 ve 7 olan yerlerde mücadele 
tesisatı yapmışızdır. Evvela Sıvaa, Yıl· 
dızeli, Hafik, Şarkışla kazaları ve mül
hakatında 926 da Orhaneli ve Bursanın 
birkaç köyü de dahil olmak Uzere ora
larda, 928 de Ordu ve Fatsada 929 da 
Çarşamba ve Düzçede, 930 da Çaycuma· 

Baık>an, bundan sonra, İetanbulda ve 
başka yerlerde yatan sayısının çoğal

tılmasr ve pavyonlar yapılmaaı hakkın· 
daki soruya cevab vererek dem.ittir ki: 

tak adedi 2820 dir. Bittabi müteldıif: 
şehir Ye bilhassa 1enelerdenberi ah~d • 
mış blr çok sahillerimizden hastalar bu. 
raya gider. Bu noktai nazardan bu , .. 
tak adedi hiç bir zaman mabadı temi • 
nek!fi defildir. Dilnyanın bbut etıııif 

olduğu vahit nisbetlere nuaran hiç ol. 
mazaa lıtanbulda ıeblr lçerltinde otu • 
ran nUfuau nazarı itibara alarak buna 

600.000 fuıedenelı: yüsde z den 12 bt.n. 
vlllyet itibariyle nlabetinl almak lbma 

gelin• 800 bin nUfl111u ıehlrde yllzm 
ikiden 16 bln yatafa ihtiyaç nrdır. Bir 
yatakta Ud hasta yatmaıı metelcalne ge. 
lince, İıtanbutda meYcut ııhht mQeue-. 
terin yatak adedi bu kadar u oldukta 
sonra buraya gelen lıatsalann ne bil ··1c 
miişkUllt kar911ımda ka1acatdannr :. 
de takdir edersiniz. Fakat bundan ban 
çok daha fecileri vardır, Hueldnlaa hn
taneslnln doğum bımında bir yatakta 
iki hastanın yatınlmasr emrini biz.zat 

bendenh vcrmi9lmdlr. Bu da tundan ile
ri gelmlttir: doğurmak il.zere bu tane • 
ye gelen fakir bir bdmı almamak imkl
nx yoktu. Binaenaleyh ya yer yatağı yap
mak mecburiyetinde kalacatıs n ya • 
but bulapcı h11talıfr yoka dofurtul • 
duktaıt 90nra Udılal bJr yatakta yatı
racağu 1d bunda mahzur yoktur. Arb
daıtlır dofurmalr için gelen bir kadrm 
kapı 6nUnde bırakamam. Bu flkiyet etfil. 
m1ıttir, fabt, ılrfn de kabul edecefinia 
gibi, doğurmak lçln celen fakir bir tUdr 
annesini baatane kapısı 8nUnde bıraka~ 
mam. Gene takdir eder1inb iri milll .... 
vq zamanlarında hepimi% ileride veya 
cephe gerisinde çahfDUtı•dır. O vakit 
de 0 nkqık zamanlarımızda Ud yatalı 
blrlettlrlp Uç yaralı yatımıqızdrr. ,, 

"- Memlekette yatak adedi d-aha u
zun seneler arzu ettiğimiz yeldlna vasıl 
olamıyacaktır. Size bu hususta bir ista
tistik arz.edeceğim: 

Bakan. bundan ıonra, vaktiyle 450 
yatağı olan Tıp Faknlteıl h11ta yuc • 
dundaki yatak aaywnrn buglln 667 ye 
çıkarıldrfmı ıöylemlf ve memJekctteld 
doktor ayıaına geçerek demiştir ki : 

" DUn - yada kabul olunan doktOl' 

Komutanhk karargahında küçük bir 
kamyonet üzerinde sürüklenecek bu ye
ni uçağın, yol kenarından yol üstünden, 
harman yerlerinden kalkrp havalanabil· 
meı?i, yolda ilerliyen yahut bir yerde 
oturan süel bir grupmana buyruk götü· 
rüp. haber getirmesinin ne kadar büyük 
bir önemde olduğunu kestirmek için 

elde uzun boylu bir bilgi bulunmak ge
rekmez. 

Böyle bir işi gören uçak, kara ordu· 
larmm isteklerini en iyi karşılıyabil· 

mek va-sıflarmdadır ve ·bu hal, hava 
kuvvetlerini kara ordusuna bağlı sillh 
olmaktan kurtaracaktır. 

Bakan, bugün de sıtma savaşı 
bölgesine alınması lazım gelen 
yerler bulunduğunu ve bunların 
da, artırılacak örgütler, büdceye 
yapılacak ilavelerle, personel ye -
tişme5iyle o bölgeye alınacağını 
söylemiş, personel işinin önemini 
belirterek, örnek olarak 52 yıllık 

da hususi teşkilatla frengi mücadelesi· 
ne başlanmıştrr. Mücadele mıntakala

rında bulunan yekönlarla beraber, bulu
nan yekunun yüzde nisbeti 4,5 tur. Bu
nun hariclnde frengili olan yerler yok 
değildir manasının çıkanlmaımasmı ia· 

1923 SCJlesinde memlekette muvaze
nei umumiyeye ait 800 yataklı 3 hasta
ne, vilayetlere ait 2450 yataklı 45 hasta· 
ne, belediyelere ait 635 yataklı 6 hasta· 
ne, evkafa ait 150 yataklı bir hastane ve 
vilayetlerle belediyelere ait 185 yataklı 
22 dispan1er, İstanbulda Haydarpaşada 
375 yataklı tıb fakültesi kliniği olmak 

nlsbeti, endllstrisi çok ve yUbek olan 
memleketlerde daha ap.ğıya lıunek Üq

re vasati olan iki binde birdir. Türkiye> 
de ise bu~ünkU vaziyet, 1927 tarihine 
göre 5516 lı:ifiye ıbir doktor bulunduğu
dur.,, 

Artık çocuklar da öğrenmiştir ki ha

va kuvvetleri, kara ordusunun durumu

nu kolaylaştırmak, 9ağlamlaştırmaktan 

daha çok, düşmanı yenmek için doğru· 
dan doğruya kullanılmak gerektir. Ha
va kuvvetlerine bu yolda hazırlanmağa 
fırsat ve imkan brrakma.k:, onu kara ya· 
hut deniz or-Oularınm peşinde koşan 

bir smıf olmaktan kurtarmak tek ba· 
şarım şartrdrr. 

Kullanılması iki Uç saaatte öğreni· 
lebileck kadar kolay oLaın bu otojirler 
her şeyden önce, hava ordusunu giiniln 
kötü anlayışlarından, eski bilgi ilgile· 
rinden kurtarmaktadır. 

Sözün doğrusu, iki yıl önceki söz
lerimizin çıktığım görmenin verdiği 

büyük zevki tadarken otojirlerin süet 

durttm ve savaş bakımından üzerinde 
durulacak bir konu olduğunu yazmağı 
borç biliyoruz. 

Otojir kara ve deniz ordularının gö
zetleme, topçu atrşı, fotğoraf ve haber· 
le~me bakımından dlirlil isteklerini ek
siksiz bir yolda karşıhyacak bir kerte
de ileri gitmiştir. Süel olduğu kadar 
sivil kullanış yönünden otojirlerin ha· 
vacılıkta bir d~vrim yapmakta olduğu
nu söylemekte Mc bir yanlışlık bula· 
mryonn. Şakir Hazım GÖKMEN 

Devlet kurağları 
Y enişehirde kurulmakta olan devlet kurağlarmdan üçü bit

miş ve bunlara sırasiyle Baymdrrlrk, iç ve Ekonomi Bakanlrk
Jarı yerleşmişlerdir. Baymdırlık Bakanlığı ile lç Bakanlığının 
kurağlarmm iç taraflanm gösteren fotoğrafları vaktinde gaze-
temize koymuştuk. Bugün de Ekonomi Bakanlığı kurağmdan 
iki göreyi koyuyoruz. 

Bakaa. Tıp talebe yurdunun bu qt• 
yaptığı hizmetleri saymış, g26 • 34 yıl _ 

larmda buradan ı 88 talebe Ç4~ğıru ıa,. 
lemi§, bu yıJ 40, ielecek yıl 94, öbür yari 
83, bunun arkasından geelcek yıllarda 

135, 155, 124, olmak üzere talebe çıka -
nla~ağmı bildirmit ve ondan aonra tıp 
fakültesi talebelerinin genel bakımdu 
gittikçe çoğalmakta olduğunu anlatıruf' 
trr. 

"- Buna cağmea. demiıtir, buradan 
çıkacak miktar memleketin ihtiyacım 

ileride temin edecek kadar değildir. An
cak, ikinci bir tıp fakültesi açddıktan 

sonra ve her sene 700 alınmalı: şartiyle 
otuz sene sonra doktor miktarı iki bind: 
bir nisbetinc çrkacaktrr. Bu bakımdan 

Yüksek Başbakanlığa bir kanun layiha 
sı takdim olunmuştur. Büdce vaziyeti 
dolayısiyle hükiimet bu sene Kamutaya 
veremedi öniimüzdeki sene verecektir ... 

Bakan küçliklerin diş bakısr isine 
devam edilmekte olduğunu ve bakanl•k 
her defa büdcesini yaparken bu iş ·-·n 
liizımgelen teskiJatı her zaman gozön:'-ı· 
de tuttuğunu sövlemis, bakanlığın mcm· 
leketin her taıafında doktor bulundıı . • 
mak için, do'·torlar az olduğu halde. 
elinden geleni yaptığını b;ldirmiş ve 

(Sıyıfayı çeviriniz) 
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sonradan <1evl t b ...ıCCS1) le genişlctil -
m ü ere şimdil :... K z 1 y tara n n 

bir kanser kurumu aoılmak üzere b ı
lunduğunu anl r · sozlcrin" bitirmiş ır. 

• on mı Bakanlıgı budcesinin görıı
şıilm ı ı a l a baz sa• lavlar tarafın 
d ıl rı ur ı. n d ~uncel re karşılık o -
hu k B C Bayar Ekonomi Bakanlı
gımn Fi a B anlıgı ile tam bir an -
m :na içinde çalışma ta olduğunu ve 
he zaman ekonomık gerckliklerde fı -
nansal zora~lann göz ominde tutuldu -
ğı nu ıôyl"yerek enduıtrı programının 

hazırlanmasında, finansal imkln ve erl; 
aaglayan ve bunun için her yıl üç mil -
yon hra veren finanı bakanına bu fırsat
la teıekkürde bulunmayı bir ödev say -
dt.,ını ilave etmit ve demiştir ki: 

" - Kooperatiflere, zirai tqekkillle
re gelince, kooperatif kanunları draat 
encümeninde müaakere edilmektedir. Bu 
devrede çıkarmaya çalıflyonu. Bu ıu -
retle kooperatifleri ekonomi balamın -
dan ele atmıı bulunuyoruz. 

