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Giittelelik 

1000 KANAH 

F.R. ATAY 

Türk Hava Kurumunun 6 mcı 
kurultayında sayın Ba,bakam -
mız, 1935 yılının başlıca söylev -
!erinden birini vermiştir. Gazete
lerde hemen bir sayıfa yer tutan 
bu ıöylevin, hemen bir satırını 
bile kaldıramazsınız. İçinde öy -
le cümleler var ki onları yalnız 
hayal meyal hatırda tutmak de
gil, ezberlemelisiniz. 
Batbakanımız diyor ki: «Evi

nizin çatısı açıktır ve size hiç 
kimse havanın daha oe kadar za
man yağmursuz geçeceğini söy
liyemez ! » 

Büyük harbın ilk günlerinde 
bile havacılık henüz bir spordu. 
Kullanan taraf için habercilik gi
bi i~lerde çok faydalı, fakat karşı 
taraf için, harb silahı olarak, o 
kadar tehlikeli değildi. Bugün me: 
sele büsbütün ba,ka türlüdür: bir 
ada ve kıyı devleti için donanma, 
bir kara devleti için top ve tüfek 
ne İse, bugün, her devlet için ka
nad kuvveti odur. Denizde dar bo
ğazlar, çetin girintiler, karada 
sarp dağlar, nehirler, bir derece -
ye kadar, sürsalı güçlettirlr ve 
savgayı kolaylaştırır. Hava için 
böyle bir ıey yoktur. Her hava 
birdir. Hiç bir enişi çıkışı, biç bir 
dağı deresi, nehri bataklığı, ve 
biç bir yerinde barınağı olmıyan 
dümdüz bir toprak! Burada yalnız 
kuvvet ve tekniğinize gÜYenebilir· 
siniz. 

Havada son hız deoemeleri • 
nin 500 kilometre üstünde döndü. 
ğünü hatırda tutunuz. Bir orc:111 
düsününüz ki bütün tüfek, top ve 
ta~kları ile Türkiye'yi her gün bir 
defa dola,abilir ! Eskiden rüyalar
da bile görülmiyen bu tehlike, 
asrımızın havasında bir hakikat 
ol~.'..!~tur. 

[·rnın Başbakanımız diyor ki: 
<'Havanız açıktır. Size en aıağı 
1000 kanad lazım. Şimdi 200 ka • 
nadınız var. Her tek kanad ydda 
30,000 liradır. Demek ki rahat ne
fes alabilmeniz için havanıza 
30,000.000 lira vereceksiniz;. Siz 
vereceksiniz, diyorum. Çünkü büd
cesini memleketin eınaz; ya§ama 
ihtiyaçları ile uçuca getiren hü • 
hümetiniz, bu parayı veremez. 
Vergileri artırmak değil, az.altma· 
ğı clü§Ünüyoruz. Bütün yurdJaı • 
ların yurd tehlikeye düıtüğü za • 
man, varını yoğunu ıetJerelt ltar • 
cadığını bilirim. Size yurJu tehli
keye düıürmiyecek bir çare göı
teriyorum: Türk Hava Kurumu'na 
yazılınız ve ona geliriniz niıbetin
d e vardım ediniz. » 

Bu yardım, orta halli bir aile 
için, yılda 20 liradır. 

Bir anda herfey yerine hergün 
birtey ! 

Sayın Başbakanımız her Türk'ü 
rahatsız edecek bir haber verd: ~ 
« tehlikedesiniz! » Bir de yol 
gösterdi: «Her ay cıgaranıza ver
diğinizin onda birini Türk Hava 
Kunımuna veriniz! » 

Hemen organize olmak lazım· 
dır: Her yerde herkesi Tü .. k Ha -
va Kun•mu'na üve yazdırmak, 
herkese türk kanadı için kazancı· 
na "'Öre bir şey ödetmek! 

Bu sessiz bahar havasının, bir
gün, başınız üstünde bir yanardağ 
gibi tutuştuğunu, evinize, bahçe
nize ve tarlanıza lav yağdığı. ı 
gözönüne getiriniz. Sizi böyle bir 
felaketten ancalc ve en asağı 1000 
türk kanadı kurtarabilir! 

1000 kanad ! 
Y rlda 30,000,000 ! 
Ve bu iki rakamı elde edinci. 

ye kadar, rahat uyumamak, yarı 
na giivenm•mek ! 
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Her yercJe 5 kuru:;: 

Birinci basın kurultayı dün kapandı 
Dün ak~anı,kuı·ultay l•aşkanı Bay Şükrü Kayanın şelıir lokanta~ıııda verdiği ve 
Başbakanıuıızla hakaıılarımızın da buluııduğu ~ö]eıı, llüyük ve neşe]i l>ir ayle sof

ı·a~ı gihi, deriıı hir seviııç içinde haşlayıp öyle<·e bitti. 

Kurultayın kararlarının ana çizgileri şunlardır: Merkezi Ankara'da bir Basın Birliği kurulacak, M -
lite gazeteciliğine doğru gidilebilmek için gazetelerin kapasiteleri sınırlanacak, basın yayım işlerine 

devletçe düzen verilecek. hükümetle işbirliği edilmek için gereken tedbirler 
Basın Birliğince düşünülU p kararlaştırılacaktır. 

ll!!ll ili IHIR lllWlllll1lll lftlllllllllfllllllHlfllfltllHl!llHll•lllllllHIWllMllllMllllllltl!llDm!lm,1l.ı 

Atatürk ve Kurultay 
Türkiye birinci Basm Kurul - - arattığı Ankara' da ilk defa 

tayı Başkanı B. Şükrü Kaya tara- olarak bir arada toplu bulunan 
fından Cumur Başkanı Atatürk'e basm kurultayı üyelerini bu tel· 
Kurultayın saygı ve bağlılığını su- graf ile sevindiren büyük Önder'e 
nan telgrafa Atatürk'ün verdiği içtem duygularmın iletilmesi di -
ıu cevab dünkü şölende delgele - leğinde bulunulması üzerine Bat· 
rin candan alkışları arasında bakan İsmet lnönü Atatürk' e fU 
okunmuttur: telgrafı göndermittir: 
Şükrü Kaya, Baıın Kurultayı Cumur Baıkanı Atatürk 

BQfkanı T elgralını:z.ı toplu bulunan ar-
Birinci ba•ın kurultayı dolayı - kada§lara okuduk. Atatürk yolu -

ıiyle bana karft gösterilen arı nun sonraıız yolcuları olduğumu • 
duygulara tefekkür eder batarık- zun Atatürk'ümüze ıunulmaını 
[ar dilerim. sürekli alkıılarla benden iıtediler. 

ı Kama/ Atatürk Bu ödevi yapıyorum. lımet lnönü 

r. qı UDlttnlllll!Ulllllllllllml llllHIUlltlltllllfflMRllllllllllntınlRllllllllllllffll•lııtUHllllOOHIAlilllllMIMlllDll1lll1lllll'11111111U 

Türkiye Birinci l>aım kurulta
yı dün öğleden önce İç~~ler Ba • 
kanlığı ıalonunda B. ŞükrU Ka • 
ya'nın bqkanlıiında toplanar~ 
komisyonlardan gelen raporlar u· 

General Göring 
Sofya 27 {A.A.) - General 

Göring iıe yanındakiler üç uç~ 
ile buraya ulatmıflardır. Dıı ıt· 
leri, ıü ve demiryolları bakan: 
farıyla Sofya ıarbayı Generalı 
kabul edeceklerdir. General'il" 

gezisi özel oldu· 
ğu halde kabul-
ler resmiğ ola • 
cak ve alman oı 
ta elçiliğinde biı 
tölen verilecek· 
tir. Şölende bul· 
gar Başbakanı 
Dıt Bakanı ve 
öbür bakanlaı 
da bulunacak · 
lardır. <ie~ral G8rlng 

General, yarın Baıbakan To
şef ve Dıt Bakan, sü ve şimendi
ferler bakanları ile görüıecek -
tir. Kral Sofya yakınlarında bir 
öğle yemeği verecektir. General 
Göring salı günü Atinaya gide -
cektir. Kendiai hiç bir resmiğ ö
dev ile ödeYlenmİf değildir. 

( Sonu 4 üncü sayıfıda) 

zerine göriltmilt ve hepsini ona • 
yarak dafılmıtbr. 

T oplantrya baılanırken yur -
dun birçok yerlerinden ıelen kut
lama ve iyi itler bafarma dileyen 
telgraflarlaı Neıet Halil Atay ta
rafından gönderilen ve lıtanbulda 
bulunan Güney Amerika11 ve İ• 
panyalı gazeteci arkadat ların 
Atatürk Türkiyesinln ilk baım 
kongresini ıevgi ile aelimlamakta 
olduklarını bildiren telgrafı okun
muftur. Bundan sonra komiıyon-

Bakanlarımız hava tehli
kesine birer aylıklarını 

verdiler 
Türk Hava Kurumundaki «ha

va tehlikesini bilenler» kurumuna 
üye olan Bakanlar Kurulu Kamu· 
tayda saylavlarla beraber yüken • 
dikleri miktara ilave olarak 292 
ıer liralık birer aylık Bakanlık ay
lıklarım da Türk Hava Kunımuna 
yardım için vermeği kararlaıtır -
mıttır. 

Bugün 
Üçüncü sayıf amızda 

Hava yolunda 
Silah başına! .. 

lluın Kutu/tayı Baıkını Bay şakra Kıy• 
söylrvinl verirken, (solda)' Kurultaya. 

yeler! verilen izahlarr dinlerken 

lardan gelen rapodar üzerinde 
görüf ülmeye batlanmıf lır. 

ilk olarak itbirliği komisyonu 
raporu okunmu§ ve bu konu üze -
rinde komiayon raportörü Refik 
Ahmed Sevengil sorulara cevab 
vermit, komisyonun devlet örgüt
leri ile gazeteler arasındaki ilgile
rin uyumlu olarak yürüyebilmesi 
için Basın Genel direktörlüğü • 
niin örgüt ve ödevi kanununun hü
kümleri içinde bir örgüt kurulma
sını faydalı gördüiüne işaret ede· 
rek demittir ki ı 

«- Bu örgüt devletle gazete -
ler ara11nda bir bağlantı ödevini 
görecektir. Bu örgütün naııl olma

( Sonu J. cil sayı/ada) 

Ahmed Cevdet öldü 

Dün birden bire 61en B. Ahmet Cevdet 

Birinci Basın kurultayında bu
lunmak üzere birkaç gün önce 
Ankara'ya gelmit ve Kurultayın 
ilk toplantısına da dinleyici ola • 

( Sonu 4 üncü sr1y1fa.da) 

Nasıl 
Hava tehlikesini bilen 

üyeyazdrr? 
TUrlıt. Hava Kurumu 8,,.lttın

lıfınJan: 
"Hava telalilre.Jni bilM,, i)'e 

yaJmanın ıartlan ,.,nlanlır: 
A - Her yJ en aıalw MJ 

lira vermeyi yilıt..nmd (laalt-
laiit etmek) toplama ı,lerlnl io
layltlftırmalı için yiilıenl• (fa. 
alaltiitler) her yılın laaslr....,.. 
Ja alınacaktır. 

B - Hava telJi'-ini Wl.n 
llyelere bir ilye ftllnla1'cUI le 
IJzel bir rozet uerlllr H W...
leri ajanJa ytiidır. 

C - Yük .. lnl (taaJaltaıM
nli) yerine retiremlyecMler 
T iirlı Haua K.a,.,,.,,.,, ,,..,,_ 
.,.,.,eJı ilye/iltten çd/le6111r • 
fer. Yılı içinde lta6.r HrnN • 

denverlmcednluermly.,./..,. 
İ•İmleri ajanJa yayılır. 

Ç - Yirmi liradan cwalı 
yarJımda bulunanlar Tllrlt 

Hava Kurumunun yardımın 1-
yeıl olurlar. Ba iiyelere "°'" 
zet verilmez U• isimleri ...,.... 
dilmez. 

D - Hava telılilınlnl H.. 
üye yazılmak için AnlıaraJa 
Türk Hava Kuruma merlıal
ne, btl§ka yerlerde Tilrlı Ha
va Kurumu ıubelerine baroar· 
malıdır. 

Her gün bet kelime 
U 1 us baştanbqa lulavu 

kellmeleri ile çıkıyor. Tlrlıl
yede gıkan gazet• v• d•rıil• 
re her gün verilen S •r kftl
melik listeleri de yUtyorm. 
Bu listeyi basan «llUt• ar
tık bu kelimelerin a&ma,.,,_ 
cslarını kullanmıyacalıt,,. 

ON OÇONCO usn 
ı. -Manmra =-1 • Gllrq ,,,.. 

ıage), ı - G6riinıhl, .,_ 
rün (aıpect) Hl" 

Ôrnelılerr 1 • Çaıttl""' _.., 
(Sonu 4. cU ssyılada) 

(l) Kılavuz komiıyoau .,. • .,. bir 

lcelimeye böyle iki kır~rlık ,.~ı koya
rak, biri iJstünde karar kılınlr ,_.,. 
!arın zevkine bırakmıftrr. 

Çağın 

Cumuriyeı Hallı ParlW JID
mutay Grupu bugün «JtJI 15 ti. 
toplanacağından ilyel.nn ...,_ 
nıeleri rica olunur. 

• 4'l• 

Parti grupu mahallt idarelw •• 
ilk tedrisat komisyonu bugin sa
at 10 da toplanacaktır. 

*#: * 
Bütçe komİ$yonu bu •.bala 1&· 

at 10 da toplanacaktır. 

