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Giirıdeli1'· 

KANADLI GENÇLfK 

F.R. ATAY 

Türk Hava Kurumu ~imdilik 
yalnız Ankarada türk kuşu ce
miyetini kurdu. Yarın İstanbul
da, lzmirde, imkan bulunabilen 
her yerde bu cemiyetin eşlerini 
göreceğiz. Kulelerden paraşütle 
atılmak, motörsüz uçaklarla ha
vada dolaşmak, türk gençliği
nin başlıca eğlencesi olacaktır. 

Büyük havaya kanad alıştıra
cağız. 

Çünkü hava güveninin ruhu, 
k a n a d 1 ı g e n ç l i k' dir, 

Bütün bir memleket gençliği
nin nasıl kanadlanabileceğini ge
çen yıl Rusyada gördüm. Bunun 
ilk yolu, kanad spomnu, kiireh 
sporu kadar basitleştirmek~ ko
laylaştU"mak, yakınlaştırmakdır. 

Büyüt. a s' lar ancak böyle 
geniş kanad sporu yığınları için
den çıkabilir. Bize 1000 kanad 
fakat on binlerce k a n a d l ı 
lazımdır. 

Hava güveni için başlıca şart
lardan biri kanadlı gençlik ise, 
ikinci şart hava bütçesine halk 
yardımının organize edilmesidir. 
Bunun da düsturlarını Basbak:ı
mmızdan dinledik ve öğren.dik. 

Türk havasında düşman istedi
ği gibi kanad oynatabildiği za -
man, yakılmağı, yıkılmağı, VU· 

ı-ulmağı bir tarafa bırakınız, ze· 
hirli gaz şehirlerimizde ve kı•
larımızda soluk almak imkin
su:laşacaktır. Düşman kanadı üç 
bin metreden besikteki çocuğun 
nefesini hükmü altında !»tar. 

O zaman türk ha.-aırnda ka· 
nad döğüştürmek, türk kanad
Jarı üstünde, düşman havasma 
hayat tehlikesi yollamak lazım · 
dır. Yurd, denizde denizcilerle, 
karada karacılarla, h.:ı vada ha
vacılarla barınabilir. Fakat, her
ke'Je, hava hücumlarının şu ay
raltğınr anlatmak gerektir: 

En büyük şehir gibi, en küçük 
köv ha vaya karşı korunamaz. Ha
vada uzak ve gizli denen şeyler 
yoktur. Nefes alabildiğiniz heı· 
yerde nefessizlik tehlike•i vardır. 
Nefesten vaz geçerek yaşıyal>itir 
m)siniz? 

- Havaya! 
· Kumandası verildiği zaman 
büyük kuş göçleri gibi, .yüzlerce 
kanad türk göklerinin bütün kö
şelerinde .düşmanı aramağa gide
cektir. 

Bizim kalbimizden ve kolumuz
dan korkumuz yoktur. Kalbimiz 
ve ko1umuz kadar, kanadlarımr
za da güvenmeliyiz. 

Hava tehlikesiııi 
bilenler • • 

ıçııı 

Hava tehlikesine karşı korun
ma çareleri aramak üzere yapıl
mağa başlanan çalışmalar yavaş 

yavaş genişlemektedir. Bir taraf
tan memleketini seven ve bu teh
likeyi yakından gören pek çok 

·adamlar hava kurumuna kayd<r 
lundukları gibi başbakanlık da 
bütün bakanlıklara gönderdiği bir 
bildiriğde bu yardımların daha 
esaslı ve bütün memlekette yapı-
labilmesi için kendilerine bağlı 
bütün dayrelere ve taşra işyarla
rma lazım gelen emirlerin veril
mesini istemiştir. 

Yeniden üye yazılanlar 
Cudi, Ankara Koçzade apartı

mam 20 lira, Ahmed Koparan, T. 
(Sonu 2 inci say1fadı} 

2~ .tlA ts. l 935 ÇARŞAMBA 

Adımız~ andımızdır 

Bir h~''" kuııveti viicıula getirmek i<,.-fn bü

tiin iyi yiireklilikleri, .nırd~ı·ı•tırlikforile 

yardım ederıler yaptıkları )·arclmıırı ihtiya

oa rıhbeıle rıe kadar az bir dere<·P.de b"lun

du~unrm /m·lt·md11 <lejiildirler. 