CeW Bayar, memleketimizde fabd· 
lmlar, mileaaade.r kurahırken memle • 
bdn iptidai macldelerlaia korunma11 

•ulU9UDUD &Wntlnde bahuıdunaldu -
tunu ve fabrlhlenn buna &lre ,.... 
fmı .aylemlf •• demiftlr ki: 

- Otartl flldılerlndea tok uak ltulun 
maktayıs. Copft ndptimis ...,_ . 
milel ekonomik cluruala bitin cllllp 

• beraber baJnmnera " üıcapma 
ürken, atacerv atarba ........, 
munzene cam tlıerlıım ,..,_. -
Jmmı a1anm maimı- almak dünunuıu 

tatbik etme)'l lcab ettfrmlktedir. 
Hesabi harekete ıeUnce, bu buaua· 

ta teminat vermek lltcrim. Jl'ikirledmis 
cla!ma millt kontrol llserlndıe iflemek • 
tedir. Fakat milli kontroldan daha mi • 
ilim olan bfr kontrol nrdır. Teknik kon
trol. 

Buı memleketlerde laldpf kablU • 
yetini kıracak derecede illa bir · 0 ' 'i 
btrol vardır. Bizde de bayledir. tralrat 
bir mnu kontrol yanında telmlk kont • 
rola da ehemmiyet vermekteyb.,, 

Ekonomi llabnı deri fabrlblan 
laakkmdald cmeıe brp da bunun Eli • 
llls'de olup olımyacap ve ne vakit açı· 
lacafr hususunun benls belB olmadılı· 
m töylemfftfr. 

Bayındırlık Bakanhlt bütçeabıin 

ıBrtifUlmeai dolayniyle Deri ıUıillmGt 
olan buı dllfilncelere kartı da Bakan 
Ali Çetin Kaya: pe meaelesfnin mem • 
leket babmndan olan b{lyilk aııemüıi 

uılatarak bu itin bapnlmuı DiN"' ıel 
Mfinl ve bunun blldce •oralı karpm
cla asel yanetlmlerce alman yol parala • 
riyle yap1lma11 lmklm olmadıimm 18s· 
elen geçirllmesl lbmı ıeJdilfnl töylemfı 
w dcmiftir ki: 

.. - 'Bu çoktanberi hatmmdadu. ıra. 
Amanı ıelip gelmedilfıaln lııettılrilmnl 

samam bellp ıetmediiinin kettirilmeai 
ltmndır. Yol itlerinin ldarel h...ıy. 
lerde blmaama taraftar olen arbmt • 
lar da var. Bu karp1ddı tikiler tetkik 
edilmeden bir kanun pJrarmaır iatemem. 

Baymdırhk Jlalregy Ali Çetin ita,. 
toederin mqeJeigin ıtilr\ade tıeddk .. 
clilereJı:: bunlum 711p•·- lgia 1lir teldi 
bulunmasına plıplacıp kaydettikten 
IODr& yeni yapılmakta ofan binılann 
mimari tarzlan hakkında izhar edilen 
temennilere karfıhk vermit •e vekllete 
ıeJdiği ilk gilndenberi bu meseleye Yer· 
CUlf değeri anlatarak Baymdtrhk Ba • 

lranhp tefkilat lwıwıu ile bir binalar 
6ektörlilğü kurulduiunu ye bu direk -
tılSrlUğUıı bir aenedenberl devlete Ye 

nmnl müeaaeaelere ait binalar ..o int• 
tarslannı kontrol etmekte bulundufunu 
88ylemiş ve demitir ki: 

" - Bir yıllık tecrübeye göre iyi bir 
netice elde ettik. Dolayısiyle ebilderi . 
m!ıi 1,ördük. Bu .ene bu iti daha mun 
tazım bir şekilde tadil ve tevaia plıp
rak bir kanunla huı:urunua ıetmek i~ 
dy 

Kültür Bannlıgı büdceıinin ko • 
DUfUlmaa nrla d ileri ıüriilen bazı dil-

fiincel re karfı Bakan Abidin Önnen, 
ita ı o retmenJere yorulmak istenilen 

ay!ıırı fikirl r hakkındaki dü,üncele
ııe doıeun r k, 18 - 19 bin ki'i içinden 

tzbn yedi kitin·n hiç bir önemi olamı-

711ca,ını biJdirm · , ilk okul bq öğret
menleriyle ispe terlere verilen orun 
aylıklarının özel yOııetimlere (müna • 
ble) veya fazla ayırımla verile~ğini 
w saten ipn yakında kurultaya ıele • 
ceiini IÖylemit ve idmana çok bilytik 
lneın verilmekte olduğunu anlatmıttır. I 
Bakan ilk okulların gerek maddiğ ge
ırelr tlnel taraflarının ilerletilmesi hak· 

ULUS 

Teciı ı ve Endüıstri odaları liurultayı 
( B.ıc:ı 1 inci ayıl ada) 

;asyonu, birdenbire bütün malla 
rımıza pmil bir tekilde yapmağı 
iddia etmek kimsenin aklından 
geçmemiıtir. Yalnız fU muhak -
kaktır ki bütün istibaal maddele • 
rimizi birer birer elden geçirece 
ğiz. Hepsinin buıuai teraitini tet· 
kik ettirecejiz. Aynı zamanda ra
kib memleketlerde tibi oldukları 
ıeraiti de tetkik ettirdikten sonra, 
varacağunız neticenin ulusal eko
nomimiz için fay dalı olacajına 
kanaat getirirsek onun üzerinde 
irkilmeden yürüyeceğiz. Böylece 
gayet pratik, fakat kati bir netice
ye varmıt olacajız. Binaenaleyh 
bize "ıiz, bütün mallarmuzı stan
dardize etmeie karar verdiniz -
mi?,, gibi bir aual tevcih edilıne
melidir. Böyle bir ıuale muhatab, 
ancak amatör imanlar olabilir. 
Biz, ciddiğ esaslarla uir&fıyoruı:. 
teknik esuları, ancak memleketin 
uhual ekonomisine hadim olmak 
tutlJ'le ele almak istiyoruz. Ku. 
raltay bana bna•t sellnnelidir 
Ye lla •ilam kanaatini mulıltinde 
yaJm&lıdrr ( alkıılar) .• 

Ekonomi B•bnmnzm bu liz
lerinden 10nra, konutmanm yet 
dil haklnnda bir dilek olmadıfın
dan &nce töz istemit olanlara söz 
Yerllmiı, Nazmi Topçuoflu (Ay -
dm), standarc:lizuyonun yanbı 
anlatıhna•aıı için söz alcbiını 
a6yli7erek Turaud (Mania) nın 
alSzlerine cevab •ermiı, alivre 
aabılardan baluetmif. standardi -
aqomm ne kadar acele bir ih • 
tiyaç olduluna itaret ederek ra
ponm kabulünü ileri sürmiiftür. 

Raportörlerden Hakkı Nezibi
de raponm kabulüırii ileri sürmüf, 
Turaud (Manisa), Nazmi Topçu
oilu ile aralarmda ıöriit &Jl'ımı 
olmadığını, tarım •l•nmda atan -
dardizuyon yapdamıyacajmı söy
lemek iltemedijini, batb mmD
lebtlerde tarım iriialsi atan • 
dardizaayonu itini bqaramıyan -
lar olduğu •ibi bqaranlar da ol
dulwıu aöylemit, raporun kabu • 
lünü iatemittir. 

'Remzi Beykent, Doktor Bade
den öniirdet memleketlerden, 
atandardizuyonla bize kartı 7• 
almıt olan bir memleket göller • 
meeini iatecliiini aöyliyerek kendi
sinin de standardizasyon lüzumu· 

kında tedbirler almdıimı ve öğret • 
menlerin clUHylerinia pttikçe yüksel
mekte olduiuna ve daha yükeele"ğine 
de ipret etmiftir. Bundan sonra. o • 
kul aonruı örgütünü IDlataa bakan, 
okullarda alman kültlriln kaybedilme
mni için köylerde okume odaları ku • 
nalmakta oldquau, Qıetmealer tara • 
fmdu kanlar Yerildiiini " HUkev· 
1erinbı de ba ite bii,Ulr yardımda bu • 
lanmakta olduldarmı IÖylemiftir. 

Liselerimizde yabancı lisan öireni • 
mine verilen önemi Ye alınan iyi sonuç 
ları bildiren bakan, (üniversitede açı • 
lan llaaıı fubeıinin çabfinalarını da an
latarak 177 5 kiti bu fubede ıınaçlara 

girmiş ve ancak 145 kiti ikmale kalmJt
tır) demiştir. 

Bakan Oniversite hakkında şu ıöz
lıeri töylemittir : 

"- Unnenitemis tclrAmill etmekte
dir. Bize nuı1 ki, Kembriç ve ayan 
yerlere talbe gönderiyor lıek, bi&im ti • 
niveraitemis de yavat yavaı kendiıi • 
ne b6yle ecnebi talbe cezbedecektir. 
Getirdili telbe de vardır. DitÇilik, ec
zacdık mektebinin bugün Balkan hU • 
kUmetlerinden bir kaç yib talbetri var
dır.,, 

Bakan, bu yılki birinci özel ıınaç 
10Duçlarmm umut lrmcı oJmadıiuu. 

bir uate çıkarılan denlerin yirmi da • 
kibar belletlme ~idili ıibJ. ay • 
rıca tatbiki denJ(iıii hem •erildllini 
ve baylelilde denfala çocula yonmdan 
ötretflecek duruma ıelcliilnl bildir • 
mlftlr. Son olarak Okullarda ıerek eı. 
retmen. ıetelı: taibenin madclil Ye tf. 
nel ylbelmeal için 6tytlk bir dikkat • 
le çabpldıfmı llSyliyen Abidin Ozmen, 
aaderini ta, lloc:alamım da flmclilik 
komta dnletlerdeki derec:eslnl bulma • 
makta beraber, köyde bilyilk kilçtlk he~ 
kese her bakımd;u. çok milfi5' olduk· 
tarını belirte!'ek bitinnlftir. 

na kanığ olduğunu, ve böylelikle 
türk çıkatının artacağına İçlem o
larak inandığını anlattıktan sonra, 
Bafkan Ekonomi Bakanının sözle
riyle atanclardizuyonun akade · 
mik bir konu olmadıiı bir kere 
daha anlatılmıt bulunduğunu, ken
disinin de iti böyle ıörclüğünü 
aöylemif, atandarclizuyoa komis
yonunun kendi dilergeai Ye söyle
diği tözleri kabul etmesini lıte -
mittir. 