.· 



Muvafık = 1 - Oydaşık 
%-Onay 

içtn 
-19-

3 - Yerinde, uygun 
Muvafakat etmek= Oydaşmak 
Muhalü = Ayrışık 
Muhalefet etmek = Ayrışmak 
Zıd =Karşıt 
Tezad = Karşıtlık 
Telif etmek = Bağdamak (concmer) 
Tasvib etmek = Onamak 
Tasdik etmek = Onaylamak 
Tasdik = Onaylama· 
Bu meselede sizinle o y d a ş ı k değilim. 
Bu önergeyi o n a y bulanlar, ellerini kaldırsınlar. 
Bu hareketiniz benim ahlak anlayışıma u y g u n değildir, 
O y d a ş m a k her zaman gönülden olmaz. 
Bizde a y r ı ş ı k parti yoktur. 
Niçin bütün görüşülerde ayrı§ m s k tan zevk alz. 

forsunuz? 
A y r ı ş ı k ve o y d a ş ı k bütün partiler, yurd savga

sında birleşirler. 
Fikirlerimiz gerçi k a r ş ı t değildi. Fakat ne yapayım 

iti ayrışmak zorunda kaldım. 
Partimizin programı, ekonomik girişimlerin kamuğasıl 

ile karşıt 1 ığı n ı kabul etmez. 
Sryasada herhangi bir fikre oydaş ık görünmek, onu 

o n a m a k demek değildir. Parti hayatında özveri ve da
yanrşma esastır. 

Cumur Başkam son !ranunları o n a y l a m ı ş t ı r • 
Crimur Başkanının o n a y 1 a m s 'sından henüz geçml· 

yen bir kanunun hükümleri yürütülemez. 
*•• 

Hakikat = Hakikat (Verite) 
Hakikat (şeniyet) = 1 - Gerçek, gerçeklik 2 • (Terim) 

gerçe, gerçeklik (realite) 
Hakiki= Hakikiğ (Veritable) 
Hakiki (şeni) = 1 • Gerçek, 2 - Gcrçel, (reeJ) 3 • Olmuş 
Hakikiye mesleği = 1 - Gerçekcilik, gcrçecilik 2 - (TC-

rhn) Gerçeizm 
Hakiki ve mesleğine mensub = 1 ·Gerçekçi, gerçeci 2 .. 

(Terim) Gerçeist 
Hakikaten = Gerçekten, doğrus1 
Tahkik etmek = Gercinlemek 
Tahkik, tahkikat = Gerçin 
Kabili tahkik= Gerçinlenebilir. 
Badettahkik = Gercinlendikte 
Tahkikatı adliye = Tüzel gerçin 
Tahakkuk = 1 - Gerçekleşme, gerçeleşme 2 - Kesinleme 
Tahakkuk etmek = 1 - Gerçekleşmek, gerçeleşmek 2 • Ke 

ainlenmek 
Tahakkuk ettirmek = 1 - Gerçekleştirmek, gerçeleştirmek 

2 - Kesinlemek, 3 .. Varlaştınnak 
Tahakkuk memuru = Kesinci, kesinleyici 
H a k i .k a t budur. 
Yüksek bir devlet adamı, ger ç e 'yi biç bir zaman göz. 

ilen kaçırmaz. 
Belki eyi değil, fakat g e r ç e k ( gerçel) olan budur. 
Bu romanda okuduğunuz bütün şeyler o 1 m u ş 'tur. 
G e r ç e i s t ( gerçeci) bir politikacı, böyle sakat işlere 

girmez. 
Romanda ger ç e iz m ( gerçecilik) çığrını ileri götiJ. 

r:enler arasında Emil Zola adı nasıl unutulabilir? 
Had~e gerçekten böyle mi geçti? 
Polis son hadseyi g e r ' j n 1 e m e k t e d i r • 
Fransa' da kıya g e r ç i n 1 e r i ağır yürür,· fak.at duruş· 

ma çabuk biter. 
Bütün dileklerimiz gerçekleşti. 
Tarihte eşsiz bir devrimi gerçek 1 eye n Atatürk'e 

bet gün daha çok ve daha gönülden bağlryız. 
Evimin vergisi yeni k e s i n 1 e n m i ş t j r. 
Bir devrim davasını . g e r ç e 1 e ş t i r m e k söylemek 

kadar kolay değildir. 
Anadoltlda, uzak asırlardanberi, en büyük bayındırlık 

eserleri v a r 1 a ş t ı r a n, cumuriyettir. 
Verginizi eyi k e s i n 1 e m e d i 1 e r s e, Finans Ba

kanlığına b a ş v u r u r s u n u z . 
Kesin 1 eyci (kesinci) ancak kanun hükümlerine gö

re vergi biçebilir. 
Mesele g e r ç i n 1 e n d i k t e , aslı olmadığı anlaşıl-

mıştır. 

Bu hadse hemen g e r ç i n 1 e n e b j 1 j r. 
Bu misallerde geçen yeni kelimeler: 
Kıya = Cinayet 
Duruşma = Muhakeme . 
Başvurmak = Müracaat etmek 
. ~*~ 

Muhtelif = Türlü 
Müteferrik = Ayrık 
Türlü kaynaklardan gelen haberlere göre, alman hava 

kuvveti gittikçe artmaktadır= Menabii muhtelileden gelen 
haberlere göre ..... 

Türlü kaynaklardan gelen a y r ı k haberler birle§ti
rlldiği zaman görülüyor ki mesele sizin tasınladığınız gibidir 
= Menabii muhtelifeden gelen müteferrik haberler birleştiril-

• 
Atatürk ün 

Hava kurumu başkanına 
. telgrafları 

Cumur Başkanı Atatürk, Türk 
Hava Kurumu altıncı kurultayı 
batkam Abdülhalik Rendanın 
kurultayın sevgi ve bağlılık duygu
larını bildiren telgraf ma aşağıda
ki karşılığı vermiştir. 

Bay A. Renda, Hava Kurumu 
kurultayı Başkanı, 

Hava Kurumu Kurultayı dola -
yısile bana kar~ı v,öst .. nlen temt7. 
duygulara tefekkür ederim. 

Kamal Atatürk 

Hava tehlikesini bi .. 
len yeni üyeler 

Hava tehlikesini bilen üye yazılmak 
için hava kurumuna başvurmalar büti.in 
hızı ile devam etmektedir. Bupün de 83 
üyenin isimlerini yazıyoruz, Türk ha
va kurumu, vatan savgası için en yetke
li ağızdan yükselen sese yürekten ku
lak veren yurttaşlara ayrı ayrı teşekkür 
etmeği bir düşerge bilmektedir: 

yılda 20 lira vermeyi yükenenJer: 

B. Şükrü Bekil, T.H.K. muhasebe iş

yarlarrndan, Şakir Kaya T.H.K. M. iş

yarlarındon, Hasan Fehmi İzgi nümune 

hastanesi cilt mütehassısı, Halit Hasan 

paşa fmm sahibi, Hayrin Unsal T.H.K. 

mulıase.be işyarlarından, Necmj Tartan, 

T.H.K. M. işyarlarından, Saip Baykal 

T.H.K. M. işyarlarrndan, Avni Toksoy 
T.H.K. evrak M. Yusuf Aykan T.H.K. 
tahrir şubesi işyarlarrndan, Mustafa T. 
H.K. evrak M., Safi Asal T .H.K. tahrir 
Ş. İş yar., Remzi T.H.K. tevzi memuru, 
Kamil Uçak havacıhk Ş. iş. yar., Veci
hi Uçman, İskender tercüman 

Ankara elektrik §İrketinden 
üye olanlar: 

Fahri Tandoğan, İsmet Yenen, Hay
rullah Özbudun, Ahmet Cemal, Ali 
Mahmut, Ali Mehmet, Çiğiltepe, Fevzi, 
Fikri, Süreyya, Kadri Derviş, Yaman, 
Mehmet Mustafa, Hüseyin Ali, Hami 
Bekcm, Mehmet Servet, Müçteba Sami, 
Memduh, Samime, Hüsnü İbrahim. Hüs· 
nU Halil, Veli Hulusi, Cemal Aslan, Şu
ayp Rahmi, Destan Kemal, Hasan Nec
det, Ali Abtullah, Mehmet Ali, Mahmut 
Muharrem, Mehmet Ali, Mehmet Ri
fat. Mehmet Rifat, Ahmet Ragıp, Kad
ri Salim. Halit Ziya, Mehmet Hikmet. 
ömer İbrahim, İbrahim Deliç. Saffet, 
Şermi, İsmail Saryal, Alaettin, Tevfik. 
Kenan, ômer, Mitat Faik, Ferit, İzzet, 
Ahmet HulUsi, Şerafettin, Dadas, Dr. 
İrfan, Hasan Musa, Faruk Osman, Ah
met Mustafa, Mesut, Osman fNuri, Sa
lihattin, Mehmet, Fazıl, Remrl, Apti, 
Hüseyin, Veli, İsmail, Salih, Hüsrev, 
Nazif. 

Açik teşekkür 
23 mayıs perşembe günü anne

mizin cenaze merasimine iştirak, 
telgraf ve mektupla taziye etme!: 
lütfünde bulvnan büyüklerimiz · 
den ve arkadaşlarımızdan soruıuz 
sükranlanmızm kah ılün;i dileriz. 
Erkanıharb Dr. Mühendi~ 
Kay. Asım Bnb. lhsa.1 

lST AN BUL TELEFONLARl 

Romanyadan gelecek 
göçmenler 

latanbul, 27 - Haziran ba§tn
dan sonra Roma.nya'dan memle -
lıetimize 50.000 göçmen gelecek
tir. Bu göçmenleri getirtmek üze. 
re 'l oaput" haztrlanmaktadır . Göç· 
menler bit kaç ay içinde memle -
ketimiz.e gelmif olacaktır. 

Romanya ve yunan 
elçileri 

lstanbul, 27 - Yeni Romanya 
elçisi B. Filoti, ve yunan elçisi bu 
akşamki trenle Ankaraya gitmiş
lerdir. 

Korent kanalı direktörü 
İstanbul' da 

lstanbul, 27 - Korent Kana -
lı direktörii B. Konsta.ntin gezmek 
için lıtanbul'a gelmİ.§tir. Kanalda
ki bozukluk olduğu htıberlerinin 
doğru olmadığım söylemİ§lİr. 

Finlandiya elçisi gitti 
lstanbul, 21- Ankaradan ge

len Finlandiya elçisi Talla• dün 
a.~~amki trenle Solya'ya gitmi~tir. 
Elçi aynı zamanda Balkan hiikü
metleri ve Macaristancla da Fin -
landiya adına bulanduğundan bu 
memleketlere de gidecektir. Tiir
kiye ile Finlandiya cuasındaki te
cim anlaşması 3 temmuz.da bite
cektir. Elçi Anka:ratla yeni tecim 
anlaşması konuşmalarına bQ§la • 
mıştır. Elçinin dün bana söyledi -
ğine göre konuşmalar daha bitme- · 
mi§tir. Görüşmelere elçi sekreteri 
deı1am. edecektir. Yeni anlaşmamn 
bir haf taya kadar hazırlanıp İm • 
zalanacağı umuluyor. Türkiye -
Finlandi~a tecim anlaıması Tiir • 
kiye'den yanadır. Son bir yıl için
de Türkiyeden Finlandiytrya 500 
bin liralık mal gönderilmiş, Fin -
landiya'dan da 300 bin liralık mal 
alınmıştır. Yeni tecim anlQ§mtuı · 
nın taluu eaanna dayanacağı u -
mulmaktaJır. 

Türkiye - Bulgaristan 
tecim anlaşması 

Türkiye - Bulgaristan tecim 
anlaşması bugün Dış Bakanlığın
da Dış Bakanlığı genel aekreteri 
Bay Numan Rifat Menemenci oğ
lu ile Bulgar elçisi Bay Pa•tof a
rasında imzalanmışbr. 

Anlatma 11 haziranda yürür -
lüğe girecektir. 

Isparta giilyağı fabrikası 
işe başladı. 

lsparta, 27 (A.A.) - Be§ yıl. 
lık endüstri programına giren Is
parta gül yağı fabrikası tamamen 
bitmiş ve işe ba§lamıştır. 

Fabrika bugüne kadar çok mik· 
tarda çiçek almıştır. Halk sevi
ne sevine bütü;; tiçeklerini fabri
kaya vermektedir. Fabrikanın 
calışması buralarda büyük sevinç
ler uyandırmıştır. 

diği zaman görülüyor ki mesele sizin tahmin ettiğiniz gibidir. 
Tahmin etmek = Oranlamak, tasmlamak 
Tahmin= Oran, tasın 
Bu iki aaa arasındaki uzayı ne kadar o r a n 1 a r s ı n ı z ? 
işler sizin tas z n 1 adı ğ ı n ı z gibi yürümüyor. 
Böyle meselelerde üstünkörü t a s ı n 1 a r 1 a hüküm 

vermeyiniz. 
Kayık, göz oran 1 ile, iki mil kaaar açığımızdan geçti. 
Akıl t a s ı n ı başka, göz o r a n 1 başkadır. 
Bu misallerde geçen yeni kelime: 
Mesafe= Uza ı 

Kamutay' da 
Kamutay, dün Fikret Sıla:-/ ın 

başkanlığında toplanmış ve gün • 
demindeki kanun projelerini ka • 
bul etmiştir. Bu projeler arasında 
hafta azadı kanun projesi de bu• 
lunmaktadır. Bu kanun projesine 
göre, ulusal bayram yalnız Cumu• 
riyetin ilan edildiği 29 ilkteşrİll 
günüdür. Türkiye içinde ve dışın
da devlet adına yalna o gün tören 
yapılır. Bayram 28 ilkt~rin öğle • 
den sonra başlamak üzere 29 ve 30 
günbri devam eder: Genel azat 
günleri de şunlardır: 30 ağustoa 
utk bayramı, 23 nisan ulusal ege
menlik bayramı, 1 mayıs balıal' 
bayramı, üç gün şeker ve dört gÜD 
kurban bayramları. İkinci klı.nu • 
nun birinci günü yılbaşı günüdür, 
Hafta azatı pazar günüdür. Btt 
azat 35 saatten eksik olmarnaJi 
üzere cumartesi günü saat l 3 dtt 
başlar. Halkın yemesi, İçmesi v411 
giyinmesi gibi zorağlı ihtiyaçlariy. 
le ilgili alı! veriş dükkan Te ma ~ 
ğazalar hakkınaa cumartesi günU 
hafta azah kanunu hükümleri y~ 
ritilemez. 

Kamutay perşembe günü top. 
lanacakhr. 

Bakanlar kurulunda 
TuzW1 kilosu 3 kuruşa 

• • 
ınıyor 

Bakanlar kurulu dün Baff 
bakan İsmet İnönünün ba~anlii 
ğında toplanarak türlü işler Uz .. 
rinde görüşmelerde bulunmuş v~ 
bu işlere ait kararlar vermiştir. Bu 
kararlar arasında tuz için de şıa 
karar alınmıştır: 

Eldeki kanuna göre tuzlalarda 
tuzun tekit tarafından satış fiatı 
altı kuruştur. 

Bakanlar kurulu satış fiatının 8 
kuruşa indirilmesi için kamutaya 
bir kanun projesi sevketmeğe ka· 
rar vermiştir. 

Hüküm et kanunun yaz az~ tın" 
dan önce çıkarılmasına çal:ışacati
tır. 

Bugünkü sayımızda ge
çen kılavuz kelimeleri 
Ardıl - Halef 
Asığlanmak -= İstifade etmek 
Bayulhk = Huzur n •Ukaa 
Basınç = Tazyik 
Erge = Maksat 
Dilşerge = Vecibe 
Girişim = Teşebbüs 
Gilven =ltimad 
Güdem = Sevık w i.du• 
Kesin == Katl 
Tekit=- İnhisar 
Tine = Adalet 
Tetkik = Müteyakkiıı 
lmge..., Emare 
lşçer. """" Faal 
!rde -= İrade 
lçtem = Samimi 
Haymlık = Hiyanet 
Nötürlük = Bitaraflrk 
Yetke = Salahiyet 
Y~ritmek = Tatbik etmek 

ANKARA RADYOSU 
Bu aıkşamki program: 
19.30 - Çocuk saati · 
19.40 - Musiki: 
Tchaikovsky Nocturno 
Popper Geçmiş gilnler 
Goens Hatıra 
Violonsel: Edip Sezen 
Piano; Ulvi Cemal 
20.00 - Maliye Vekaleti 

20.10 - Musiki: 
Beethoven Trio 
Piano: Ulvi Cema.1 
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Ankara Birası Ha kik iğ Bira Zevkini Verir 



fluvacılı h blllıisleri 

Ilava Yolunda 

Silah başına!.. 
Turıkıye hava kurumu, en onurlu, 

en başarımlı bir kurultay toplantw 
yaptı. Bu toplantı bUyük şef lnönll'· 
nün ulusu işe çağıran, ulusa güven ve
ren söyleviyle unutulmu tarihiğ bir 
deger kazanmıştır. 

En çetin tehlikeleri karıılarken hiç 
bir zaman yılmamış olan türk uluıuna 
büyük Başbakan İnönü, bu söyleviyle 
yaşamanın yeni sırlarım öğretmiş ve u
lusal korum bakımından türk ulusu 
doğru çalışma yolunu göstermiştir. 

Bir tehlike, bilinmediği zaman kor 
kunçtur. Tehlikeyi halka anlatıp korun· 
ma düzenlerini öğretmek geleceğin eyi 
olacağını görmex için en kuvvetli bir 
güven kaynağıdır. 

Tehlikeye korku duymadan, aaraıl
madan nasıl el atılabileceğini, en kor• 
kunç bir tehlikenin nasıl kartılanaca

ğmı bir defa daha göıteren büyük ,.. 
fimize ulusal varlığımız, çok ıeyler 
borçlanmıt bulunuyor. 

Ne olduğu bilinen, kartılanmaıı ça· 
resi gösterilen hava tehlikesinden •· 
tık korkumuz kalmamııtır; Korunmak 
için düzen almak dileğimisin. mutlu 
bir batarım için, yetecek kadar bilylk 
bir kuvvet olduğuna inanıyoruz. t.d • 
yoruz, muvaffak olacağıs. 

Türkiye'dc her ,eyin üıtiinde yer 
tutacak büyüle havacılık ülküsüne gö
nül vermiılere, bafbakanımızın bu di· 
yevi, genişlik, tılsımlı lbir iç rahatı ka• 
zandımııt ve büyük türk havacılığı ili· 
kfüıü kafaları kemiren bir hay.al ol • 
maktan kurtulmuttur. 

Hava çağına yaratan bir türk tay -
yareciliğini göreceğimiz güne yaklqı • 

yoruz. Batı yöneyinde, Lozan'da, de· 
miryolunda, endüstri alanında, tUrlil 
bayındırlık işlerinde sözünü yerine ge· 

tiren başbakanın eline aldığı bu hava· 
cıhk işini de üstün bir kertede yapaca

ğma kim ıüpbe edebilir. Sayılu ve 
imkinlarla dört tarafı sarılı devlet 

haznesi yerine, yurd için varını yoğu· 
nu vermekten celdnmiyen cömerd tilrk 
ululUllwı •ensin yurdseverUk duyp
suna dayanan türk havacılığının, düıii-

nilldUğünden de daha çok kısa bir za· 
manda, 500 değil, 1000 uçaklı ve 10.000 

uçmanb bir varlığa kavupcağında hiç 

tüphemiz olmasın. 

Ostün bir tayyarecilik uğrunda da
ha bugünden göğüs kabartıcı bir yurd
ıeverlilıc önürdetmesi baıladı... Yatla

rını bu ülkü peşinde harcamı§ olanlar 
için, bu durum en büyük bir erkidir. 

Ne yapacagımızı, ne istediğimizi 
bilerek ileri atılırken, ulusa, tayyare· 

nin değerini, havadan gelen tehlikeyi 
anlatmak işinin baprımımızın temeli 
olacağını bilmek gereık.iyor. 

Başbakanın en az olarak istediği 

SOO uçak yerine, bin uçak yapmamızda· 

ki doğruluğu aezinerek çalqmak, bu 

dölenle yardımlarmıısı arttırmak ulu • 
sal borcumuzdur. Ulusal korum hava 

orduıuna dayanıyor; hava ordusu ol
mayan, havada kuvvetli olmıyan ulus • 

ların ileriye güvenle bakamıyacakları· 
nı söylemekte hiç bir yanhflık yoktur. 

Bizden 500 uçak istiyen büyük bat· 
bakana en kısa zamanda bin uçak ba· 
zırlamak ve böylelikle bütün dünyaya 
türkün yurdseverliğini göstermek ulu
sal varlığımızın kuvvet kaynağını bir 
daha tamtmağa yarayacaktır. Bu par

lak örnekler doğuran ymdseverlik ha
reketinin barıp temel olacağında kim 
fÜphe edebilir? 

Bin uçak Ulldlıtlne kavutuncııya 

kadar, hava yoluna bağlanan ulusal 

ödev ateşine kül bağlatmıyacağıs. 

Kalitesi yüksek bin uçak, bin türk 
uçmanı on binlerle söylenen sayı yığın-

larına her zaman üstün olacaktır. Bu 
görilf ve inanla çalıflD&ğa koyuluyo
ruz: Silah batına 1 

Şakir Hazım GOKMEN 

Seçime çağırış 
Köycüler komitesinde açılan Ü• 

Jelik için (4) Haziran 1935 aah 
pnü aaat 18 de seçim yapılaca· 
tından bütün köycüler üyelerinin 
Halkevine ıelmeleri rica olunur. 

Birinci basın kurlt~yı dün 

Dlbı brult•,. koallfU ertit JcoııUsyo· 
•• hflıaaı B. Ziya Gnber Etili Y• 

ayelertl•a B. Alca GiladlJ• 

(Bqı l inci ayı/ada 

11 ıerektiii üzerinde komiıyonu • 
muz fazla uirqmamqtu'· Biz derd
leri konutluk. Gazetelerle devlet 
kurumları arasında zaman zaman 
ıızlanmalara ıebeb olan güçlükle· 
ri gözden geçirdik ve böyle bir 
örgütü lüzumlu gördük. Bunun ça· 
hıma programı ve ödevlerinin 
dotrudan dofruya kurultayımız· 
dan aynlacak bir komisyon tara • 
fmdan hazırlanabileceğini düşün
dük. öteki komiıyonlarm da böy
le bir örgütü gerekli gördükleri 
sonuca vardıklarını öğrendik. 
Komiıyonlann raporlannın okun 

mumdan sonra mesele aydmla · 
nacaktır. Bu kurumda yalnız dev
let ityarlan mı, yoksa basınla ilg1 
li olanlar mı balunacatı haldan· 
claJd hir ioi'llya lra*'fl da komlı -
yon raportörü, merkezi Ankara 
olacak bu argütün gazeteciler ve 
bumla ilsiıi olanlar tarafından 
yapılacağım söylemittir. 

Rapor tekrar okunarak Kurul
tayın oyuna ıunulmadan önce 
Necbi Ali Küçüka örgüt itile dev
letin ilgisi bakımından bazı izah 
larda bulunaca~mı söyliyerek ı5z 
almıt ve demiştir ki: 

•• - Arkada§lar, dün komisyonlardı 
ben de bulundum. Ve ç_alı§malarına it· 
tiralc ettim. Komisyonların bazıları sa
bahtan akşama kadar muntazaman ça· 
Jrştı. Arkadaıların bir çoklarının neı
riyat meselesi etrafındaki nolctıi na -
zarlarını uzun boylu dinledik. Arka -
daşların dertleri o kadar çok idi lci ve 
arkadaşlar o kadar ehemmiyetli mesele
/ere temas ettiler ki böyle bir basın 
kurultayının hakikaten ne kadar lüzum
lu ve faydalı olduğunu ben orada bir 
kere daha anladım. Bu itibarla mat
buat umum madBrli1ğlJne arzı teıeklcür 

ederim. 
Bizim daha doğru.su inkılabın mat

buattan ve basından istediği şey nedir? 
Arkadaşlar, bis bBylJlc devrim ıtla

yı .. ı"rı geçirmekte olan bir milletiz ve 
kendi amacımn içinde i/erlemelıteyiz. 
B:z bu amacımız içinde ilerlerken 
m:ıtbuatın da bizimle beraber bir hava • 
da ve bizimle beraber ele/ele aym heye
can ve imam kalplerinde taşıyarak ve 
çarparak yürümesi lazımdır. Denile
bilir Jel matbuat bu vuüesiai Jimdiy• 
kadar yapmıyor muydıu Hiç ıDpbe yolc 
lci bayalc türle dt1vriminde tlJrlc matbu
atının bayalc laydası ve çok blJyülı te
siri olmu,ıur. Amma biz bütün inkı
lab havası içinde matbuatın teşrilci me
sai etmesine kıymet ve ehemmiyet ve
ıiyorus. Jlese/i inlcılab lırlcuı aüe 
e$a<;/arına ehemmiyet verir ve hürmet 
eder. Binaenıleyb matbuatımızda da 
ona nazaran bir hava esmesi lazımdır .. 
Jnkılab lırlıası daima realiteye ehem • 
miyet verir. Binaenaleyh bir çolc bi -
kiye/erin, balcikatlerle ~lakası olmı -
yan tarihi hikayelerin bizim ~haiyeti
mizle, inlctlab zibniyeti81e alakası yok
tur. Yani bu itibarla ve bu noktai na
zardandır lci bütün matbuatın da bizim 
yapdı(ımız ialcılab havası içinde ya • 

• şumAsını aruı ve t.,,._,ni ed•rls. 
Arlcadqlar, ,,.ıbuat bilhassa son ... 

mıııl•rd• çoi: bOyll •l»mtniyet v• lay
ımt iletim etm/ftir. Bir asırdınberi 
ehemmiyeti levlcalatH artmdta olu 
,..tbuıt sıyHindedlr Jıi geçen uır, bu 
umanın ita/le hQlclJmetlerini doprmUf
tar. Eğer matbuat olmamış olnydı hallı 
lllJlclJmetinin ve dt1vletbJJn, baytJlc hallı
,ı1ı1c prensipinin doğabilmesine ve ya· 
şayıbilmesine imkin yoktu. Bu, matbu
at sayesindtt hakikat olmuıtur. 

Matbuatt4 bu büyük telfik kuvveti 
varken devlet matbuat karşısında elbet
te lakayıt kalamaz. Onun için 19 uncu 
asırdan itibaren amme hiz11Httleri üze
rinde vazifeleri günden güne çoğalan 
dnlet, matbuata Jcendisine g6re bir is
t/Jcımet vermek ve oaa kendi esasları 
lıoerinden bir yiSndem vermek mecbu · 
riyet vt1 ururetini duymuştur. 

19 uncu asrın en liberal havası için
M bile matbuat lcınuslarr y•pılmalc su
ntiyle matbuatın sabıi faaliyeti~ bir 
~lzgi çisilmiş ve ona bir istilcamet ve
rilmiştir. Binaenaleyh batbuatın bu ır
tH ehemmiyeti ile elbette devletin ı -
lduı vardır ve ona brıı bir istika -
lllttt alınacaktır. Her memleket kendi 
matbuatına bir istilcamet ve yöndem 
nrmittir. Bizim matbuatımızın isti -
kameti nedir? Ne o/ıodtır? 

A.rkadqlır; BüytJlc Onderimiz yedi 
•ne eve/ icad ettiği bir nutukla bu 
istikameti vermiştir. 

Bundan birkaç parçayı okumak iste-

rim: 
insanların vicdaniyatı matbuat hür

riyeti ve hürriyeti siyasiyenin tecelliya
tı gibi nefse/emirde aziz olan avamı/in 
Myeti içtimaiyeyi ıstırap ve tereıddıye 
aevkedecelc galat surette istimal olun
masına bizzat vacudu içtimainfo hikme
ti hayatı manidir. 

Muhaklcaktır ki cumuriyet devrinin 
kendi zihniyet ve ablilciyatı ile müte· 
halli matbuatını geM ıncalc cumuriye
tin kendisi yetittirir. Bit taraftan geç
miı devirler evrakı matbuatının ve 
müntesiplerinin gayri kabili ıslah olan
ları aaarı ıalll«ıe ı.qyan -4•rk•n dl· 
fer tıra/tu cumuriyet matbuıtını11 te
mi• ve leyisli sahası ittisa ve itila et· 
mektedir. BQyük ve ıwcip mllletimizin 
yeni hayatı mesai ve medeniyetini tesiı 
ve teçhiz edece/c ancalc bu yeni zibniyet
telci matbuat olacaktır. (Allcıılır.) 

Arlcadqlır, bu esu içinde matbuatı
mıu bir istilcımet ve!ilmiJtir. Jlatbuat 
kanunu ve madarlüğQnün tetkiliae ma
uallilc olan kanun ifte bu esastan kuv· 
vet ve bu esastan rub almıştır. 