Göriifmenin yeterliii hakkın· 
daki dilerge üzerine görüıme ye -
ter görüldükten IODT& ba9kan, ko -
misyon raporu ile Remzi Beykent
in dilersen araamda bir aynın 
ıöremeclilini, çünkü dileTgede 
atandardiauyon esaslanna aykırı 
bir dü!Gnce bulunmadıtmı bunun 
için komisyonun raporunu o,.. 
lroyacatmı ve rapor kabul edilir· 
te dilerpnİD TapOTla beraber Def• 

rinin İJ'İ olacaitm .ayliyerek ra • 
pora OJ& lmrmut, rapor bbal • -
dilmiftir. Bunan &zerine '-tkan 
dilerpnin de raporla birlilcte &a • 
nlacatmı bildirmqıir. 

Banclaa .oma Tecim ve En • 
cliatri odalan lcamm Ye ttbük ko
miayonunun raporu okunmut •e 
olduju gihi kabul edilmiştir. 

Daha sonra kongre adma Cu
mur Bqkanma, Kamutay Batkan
lıfına •e Batbakan'a çekilen say
Iİ ve baP,hl1k telyazılarma "el·· 
ve ataiıY• koydajumuz kartılıklar 
okanmaı Te üyelerce sürekli al -
kııla .. Ja karşılanmııtır. 

Ba-,Celôl Ba,_, Ekonomi 
Balı«m 

Ankara 
C: Türk T ec:im ve Endidtri O • 

tlalan Genel Kurultayı münae • 
betiyle ltaltlnmcla göıterilen can · 
tlan danalara tqelıl ir eJ erim. 

Cumur Btlflıanı 
Kamôl Atatürk 

Ba7 Celôl Ba7fll', Tecim oe En
Jütri OJalan Genel Kııraltayı 
BQfkanı ve Ekonomi Bakanı. 

Ankara 
Tecim ve lndüıtri Od alan Ge

nel Kurultayının lıalıkımJa göı • 
tere/iği cluygularclan ötürü lqeh -
ldirlerimi 1Unarım. 

B. M. M. Reüi 
Abdülhalik Rencla 

Bay Celôl Bcqar, 4. üncü T e
cim ve E""iiıtri Oclalan Genel Ku
rultayı Batlıanı ve llrtuaı Velrili 

Ankara 
Tecim ue EnJa.tri OJalan Ge

nel Kunıltayının luıkkunJalıi i, 
ten Juygalanna te,elrlıür etler, fG
l11malannın yard elıonomiıi için 
oerimli olrnaını diler ve sayın 
8%iinüJe lnırultay üyelerini NVtfİ 
ile Nlbnlanm. 

a.,balıan 
l1met lnönli 

Batkan kuraltay gündeminde 
konUfUlacak batka it kalmacbiı -
m aö7li7erek: 
-" Ciddiğ çalıtmalarla önemli 

kararlara Y&rdmız. Kararlarınızın 
ulus için daima olduğu gibi bayır
b olmaamı diler, memleketlerine 
dönecek üye arkadatlara selamet
ler temenni ederim. 

Dördüncü kurultay kapan • 
mqtır.,, demittir. 

••• 
Kurultay, alınan sonuçlardan 

dolayı üyelerin büyük hotnudluk 
duyauJan araamda saat 13 de da-
iıhmttır· 

Oyelerin iateld.i üzerine, ken
dilerinin pup halinde tofoırafları 
alclmlmqbr. Akpm 6uri tamn 

-=tül • ·ı . . en-. _. ıezı m•fbr. 
Gece lmrultaJ Gyeleri, Eko • 

nomi Babnnnn aclma, kurultay 
dolayıaiyle ıetirtil• .. tiirlü 
6riinlerin Gretimlerini, manipG • 
llayoaana .. piyuaya enldni, 
aabf lmoperatiff..taia çahpnalan
m sa.teren filimlsl ılrmek bere 
Yeni Sinemaya. çaimlarak ken -
dilerine 12 alretlcl filim ıa.teril· 
miftir. Filimi• hotnadlak 
la aeyredilmiftlr. 

Kurultay üyelerinin bir kısmı 
bugün tebrimizden ayrılacaklar 
dır. 
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1 Hh va tehlikesini bilen er 
Hava(•ılığa yardımlarını genişletiyorlar 

( Bllfl 1 ıaci .ayıl ad• 

dıma çağırclıimclan beri ancak iki 
ıün ıeçtiji halde o dosdoğru aö2-
lerin bütün memlekette uyandır · 
dıiı p•kılar odalanmada otu · 
rur "it hatmda phprbn kulak
larmmla lfitehileceiimia kadar 
ıeniflemit, gözlerimizle görebile -
ceiimiz kadar maddeletmittir. 
Y ordumuzun her yanından aldı -
iumz haberler bu çainra herke
sin N'Ye seve kOflllakta oldufunu 
bize öğretmektedir. 

Türk Hava kurumunun "hava 
tehliebini bilen üye,, lerinin dün 
akşama kadar 6jrenel>ildijimiz 
ea7111 420 yi buhmq •e bunlar 
türk ha• kurumuna otus üç irin 
liratlaıı artık yardnnda babm · 
muttar. 811 yardım hu hızla llriip 
sidecektir. 

Ttirk Ha.- kuramunun -ı.a•a 
tehlilwıiai Wlen .,.,, ... ., ..... 
ruma verdikleri yard .. pualannı 
ua~ya yazıyoruz. 

''Hava tehlikesini bilen 
üyeler,, 

İsmet lnöntı ve ay1eıi (1800) lira, 
Bay Abdillhalik Renda Kamutay Bq • 
kanı (500). Bıy Vehbi Koç Ankua 
tUccer1arından (5000), Bay Fuad Bul • 
cıe " çocukları Tilrk Hancılık Kuru
mu B8fk&nı (500), Bay Saffet Ankan 
Erzincan uylavı (100), Bay JlumMDer 
Eri1 lt Bankası Genel dinıktkl (500), 
Bay Feridun Dirimtekin " ayini 
Türk Hava Kurumu Yıd>qkanı (50) , 
Bay Fikri Oran •e ayleai Piyango eti • 
rektlSrlt (100), Bıy Cavit " ayleal Tilrk 
Hava Kurumu teftit tulbeel direktarlt 
(90), Bay Saim " ıyleal Ttlrtr Hna 
Kurumu teftit tulbeıl ityarlanndan 
(50), Bıy Ferid ve ayleat Türk HaYa 
Kurumu teftiı fUlbMl tuvlanndan 
(50), Bay Kutal ft ayini Tlrk Han 

Kurumu tef tif fUğbeıi ityarlarmdan 
(30), Hadi Koçü TUrk Hava Kurumu 
teftit .-ılbesl ityarlanndan (20), Ce • 
mal " aylea Ankara piyango (100), 
Server Ziya Gilrevi.n Tilrk Hava Ku • 
rumu tahrir ıulbeal diNlrtertl (20), 
Hasbi Sargın TUrk H&YI Kurama tah
rir .-ıtt>eai ityarlanndan (20), Raif 
Ongur Tllrk Hava Kanunu mııbuebe 
ıutbeli direktartl (20), H8an6 1Carm 

TUrk Haft Kurumu muhuebe ıuibe
li ityarlarmdan (20), Hikmet Yenen 
Türk Hıva Kuruma muhaeebe tulbell 
ityarlanndan (20), Hakkı Koçer Ttırtı 
Hava Kurumu muhıeebe tuibeai ftyar· 
tarından (ZO), Puad C1111m1n Tlrk Hı· 
va Kurumu H. 1- tefi (20), Odla Ay· 
dar Türk Hava Kurumu Defrlyat ,.11 
(io), t.nail Hatr.kı Bqak Tlrk Han 
Kunamu lıtanbul tuibeü direktörll 
(20), Şnki Demir TUrk Han Kuru • 
mu lanir tufbeal dinıkt&rlt (20), Hlk
ln Çakmak T. H. K. Gireaun ıuibeal 
muhuibi ( 20 ) , Mustafa Yayalar 
Usunlr&prtl çiftçilerinden (20), Eknm 

Demiray T.H.K. Edirne 9uğbeıi bat • 
kanı (20), Bayan Nakiye Elctln Ern
rum uylaYI (100), Bay Rua Akalp 
Türk Ha9- Kurumu Manisa tuibeli 
muhasibi (20), Bay Hayri Tilrk Han 
Kurmu nepiyat tulbesi ityarlanndan 
(20) B. Şefik Orbay T .H.K. aqriyat tul 
beli il)'lrlanndan (20), Bllf&ll Saime 
Yetirin T .H.K. IUlfriJM fUlbeel ..,.... 
lanndan (ZO), Bay Slleyman Sırrı T. 
H. K. nqriyat tulbelf ltyarlarmdan 
(20), Bay Zekll Am T. H. K. muha· 
lebe ıufbeti ityarlarmdan (20), Bay 
İbrahim Bqaran ftmedu (SO), Bay 
Hilmi Alan Piyaqo umumi muhuibi 
(20), Bay Alaeddln Tunc:ok T. H. K. 
Han ıulbeai ityarlanndan (20), Ba
yan Halide İstanbul • Şltli (25), Bey 
Vedid Ba,bakanlık 6sel kalem direk • 
tanı (20), Bay Rlftl Arpn Kamutay 
daire cliıektarl (20). 

Bu 42 yurddqtan batka bütün 
·aaylaTlanma da 12 liruı Türk 
KUfU i~in olmak Ozere 82 ter lira 
vııarmi,lerdir. 

Kurultaylar delgeleri dün 
hava sporlannı gördüler 

Dün basın ve hava kurultayı 
delgeleri başlarında C. H. P. Ge-

nel Sekreteri Receb Peker ve türli 
hava kurumu başkanı Fuad Bul
ca olduğu halde sabahleyin saat 
sekizde uçak alaruna bümi lt ir, 

Türk Kuşu için getirtilen sov
yet uzmanları RomaJtof ve A r:o
hiın paraşütle atlama dene ' .. ri 
yapmışlardır. İki l. -ıilik b .. yıik 
ptinörde Bayan Zehra ve Ano
him, bir kişilik ufak planörde Ro
manof uçak yedeğinde kalkmıı-lar 
ve akrobasi numaralan yaparak 
inmişlerdir. 
Oruntaklara Türk Kuşu ve uçak 
aponı hakkında gereken izahlar 
verilmiştir. 

Bundan aonra oğretici planör
lerle uçrama deneçleri yapıl~ 
tir. 

JIP.r gün beş kelime 
(Bqı J iııcl • .,,ı.ıa) 

Wsi ,.. ;al>al .,,....,a ..,. 
raftı. 

1. -- T aanüJ = Da1anlflllll 
Omd: En 6ii,aJı ltuovet 
l*ltfaflar araanda Ja1t1-
ftlfn..,fa. 