Arkadqlır, bütün bu vaziyet içindı 
matbuat denilen ıey ne olacalctır dene .. 

bilir. 
Ar/radaı/ar, hiç şüphe yoktur ki ka-

milist rejimi hürriyeti matbuata ve 
vicdan hürriyetine kıymet ve ehemmiyet 
verir. Kaıııjlist rejiminde hürriyeti 
matbuata na.ıl lcıyıaet verildiği " bu· 
nun hudutlarının nasıl çizildiği gene 1-
nönünün matbuat hakkında söyledill 
gibi bir s8ylnle ifade etIMk isterim. 

Zınnederlnı ki matbuat Jcaaumı,,.,. 
müzakeresi eınısında inana diyor ki: 
"Birinci mesele ırıdur: matbuat hilrti· 
yeti bu ıırın en iyi ve en mileuir vası• 
ta/arından biri4ir. Jlatbuat olmaksısııı 
halk idaresinin bulunduğunu /ars•tme/ı 
/btlmall yoJctar. ikinci me•I• pdur: 
Jlatbuıt, barriyetl iyi lcullınılmryaıı 
yerde 0 n»tnleketin lllaketine sebeb o
lur ve o memleketin batırılmuını tacil 
eder. Bunların ild&iai de bir raemlelre

tin y~ayabilaıHi için, telif etmek mec
buridir . .. 

Hiç fiJpM yoktur lci bu •rbestll 
hlrriyt1t, il uaca aırda ve bilbısıM 
franıı• inlcılabcılığıadı yer almıı olan 
ve ondan •nrı bir mevcudiyet manası 

verilen mutlak bir bürriyt1t yoktur. 
HQrriyet elle tutulsa bir ,ey değildir. 
Bu. içtimıl be,etia ıene ammt1 menfa
atleri muv.uhesind• çizmq olduğu sa
lıbiyetlerden ibarettir. Binaenaleyh bi
sim hDrriyetiırıİ• amme menfaatlerine 
uygun bir şekilde çizilmiş ve çizilecelc

tir. Bu bıle nazaran matbuat kanunu • 
muz ve ondan sonra ialcılab liDPI için
de, basın hayatına vermek 'listi.lğimiz 
yeni şelcll, bQtriyetl ~tbl»ın bir 
talcyidi şeklinde aslı tela'1İlcl:ettifemez. 
Ve edilmemek icabeder. Bu projenin 
v• mazbatanın istinad ettiği esas buna 

Üy•I«, kurultay lrapaadıkfH ._.. ı, Babalık tarafı IJnOntl• ....... a., 
ŞIJirt ~ ile blrlllıt• 

müstenittir. Ve sözibDü buau dyleııwll
le bitiriyorum arlcadqlar. ( Allışlır). 

Necib Ali Küçilkanın bu sözlerin -
den ıonra itbirliği komisyonunun ra -
poru oya konmut ve kabul edilmit w 
ertik komisyonunun raporuna ıegll • 

mittir. 
Raporu izah eden komiıyoa ba9hn1 

Ziya Gevher Etili komisyonun kendi
sine verilmit "otan it üzerindeki görilf
mesinde ilk safta hüküm ıüren fikrin 
basın aylesinin özel ve şahaii itlerini 
gözden geçirmek değil, baaı aylesinin 
bu devrim içinde nasıl faydalı bir tlD· 

sur olabileceğinin incelenmesi fikri ol
duğuna itaret ederek demi9tir ki: 

" = Zannederim ki komisyonun .,.. 
poru bu bakımdan kurultayın fikrini 
anlatmaktadır. Biz böyle bir kütleyi• 
ki kafamızda ve gönlümüzde yalnız bu 
devrime çah?f11aktan ba,kı hiç bir ar
zumuz yoktur.,. 

Ertik komisyonu başkanı bundan 
sonra komisyonun kurulması ensları -
nı incelemit basın kurumunun kimler -
den ibaret olması gerekeceğini izah 
etmit ve basın aylesi içinde en küçlk 
hizmet a1mıt olan insanların bile bu q
le dıpnda tutuJımclıfma lpret etmiı w 
gazetecilitl kendiıine ertik edinmit w 
bundan ne pahasına olursa olaun aynl
mamak karariyle çah§1118kta bululUDUf 
olan yazmmlar ba11n kurumunun bel
kemiği olduğunu basın evi aahibleri, ki
tapçı, dizmen, daktilo, isteno ve öteki 
unıurlarm da ayrı ayn kollar halinde 
bu kurumda bulunacaklarını, berk.eabı 
bu kuruma girmek sorunda tutulacatı
nı aöylemit ve komisyonun bla kollan 
ne suretle benimaiyeceği::ıl 16ylemiye • 
bu iti kunıltayın seçeceği kurula bırllk
tığmı aöylemi9tir. 

Ziya Gevher Etili komiqonun &• • 1 
zetecilerin ertiksel ıetitmelerl iti tize -

rinde ele ıırarla durmuı okluiunu ..,.. 
dederek bütün ıazetecileriD devam a>o 

runda tutulacaklan bir gazetecilik aka· 
demüdnin lnırulmumda faydalar p · 
düklerini söylemif •e demiftir ki: 

.. _ Kurulta:pm usun middet çaht-
rnuma imkin balanmadıtı rlbi ..... 
ı:ıunana tevakkuf eden kam*nlin m • 
mak. bir çok memleketlerde cari ...Ue
ri tetkik ederek bir it yapmak imkim 
da yoktur. Bunun için kendisine kan\. 
tay uWıiyetlerinl verecelimfz bir ...,.. 
tin tqkilini ve bu heyete blkilmet ve 
Parti tarafından aza g6nderilmeılnl is • 

tedilr.,, 
Haydar Rüttil (Deniali) böylcllde 

kurulacak komisyonda oy uywma ne 
olacağını sormut. Ziya Gevher de ._ m• 
selenin düşünülmediği ve buna l8mm 

gorülmediği ve kurulta)'lll buna belit • 
mede serbeıt olduğu cevabmı vermiplr. 

Oyların belitilmesi ve pzeteler ne 

dergiler arasında ayrım teldi UıerWe 
geçen kıla bir prüıme o1mut ve bil • • 
rada bir üyenin kurultay komis)'Ollll • 
.nın seçim tarzı etrafındaki dilftlnct91 • 

ne karşılık olarak Ercüment Ekrem Ta· 
lu: "S- biı' adrad11ımm tUriri,S. lıld
bap edlJclfe ....... Alla Olndls ... 
"Bis yeni TUrldJe içeriainde bncll .... 
dimize harekette bqı bot ac!amlar dell
liz. Bir disiplin ve gönW 1ııirliti,S.. a&I 
ve as birliğiyle bağlanımt lnu ....... 
demif ve ilive etmif tir: 

"-Burada biribirimid ilk ıörilJo • 
ruz. Km bir zamanda anl•fl"BI• ft ... 
nıJID&ğa imk&n yoktur. Buadan dolayı
dır Jd her kurultayda o14qu cibl bir u
kadq toklifte bulunur" kabul wra 
reddedilir, bu hepimizin bakladır .. 

GarOtmenin yeterlili kabul edDenk 
ertik komiıyonu nporu oya koıumll vı 
kabul editmit ve ıelecek kurultaya b • 

(Sayıla11 poirlna) 

1 ~ fuley Amerikasmdan ~elen gazeteciler §Chrimizde 
1 

Basıa buıılt•yımo ar- "' de • 
layısiyle 40a ÜfllD iç lıl•r Babaı B. 

Şükra Kaya taralındın veril•• f'lelltl• 

gilul bir raatlallM euri olaralc dQo A• 

karaya ıelmiı olan altı gilaey Aınerl -
lcuı ıazetecisi de hazır bulunmuılar • 
dır. Bualar ırasında Sendominik dıı 

itleri balcamığına Türldyey• ayale bu-

tığı giin atandığını haber alan B. El -
las Bracbe Hijo şölen sırasında verilen 

söylevlerin heyecaazna 1cafulırak an " 

calı ana dili ile lconuıursa duygulırıDl 

anlatabileceğini s6ylemiş ve verdili çok 
canlı söylevde şöyle demiıtir: 

• BırNo• lliDI ..... PP"-'f 
olaa 6lr çoll dnrlllJJ•r ,anili. •e• 
lelc«iııls4en aldığım l•I.,. (intiba)._ 

ya•rd ıçılcça i4dia edebilirim iri dlr.t 
devrimi diğer biç bir ul,,..,a d•vrim'l-

riyl• lıyaslanamıyacak tadar eph ~ • 
tektir. Ulusunuzun doğıuıl lcapuıtt1e 
siyi• IJvünebilirsınız. Faltat, hiç b r 
ulusun dogusal kapasite., b8yle bır 
devrimi baurmak için yetemez. Ona ı• 
mamlıyan başka bır etkeye de (lmı ) 

ihtiyaç vardir. Bu etlce ıılusun ba 
eçen IJaderledn dehasıdır. Tür1' al ım 

öke (D•hi) 6nderlere m31ilı o'!'!lll 

mutlalufuna erişmiş bir a/ustuı •. 
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)ak ,..tmüta buluma ve Miri bir ıue
teci olan Ahmet Cevdetin " CeW S... 
Mria kurultay adına slr9 1lcHJm19iM 
Jııuu altma almmtıt w ertlkte labmet • 
~ ........................ .. 

rultaym Yeldiği kararlarda en iQk 
iftihar cluJdaiaaıı sebeb badur. Ya
ni kendi kendimizi ilerletecek va
aıtalan gene kendımizin bulub ça
hpaaudır. Bir takim ithamlar, ar
bclaflaımnalan birinin dedifi ka
dar delil ama, paeteci ....... li
yik olaatk biJst1eria bizde noksan 
-.n · 'I 11-llr. Ve ba bilciyi 
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1ıatır1anm tam ettlfimiz e.a mu
ıa.rideria ,ume ıeksmi 1111 tetek
ldlWizltik yfbünden böyle citmit-

tireceittir. 
Seçtiğiniz madatJar imada 

teaelerdenberi millet ilJeri1e. maı. 
ı.at ltledle uiraPml kimlelerclir 
Gelecek lmnaltaya kadar beUd da
ha evet bana Dl 1air talanı m-m. 
nameler, taJjmatnemeler llambJ 
aycaktır. Ve Ddnd lmnlltay tıopla
Mait ....., .. •erleriai ı• 
eerecebir. 

Biik•• ıtten iltıediğiaU FJI• 
n plillCe, lrmdi -'lhi7edm dahi-flil••• .. •Mlll'~••-ıt\4~~olm ........ .. 
l6s wıhim. Hiitdlm«nenlh"5c de 
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~ matbut 1146•-dlkf aoJrı. 
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Ahined Cevdet öldü 
(Baıı 1 inci sayı/ada) 

rak ıirmit olaa eKi "ikdam.. sa
hibi Ahmed Ce•det, INrsiia önce 
he•l•n•'f olclupau öjreaerek 
batırau IOllDak lraranm •....a Jm
rultayıa delıeleri iN lclnlerinl 
7SİDe 8etirdildea Ye Jauta deJae
Jere tepkkürleriai bildirdikten bir 
as aaara il•iiıtür. 

En eski türk putecu.ı.clea 
biri olan Alamet Cndet'ln atma 
Anlmra'da Ye kmulta1da tok tl • 
dn UJUldırmqtır. 

Bu ..ıa patecİDİD altill a. . 
am kurulta71 tarafmc1an hasla a
at 12 de Hacı Ba,....daa lmlclm
t.caldır. 

Aluned Cndet ım de dol • 
111111oldapna ... 73 ,.. .... ldL 
Bahuı latanlnıl'aa ...._ tıecl • 
merlerindendi. Tire oluıl ı M • 
~ clkdam» putellnl t• 
dekarfmtYeoP!Mnlrlpaıte• 
ı., .. , ..... 'llllD altma ._ .... 
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DIŞARDAN SON DUYUKLA H 
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1-ı . 'ı \ IJ \ SOVYETLER BIRLtCrNDE: ROMANY A'DA: 
.... ------
Fransız parlamentosunda 

P opüler ga7.etc.si Flanden ile J er -

men Marten arasında görüş ayrılığı ol -

duğunu yazmakta ve Cumur Başka.ı:u • 
nın, sıyasal bir gerginliği önlemeye ça

lrştığını ildve etmektedir. 

Bundan şu anlaşılıyor ki, bir ta
raftan andlaşmalan olduğu gibi 
korumak, öte taraft an da ayni and
laşmalan bozmak istiyen iki k:rsnn 
Avrupa devletlerinin biribirine ya
naşmak noktasında bocalamakta
dı:-., 

Çekoslovakya ve Roman
ya dışbakanları Mosko

va'ya gidecekler 

Brüksel sergisindeki 
pavyonumu2 Paris, 27 (A.A) - Paı lamento ya

an 1Çtlacaktır. Önce düşünüldüğü gi

b'l hükllmet parlamentoda bildiriğini 
ciltumı}'lllC8ktır. 

Frangın düşürülmesi 

protesto ediliyor 
Pariı, 27 (A.A.) _ Bir kaç 

şündenberi bir çok ekonomik 
r.plar Ba· bakanlığa hqvura • 
iak,. P.a~a durluğunun yürü tül • 
mea!11! ıstemekte ve frangın kıy-

cetinın dütürülme.i hakkında her 
a~gi bir projeyi protesto etmek

tıedırler. 
Ote t!'lraf tan, muhtelit tecim 0 • 

daları ile tecim odaları haşbn • 
lan birliği, paranın kıymetinin 
dütürülmesine kal"fl durum ahnq
lardrr. 

T emps diyor ki: 
"Hazinenin kurtuluşuma ft 

frangın konmmas~ teknik ted
birleri. toplu bir tekilde yeriterek 
devletın masraflarını ualtıp emin 
ve metematik olarak elde etmek 
mümkündür. 

" 
Gazete, hillriimetin istediği fi. 

nans bakımından tükel yetkeyi 
haklı bulmaktadır. 
~uma) de Deha diyor ki: 
Asıl 18.znn olan f h!!.IL!! . k q, U&Ume-

tın uvvetli, istediğini bilir ol • 
ması, frangm ani kıymetini k. 
ru~ak için elinden seleni J&pa -
cagmı Ye kurtuhq avqında Fnn
sızlann her çalıfmayı, her Ö2ve. 
reni göze aldıklarmı Jmvvetle söy
lemesi 1azımdır. 

Paris, 27 (A.A.) - Gueteler, fiamı

aal durumla, Musolininin llÖyleTini yo
ramaktad ırlar. 

Pöti Pari..ziyen gazcteü, ilk finam 

projesinin değiştirildiğini kaydederek, 
bunu B. Flanden1n Finaoa Bakanına 

kal'f1 elde ettifl Wr lıa-r gibi a&tıer
m ektedfr. 

F inans Balamı, önot yaptığı öner • 

gelerin hepsinden değil, fakat bir ço • 
fundan nzgeçmif ve böylelikle B. Flan 

derı"in göliifünii kabul etmiftir. Bu ga
•te. fımıım afı.nlıfma olan giiveni

al kaydetmektedir. 

Eko dö Pari ıuetıe1i, hıikümetin 

parlmamtodlt a&<d8ifl takti~ incele -
llleıktedir. B. Jennen llutm'den B. 
Jl'JaııJaa Jyüepadye kadar, ,_1amento-

4a fada l6z 86Jlerz ıai rica edilecek· 

tir. Ç8nldl aacak B. Pıa.dea iyilettiği 

ftlkit. parlmtoda J"8Pllan aytışmalar 
tehlilııesiz olacaktır. 

Finıma km il;~ ay•+ wnın erte

" gönti projeyi laceı..ete 8k vermiş, 
fakat mlü bazı balılar •lrnetlan bu pro
jeyi lı:abal etmefe 18s ""'M2'ttlr. 

Bu gazete hilkftmethı kenmlcağma 
inanmakta, ancn bu kazancın gllç elde 
edileceğini ilive etmekmlfr. 

P aris, 27 (A.A ) - Parlamento a -

çılmadan hükümetin istiyceği tam yetki 
hakkında sıyasal görüsmeler devam 

etmektedi r. 
Son parti gazeteleri, Musolini

nin söylevini kuvvetle tenkit et
mektedir. B. F landen, parlamento fi nans ko -

misyonu başkanı Maloy, Laval ve Per

not ile uzun uzadıya görüşmüştür. 
Cumuriydçi demokratlar birliği 

başkanı ve deTlet bakam B. Maren ga

zete tere : '-Bugünkü durumu korumak 
için tek bir çare varsa o da tam yetki 

'eklidir.,, demiştir. 

Fransız kabinesi yetki 
istiyor 

Paria, 27 (A.A.) - Bu aabab 
toplanan kabine kurulu hasta ya
tan B. Flanden'in yerine B. Jer
men Marten'in öileden sonra par
lamentodaki Yerilecek aöy1ni ıös· 
den geçirmiftir. Bakanlar tun 
yetki meselesi hakkındaki karar· 
lannı bildireceklerdir. 

Prensip olarak bu hususta uyu
tulmuttur. Ve Tüze bakanı ile 
8. Marten de buna kabul etmit -
)erdir. Ancak parlamento finana 
baıkanı B. Moloy Baı'bakanla 
yaphğı konutma sırasında dün 
bazı itirazlarda bululllllllfla· An
laşılıyor ki finans komisyonunda 
bir takma daya.111mlarla brtdatı
lacaktır. Kabine bu yetkilerin ge
aiflifi ve mresi hakkında da bir 
karar verecektir. 

Batbakanm istediği hükümetin 
bu yetkileri ıene sonuna kadar 
almasıdır. Tiki lüzumu olan eko
nomi tedbirleri almsm ve ayni 
zamanda frangın korunman da 
elde edilebilsin. Kabine yetki iti
ni J:Hkümetin güven meselesi ya. 
pıp yapmıyaeaimı da kararlattı· 
racaktrr. 

B. Musolininin söylevi 
etrafında 

Paris, 27 (A.A.) - B. Peni· 
naks, Eko dö Pari gazetesinde yaz.. 
dığı bir yazıda, B. Musolini tara
fından verilen söylevin, italyan 
sıyasasının bocalamalanm gös
terdiğini yazacak düşüncelerine 
şöyle devam etmektedir: · 

"B. Muaolini Avusturya erkin
liğinin yalnm A vrupanm değil, fa
kat en çok İtalyanın asığlan ile il
gili olduğunu her zaman ilin et
mi§ti. Bumınta beraber, cermenli· 
ğin ileri karakolu olan Macaristan 
ve ayni ı:amanda Bitler AJmanya
amm, yapdacak elbirliğiyle bu er
kinliğe maddiğ inaııçlar sağlıyabi
leceğini sanmakta JIJV ediyor. 

Popüler gazetesi diyor ki: 
"Anlaşılıyor ki 1 tal ya ancak 

Habeşistanda özgür bırakılırsa 
Stresa'da kabul edilen sryasayı gü
decek gibi görünmektedir 

INGILTERE'DE: 

Uluslar Cemiyetinden 
hoşnudlar 

Londra, 27 (A.A) - Cenevreden 
dönen B. Edene, ötey aqam Londra'ya 
gehnif e kendisine sorgular soran ga -
aetecilere ıunları aCSylemi§tir: 

'' - Uluslar cemiyeti konseyinin 
ton iki haftada başardığı İ\llerdıen hoş
nud olmalıyız. Kotarılacak iç an.nu 
mesele vardı: 

Dantzig meselesiyle, yug06lav • ma
car ve italyao - babq anlaşmazlıkları .. 

Daıntziğ aorumu hakkındaki Jtiç • 
tükler dağrtrlmlfhr. Yugosin'. macar 
anlaşmazlığı bugiln kotarılmış bulun • 

maktadır. İtalya ile Habeflatan ara • 
aındaki anlaşmazlıklar iae iyi bir ıo -

nuca doğru gitmektedir. Bu Uç sonunda 

uluslar sosyetesi ve otıoriteel ve arsı-

ulusal sorumlarm barıp uygun bir te
kilıde kotarrlması lçln kapasitesini bir 

kere daha ispat etmittfr. ilgili tarana

rm tedbirli hükBmet adamlarına, w ba 

iyi sonuçlan elde eden bfttiln ht!ktimet

Jere teıekJd!r etmek borcammdur.,, 

İngiliz havacılığı ilerliyo ... 
Londra, 27 (A.A.) - Hava it· 

leri babnmm geçen perfembe 
yaptıiı bildirifden sonra 8.000 ki· 
ti hava kuvvederi argütüne tir -
mek için baıvurmaılardır. 

İngiliz Krraliçesinin 
yıldönümü 

LoAdn. rl (A.A) - t.giltere in -

Jalisıelıi, dlln doğumuaun 88 lnd yıld8-

almlntl katlamı,tlt'. 

İngiliz -alman deniz 
görüşmeleri 

Lon.dA, 27 (A.A) - bailis - ü
awı öeııis göıilşmelerinlıı danıp• ve 
teknik baknnmdan olacaiı ve fn.ıllb dıel 
geleri araıında hiç bir bükilmet tı~ 
~unımıyaceğı .aylenmektedir, 

fLLllS'un romanı Tefrika: 83 

Moskova, 27 (A.A.) - Çekos
lovakya dış bakam B. Benes hazi
randa, Romanya dış bakam B. Ti
tülesko da ikinci tesrinde Mosko
vaya geleceklerdir. · 

DA(;INIK DUYUIU.AB: 

Arras'da tören 
Arras, 27 ( A.A.) - İlk çek gö

nüllülerinin kattştığı Artaa harbl
nin yirminci yıldönUmü dolayısile 
tören yapılmıştn". Bu tör~ Çe
koslovakyanın Patis elçisi ile t>\r
Ç<'l İngiliz ve franJtz e&ıld UV8fÇt

lan bulunmuşlardır. 

Deniz seferlerinin 
açılış günü 

Hamburg, 27 (A.A.) - Deni& 
ıeferleri günü dolayıaile dün Al
manymmı en büyük toplantı alo
nu olan Hana Holu.nde, 30 bin al· 
mamn bulunduğu büyük bir top
lantı yapılmıştır. B. Göbels ve böl
ge ulusal sosyalist şefi Bohle birer 
söylev vererek bugünün değerini 
anlatmışlardır. 

B. Azamanm söylevi 
Valencia, 27 (A.A.) - Sol cu

muriyetçiler önderi eski başbakan 
B. Azana seksen bin kişinin önün
de önemli bir söylevde bulunmut
tur. Bu, iki senedenberi solcuların 
yaptığı en büyük gösterif olmut
tur. 

İspanya azısmm 
soravlıları 

ltfadrkf. 21 (A.A) - 6 ........... 
_.mdan eornlı e9lı:i Kablblp ........ 
81 ICompnht IJ. altı elkl baJranm du· 
ruf'"8*">4 bugün baılaıJmıttır. Bun -
lardan her birinin otuzar yıl beıpee ka· 
pamnası ietenmlttlr • 

Kiel'in ulusal sosyalistlik 
yıldönümü kutlandı 
Kiel, 27 (A.A.)-Şlezvig-Hol

ftayııda ulusal sosyalistlik savqr
nm ollDDCU yıldönürnü dolayısile 
dün burada 60 kişinin bulundufu 
ilk toplantı yapılın!§, bUcmn "bta 
11 bafkanı ile genel kurmay başka
m Lutz birer söylev vermiıterdir. 

tki papaz yakalandı 
Fulda, 27 (A.A.) - 1934 ilkkl

nunu ile 1935 ikinci ldnunu ayı i
çinde i§lenen bir döviz kaçakçıbğI 
işinden ötürü ild fnmsrI papazı 
yakalanmıılardu. 

Brüksel, 27 (A.A.) - Brük~,..I 

sergisindeki Ti1 .. k hükümetinin 
genel komiseri, Türk devlet tek· 
nikleri pavyonunun bitmesi dola. 
yıaile hasın oruntaklarını çağırt· 

mııhr. 

225 metre murabbaı tutan Türh 
p&Yyonu çok güzeldir ve tütin 
yapraklan, aisaralar, p.raplar ve 

likörler Hrpaile tuz endüstrisi 
haklanclalri beiı'esi pe ~upmak
tadır. 

YUNANISTAN'DA: 

B. Kondilis'in bir sövlev{ 
Selinik, 27 ( A.A.) _ Dünkü 

seçim söylevinde General Kondi
~ ~ ~pbfı itleri anlat. ........ 

G......ı, &J'l'lf partilerinin yap
blılan lmnfıllıklann Pfaıtru'rn 
1933 teki hükümeti yıkma ıirifl
mi Re hatladıfını ve geçen mart 
azın ile bittiX.:ni ·· •--:-= •• IOJ~ar. Bu 
azmm bir takım iyi aonaçlan ol • 
lllllftur. 

Venizelos'un giditi, Elen ulu • 
sunun birle,mesini, hüldimet yö _ 
neliminde merkezcilik mulünön 
kaldmlmumı, tekitlerin kurul • 
mumı, vergide tüzenin sağlanma· 
mu, çiftçilik end&sbi Ye deniz te
ciml ile Jriiçük •naatçdıim ve -. 
mayenin ıelitbni için tedbirler •· 
lmnw•mı. ordunun kunetlendiriJ.. 
meaini, lpizlere it verecek büyük 
baJID.dırlık itlerine girişilmesi içiı 
ulusal IQSJali.t it procnunmm :19' 
rftf'mrlDf •fJe-fbı". 

Rejim hakknvJa lk .&yliyen 
General Kondilia, bu rejimia alua 
tuafmdan eeçilcliğini Ye partile
rin fikirleri dıtmda olarak seçim
den aoma koautulaeağnn iliyle • 
mit ve demittir ki ı 

.. - Hüldimet, camRll'İyetçİ ye
minine aadık kalmaktadır. Gele .. 
celr rejim halrkmda ulusun fikrini 
90l'IDak ihtiyaenu, fabl tez bir 
lrarar alman111 dofnı olmadıf1111 
lriued'--& •3-- " 

Kiralık 

Y eniıehirde Selinik caddesi 
yukarısında nezaretli, geni§, 2 sa
lon, büyük bir hol ve balkonlu 2 
yatak odası. geniş banyo, kömür
lilk, garaj. Biltiln kat parke döşe
me. Tel. 3935 

Ln Michele'nin kitabı 

rek, salonunun dört bir yanım koşa koşa 
kan ter içinde, dolqtığı İskandinavya kulü
bünde alqamlarını geçirmekten de artık 
vugeçti. Halbuki karaciğer hastalığına 
karp dans edip terlemekten eyi ilaç olma
dığını dilinden düıürmüyordu. 

Aklımı kaybetmedim, kendimi öldürme
diın. Sendeleye sallana, kendimi de hastala· 
mm da dtişiimneden, elimden geldiği kadar 
çalıştım. Uykusuzluğa uğramış bir hekim
den çekininiz. Hastalanın tersliğimden, aa
bırsızhğımdan sı.zlanmağa başladılar, çoğu 
beni bıraktı, bıralamyan1ara da yaZJk oldu. 
Ancak ölüm haline yaklaştıktan zamandır 
ki ahklığım geçiyordu, çükiin Dirim'den ıli
ıiğimi kestikten çok sonra Ölüme karşı kuv
vetli bir ilgi duyuyordum. 