ı. - Seoiye = Düey 
4. - llaltaat = Erge 

Orn.i: K.ülfilr lılain4• •r
....,.a, 6iitln ,.rttGffarı 
~ 6ir Y.ı lllayine 
~-

•• - Relra6.t .tmel :ıı::ıc Oniirdeı-..-
R•ı.•ht -= Oninlepne 
Ralap - Onardet 
Orndler: 1 • Ehnomi iti• 
"""• ıa-n..a önirtlqme
lerin WCIPDll p/ıiyona. 
1 - Onard.,,,..,,, iter SGltlClft 

IQflalı Jefiltlir. 
a.a.,m,.,.19' ...... 
Be, biiffln 6nihdetferfrrf YI .. ,.. 

Not: Gautemhe s&ıclerilecell 
JUJlarcla 'ba kelimelerin oam&nb
calan lmllanrlm..me1m1 rica eda • 
n.. 

Çağın 

Tepnk ....... isin partf avrubuna -P...., .._ toprak ._.,onu yana 

... 11 .. tDplamcütlr. ... 
Kewu1a7 F1nam Komlayona 

......... 14 de toplanacaktır. ... 
Keçtör• Gençlik " Spor YUll

ctamm Jdhk lmnıltayı 7 haziran 
1935 cama günü aaat 10 da Cmnu
rlyet Halk Partiai Keçiören ka· 
muaa Nlaamda topl•acafmdan 
üyelerin gelmeleri. 

Dil Kılavuzu 
VLKVnün 

27 inci aayıamda toplu olarak 
çılmu§tır. Büyük dil devriminde· 
ki ödevini yerine getiren ULKU'. 
nlln yıllığı eskiden olduğu gibi 
gene 250 kunl§tur. Ulus basun 
evinde abone yazılmaktadır. 

Tuna Caddesinde No 4 
Mükemmel bir ev. Mobilye

li veya mobilyeai& Bir sene ve
ya daha uzun müddetle kira 
hktır. Yukanld adrese müra
çaat. 

TV K 
ÇOCUKqKI 

TO~K KlJŞU'na 
uçucu üye yazılııı-



c AVffA !' MA Yll lea& PAURTF4 
• z = 22 

ULUS 
----.-.-----------.--"-!~----111111!11!-.ı!!!l!Z!l!lll!!!!!!----------------------------__..,------

iŞ ARDAN SON DUYUKJ~A 

rl. Musoliııi dış sıya
sasım anlatıyor 

Macaristanın isteklerinin, Tuna 
konferansında varılmak istenilen 
amaclara engel olacak durumda 
olm"dığmı anlatmıştır. Başbakan, 
haziranda toplanacak konferans 
için yapılan hazırlıklardan a ıman 
hükümetine de devamlı olarak b~l 
ge verildiğini ilave etmiştir. 

talya'ya bir takım ödevler başar
mak yükümünü yükleti or. Eritre 
ve Somali gibi iki toprak parçası
nı savgamak icin son derecede ka
rışrk istirateji zorluklarına karşı 
koymak lazımgelecek bütün İtal
yan ulusu, hadiselerin gelişmesini 
büyük bir sakinlik içinde bekli
yor. Bizim aldığımız ve alacağı
mız süel tedbirleri protesto eden
ler, iyi niyetli olnuyan kimseler
le, ltalya'nm gizli ve kapalı düş
manlarıdır. 

İran - Irak anlaşmazlığı 
Uluslar sosyetesi kon -

seyinde görüşüldü 

DA(;JNl.I\ OUYl KLAR: 

Alman - romen fi ~an~31 
anlaşına.;ı ve romeıı (Baş 1 ın<.1 sayı/ada) 

ıtalyan anlaşmasından bahsetmiş, 
bu anlaşmaların, Lond'"a paktının 
13 üncü maddesine baab olan bir 
takım meseleleri, dolayısiyle ko
tannış olduğunu söylemiştir. Ge
nel bakımdan kıvanca değeı sayı
laoilecek olan bu anlaşmalar, 
harbtan önceki ilgiler sayfasıw 
kapamıştır. İf lya ile Fransa, iki 
memleket arc: mda etkin bir çalış
ma birliği yapmak işini başannrş
lardır. 

Başbakan, ası0lardaki uygun
suzluk ve Fransanm, faşist reji -
min durl ,;; •mu beklemit olması 
dolayısiy:e, bu anlaimalarm harb
tan anca ~ 17 yıl sonra yapılabil
miş olduğunu söylemiş, iki ulus 
arcısmdaki ilgilerin çok düzeldiği
ni anlatmış ve bu havanın yeni
den bozulmaması arzusunu ızhar 
etmiştir. 

Fransız - İtalyan anlaşmasın· 
dan sonra şubat ayında yapdan 
Londrada konuşmalann, Avrupa 
aıyasasınm tevilenmeai için bazı 
önemli noktalan saptadığını söy
liyen B. Musolini, Avrupa duru
munun nomal bir şekilde gelişme
si beklenirken Almanyanın 16 
martta aldığı karar yüzünden dün
yanın bir olut karşısında kaldığı
nı ve bunun arkasından üç diplo
ma tik protesto yapıldığını söyle
miş ve Almanyanm daha önce, 
1934 ikincikanununda 300000 asker 
le yalnız savgal silahlara sahih ol
mağa razı bulunduğunu hatırlat
tıktan sonra, bu olut karşısında 
silahsızlanma meselesini yeniden 
Ol'taya atmanın hiç bir faydası ol
mıyacağmı söylem'ştir. 

Bac:;bakanôu yolda yapılacak 
müspet çalışmalara 1 talyanrn güç
lük çıkarmıyacağım ilave ettik
ten sonra Stresa konferansına 
geçmiş ve bu konf eransm, üç ba
tı devleti arasında birçok mesele
ler üzerindeki dayanışmayı belirt
mek bakımmdan verimli olduğu
nu anlatarak kesin ve sürekli bir 
dayanışmanın Avrupa barışma en
gel olan başlıca güçlükleri orta
dan kaldıracağını söylemiştir. 

Stresa görüşmeleri sırasında, 
ordulardaki asker sayısı ile Tuna 
meselelerini konuşmak için ha.zi
raıun ilk günlerinde toplanması 
k rarlaştırılan konferansın bu ta· 
rihte toplanamıyacağmı, tezel
den hazırlıklar yapılmazsa belki 
bu konferansın toplanmasına hiç 
~e imkan bulunamıyacağmı söy
lıyen B. Musotini, bu konferansa 
hazırlık olmak fizere yapılan Ve
nedik konupnalmrma dokunarak, 
hu konuşmalarda, Awsturya ite 

B. Musolini bundan sonra B. 
Hitler'in söylevinden bahsederek 
bu söylevdeki 13 noktanın ne top
tan reel, ve ne de toptan kabule 
imkin olmadığını; bunların ay
dmlaulıp derinleştirilmesinin da
ha eyi olacağım; bunun da bu haf
talarda diplomasi yolile yapılma
sı iktimali olduğunu söylemiştir. 

İtalyan - alman ilgilerini bo
zan biricik noktaıım, Awsturya
nm erkinliği meselesi olduğunu 
ıöyliyen B. Musolini, söıüne şöy
le devam etmiştir: 
"- Dünyanın herhangi bir ta

raf mda harekete geçmemiıe en
gel olmak için bizi Brennero ıı
nmna saplanıp kalmağa kasamak 
istiyenlere karşı bir iki ıös ıöy .. 
lemektiğim hiç de sırasız olmaz. 
(Alkıtlar). Şimdi bir kere daha, 
kesin ve açık bir lisanla söylemek 
lcimngelir ki, A vuaturya erkinli
ği meselesi bir Avusturya ve Av
rupa meselesidir. Ve Avnıpa mese
lesi olmak bakımından bir İtalya 
meselesidir. Ancak yalnız bir ital
yan meselesi değildir. (Alkışlar) 
Y aııi, şunu demek istiyorum ki, 
fqiat İtalya, kendiaiııin tarihiğ 
ödevini tek bir tarihiğ meseleye, 
tek bir süel alana ve ne kadar ö
nemli olursa tek bir smırm ve 
Brennero smırmm ıavgasma has
redemez. Çünkü gerek ana vata
nın ve gerek sömürgelerin IIDU'· 

lan ayrnnsızdır, kutsaldır ve bun
ların her türlü hötlemlere, açık ol
mryan hötlemelere karşı bile, 
savıanmaeı ~erektir • ., 

Bundan sonra italyan .. habef 
meselesine geçen başbakan, ö
nemli olarak konuşulması gereken 
bu meselenin 1935 ikinci kinwıda 
değil, 1925 de ortaya çrktığmı; üç 
yıl sonra, 1928 de yapdan andlq.
manm, ilerleme iktimalleri gös
teren bu geniş topraklarda İtalya .. 
nm barış yoliyle yapılmasını k~ 
laylaştıracak gibi göriindüğilnü; 
fakat Habeşistamn, t 934 ilk kl .. 
nundaki hücumundan ıonr!l ııkı
sılaya yapışmış olduğu betind 
maddeden başka, bu andlaşmanm 
bugün hiç bir kıymeti kalmamı§ 
olduğunu söylemiştir. 

Habeşistanm ı 929 danberi or
dusunda ve silahlarmda yaptığı 
yenilikleri de anlattıktan ıonra, 
B. Muıolini söylevini ıöyle bitir
miştir: 

"- Ulusalda.ki çarpışma yeni 
bir durumun ba§ladrğmı bildiren 
bir işaret idi. Bu dunun, faşist t-

Bütün bu hallerle beraber, yal
nız U alual hadisesi için yargıç 
kuralına başvurmayı kabul ettik. 
Ve yargıç komisyonunda habeşli
lerin habeş üye tarafından orun
tanmaması suretiyle görülen anor
malliğe de ses çıkarmadık, fakat 
bundan dolayı kimsenin, hele 1-
talyada hiç kimsenin fazla hayal
lere kapdmaması lazımdır. Hiç 
kimse Habeşistam devamlı sure
tte bize çevrilmiş bir reverver ha
line getirmek umudunu besleme
melidir. Bütün dünya bilmelidir 
ki, topraklarımızın güveni ve as
kerlerimizin hayatı bahse konu 
olduğu zaman bütün soravlan, en 
büyük soravlan bile üzerimize al
mağa hazınz.,, 

Fransız gazetelerinin diişünceleri 
Paris, 26 (A.A.) - Jurnal de Deba 

gazetesi ile Tan gueteai B. Muaolini· 
nin IÖylevi hakkında yonlarda bulunu
yorlar. 