üzere Kapri'ye gitmemi istiyordu; sıhhati
mi iyice kazanmadan iş bqma dömıumıem 
kararlaşmı§tI. Büyük şehrin uydurma haya. 
~dan.~ g;çtikçe iğrenmekte olduğum 
içın, şımdı gıdecek olursam Parise bir daha 
dönmiyeceğimi söylüyordmn. Bu pislik ve 
küflülük çevresi içinde böylece vaktimi 
harcamakta devam etmek istemiyordum. 
Gidecek olursam blısbütiıu gidecektim. Ar .. 
tık "moda olan dok_tor. olmaktan bıkmıg. 
tım. Hastalamn ne kadar çoğalırsa bağlı 
bulunduğum zincirler de bana o kadar ağır 
geliyordu. Hayatta benim, zengin amerik• 
bJ~ ve sinirli kadınlarla uğraşmaktan bat
ka ılgileneceğim konular vardı. Norstrom 
neden bana "eşsiz bahtmıı tekmelemekte 
olduğumu,, söyleyip duruyordu? pek iyi bili· 

T ürkçeye ,enrea: Nuulıi BAYDAR 
Ya.zan: AkM MUNT 

Sonbaharda Haşet Kitabevi Doktor 
Uüstav Norstrom'un "İsveç mas~jı kılavu
zu,, adındaki kitabını bastı. Aym zamanda 
N'evyork'ta da bu kitabın bir eşi ~ıktı. ~ 
baş~da Norstrom, ihtiyar milyoner Van
derbıl~t'e bakmak üzere Niyupor'a çağınldı; 
:ıaca~ı parayı doktor kararla§tıracaktı. Ha
ı:::tıne engel ?l~u?1a. Norstrom şaştı ama 

Y geçmemıştı ki bırkaç kere milyoner 
Olan V anderbilt te onun hastalarının arası
na girmek üz~re ~vrupa'ya doğru yola çıkı-
7ordu. Bu, Bırleşik Amerika devletlerinin 
h~r noktasından görülebilecek, ve sanki bü
)'Ük harflerle yapılmış canlı bir reklamddı. 
N'orstrom, sabahtan ak§ama kadar, haata· 
larını oğup duruyor ve kocaman ellerinin 
~ç kenarları da, gitgide, birer kaVUD bii· 
1ükl~ğünü buluyordu. İşi o kadar ç.oğaldı 
~ .hırkaç zaman geçince, karaciğerinin eyi-
ı~ı bakımından., bütün kadınlarla daııs ede-

Norstrom'un başanklan beni öyle ae
viDdirdi ki enikonu uyumağa bailadım, an
cak bu az sürdü. Birkaç vakit sonra, hiç uyu
maz oldum, çok çetin bir uykusuzluk bulı
ram geçirdim. öyle çetin ki u kaldı aklımı 
kaybediyordum. U ykusululr. ona uğrayan 
kendini b1düımedt1rçe, yakaladığını öldür
mez; ancak yaşama .zevkini öldürür, kuvve-
ti keser, beynin ve yüreğin bütün kanını bir 
yarasa gibi emer. Rahatlık verici uykunun 
unutturması limn olan ıeyleri &ece yarısı 
hatırlatır. Hatırlanılması gereken ıeyleri 
de gündüs unuttanır. tık .zarar gören hafı
zadır. Zaman geçince dostluk. sevgi. ödev 
hiasi, acımak hissi. b~ birer, yok olarlar. 
Ölüm hükmünü giymia olan gemiye - ey~ 
ce kmhp yıkılacağı ka.yıtıklara doğru d
riiklemek üxre - takılı kalan umnds.uzhık
tur. Uyku ile umndn bir tutu V o1ter hak
h idi. 

NGatra:n benim için çok tasalanıyordu. 
Durmnlarmıız şimdi değişıniıti. O, ilerleyi
ıin kaygan merdivenlerini çıkıyor, ben ini
yordum. Bu da onu her vakitkinden daha 
geçimli bir insan haline koyuyordu. Bana 
tarp gösterdiği Abırlılık pek hoşuma gidi· 
yordu. Srksık evime gelip y:alnız başına ye
diğim yemekte bana arkadaşlık ediyordu. 
Ben ,artık dıprda hiç yemek yemiyor, kim
ıeyi yemeğe çağmmyor, eskiden içinde bu
lunduğum 10Syetedea kaçıyordum. Bunun 
ftkit kaybetmekten başka bir ıey olmadığı
m dü§Üllüyordumı lltediğim yalmzlık ve 
ayku ldL 

Nontrom benim, birkaç hafta dinJenmek 

yontu ki ben birinci aımf bir bekim olamıy• 
caktım. Gene pelr iyi bıl1iyon:hı ki ne para 
kar.anmaımı, ne de kaandığım parayı sak
lamaamı öğremnif olanlardan değildim. 
Bundan başka, ben para istemiyordum, onu 
ne yapacağımı bilmiyordum. paradan kor
kuyor. iğreniyonlum. Ben. tabiiğ insanlar,,.. 
namda tabüi bir hayat sürmek istiyordum. 

Sonu var 



.• ,, :ı\6 

Ank~ara Askerlik ~uhesinden: 
l haziran 935 de general ve kurmaylarla, piyade albay, 

yarbaylar, 
2 haziran 935 piyade binbaşı, önyüzbaşı, yüzbaşı:, teğ

menler. 
3 haziran 935 piyade asteğmenler. 

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

8 haziranda 935 topçu, albay, yarbay, bınbaş:; 
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 subaylaı. 
15 haziran 935 bütün jandarma, daniz subaylar. 
16 haziran 935 bütün hava ve sanayi subaylar. 
17 haziran 935 levazrm, 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 

yarbayları 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 aesker1 hakimler mümeyizler. Müşavirler. 
26 haziran 935 1-6 sınıf muamele memurları. 
27 haziran 935 7-8 sınıf muame\e memurları ve müzika 

subayları. 

28 haziran 935 sanatkar subaylar. 
30 haziran 935 bütün sanatkar subaylar. 
Yukarda ilan edilen günlerde bildirilen subayiarın ha

ziran yoklamaları yapılacaktır. Bugünler haricinde müra
caat edenlerin müracaatları kabul olunmıyacağından hem 
kendilerinin yorulmaması hem de şubeyi meşgul etmeme· 
teri. 

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

(1198) 1-2103 ------
Yük~sek Ziraat Enstitüsü Relctöı·-
lüğünden: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 375-425 talebe ile 
100-120 müstahdemininin 1 haziran 935 tarihinden 31 ma
yıs 936 tarihine kadar sabah, öğle, ve akşam yemekleri 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş ve ihale günü ve
rilen teklif fazla görüldüğünden tekrar 15 gün temdit edil
mesine karar verilmiş olduğundan 11-6-935 salı günü saat 
15 te ihalesi icra edileceğinden fazla maIUmat almak isti· 
ye~lerin enstitü idare müdürlüğüne ve ihale günü de 5837 
liralık teminatlanru enstitü veznesine yatırarak idare ve 
ihale komisyonuna mürcaatlan. 

• 
lstatıstik umum mi'dürlüğü 
eksiltme komisyonundan: 

1936 senesinde yapılacak olan umumi nüfus sayımı i
çin (15.000) adet 125 yaprak! ıve (85000) adet 225 va
raklı olmak üezre 16,5-24 ebadında (100000) adet nüfus 
sayım defterinin tab'ı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çı
karılmıştır. 

Defterlerin kağıdı dairece verilecektir. 
Basılacak olan defterlerin her birinin sahifeleri birden 

itibaren sıra ile numaralı olacak ve her sahifenin bir tara
fı cetvel ve diğer tarafı ince yazılı izahatı havi buluna
caktır. Bu baptaki şartname daireden alınabilir ve nümu
ne dairede görülür. Baskıya aid muhammen bedel 7000 
liradır. El~siltme 1935 ha~iranınm beşinci çarşamba günü 
umum müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda 
saat 15,5 de acılacaktır. 

İstekliler eksiltmenin açılmasından bir saat eveline 
kadar yüzde 7,~ muvakkat teminat vesikalarile teklif 
mektuplarım komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(943) 1~1638 
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İmar Müdürlüğünden: 
Musa bey mahallesinde şehit Murat sokağında istim

lak suretile müdüriyete intikal eden 246 ada 15 parsel nu· 
maralı ve 100 lira kıymeti muhammeneli hane 8 haziran cu
martesi günü saat on beşde bilmüzayede satılacağından 
taliplerin İmar Müdürlüğündeki komisyonuna müracaat-
ları. ( 1199) 1-2104 

ULUS '"' 19 ., ' ... 

.\ukara Levazım Anıidifr ı 

Satıoalma Komisyonu 
İlanları 

İLAN 

A - Trabzonun kıtaatl i
çin kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan takriben 28412,5 li
ralık 255. bin kilo ikinci nevi 
una talip çıkmadığından 
yeniden eksiltmeye konul
muştur. 

B - Şartnamesi talep vu
kuunda komisyondan para
sız olarak gönderilir. 

C - Artırma eksiltme 
Trabzonda Kalede satın al· 
ma komisyonunda 8 Hazi
ran 935 cumartesi günü saat 
16 dadır. 

D - Artmna ve eksilt
me kapalı zadladır 

E - Muvakkat teminatı 
2131 liradır. 

G - İsteklilerin 9 hazi · 
ran 935 cumartesi günü saat 
16 dan evel teklif mektupfa
n ile Trabzon satın alma 
komisyonuna müracaatl.ıt• .. 

( ! ':;s..) ı-ı'.163 

\.,keri l'ahrikalar l lmum 
l\1füliirlüğü Sahnalma 

Komisyon n ilan lar1 

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 tarih inde çar
şamba günü saat 14 te pa
zarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname 5 lira mukabilin
de komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat 
olan (6250) lira ve 2490 nu

maralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyo· 
na müracaatları. (1177) 

1-2079 

MÜTEAnHİT NAM VE 
HESAbINA 25 TON 

LULECI KİL! 

Tahmin edilen bedeli 
(750) lir<ı olan yukarıda 

miktarı vecinsi yazılı malze
me askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 15 haziran 935 
tarihinde cumartesi günü 
saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (56) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkftr gün ve 
saatte komisyona müracaat-
ları. {1213) 1-2130 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 
kökilnden çıkarır. 

Umumt deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu
lunur, Cidd1 ve müessir bir na· 
sır (Ulcıdır. 

1 ' 

Katızuk öksürük şurubu: Öksürüğü 

1 
kati şekilde durdurur. 

Anlcara Vilayeti Defterdarlığından: 
İsmi Adresi Vergisı Jnbarname İşi S ~.I~Si 

No. 
Man'..f>alı All Suluhan 13.13 14, 13 Mt,teal hı t • _,3 1 

Gılayin İstasyon caddesi 4 94 H , 1. J 
" 

,, 
" 

M. Hilmi M. Niyazi Anafartalar 73 04 14/ 47 " " " 
Fiş Vekirol Bendderesi boyacı 

sokak 236 1'6 J4 9 ,, 
" " 

Şahap Vattarm 11ıahallesi 204 48 14, -~ 1 " 
,. 

" 
Kıömürcü lsmaıl Samanpazarr Attarbaşı 

hanı 32 78 14 17 
" " " 

Zeki Tabakhane Hacıbaba 
apartmanı 14 11 16 34 " " 

,, 
Beypazanı terzi Nazif Kurşunlu cami 

karşısmca 29 98 14, 10 
" " 

Bahaddin Türk makina yurdu 268 80 16 21 " " " 
Emin Sait Himayei etf al 

apartmanı 15 72 16, 40 ,, 
" 

Doktor Mahnıut Celal Meçhul 42 00 16, 51 Mü kriz ,, 
Necib Behiç Nilafer C. Mazhar 

Müfit A. 3166 36 16129 Müteahhit •• 
Di~ tabibi Zühtü Halim Anafartalar C. 91 89 13/ 23 diş tabibi " 
Adı yukarda yazılı kazanç vergisi mükelleflerinin namı na Yeğenbey .şubesince 1931 

senesi için tarhedilen vergi kendilerinin ticari ve zati yuvaları ar.anm~ş" ıse de buluna· 
dığın'Clan tebliO- edilememiştir tebliğ yerine kaim olmak üze re keyfıyet ılan olunur. 

I:> (1120) 1-2129 

ANI( ARA.da 
bıılunanlara müjde 

ORMAN CİFTLİGİNDE: 
~ 

Karadeniz pilajı 

Marmara parlcı 
Çiftlilc parlcı ve lokantası 

Bira parkı 
açılmıştır. 

Her gün öğle ve akşam zengin müzik vardır. 
V E 

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

Maliye Velialetin den: 
1) Eksiltmeye konulan iş (Ankarada Yenişehir devlet 

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

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

bedel mukabilinde Maliye Vekaleti milli emlak müdürlü
ğünden alabilirler. 

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

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

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

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

6) Teklif mektuplan yukarda ikinci maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar Maliye Vekaleti milli emlak 
müdürlüğünde kurulan eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka -
bul edilmez. (1172) 1-2084 

Adliye Vekaletinden: 
935 senesi haziranından itibaren intişar edecek adliye 

ceridesinin en az altı en çok on formadan ibaret olmak üze
re her ay çıkacak 1750 nüshanın bastınlması açık eksiltme 
usulile eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 3.000 liradır. 
Eksiltme 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. Eksiltmeye gelecek 
istekliler fazla malumat almaları için her gün bu daireye 
gelerek şartnameleri parasız imza mukabilinde alabilirler. 
Eksiltmeye girecek isteklilerin eksiltme günü saat 16 dan 
evel teminatı rtıuvakkate olan 225 lirayı nakten veya hükü
metçe nakit makamına kaim olan kıymetli evrakı Ankara 
malsandığma vererek makbuzlarını komisyona ib-
raz etmeleri lüzumu itan olunur. (1110) 1-1949 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 25 kuruştur. 

200 
10{! 

4(1 

.ı l - Hayır işlerine ve yem ~ 

~~ çrkan kitablara ;ıid ilanlarda" ~ 
~ % 15 tenzilat yapılır. .~ 
~ 2 - Zayi ilan bedeUeri mak ~~ 
~ .. k ~ 

.ı tu yuz otuz uruştur. ~ 

~~ 3 - Tebrik. teşekkUr, evlC'n l 
~ me vefat ve katl al§ka ilanla tı.~ 
~ , mdan maktuan beş lira ahnıı 
~) 
~ ABONE ŞARTLARI 

·~Üddet Dahilde Harıçte 

17 Lira 30 
9 .. 16 

Ankara Tapu Müdürlüğün
de o: 

Ankaranın Deliler tepesinde 
vaki 318 tahririne göre kolağası 
ve Asım ve Aziz ve Ahmed i1c 
mahdut bir parça harab bağ ba
badan kalmak sureitle sen~tciz 

kösenin Hasanm uhtesinde ikett 

vefatiJe karısı Mevlude ve oğlu 

Veli ve kızı Hediyeye intikal et
tiğinden mezkur bağın senede raı: 
tile intikal muamele!-1İnin ya
pılması verese tarafından iste
nilmiştir. Haziran ayının 6 ıncr 
gUnU mahallinde tahkikat yap-o 
tırılacağmdan bununla alak::ıcar 

olanların evrakı milsbiteleriJe 1 e· 
raber mahallinde memuru veya 
gününde tapu müdUrUne müra-
caatları. 1 = 2126 

fi ............ .. ...... g..,.. M· A ... 
~-- ıo.. 

lmtıyaz sahibi ve .Ba}lnu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civa1111d11 

Ulus Bssımevind• basılmış· 

tı.T. 



Ankara Vilaveti 
Defterdarlığından: 

ismi 1şi İhbarname No. tarhedilen senesi 
vergi 

Fcvz. müteahhit 14/7 73,99 931 
Adı ve işi yukarda yazılı kazanç vergisi mükellefiniıı 

ilanıma Yeğen bey şubesince 931 senesi için tarhedilen ver
gi kendisinin ticari ve zati yuvası aranmış ise de buluna
madığından tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 
1-2101 

Sümer Baıık 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Nazilli bez fabrikası birinci kısım müteterrik 
inşaatı vahidi fiat esasiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Tahmin edilen bedeli 275,061,28 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Metraj ve keşif hütasa cecıvelı 
e) Projeler 

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

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

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

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

6 - Teklif mektubları yukarda yazıldığı gün ve 
saatten bir saat eveline kadar Sümer Bank umumi 
müdürlüaüne getirilerek makbuz mukabilinde verile-o • 
ı:ektir. Posta ile gönderilecek mektubların nıhayet 
ihale sa6nden bir saat eveline kadar gelmiş ve zarfın 
1rnnuni sekilde kapatılmış olması Jfü~ımdır. l - 2071 

~AYlfA 7 

~fflfllflllflllltllllllf llllllDllllllllllllllllllllDllllllHllDIJlllllllllRllllllflllllllflU~ j 
~ P-'A VACILIK VE SPOR ~ı 

Sinoh C. MüddeiUmuıniliğind,,ıı, 

- -- -- -E Havacılık ve Spor, özel bir (Türk Kuşu) sayısı çı- = - -§5 karmıştır. Bu sayıda (Türk Kuşu) açılma törenini'! a- := 
a it (25) resimle şu yazılar vardır. 5 - -~ 3 mayıs - Server Ziya Gürevin 5§ = Atatürk - Behçet Kemal Çağlar Er§ 
5E Türk kuşu açılD"ken verilen söylevler = 
a Türk kuşu üyelerile bir konuşma Si§ 
5 Türk kuşu derslerine başlarken 5 
§ Öğretmen Bay Anohin'le Romanof'un duveııları 5 - -
-~ Motörsüz uçuş ve önemi ~-= Uçman - Ferid Ziya = 
=: Talim uçuşlan için basit bilgiler - F. Z. := 
ES Sporda. miisabaka idmanlarında yaş - Vıldan Aşir := - -:S Güçlü s - -:= Yenilen erkek (hikaye) - Server Ziya Gürevin § - -s Bin uçak ve on bin uçman - Şakir Hazım Gökmen s - -_ Türk kuşu için gazetelerimizin görüşleri 
E§ Bu zengin sayıyı bütün okurlanmız görmelidirler. = 
:E Havacılık ve Spor en zevkle okuyacağrnrz bir dergi S 

:= dir. = 
~nmım111111ırrııııımm11111111111111u111111n11111111111111111111u1111u11111111u11111 = 
Beypazarı BelediyeBaşkanlığından 

Belediyemiz için açık eksiltme ile asfaltlı çelik su bo
rusu satın alınacaktır. 

4252 lira bedeli keşfi olan 1436 metre çelik boru ve te
ferruatı 2215 93S günjnden itibaren tatil günleri hariç 15 
gün müddetle eksiltmeye konmuştur. İhale günü 8-6-935 
cumartesi günü saat 10 belediye dairesinde yapılacağından 
taliplerden fazla malmuat almak istiyenlerin esas şartna-
mesini istemeleri ilan olunur. 1-2081 

•• •• 
BU\'UK 

Tayyare Piyangosu 
Dinlerce kişinin yiizünü güldürdü 

Z inci keşide l l HAZİRAN 935 tedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır. 

Sinob umumi hapisanesindeki mahkum ve mevkuflara 
1. 6. 935 gününden 1. 6. 936 gününe kadar bir yıl içinde 
verilecek ekmek 20. 5. 935 gününden itibaren 20 gün miid· 
detle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun birbaş 
unundan yapılacak ve beher ekmek 960 gram olarak pişi
rilecektir. 

2 - Ekmekler hapisane müdüriyetinin göstereceği lü· 
zum üzerine yevmiye 700 ita 1000 adet arasında ve her 
gün nihayet saat l 4 e kadar hapisaneye teslim edilecek
tir. 

3 - Talihler bedeli muhammenin yüzde yedi buçugu 
olan 1877 lira 10 kuruşluk teminatı muvakkate verecek
lerdir. 

4 -1hale 10. 6. 935 pazartesi günü saat 15 te Sinob C. 
il. U. liğinde müteşekkil komisyonu mahsusunca Adliye 
Bakanlığının mezuniyetine taJikan icra edilecektir. 

S - Teklif rnektubları 10. 6. 935 pazartesi günü saat 
14 e kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde 4. üncü 
maddede yazılı komisyon riyasetine verilecektir. 

6 - Mcktublann beşinci maddede gösterilen saatte 
yetişmek üzere iadeli taahhüdlü mektub şeklinde gön
derilmesi caizdir. 

Bu halde; zarfın mühür mumu ile ve eyice kapaulma
sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler tkabul edilemez. 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartna· 
me dışında şartları ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevellid bilcümle rüsum, tek~Jif 
ve damga resmi ile ilan ücretleri ve indelhace ekmek ve
ya unların tahJiJ ücreti ve sair bilcümle masarifat müte
ahhide aittir. 

9 - Daha fazla tafsilat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin tatil günlerinden maada her gün Sinob C. M. 
U. liği kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. (1204) 

1 - 2121 

Ankara Ticaret Mahkemesinden: 

Teblıg ettiren: Ankarada mukim Escmcnli zade Behiç ve<kıll 
Ankarada mukim avukat Hilmi Ratid 

Tebliğ edilecek: Ankara Anado1u hanı 11 numarada iken Mlcn 
ikametgahı meçhul Cevdetc 

Tcbligin mevzuu: 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 1 
~ıw.ıı1111Jl1!11;1mımırıwn!!''lllllUnmır.ıııımır.:nıll!lllllllı m11ımıııı11 ıı ın :ır111u11JtıamıımıılJlllllllllll1; "20.000,. lirahk bir mükafat vardır ... 

OTUZ GON PRENSES 1 m&~~ ~:w:~i!T:'§i!~~~ 
Silvia Sidney - Gary Grant 

- ı.tııillflllllltlJfilljUllllUlllll 

Türk Tayyare Cemiyeti 
GenelMerkezinden: 

198 tane sığır derisi 
140 tane koyun derisi 
152 tane tiftik derisi 
144 tane çıplak kurban derisi 
Çubuk şubemizde bulunan yukarda yazılı deriler 18.5. 

ı 935 tarihinden itibaren yirmi gün süre ile satılığa çıkarıl· 
mıştır. Almak istiyenler, satış günü olan 7 haziran 1935 
tarihinde, Çubuk şubemize başvursunlar. 1-2094 

mınrmrmrm1nD11111DIDllRllUllUlllllUIUWllllUIDIUl ... Hlffllll 

~ Sablık arsalar ~ = = 
~ Y enişehirde, Havuzbaşında, Milli Müdafaa cad- ~ 

Nafıa Bakan ığından: 
Irmak - Filyos hattında sekiz muhtelif istasyonda 

yaptırılacak bina inşaat ve ameliyatı münakasasma talih 
zuhur etmediğinden tediye şartlarında bazı mühim tadi
lat yapılarak bu iş kapalı zarf usuliyle yeniden münaka
saya konulmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 160.000 liradır. 
2 - Muvakkat teminat miktarı 9250 liradır. 
3 - Münakasa 13.6.935 perşembe günü saat on beşte 

bakanlık binasında demiryollar inşaat dairesindeki müna
kasa komisyonunda yapdacakur. 

4 - Bu eksiltmeye girecekler teklif mektuplariyle ek
siltme şartnamesinde yazılı evrakı ve 2490 numaralı art
tmna, eksiltme ve ihale kanununda gösterilen sair vesa· 
iki eksiltme saatinden bir saat evetine kadar numaralı 
makbuz mukabilinde mezk11r daireye vermiş olmalıdırlar. 

5 - Bu işe ginnek istiyenler münakasa şartnamesile 
mukavele projesi ve tef errüatmdan ibaret bir taknn mü
nakasa evrakını sekiz lira bedel mukabilinde bakanlık in-
şaat dairesinden alabilirler. (1195) 1 - 2127 §§ desi üzerinde ev ve apartman yapılabilecek büyük, ~ 

§ küçük arsalar satılıktır. Talip olanların (2395) nu • ~ ---------------------= maraya telefon etmeleri rica olunur. = Kocaeli Ceza Evi Müdürlüğünden: 

İkame ettiğiniz veya aleyhinize ikame olunan 935/ 101 numara. 
lı alacak davası zımnında tayin olunan 19. 5. 935 pazar günü saat 
14 te mahkemeye gelmediğiniz cihetle hakkınızda gıyab karan 
ittihaz edildikten sonra muhakemeye devamla müddeaaleyhlerdcn 
Hamdi vekili evelemirde mururu ıaman iddiasının tetkikiyle bir 
karar verilmesini istedi. Müddei vekili senet tarihiyle dava tarıbl 
arasında üç •ne geçmedljinden munaru •ahlan iddiasının pyri 
nrlt oldufundan reddfnJ iatemiı •• mahkcm~ .enedin hulUlü va• 
deıl 2 te§din.isani 931 olma11na ve dava ırzuhaJinin kayıd muame• 
lesi ise 1 te§rinisani 934 olduğundan mururu zaman iddiasının red .. 
dine karar verilmiş ve HU hakkında ne diyeceği sorulan müddea .. 
aleyh Hamdi vekili Baha Osman 1 teşrinisani 931 tarihli 1enetle 
12. 10. 931 tarihli makbuz altındaki imuların miickkilinc ait oldu. 

funu IÖylemiı mliddel vekili milddeaaleyhler Hamdi, Cevdet ve 
Muhterem bir limited flııket tepil ettik1erini, ve hattı ıir&ilJerini 
neırettiklerini .öylemiı ı. 8. 933 tarihli ıirgiller ibru etmiı ve bil· 
ahara ~u limited tirketinln muamele bnunJyesi ikmal edilmediğin· 
den tctekkül edemedifi " fakat neıreclilen bu ıigüler mucibince 
her llç mücldeuleyhln de müteselıUen mesuliyetlerl icab ettijıinl 

IÖylcmiJ ve mllddeuleyblcrdea müddei veldll bu celsede Jbraz edt
Jen llrgillerdeki fmnluın müekkiline eit o1up o1madıfını biime. 
diflni ve her ııe kadar eeııct ve makbua zirindeki imuların müe1r· 
kiline ait oldufunu 18ylemipe de bu ikisi blrleıtirilerek müddea
aleyh 20. 10. 931 tarihli " 612 lira tediyesini mutazammın 4. 12. 931 
tarihinde videai hitam bulan bir bono vermiı ve bu bono bitaml 

videsindc tediye edilernr mUddeiden geri ılınmı§ olduğunu bina· 
enaleyh müstenidi iddia eenetten muabbar olan işbu bono muc.i· 
biace müddeinin halckı davası blmadıimı MSylemit ve 20. 10. 931 
tarihli bonoyu ibraz etmlf ve mtıddel veldH tarafından ifbu bono 
hakkında mUekkilinden lubat alac:afı beyan edilmi§ oldutundan 
yapılan muameleye bet g6n zarfında itiraz edcbilec:eflnia ve bu 
mUddet içinde muameleye devam için mahk~e milracutla difcl'. 
bir gUn tayin ve basma tebliğ ettirebileceğiniz hukuk uaulu mu. 
bakemeleri kanununun 402 inci ve itiraz etmediğiniz takclirde bir 
daha mahkemeye kabul edi1miycveğiniz 405 iN:.l maddelerine tev• 

iDnlllllllllllllllBUWJJWUlllWWIUIUUllUHllllllllllllllllUUIWllllWUllUJJli Kocaeli hapis evi mahkum ve mevkuflarının bir sene-
lik yiyecekleri olan tahminen 65664 kilo ikincinevi ekmek 
20 gün ara ile açİk eksiltmeye konulmuştur. İstekli olan

y KUrUL' 
( &lraal ~" J 

ların yüzde 7,5 pey akçesiyle veya bir banka kefalet mek-
tubu ile birlikte 9.6.935 pazar günü saat 15 de Adliyede 
toplanacak komisyona şartnamesini görmek ve bilgi edin
mek istiyenlerin hapis evi çevirgenliğine müracaattan i-
lan olunur. (2887/ 1212) 1-2134 

Ankara Müstaldl Jandarma 
Tabur Kumandanlığından: 

] ar«larma Genel K. lığının koporayif binası üstündeki 
eski dairesinde bırakılan halı, koltuk, sandalya, dolap ve 
masa gibi eşyanın 29 mayıs 1935 günlemecinde saat 10 da 
toptan satılacaktır. İsteklilerin mezkOr dairedeki komis
yona müracaat etmeleri bild'rilir. 