Deha gazete~, franau - italyan ilgi
lerindeıki ıeçim aoğuklufundaki fran
au meauli,.tinde lta11uıın da payı ol
dufunu ya.ıarak diyor ki: 

"Bay Kuaolininiıı alman 11yaaaa11a 
kelin olarak kartı durmaması eaefe de
fer. Hatta alınanları umud verecek o
lan bu halden, Musolininin İngiltereye 

.karp aoiuk bir durum göstermesi ba
bmndan en Sok Jrodmlur • .DenebJlir Jd, 
dllflnceainl f'llnu Hllltefletan meeele
U.. baaretmifdr.,, 

Gazete yalnız Afrika me1et.aine 
dalmJf bir ltalyan uyuamın tehlike
.ım bydedenk diyor lef: 

"!talya ,,. lngiltere arumda bU 
ıerrJnlik aa uJacı bir llY olur. O a· 
man. ltalyuım her .aılDlll batlı blmıt 
oldulu dlplomatiılr UllMde bir dellfik· 
Wr garWecektlr.,. 

Tan sueteet da 8117 lheollainla 
Boma .konferaıw jçja Jlacar N Avua
turya iatelderinin yatıttırıJmuı JaaJI. 
kında.ki Streu uyuuma olan balhlı
fmı bydetu:aedEtedk'. 

Deba pseteei fiılallal mneleleri 
inceleyerek çabucak bir sazı• bulwı
muı Jfkumuna kaydetmekte " fraııla 
tutmak lsfn JmvetU bir hWdlmet late
mektedlr. 

P'rankm kıymettea dUf"'Clfıala et
e.ı plnu flnanaal olmakla bhmya
Cllk, IOayal ft belki de daha lfır bile 
olacaktır. 

Cenevre, 26 (A.A.) - Konsey İran 
Dışişler Bakam Bay Kazrmi ile Irak 
delegesi Nuri Paşa bulundukları halde 
İran ile frak arasındaki anlaşmazlığı 
incelemiştir. 

Raport6r Bay Aloisi iki tarafın da
ha bir uzlatmaya varmadıklarını, fakat 
son görüşmelerden 1011ra pratik bir so
nuca varılabileceği umudunda olduğu
nu söylemittir. Bay Aloisi meselenin 
gelecek toplantıya bırakılmasını iste
mittir. Bununla beraber ~r iki taııafın 
doğrudan doğr:wa konuşarak uzlaşma

ları lçfn Ç81ıtılacalrtır. 
İran ve Irak, anlaşmazlığı arttırma

mak için hiç bir harekette bulumnama
fa ıtöz verraitler-itr. 

Nuri Paıa ~m<lilcl durum hak.km.da 
eseflerini aöylcmif, fakat eylGJe kadar 
eyi bir ıonuca varılauiı umudunda ol
duğunu ilave etmittlr. 

Bay Kizuni, lran billdimetiniıı ild 
tarafın uzlafmaa I~ yaptıfı ~ıpna· 
larda raportare Y11rd1111 ~ceffni •8yle
rni,tfr. 

İngiliz delegesi meı,.Jenin, Uri tara
fın doğrudan dotruya konupalaıriyle 

kotarılma11 umudunu göstennittir. Tür
kiye D•., Bakanı B. Tevfik RllttU Aru, 
Tahrana yaptığı gezinin ilki Olke ara
amdaki ınl8f1Jlazhğm kotarılmHma yar. 
drm ettiğini batrTlatmıttır. 

Konsey, meselenin sonraya bırakrl
maıını kararlqtti'lıuttır. 

Cenevre, 26 (A.A.) - Bay K.blllıi 

Havas ıjanaı aytarına kon.ey toplantı· 
sının çok faydalı oldufunu a8ylemlt •e 
pnları iJHe etmiftir: 

"- Konıeyin iki tarafı dotruclan 
dofruya konupıaya çağırmumın barıt 
davaıran ve iki Ulke arasındaki doltlu
ğa bUyllk yardımı olacaktır. İran ve 
Irak hilkümetleri konseyin ifini kolay-
18ftırabUecelr ini ballfllWan hopud
hlkla kattılıyacaklardır ... 

Bay Kbımt bu konuflMlarm, mese
leyi aon.uçlanchracatı kwfıtmda okla
funu eöylemlttir. 

Arsıulusal afyon 
komisyonunda 

Cenewe, 26 (A.A) - SenatU üyele
rinden Ye italyan delepai Bay Kovu· 
.oni'nln afyon Oomiayonuna yaptıiı bir 
&terce llzerine uluslar 10ayetet.1. ıisll 

.tyoıı yap1fma kartı alınacak tedbirle
rin lncelenmeaini ,elecelr toplaAtıya bı
rümıttır. 

Marsilya yağmcı 
konseyde 

Cenene, 26 (A.A.) - Yupllayya 
llflktlmedala iltefiyJe w B. Bden'lıı 
&ıergesl berine ulaalar cemiyeti lron
aeyJ, lhrallya yafmcı lfladeld 11yuaJ 
yora.tar için Yugoslavya tarıfmdao ya-

1 • gazece ~rı 
Bükrq, 26 (A.A.) - Gazete· 

ler, Romanya ile Almanya arası ı
da yapılan finaasa.I ve tecim6.:I 
anlqma hakkında çeıid çeşid ya
zılar yazmaktadırlar. 

La Deminacota gazetesi diyor
ki: 

"Romanya ile Almanya a a • 
ıındaki konuımalar ro:nen ka o
yunu kayıuya clütürmüttür. Ro • 
men kamoyu ileride afır sonuçl'4r 
doğurabilecek anclla,malara ilgi
siz kalamazdı. Romanyanm ken • 
diıine keıin olarak çizdiği dı§ po
litikayı rözönüne alarak endüst1"İ· 
mizin bir kıammı; alman finansı
nın kontrolu altma koymak doğ
ru mudur? 

Hilldimetin, alman kapitalinin 
ROlll&87&'dald it alanım &uclan • 
drracafnn umuyarm. 

İspanyadaki sosyalist 
merkezler yeniden 

açıldı 
Madrid, 26 (A.A.) - Birinci 

teşrin 934 azunaaı ıırumcla kapa
bln.ıf olan bazı aoayaliıt merkea • 
lerin yeniden açılmaıma hükü • 
metçe izin verilmittir. 

Biri İfçiler genel merkezi ol • 
mak üzere Maclrid de cfb merkez 
yeniden açdmıfbr. Halkm kapa
lı bulunmaktachr. 

Danzig'te sıyasal durum 
Danzlg, • (A.A.) - Uluaal eoayı· 

llat vısın. Sena le uluslar aa.yetesl 
Uanomal komiseri aramdaki anlaşmaz
lığın Cenevredeki kotarılma tarımdan 
dolayı ..... cörilnmektedirler. 

Dusfpr P'Ol]iOIWlea a-eteeı, l'o
lonya de1egeainhı objektif c&ilfthıUn 

iti kolaylqtırdıfmı yazıJOI'. 
Danziger Nayeste Nahritea, komi ... 

rin yetkesinin kesin olarak -.çıldandıtz.. 
nı yuıyOI'. 

pıtan haf nnnayı bir eonuca ballama
ya karar wnniftir. 

Çin yeniden konseye 
girmek istiyor 

Ceoeone. 26 (A.A.) - Çin JdUdlme. 
ti alaalar ..,. ... eyl61 top&.ntlUD 
da lromqe ,... .. llÇUecelr iç ,,... 
llkten bil'.lnl almü anuuaa ,a.temü,. 
tir. Çin lılktımed ba l8tıeliai Mldı ,. 
termek lbece, Japonyanm çddldiil 
pdenberi, Aıyadaki billdlmetlerden 
konseyde biç bir delege bulunmadıtını 
ileri allrmektedir. Xoaaey dafılmudan 
lince bu meaeleyi &iSrilfecektir. 

Ulualar -1•ta1 hu '-telin J'Vİl18 
getirilmesine efpa bulunmaktadır. 

~V S' un romanı Tefrika: 82 be~ vardır; b~ ~ile ~l.erl~.; b~ bir 
ahmağın iyice gebşm1:' beynı~ır: oteki d~ 
bir öke'nin gelişmemıı beynıdır, ,, derdi. 
Düşüncemi kendisine anlatmak üzere, erte
si gün, saat iki ile üç arasında, yani huta
lannı kabul ettiği sırada, evine gideceğimi 
söyleyince şaşkın şaşkın yüzüme baktı ve 
konuşmak için, bunun en elverişli saat oldu· 
ğunu bildirdi. Onu o saatte yalnız bulacağı-

Dilk'ün siyatik ağnlan çekmekte, döle· 
rinin bükülmekte, yüriiyemiyecek bir halde 
ve hutalığma çare bulmalan için Paris'iD 
ileri gelen cerrahlarma başvurmakta oldu
funu söylemişti. 

tin hastalığı masaj ve beden hareketlerindeD 
çok fayda görenlerdendir. Dük, ertesi gün, 
Norstrom'la birlikte şatoya gitti. On beş gü11 
ıonra Figaro gazetesinde, acunsal ünlü dok
tor Norstrom'un dük'e bakmak üzere şatoya 
çağnlmış olduğunu okudwn. Dük baston4 
suz, şatonun bahçesinde gezinebiliyordu ve 
bu inanılmaz bir iyileşişti. Doktor N orstroJ.Dı 
yıllardanberi inmeden yatan dük dö Mon .. 
pansiyeye de bakmakta ve dük daha şimdi· 
den iyilik duymakta idi. 

Ban Michele'nin kitabı 
Türk,eye ç11virea: Nasuhi Bil YDJIR 
Yazaa: Abel •UNT 

Bakışlarun, birdenbire, aramızdaki Me
qok şarabı şisesindcn Norstrom'un koca-
Qıan ellerine gitti. Sordum: • 

- "Sen hiç masaj yaptm mı?,, 
N orstrom, cevab olarak, geniş ellerini 

lçıp avucunun, birer büyük portakala benzi .. 
~en, yan etlerini, grurla gösterdi. Vaktiyle 
&\1eç'te pek çok masaj yapmış olduğu hak
kında söylediği sözler, §Üphesiz doğru idi. 
ki. Garsonu çağmp en iyisinden bir şişe 
~ko şampanyası getirterek kadehimi, ya-

olan başarıklan ıerefine kaldırdım. 
Norstrom, şampanya şişesine bakarak: 

~an~rnn ki demin sen, pek kötü b~ halde 
0 dugunu söylüyordun, ,, dedi. 

G~lerek cevab verdim: "Hiç uran yol ; 
~ şışe şaraba değen parlak bir fikir zih .. 
b den geçti; şu fikri i§leyinciye kadar bir 
ardak daha içelim.,, 

N orstrom bana her .zaman "eenhı Ud 

mı biliyordum. 
N orstrom, kendisine bahsettiğim parlak 

fikrin hangi beynimden çıktığmı düşüne dü
ıüne, ben de kurduğum projeyi beğene be
ğene, Rejans kahvesinden, kolkola, çıktık. 