(1214) 1-2131 

Manisa Cümhuriyet Müddei 
Umumiliğinden: 

Manisa ceza evinin 935 bir senelik ikinci nevi ekmeği 
20 mayıs 935 de 15 gün temdit ve kapah zarf usulü ile mü
nakasaya konuldu. Şeraiti anlayacak taliplerin bedeli mu-

l 
hammeneden yüzde 7.S kunıl teminat akçesiyle müddei 
U. lik dairesine müracaatları ve S haziran 935 saat 15 de 
ihale edileceği ilin olmıar. (1207) l-2132 

fikan teb1iğ olunur. 1 - 2119 

l\laliye Vekaletinden: 
Beş bin şişesi bir kiloluk, on bin şişesi yarım kiloluJie 

sekiz bin şişesi çeyrek kiloluk olarak yerli mah 
yirmi üç bin şişe yazıldıktan sonra siyah olan mürekkelJ 
satın alınmak üzere 18 mayıs 1935 tarihinden itibaren k6 
pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnanıesi Merkez. 
de kırtasiye müdürlüğünden ve İstanbulda Dolmabahçd. 
de kırtasiye deposundan alınacaktır. \T ermeğe istekli 
olanların beş yüz otuz yedi lira muvakkat teminatlariyld 
6 haziran 935 tarihine müsadif perşembe günü saat on bet
te Maliye Vekaletinde levazun müdürlüğü odasında tc • 
§ekkül eden ıatınalma komisyonuna gelmeleri. (1101) 

ı - 1971 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 
Ankara Hukuk Fakültesi okuyuculan çamaprlannın 

yıkanmau eksiltmeye konmU§tur. Oranan tutan 2210 Ji .. 
radir. Eğreti tutak 165 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 8-6-935 
cumartesi günü saat 12 de eksiltmeye gelmeleri. (1147) 

1-2011 
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Ankara l\lıektepler alım satım komisyonu reisliğinden~ 
Kilo Beher Kilosu Tutar. İlk temınatı Kilo Beher kiloıu 

Kuruı 
Tutan 

Lira K. 
İlk temlna tı 
Lira K. 

Tarihi aaat Cinsi Tarllll saat Cinst 

Ekmek 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Srğrr eti 
Koyun böbrek yağJ 
İç yağı 
Koyun karaciğer 
Sığır işkembesi 

Koyun -
Koyun beyni 
Sade yağı 
Kok kömürü yerll 
gazhane 
Kesme şeker 
Toz şeker 
Eyi su 
Maden suyu 
Buz 
Süd 
Yoğurt 
Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 
Kaymak 
Tereyağı 
Oğul balı 

Bal 
Torik balığı 
Kalkan =ıı 

Tavuk 
Hindi 
Ispanak 
P-ı:rasa 
Havuç 
Kereviz 
Pancar 
Taze yaprali 
Karne bahar 
Taze soğan 
Yer elması 
Taze bakla 
Semizotu 
Yeşil salata 
Marul 
Calı fasulye 
Ayşe K. fasulycı 
Dolmalık kabak 
Maydanoz 
Hiyar 
Konserve her çeşici 
Bursa 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Kınu soğan 
Patates 
Kuru barbunya 
Buğday 
Reçel her çeşid 
Sirke 
Salça 
Kırmızı mercimek 
Kara 
Nohud 
Kuru bezelye 
Bulgur 
Çay 
Kahve 
Kakao 
Yumurta 
Limon 
Kuru bamya 
Ihlamur 
Kırmızı biber 
Siyah biber 
Kuru sarımsak 
Tarhana 
Pastırma Kayserl 
kuş ve sırt dönü 
Turşu muhtelif 
Kimyon 
Ta han 
Pekmez 
İnce Tuz 
Ekmek kadayifi 
Tel kadayifi 
Yassı kadayif 
Sandöviç fırancala 
\"'han helvası 
' ran 
. ' rarot 
Saieb 
Zeytinyağı 
Zeytin tanesi 
Sabun 
Soda 
Benzin piratis 
Gazyağı 

246.000 
Ş7.900 
12.500 
8.700 
8.600 

825 
500 

2.650 A. 
300 A. 

1.200 A. 
1.000 

22.500 
1.500.000 

14.100 
13.700 
43.000 T. 

150 ş. 

5.300 
18.800 
21.000 

4.000 
6.500 

245 
1.500 

800 
140 

1.500 
700 

4.650 A. 
1.325 A. 

11.300 
9.000 
3.700 
2.850 
1.025 

425 
2.700 
2.250 
1.700 
7.000 
2.900 

14.000 A. 
5.750 A. 
3.950 
9.160 

11.600 

9 
30 
25 
23 
20 
30 
25 
12 
15 
4 

12 
90 

2900 

44 
40. 
15 
22.5 

5 
20 
25 
75 
45 

150 
150 
140 
120 
.40 
40 
35 

100 
5 
8 
5 
9 
8 

10 
15 

1 
5 
8 

15 

4 
8 

20 
25 
1C} 

2 
8 

7.750 A. 
10.000 A. 

3.300 A. 50 

20.700 
9.852 

19.130 
27.000 

5.950 

700 
2.700 
2.780 
1.490 
1.200 

935 
2.570 
1.350 
1.642 

171 
64 

102 

209.000 A. 
46.SOO A. 

375 
83 
72 
41 

265 
775 

765 
1.500 

25 
1.920 

20 
25 
5 
5 

12 
10 
45 
15 
30 
25 

15 
10 
25 
10 

300 
150 
100 

1,5. 
2,5 

120 
100 
60 

120 
30 
40 

80 
40 

240 
30 

2.350 25 
6.28() 10 
1.100 20 

865 25 
830 20 

2.300 2,5 
1.880 40 

800 Kg. 25 
222 50 
61,5 200 

6.700 43 
4.1 50 35 

10.630 32 
5.190 10 

836 T. 485 
107 T. 425 

22140 '> 
17370 o 

8125 o 
2001 o 
\720 o 
247 50 
125 o 
818 o 
45 o 
48 o 

120 o 
20250 o 
43500 o 

6204 
5480 
6450 

33 

265 
3760 
S250 
3000 
2975 

367 
2250 
1120 

16S 
600 
280 

1627 
1325 

565 
720 
185 
256 

82 

42 
405 
22 
85 

560 
435 

560 
460 
790 

2360 
1160 

155 
800 

1650 

4l40 
2463 
956 

Ü50 
714 

70 
1215 

417 
447 
300 
140 
257 
337 
164 
5Ll 
96 

102 

3135 
1162 

450 
83 
4.l 
49 
79 

310 

6L2 
600 
-60 

576 

587 
628 
220 
216 
166 

57 
752 

200 
111 

.123 
2881 
1452 
3401 

519 
4054 

454 

o 
o 
o 

75 
o 
o 
o 
o 
o 

05 
6 
o 
() 

o 
o 

so 
o 
o 
fJ 
o 

50 
o 

50 
o 

50 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

ö 
o 

50 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

25 
o 
5( 

20 
o 
o 
o 
o 
50 
o 
o 

20 
20 
50 

o 

o 
o 
o 
o 

50 
o 
o 

25 
o 

50 
o 
o 
o 
o 
o 

50 
60 
o 

60 
75 

l660 60 
1302 75 

234 35 
150 00 
129 00 

18 56 
9 35 

23 85 
3 37 
3 60 
9 00 

1518 75 
8262 50 

465 
411 
483 

2 

19 
282 
393 
225 
219 

27 
168 
84 
12 
45 
21 

122 
99 
42 
54 
13 
19 

6 

3 
30 

1 
6 

42 
32 
41 
34 
59 

177 
87 
11 
60 
123 

310 
184 

71 
101 

53 
5 

91 
3\ 
33 
22 
10 
19 
25 

12 
38 
7 
7 

235 
87 
33 
6 
3 
3 
5 

23 

45 
45 

4 
43 
44 
47 
16 
16 
12 

4 
56 
15 
8 
9 

216 
109 
255 
38 

304 
34 

30 
00 
75 
53 
87 
o 

45 
o 

37 
56 
75 
o 

60 
o 
o 
o 

37 
37 
o 

87 
23 
15 
19 
37 
68 
37 
o 

62 
o 

50 
25 
38 
6 

62 
o 

75 

50 
72 
73 
25 
55 
25 
12 
27 
53 
50 
52 
28 

3J 
32 
48 
20 
65 

13 
19 
75 
23 
69 
69 
96 
25 

90 
o 

50 
20 
o 

10 
50 
22 
45 
31 
40 
o 

32 
22 
o 
o 

12 
92 
o 

10 

17.6.935. 

. 1',6.93S 

17.e§.935 

17.6.935 
18.6.935 

18.6~935 
18.6.935 

18.6.935 

18.6.935 

19.6.935 

H>.6.935 

10.6.93S 

20.6.935 

20.6.935 

14 

14,5 

15 

15,5 
14 

14,5 
14,5 

15 

16 

14 

14,5 

15 

Kuruıı Lira K. Lira K. 
MobiloğL yağı A. M. 
Mobiloğl . yağı B. M. 
Mobiloğl yağı C. C. M. 

15 T. 1100 165 o 12 37 
10 T 1400 140 o 10 50 

• o 90 5. T. 240 12 9~ 5 96 Bezir yağı 
Taze erik 
Portakal 4. Yol 
Meşe kömürv 
Meşe odunu 
Çam kömürü 
Gürgen odunu 
Çıra 

Börülce 
Kuş üzümü 
Kuru üzüm çekir· 

151 T. 45 67 J 

1.900 15 285 o 
27.500 7 1925 o 
13.700 5 685 o 

239.JOO 2 4790 O 
200 5 10 o 

20.000 2 400 o 
1.100 4 44 o 

500 9 45 o 
290 30 87 o 

1.950 30 285 (} 

21 
144 

51 
359 

o 
30 
3 
3 
6 

43 

37 
37 
37 
25 
75 
o 

30 
37 
23 
87 

deksiz 19 o 
80 254 40 

16,-1 

20.6.935 ııf 

ı!.6.938 14 

22.6.935 14.5 

Çam fıstrk 318 3
9 

o 
Ceviz içi 1.300 40 520 O 

90 1 15 Fındık içi 715 80 572 O :; 
60 

32.6.93 
Kuru kaysı 1.296 50 648 O 
Kuru erik 1.246 20 249 20 18 69 
Kuru incir 1.860 30 558 O 41 85 
Badem içi 134 75 lOO 50 7 53 
Arpa şehriye ı .200 25 300 O 22 50 

Tel şehriye 335 27 12~~ ~! 9~ ~~ 
Makama No. 2. 4.950 25 

244 İrmik ince 1.220 20 o 18 so n.~935 16 
Un ekstra ekstra 7.900 10 790 

50
0 59 25 

Kuskus 1.0.SO 25 262 19 69 
Pirinç unu 342 30 l 02 60 7 69 
Nrşasta 603 25 150 75 11 30 
Vanilya 410 12 49 20 3 6g 
Tuvalet kagıdr 500 15 75 O 5 61 
Süpürge 1.165 A. 25 291 2S 21 84 
Çalı süpürge 215 A. 25 43 O 3 2Z 
Çivit 112 P. 100 112 O 8 40 
Vim kalın 680 A. 25 170 O 12 75 

Neft 282 so 141 o 10 75 .aa.6.g34 
r Parafin 111 40 44 40 3 83 

Reçine 73 50 36 50 2 74 
Balmumu 66,5 80 53 20 3 gg 
Toz tüyü 35 50 17 50 1 31 
Kaol 186 10 18 60 1 40 
Tuz ruhu 311 40 124 40 9 33 
Filit 52 K. 60 31 20 2 34 
Arpa 5.000 3,-' 175 o 13 ı.a 
Saman 3.500 2,5 78 SO 6 57 
Kuru ot 2.000 6 120 o 9 o 
Kepek 1.000 3 30 o 2 25 
.. ı - ~ukarıda adları :azılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme prtnameslne 

gıore komısyonumuza bagh 11 okul namına p arti parti kapalı zarfla milnakuaya konut .. 
• muş ve ilk teminat miktarı yanlarına yazılın ıştır. 

2 - Eksiltme Ankara Maarif Müdürlüğü odasına toplanacak belli gün ve ıaatlerde ya
pılacaktır. 

14 

15 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun ı 3 eti mad
delerine göre ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe girecekle~ işbu ka· 
nunda yazılı şartlar içinde noterlikten alma vekaletnamelerile eksiltmeye ğirebilirler. 
.. 4 - Kapalı zarf eksiltmeleri~de i.steklile rin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak 
uzere kapalı zarf mektuplarında ıstenılen bel geler ve teminat makbuzu veya banka mek
~uplarını koymak suretile zarfların üzerine te kliflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni 
ıkametgahlan yazılı ve zarflar mühürlü olarak belli giln ·ve saatlerden bir saat evel mak
buz mukabilinde komisyon başkanhğma veril mesi lazımdır. Belli gün ve zamandan eonra 
verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. Teminatların eksiltme saat
lerinden evel Ankara mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunması ve eksilt
me şartnamelerini görmek üzere komisyon ya zganhğına milracaatlan ilan olunur. (121 t)' 

Doktor 
Ali Maruf ün,reı,. 

DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: S 

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

1-2128 

!\nkara Ceza ~viMüdürlüğündenı 
Ankara ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı için 20. 

5.935 tarihinde açılan kapalı zarf usuliyle mllnakasaya bir 
istekli zuhur etmediğinden mezkur ekmeğin ayni ıerait 
altında ve kapalı zarf usuliyle alınması için on gün müd
detle uzatılmasına karar verilmiştir. Taliplerin teminatı 
muvakkate akçesi olan (2240) lira (37) kuruşluk banka 
mektuplannı kanunu mahsusundaki sarahat veçhile tek· 
lifnameye lef ederek yevmi ihale olan 30.5.935 tarihine 
müsadif perşembe günµ saat (15) te Ankara Cumuriyet 
müddei umumiliğinde müteşekkil komisyona vermeleri 
lazımdır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isti
yenlerin Cebecide ceza evi müdürlüğüne müracaattan i-
lan olnnur. (1203) 1-2133 

1 

SİNEMALAR • 
1 ] I YEN~ 

BUGUN BU GECE 
11ahi yıldız Greta Garbo'nun temsil et· 
tiği ÇALINMIŞ AŞK. Talebi umu
mi üzerine Çalınmış Aşk imtidadrnca 
yalnız 4,45 seanslarında Tangolita gös. 

terilecektir. Ayrıca 

BU GECE 

Mevsimin en hissi filmi 

Bitmeyen istırap 
Doris Kenyon -

., ................................................................................................... iZ18!11 .......... ıım: ..... lfE'i[lım:E:sEil'!m~~--tam 
Yeni Kütahya Pazarı kireç fiatlannda büyük lenzil3t yapb. İstifade ediniz. Her ğün taze kireç vag;J· 

C.H.P. Dördüncü büyük 
kurultayına ait intibalar Walter Conolly 1 

nu geliı·. Seyyar satış memuru yoktur. Telefon: 3B2q · ı - 2135 