Ertesi gün, tam saat ildyi çalarken, Or· 
lean aylesinin hekimi olup onunla birlikte 
sürgüne gitınil olan, o .nmanm en ünlü dok· 
torlarmdan profesör Geno dö Müsi'nin g .. 
pısmr çalıyordum. Bana karp her vakit eyi 
hareket etmiş olan profesör, ne gı1>i bir fay.. 
dası dokunabileceğini sordu. Geçen hafta 
kendisini görmeğe geldiğimde, bir eli ile 
bastonuna ve öteki eli ile de uşağmm kolo
na dayanarak salondan çıkan dük d'Omal'a 
tanıtmak ıerefini bana vermif olduğunu 
kendisine hatırlattım. 

Bugün profesöril gelip görilşümün sebebi 
dük'ün hastalığını masajla iyileştirmek hak· 
kmdaki düşüncem yanlış ise pek aldanmış 
olacağmıı kendisine söylemekti. Siyatiği iyi
leştirmekte ve masajcdıkta Un kazanmıı 
yurddaşlamndan biri ıimdi Paris'te idi. 
Dükü bir kere görmeğe çağntmasmı doğru 
bulmakta idim. O vakitki fransız hekimleri· 
nin çoğu gı"bi masajm ne olduğunu eyice bil
miyen profesör Geno bu önergeyi hemen 
kabul ettL Dük, ertesi gün, Şantiyyi şatosu
na doğru yola çıkacağından, ünlü yurdda· 
pnla birlikte, vakit kaybetmeden, konağı-
na gitmemiz kararlqtmldı. Biraz sonra, ben 
ve Norstrom konağa vannca, profesör Geno 
tarafından karşılandık. N orstrom'u eyice 
hanrlamıştnn; ileri gelen bir siyatik uzmanı 
izini bırakmak için elinden geleni yapacak, 
ancak, ne olursa olsun, bu konu üzerinde 
uzuıı boylu konupıalardan kaçınacaktı. Kı
a bir bala fldmi.ze de açıkça anlattı ki dük· 

Birkaç zaman sonra, sıra, prenses Ma .. 
tıld'e, onun arkasından Brezilya imparato
ru Don Pedro'ya, iki nıs grandük'üne, bir 
Avusturya arşidüşes'ine ve İspanya prensi 
Ölali'ye geldi. 

Şantiyyi'den döndükten sonra bana kö
rüköriine baş eğen Norstrom'a çok sağ .. 
lam psikolojik sebeblere dayanarak, pek a• 
kılhca bir hareketle, yalnız kırat ailelerin• 
bakmaamı tavsiye etmiştim. 

İki ay geçmemişti ki Norstrom, Hosnıan 
bulvarındaki eski süslü apartnnanma gene 
dönmüş ve odalan, başta amerikahlar olmak! 
üzere, türlü memleketlerden gelme hastalar• 
la ağuağua dolm111ta. 

(Sonu var) 
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SAYlfA 6 JLUS -
Cümhuriyet Merkez Bankasının 23 mayıs 1935 vaziyeti 

Aktif 1 Pasif 

KASA: 
Altın: safi klloınm 15.960,484 
Banknot 
Ufaklık 

DAHiLDEKi MUHABİRLER: 
Türk lirası 

HARIÇ'l'b:Kl MUHABİRi.ER: 

Lira 

22.449. 7 45.66 

10.004.352,-

660.037. 75 

572.985,87 

5.354 942,70 

Lira 

33.l 14.135,41 

572.985,87 

SERMAYB 

İHTİYAT AKÇESİ 

TEDA VULDEKl BANKNOT. 
LAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdaye 
Kanunun 6 ve 8 inci madd.-le

rfne tevfikan hazine tarahnc.l.111 
vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdıvf" 

Lira 

158.748.563,-

10.479.480,-

Lln :ı 

1 

15.000.000,-
! 

1.026.7 56,6 7i 
1 

Altın: Safi kilogram 3.807,058 

Altma tahvili kabil ıerbeıt 
dövizler 11.089.352,60 16.444.295,30 bakiyesi 148 :.!69.083,-

' 

HAZiNE TAHVIJ..1.ERl: 
Deruhtt' edilen evrakı nakdiye 
kaı,dığı 158.748.563,-

Karşılığı tamamen altın olarıık 
il!veten tedavüle vazedilen 

TÜR" LlRASI MEVDUA 1 J. 

Vadesiz 

10.000.000,- 158.269.083,-

19.154.438,Jı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele

ıe tevfikan hazine tarafından 

ki tediyat 10.479 148.269.083,- Vadeli -. 19.154.438.31 

Sl!:NEI>AT CÜZDANI: 
oovız MEVDUATI: 

Vadesiz 
Vıırl lı 

1 o oos 9 Jl;,1'

/8. 87 , Hazine Bonoları 
Ticari Senedat 

3.000 00· 

4.048.639 OG 7 .048.639 ,Ot: MU H'l' l4.: Ll F 
10.793.801,97 

52.t>23.073,48 

ESHAM VK J'AHVJl.AT COZ. 
DANI; 

( Deruhte edilen evrakı nak· 
A ( divenin kaışılığı esham ve 

( tahvilat (itibari kıymetle> 30.4 O 'O" ~Q 

B ( St'r~st esh~m ve tahvilat 4.6M 

l\VANSl.AK: 

Altrn •e dövia üzerine 

Tahvi1At ilıerine 

HlSSEl>A ı.(l.AQ 

MUHTKl.lF 

2:ı.ı .... 

3.071.761.02 

35.131.239,5C 

3.096.B96,51 
4.500.00, ~ 

8.689.878,78 

256.867.153,43 

.~. 

• 
VF:KON -256.86,153,43, 

1 
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Dev'et üemiryolları ve ' ;manları 
Umum Müdürlüğü ilanları 1 

İLAN 

D~vlet Demiryollarıııın yazlık: 
tenzilatlı yolcu tarifeleri 1.6.1935 

tarihinden itibaren tathil(. 
edilecektir. 

Muallim ve talebelere: 
...., .namı tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi veya ma· 

arif idarelerince musaddak hususi bilumum mekteb ve üni'vcrsıte· 
lerin muallim, profesör, asistan, mürebbi, muavin ve müdürleri

ne mayıs başından birinci teşrin sonuna kadar ve bu mekteblerin 

talebeleriyle ecnebi memleketlerdeki aynı melcteblerin talebeleri-
• her zaman umumi tarife ile uzak me!Clfelere mahsus tenzilli 

ı. D./71 numaralı tarife üzerinden her seyahatte yüzde SO ten
ılat yapılacaktır. Bu tenzilattan istifade etmek istiyenlerin, men-

sub oldukları mekteb veya üniversitelerden veya Maarif Vekale
tinden ve müdürlüklerinden muallim kısmında olanların seyahat 

edilen takvim senesi içinde tanzim edilmiş bir hüviyet varakasını 

ve talebelerin de keza en çok altı ay evel tanzim edilmiş fotoğraf
lı lıir vesikayı hamil bulunmaları ve bilet alırken ve yoldabiletler 

kon!rol edilirken demiryol memurlarına göstermeleri lazımdır. 

Me'•teblerini bitiren talebeler de, talebe iken aldıkları vesikala

rın mute-l>er olrtu~ıı miiddet içinde bu tenzilattan istifade ederler. 

Uınuma mahsus gidiş - dön üs tarif esi: .. 
Tenzilatlı gidiş · dönüş tarifesinin tatbik şartları şöyledir: 

Gidiş • Dön~ş biletlerinin meriyct müddetleri, seyahate başlana

carı günden itibaren müteakib ayın aynı tarihli gününün ıonu 

olan gece yarı!'ına kadardır. Yolcular seyahate başlıyacakları gü
nü kendileri t yin edecekler ve bunu, biletlerin üzerine yudıra
Cc'.l' ... ,. r dır. Yolcu lar seyahate bGşlamadan evet tarifenin meriyet 
m11" eti öah 'ınde olmak şartiyle, istedikleri günde biletlerini 

al ' lirler. Hı 1 tin, bir aylık meriyet müddeti bitmeden evet gi

di - döni' ücıetinin yüzde yirmisi verilmek şartile bu biletler 

iJlc ·miiddetin bittiği giinden itibaren müteakib ayın aynı tarihli 

gi' .,:inün sonu olan gece yarısına kadar temdid edilebilir. (Bu ta· 

rif ev!Ul 935 sonuna kadar uzatılmıştır.) 

Ai·e biletleri: 
En çok sekiz kişilik gruplar halinde ve gidiş - dönilş şartile 

herhangi iki istasyon araı;.ında 1 haziran 935 tarihinden eylUl 935 

son ·na kadar seyahat edecek ailelere, Samsun - Sıvas mmtaka

sında yüzde 60 ve Alaşehir - lzmir - Bandırma mmtakalarında 

yü !le 50 ten ilatlı olan biletlerle diğer mıntakalarda katedilece<k 

me "feye gör muhtelit nisbetlerde tenzilatlı olan biletlerin üc
retle inden ayrıca ve grupu teşkil eden yolcuların biril!inden 

tam ve dığerlerinden yüzde 20 ücret alınmak suretiyle tenzilat ya

pılac ktır. Bu tarifeye gö~e ffavdarp"'~a - Ankarıı arasındıı se-

yahat edecek ailelerden gidiş - dönüş ücreti olarak-

1 mevki 11 mevki 
Beş kişilik bir aile grupundan 
Sekiz kic:ilik bir aile grupundan 

9306 

12\?0 

6735 

8989 

Samsun - Ankara mesafesine: 
Dört ki§ilık bir aile grupunndan 
Yedi kişilik bir aile grupunrfan 

10125 

13921 

7345 

10099 

Adana - Konya mesafesine: 

ili mevki 
4282 

5716 

4648 

6391 

Uç kişilık bir aile grupundan 4618 3342 212'4 

Altı kişilik bir aile grupundan 6!\96 4773 3033 

kuruş alınır. Diğer münasebı.:tlerde de i.ıcretler bu derece ııcu&dur. 

lstanbulda köprü gişemiz<ten ve diğer mahallerde ista-sy.onla
rımızdan daha ziya.de tafsilat alınabilir. 

Bu tenzilatın şartları: 
Aile grupuna girebilecek akrabalar şunlardır: (Karı, koca ve 

bunların çocukları, ana ve b•baları, büyük ana ve btiyilk l.ıabaları, 

torunları, kardeşleri). Üçten be~ kadar her grup için bir ve da
ha fazla kişilik her grup için de iki kartın ve yahut on be~ yaşını 
doldurmamış olan erkek (evlatlık, hizmetçi, mürebbi, sütnine) 

akrabalık şartı olmaksızın grupa girebilirler. 

Grup halinde seyahat edecek ailelere, fotoğraflı aile biletleri 
verilecektir. Bunun için grupa girecek aile efradmın birer vesika 
fotoğraflarının gi,elere verllmesi lbnndır. Vazıh olmak tartile 
grup halinde çıkarılmış kftçilk kıtadaki fotoğraflar da kabul olu
nabilir. 

Verilecek aile biletlerinin dönüı kısımlarının meriyet müd
detleri biletler üzerine yazdmlacak seyahat gününden başlamak 

ve bunu takib eden ikinci ayın aynı tarihli gününün aonu olan 

gece yarısında bitmek üzere iki aydır. Bu biletler, bu aki aylık 
müddet içinde müracaat edilmek ve gidiş - Dönüş için veril.mit 
olan ücret yekılnunun yüzde 20 si tediye edilmek şartlarile evclki 

müddetin bittiği andan baılaınak üzere bir ay daha temdid edile
bilir. Ve yahut bu şartlar dahilinde biletler bidayeten temdit et
tirilmi' olarak da alınabilir. Bu müddetler i~inde seyahat için 
kullanılmıyan dönüş biletleri üzerinde hiç bir hak ve mutalcbe 

kabul edilmez. Dönüş ıeyahatine başlandıktan sonra meriyet 

müddetleri biten dönilş biletlerile yolda mecburi aktarma sebeb· 
terinden başka bir sebeble tevakkuf edilmemek •artiyle biletin 

muteber olduğu istasyona kadar ücret verilmeksizin seyahat edile
bilir. 

Aile biletlerile seyahat edenler hem gidişte ve hem de dönilş· 

te katetdilen mesafenin her 500 kilometre ve kesrine mukabil bir 

istasyon olmak Uzere 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 tartile yol değiştirebilirler. 

Bir aile biletinde yazılı olan yolcuların aynı sınıfta, aynı ka

tarda ve mümkün olduğu kadar da aynı kompartimanda acyahat 
etmeleri ve aynı istasyonlardan hareket ve aynı istasyonlara mu

vasalat eylemeleri şarttır. Bu ,artlar dahilinde seyahat etmiyen 

aile efradı bu biletlerle seyahat haklarını kaybederler. 

Bir aile biletine dahil ol~ yolculardan yalnız bir kiti, grupun 
azimet seyahatinden sonra ve yalnız aile bileainde yazılı gidiş -
dönüş istasyonları arasında olmak f&rtile, merı tarifeye göre, ya. 
rım ücretle müteaddit seyahatler yapabilir. 1 - 2043 

\lilli Müdafaa \'ekiile·eı 

Satana.ima Komisyonu 
tlanları 

İLAN 
198 adet karisöri yaptı

rılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli ( 54450) 
liradır. Şartname ve resim 
bedeli olarak Hr. D. Ş. iV. 
ten alınacaktır. ihalesi 12 
haziran 935 çarşamba gü -
nü saat on birde komisyo
numuzda yapılacaktır. Mu
vakkat temin"llı (3972) lira 
50 kuruştur. Eksiltmeye gi
recekler 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 üncü madde
leriyle fartnamede istenen 
belgeleri teminat ve teklif -
leriyle birlikte en geç olarak 
ihale günü saat ona kadar 
komisyon reisliğine rermit 
bulunacaklardır. ( 117) 

t - 2111 

1LAN 

ı - Diyarbekirde efrat 
pavyonunun döşemesi üzeri
ne karo simen kaplaması ile 
kömürlük, camekanlı bölme 
ile su kulesi üzerine par~ 

toner açık eksiltme ile yap-

tırılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel: 
2150 lira 38 kuruştur. 

3 - Keşif ve planını gör
mek ve almak istiyenlerin 
her gün açık eksiltmesine 
gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerin
de yazılı şartlar dahilinde 
ve 162 liralık teminat mek
tubile birlikte 12-6-935 çar
şamba günü saat 11 de M. 
M. V. satmalma komisyonu
na müracaatları. (1206) 

1-2123 

Ankara uli ye birioel 
hukuk mahkemesinden ı 

Ankara mebusu mütf:velfa 
Ali veresesi vekili avukat Müın
tu mUekkillerinin muriıi AH 
oğlu Salim 331 senesinde aske
re sevk olunarak 1333 ıenealn

den tiındiye kadar hayat ve nıe
matından bir haber ılın.amadı

ğından ıaipliğine hükilm veril· 
meıinJ istemektedir. MezkU.. ta
rihten beri hayat ve mematı ha
ber alınamadığı 1933/273 No.lu 
veraset davaaıncbı dinlenen 
şahidLer s<Sylemişlerdir. muma
ileyhin hayat ve mematından 

malfunatları olanların tarihi ilan

dan itibaren altr ay zarf mda 
mahkemeyi haberdar edilmesine 
mahkeme~ karar verllmittir. 
Muhakemenin muallak bulundu
ğu 6. 11. 935 S. 14 te durupna ya· 
pılacağından Ankara aaliye bi
rinci hukuk mahkemesini habıec

dar etmeleri tuzumu ilan olunur. 
1 - 2116 

İLAN 

Muhammen bedeli 8400 
lira olan 300 ton Fondri k~ 
ku 9. 6. ı 935 pazar günü sa
at 15,30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenle
rin 630 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları keza kanunun 
4üncü maddesi mucibince 
işe girmeğe kanuni manile- · 
ri bulunmadığına dair be • 
yanname ve tekliflerini ay -
ru 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 müdürlüğitnden alma-
bilir. {1175) 1-2083 

l 
.. ~~-U-.:. .... ~.,... · -- ~ 

~~ Aukarn Bc·le.ti\t· lh·i-.iıl"!• ~ 

ı •: ilan lan ~ 
~ ' 

iLAN 
l - İtfaiye meydanında 

belediyeye ait buz fahri :~ :.. ;ı 
15.6.935 tarihinden 14.6.<':' I 
tdrihine kadar kapalı azr:b 
artırmaya çıkarılmış ise <..le 
istekli çıkmadığından bir 
ay zarfında pazarlıkla kira· 
ya verilmesi kararlaştır.1-
mıştır. 

2 - Muhammen (1) sc· 
nelik kira bedeli (6301) lira

dır. 

3 - Muvakkat teminat 
( 4 72,58) liradır. 

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

5 - İstekli olanlar bu 
müddet zarfında tatil günle-
rinden başka her pazartesi 
ve perşembe günleri komis
yon reisliğine müracaat et
melidirler. (1167) 1-2062 

1LAN 
İtfaiye memur ve müstah

demini için lüzumu olan (66) 
takım yazlık elbise nümune
ıi ve şartnamesi mucibince 
açık eksiltmeye çıkarılmış· 

tır. Muhammen bedel (1040) 

liradır. 11 haziran 935 salı 
günü saat onda ihale yapıla
caktır. Taliplerin o/o 7,5 'e 
muvakkat teminat akçeleı i
ni yatırdıktan sonra komis

yona müracaat etmeleri l.":
zımdır. (1205) 1-2122 

Ankara Levazım Amirli~i 
Sahoalma K omiayoou 

han lan 

iLAN 
lıtanbul kumandanlıjı 

ihti1acı olan 68. bin kilo ko
JUD etine verilen fiat komi• 
yonca pahalı görüldüiünden 
tekrar kapalı zarfla eluilt
meye konmuıtur. Bir kilo
sunun tahmin bedeli 42 ku
nı~ olup ihalesi 28 may11 935 
aalı günü aaat on bette lt
tanbul K. satın alma komit
yonunda yapılacaktır. ilk te
rrinatı 2142 liradır. Şartna
mesi 108 kurut mukabil ••· 
tm alma komiıyonundan &· 

ltnabilir. Teklif mektuplan 
belli aaatten en az bir aaat 
evel kadar komiıyona Ter· 
meleri. (1090) 1-1905 
JI lll•IFH 1 1 ı 

Tophao~tle lstanbul Le · 
ftZ1m Amlrllğt Satın 

Alma Knml"yoau 
hin lan 

İLAN 
Piyade ve atıı okulu için 

40.000 kilo koywı ve 30.000 
kilo sığır etinin ıs haziran 
935 cumartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 21.700 liradır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
öğleden evet ve eksiltmesi 
için belli günde saat 14.30 a 
kadar 1627 buçuk lira ilk te. 
minat mektub veya mak
buzlarile teklif mektublan
nı tophanede satın alma ko
misyona vermeleri. 

(1192/2878) 1-2110 

KİRALIK DAiRE 

Çankırı caddesinda Kamber 
apartmanı altındaki mağaza ve 

arkasında bahçe ve içinde hata. 

siyle haı:iranın birinci güniın len 

itibaren kiralık olduğu itan olu
nur. Apartm::mmdaki kapıcıya 

müracaat olunacaktır. üstünde 
boı bir daıre d~ vardır. 



Künil191 
1 s 9 1 ,,..~ .. ~··-~~-· 

44 sen~ir durmadan Çlkmakta ol8D 1nf 
resimli pzetenia Ankan'da latll Jl8d A&.i .& 
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kmuf. 

Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye 
Hastanesi baplbipJiğindem 

Cinsi Azamt miktan Fiatz muhammeneaı 
Kilogram Lira KDrUI 

3000 9(19 hmi lıi 
1000 120 
~ l~ 
t7bo 170 
1700 515-
4500 135& 

500 250 
2000 2000 

- 240 
JOOO.. 150 
2000i' 500 
ı~ 180 
llJf:at l80 
2a*- ., 
1000- 150 
1000 150 

600 180 
ljj)I) ~ 
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.ı.ı\nkara Askerlik fUbesinden: 
1 haziran 935 de general ve kurmaylarla, piyade albay, 

pu-baylar, 
2 haziran 935 piyade binbaşı, Hnyü.zbaşı, ~üzbaşı, teğ

menler. 
3 haziran 935 piyade asteğmenler. 

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

8 haziranda 935 topçu, albay, yarbay, binbaşı 
9 haziran 935 topçu teğmen ve asteğmenler, 

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

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

yarbaylan ve binbaşıları. 
22 haziran 935 geri kalan doktor. diş doktoru subaylar. 
23 haziran 935 eczacı subaylar. Bütün baytar subaylar, 
24 haziran 935 bütün askeri hesap memurları. 
25 haziran 935 aeskeri hakimler mümeyizler. Müşavirler. 
26 haziran 935 1-6 sınıf muamele memurları. 
27 haziran 935 7-8 sınıf muamele memurları ve müzika 

ııubayları. 
28 haziran 935 sanatkar subaylar. 
3o haziran 935 bütün sanatkar subaylar. 
Yukarda ilan edilen günlerde bildirilen subayların ha

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

2 - Müracaatlarda muhakkak şubece subaylara verilen 
numaraların gösterilmesi ve yazı ile müracaat edecekle
rin numaralarım yazmaları ehemmiyetle ifan olunur. 

(1198) 1--2103 

tınar Müdürlüğünden: 
.Jen istimlak 

~Jildiği Mahallesi 
Ray Ali Rıza Yeğen bey 

., Ali Yenice 

.. Bürhanettin Yeğen bey 
Yukarda kaydı çıkarılan 

ı·?..n. 935 perşembe günü saat 
lacağmdan taliplerin İmar 
müracaatları. (1186) 

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

1-2090 

\ 
İzmir Memlelcet Hastanesi 

Bastahipliğinden: 
1 - İzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastanesinin (22 

bin 300) liralık ilaç ihtiyacı 18.5.1935 günlemecinden 2 hazi
ran 935 günlemecine kadar 15 gün müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle münaaksaya konulmuştur. 

2 - Şeraiti münakasayı görmek istiyenler Ankara ve 
t ~tanbulda sağlık müdürlüklerine müracaattan. 

3 - Münakasaya istekli olanların bedeli münakasanm 
yüzde yedi buçuk nisbetinde dipozito akçası muteber ve 
milli banka makbuzu veya mektubu ibraz etmiye mec· 
bnrdur. 

4 - İsteklilerden iştirak edecekler bir zarf derununda 
tem inat mektubu veya makbuzu bir zarf içinde de teklif
namesini ve iki zarfın da bir zarf içine konularak üstü mü· 
hürlenerek zarfın üzerinde hangi iş için münakasaya işti· 
rak edildiğinin yazılması ve açık adresinin ve isminin de 
ya7.llması. 

5 - Eksiltme işi günü olan 2 haziran 935 pazar günü 
saat 9 dan 12 ye kadar İzmir vilayet encümenine müraca· 
atlan. (1130) 1 - 1987 

İstanbul Deniz 1 ev~ım Satın 
Alma Komisyonu Reisliğinden: 

Tahmin edilen bedeli 75000 lira olan 5000 ton Rekom· 
poze kömür 28 mayıs 935 salı günü saat 15 de Kasrmpaşa· 
da komisyonu binasında kapah zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi 375 kuruş bedel mukabilinde 
her gün komisyondan alınabilir. Muvakkat teminat 5000 
liradır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya mek· 
tubunu ve kanunr belgeleri havi teklif mektublanm belli 
saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine ver· 
melerL (2533) 1-1889 

q;~"-1(~ 
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Fransızca ders 1 
Fransız bayan muktedir mu

allim hususi ders veriyor - En 
pratik ve siiratli metod öğretir
Muhakkak ilerleme - Az za· 
manda fransızca öğrenebilirsiniz. 

Çabuk öğrenmek veya fran
Sizca ilerlemek istiyenler müra
caat ediniz : 

-'Postahane cadesi - Anka
ra Çeşme çıkmaz aok<'.k No. 8 -

1 - 2118 

ZAYl 
Bisikletimin 441 No. smı 

kay):>ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Hasan 

1 - 2117 

Satılık ev ve arsa 
Y enişehirde Mimar Ke

mal mektebi civarında 8 o
dalı bir ev ile paşalar tepe
sinde bir arsa satılıktır. 2291 
telefona müracaat. 1-2124 

ZAYİ 
Askeri terhis tezkeremi zayi 

ettim. Yenisini ala.cağımdan es
kisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Sungurlu kasabasından Uzun 
oğullarından Alinı oğlu 

Yunus 1312 

1 - 2113 

Kiralık mağaza 
Karaoğlan mevkiinde Azmi 

Milli tuhafiye mağazası kirahk· • 
tır. İstiyenler üstündeki evden 
sorsunlar. 1 - 2112 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak· 
dir kazanmııı güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me· 
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk· 
ları izale ederek tene fevkalS.de 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüva.z 
kokusu ile ayrıca şöhret kazan. 
mıştn. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz teninizin latif tazeliği
ni, cildinizin cazib taravetini an· 
cak krem Balsamin ile meydana 
çrkarabilirsiniz. Bir defa Balsa
m.in kullanan başka krem kulla. 
namaz. Tanıtmış ıtriyat mağau· 
larile büyilk eczanelerde bulu· 
nur. 

Ankara asliye birinci 
hukuk mahkemesinden: 

~ft"" ~ t, t '"fk..{ 
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Ankaranrn Oğuz mahallesin
de (56) numarlı evde Halil karı
sı Saffet tarafından kocası Halil 
için açtığı gaiplik dava arzuha· 
linde 331 yılı askere giderek Ça
nakkalede (5) inci kolordu (37) 
inci depo alayında iken şehiden 
vefat ettiğini yanındaki arkaıdaş
ları tarafından haber aldığı hal
de askerlik şubesinde ve nüfusta 
hiç bir kaydı olmadığı ve hayat
ta gözüktüğü anlaşıldığından (6) 
ayda bir defa olmak üzere yılda 
iki defa ilanına karar verilmiş 
olduğundan Halilin ölil veya sağ· 

j lığında malOmatr olanlaru ge
l lip mahkememize haber vermele-
1 ri ilan olunur. 1 - 2115 

Ankara: Emrazı zühreviye has. 
tahanesi arttırma eksiltme 

Erzakm cinsi 

Birinci ve ikincı 
ekmek 

komisyonundan 
Tutan Muvakkat İhale Azı Çoğu 

6000. 6400 

Tahmin 
edilen 

9-7-75 544 
teminat 

40 
tarihi 
2.6.935 

Saat 

14 

Koyun ve kuzu etl 3000 3400 45 1350 101 2.6.935 14/15 
Yaş sebze 3500 4000 ıs 600 45 2.6.935 14/25 
Odun 27000 30000 2 600 45 2.6.935 14/30 
Yerli kok kömür 10 Ton 11 31 32 344 52 2ft 2.6.935 14/40 
Pirinç 1350 1550 18 279 U 2.6.935 14/50 
Makama 100 150 20 30 2 25 2.6.935 14/50 
Sade yağı 350 400 85 340 25 50 2.6.935 14/50 
Zeytin yağı 40 50 45 22 50 1 69 2.6.935 14/50 
Kuru soğan 250 300 6/25 18 75 1 40 2.6.935 14/50 
Tuz 200 250 9 22 50, 1 69 2.6.935 14/50' 
Ihlamur 18 20 80 16 1 20 2.6.935 14/50 
Şeker 175 200 45 50 3 75 2.6.935 14/50 
Domates salçası 100 120 25 30 2 25 2.6.935 14/50 
Sabun 250 300 26 78 5 80 2.6.935 14/50 
Soda 125 150 12 12 O 90 2.6.935 14/50 
Batum gazı· (teneke) 27 30 4 25 127 SO 9 56 2.6.935 15 
Kuru me:vva 20 25 80 ~ 1 50 2.6.935 15/10 
Buz 600 700 5 35 '2 62 2.6.935 15/15 
Süd 50 50 20 10 00 O 75 2.6.935 15/25 
Yoğurt 50 50 25 12 50 94 2.6.935 15/25 
Un 40 50 11 5 50 O 41 2.6.935 14/50 
Yumurta 250 300 1/50 4 50 O 34 2.6.935 14/50 
Kuru sebze 150 200 10 20 1 50 2.6.935 14/50 

Emarzı zühreviye hastanesinin mayıs 1936 sonuna kadar yiyecek ihtiyacmı göste
ren yukardaki cedvelde buihtiyaçlann açık eksiltmeyekonulduğu ve eksiltmesiniJt 
hangi gün ve saatte yapılacağı ve muvakkat teminattan ve miktarı yanlarında göste
rilmiştir. hteklilerin vaktinden evet teminatlarını vilayet muhasebe veznesine yatır
maları ve artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesikalar ile birlikte belli gün ve saat· 
te ve şartnamelerini görmek için her gün hastanedeki k omisyona müracaattan ilin 

olunur. {1103) 1-1931 

ilan 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

Haydarpaşa - Pendik banliyösil Gebze' ye kadar uzatılmıştır. Yeni kısnnla mUnaso
beti olan yolculuklardan 25 mayıs 935 tarihi nden itibaren şu ücretler alınacaktır (kuruı) 1 

Haydarpaşa - Pendik ) 
(Pendik hariç) kısmile ) 
Pendik - Tuzla kısmı ara-) 
sın da ) 

1 Mevki II Mevki ili Mevki 
Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş Gidif Gidi§ 
- Dönü!f - DönUı - Dönüt 

Ücret 28 47 19 34 14 24 
N. V. 2 3 ~ 1 1 1 
Yekun 30 so 20 35 ıs 2s 

Haydarpaşa - Pendik ) Ücret 47 71 34 48 24 34 
(Pendik hariç) kısmile ) N. V. 3 4 t 2 1 1 

------------------------------------------Tuzla (Tuzla hariç) - ) Yekfuı 50 75 35 50 25 35 
Gebze kısmı arasında } 

Ücret 19 28 14 24 9 14 
Gebze - Pendik arasında ) N. V. 1 2 ı 1 ı ı 

Yekftn 20 30 ıs 25 10 ıs 
Çocuklardan bu ücretlerin yansı alınır. Tatbik şartlan D. D./48 N. h banliyö tarife

sindedir. Banliyö trenlerinde biletsiz olmak veya mevki değiştinnek dolayısile katar
larda alman biletlerin banliyö tarif esindeki ücretleri Haydarpaşa - Pendik ve Pendili 
- Gebze kısımlan için ayn ayn alınır. ı - 2013 

lJoktor 

Ali Maruf Ünver 
DERt. F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUÔU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: S 

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

--- ' 

İmtiyaz sahibi ve Başmu l 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Naauhi 
BAYDAR 

Çankm cıddtsi civarında 
Ulus Basımıvinde basılmış· 
tM, 

-

Polatlı Belediye Reisliğindenı 
677 lira 90 kuruş bedeli keşfi, mevcut proje ve ıartna

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

1-2058 

Belediye Başkanlığından: 
Hafta tatili kanuntİndan istifade edetek cuma gtiıılen 

ticarethanel~rini açanlara verilen ruhsat 31 mayıı 935 de 
bitecektir. Cuma günleri dükkanlarını açmak istiyenler 
yenisini almak için şimdiden eski ruhsatiyelerini ilişti· 
rilerek istida ile müracaat etınelidirler. Ruhsat almiyan
lann cuma günleri ticarethaneleri kapatılacak ve hakla
rında ayrıac takibat vapılacaktır. (l 166) 

1- 2061 

1 : i SİNEMALAR - 1 . 

f YENi BUGlJl\: ' l i r ıı.l, 

ilahi yıldız Greta Garbo'nun temsil et· 

tiği ÇALINMIŞ AŞK. Talebi umu· 

mi ilzerine Çalmmrş Aşk imtidadmca 

yalnız 4,45 seanslarında Tangolita gös-

terilecektir. Aynca C. H. P. dördüncü 

bUyilk kurultayı intibaları. 

öUGUN HU GECt 1 KULÜP) 

Ayrıca: 

Büyük kahkaha filmi 

Çöl Arkadaşlan 

C.H.P. Dördüncü büyük 
kurultayına ait intibalar 