Her yerde 5 kuruş -
( ~ Heı· gün heş kelinıe 
Tuz kanunuC.H.P. kamutay-grupunda 
Tuzlada 6 k~uruşa satılaıı tuzuıı 3 kuruşa satılması için l(amu
taya verilen yeni kanun hakkında Başbakanımızın izalılaruıı J 

Grup all{ışlarla l{arşı ladı. . · 
c. H. Partisi Kamutay Grupu bugün saat 15 te Antalya Saylavı Dr. Cemal Tuncanm Başkanlrğtn -

da toplandı. j b" .. J ·ı ·ı a· h . ~ 'h . 1 h f'f/ k ·ı b I 
Başbakan ismet nönü; utun u :ısu. ı gı :n .ıre.11 ayatıg .. ı tıyaç arr a 1 et~e amacı. e aşarı ma· 

sr hükümetçe düşünülen finansa~ yegretımlerm ılkı olma_k uzere tu ~u~.~a~r.ş. lı~tı~ın yermd~ tuz/ad~ 
altı kuruştan J kuruşa indirUmesı hakkmda Kamutaya b:r kanun. ~er '.~drgmı bı!d1.r:;r:1~ v~ ~u y.uz~e el/1 
fiat indirimile memleketin genel yaşayışında yapacagı genlıge onem verıldıgrm btld1rm1şt1r. 

Başbakanın bu izahı a/krşlarla kar~rlanmr~trr. 
~-----iiiiiiiiiiiiii---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii---~---iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....._...,......,......,__....._....._ ___ ~ 

Birinci Basın kurultayı üyeleri Ankarada 

Dünlcü gezintiler soııunda Parti Genel 
Selu·eterile yaı,ılan görüşnıeleı· çok~ 

fay dalı oldu 

Dün KeçJören köy gazınosunds Parti Genel Sekreteri Bay R. Peker'in ç•ğrrsı 
iizerine toplanan gazetecilerden bir grup. 

Yeni saylav 
ııaınzelleri 

Boşalan saylavlıkJardan Gazi. 
antebe eski korgeneral Ali Hikmet 
Ayetdemin, Karsa lstabul üniver
sitesinde dekan Fuad Köprülünün· 
ve Tokada eski Tümgeneral Sıtkı 
Bükenin namzetliklerini Parti ge
nel ba.~kanhk divanr onaylamışhr. 

iki tefeci yalcalandı 
Ödünç para verme işleri kanu

nuna uygunsuz olarak uzun za-
mandanberi Çıkırıkçılar yoku~un
da 52 numaralı mağazada tefeci
lik yııpan ve son .zamanlarda yap
tıkları it genel savamanlığa haber 
verilen Osman Feyzi A.vundukoğ · 
lu ile onun oğlu Nazmi hakkkrndR 
genel aavamanlık ve güvenlik di-

Ulus baştanbaşa kılavuz 
kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen 5 er keli
melik listeleri de yazryoru•. 
Bu ı;steyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osms.n/r. 
calarınr kullanmıyacaktrr. 

ON DÖRDÜNCÜ LiSTE 

1. - T euazün -= Denklik 
Örnek: Devlet yönetimine/• 
bütçe denkliği birinci ıart· 
tır. 

2. - Mütevasin - Denk, Jenge-
fİk 

Tevzin etmek :=-: Denltlutir-
mek, dengeştirmeh -

Ôrnekler: 1 - Türkiyenin 
dış tecimi dengefi.ktir. 
2 - Denk bir bütçe, UtUtır. 
3 - Bütçemizi clenklqtirin
ceye kadar ne çektiğimi-' 
biz biliriz. 

3. - Muvazene= Dena• 
Ôrnek: Arkadaıım denge
sini kaybederek dii§lli. 

4. - Merkezi •ilJet == Oengey 
Ôrnek: F rannz parlômen
to•unnu dengeyi ıimcll yare 
- sağdadır. 

5. - Taziyet = 8Qfıağlığı 
T ar.İyet etmek = BtJfıafla
mak, baş•ağlığ clileğind• 
bulunmak, bQfıağltğı dile
mek 
Örnekler: I - Bütiin laiikil· 
metler Marefalın öliimii ü

erine Polonyaya bat sa.ğlıfı 
telgrafı çektiler. 
2 - Size, bafıailılı dilerim. 

Dün, basın . kurultayının bütün 
üyeleri ve şehrimizde bulunaa ya
bancr gazeteciler önceden hazır
lanmış programa uygun olarak, 
saat dokuzda basmevimiz önünde 
toplanarak, orada bekleyen oto
mobillere binmişler ve ilk önce 
Yüksek Tarrm Enstitülerine git
mişlerdir. 

kam Bay Muhlis Erkmen, Rek· 
tör B. Falke ve enstitü öğretmen
leri tarafından karşılanan üyeler, 
enstitülerin çok modern ve geniş 
kurağlarım gezmişler ve burada
ki çalışma şekillerini, öğretim a
raçlarım görmüşler. ve anlatılan
ları dinlemişlerdir. 

rektörlüğünde beraber olarak ha
zırlanan 41cürmümeshud,, iyi bir 
sonuç vermiş ve gece yar11ına ka
dar yap.ılan araştırınala.rda yüzler· 
ce kişinin belgitlerivle birçok b:l
geler ele sıedrilmiştir. 

Suçlular hükümen taraf mdan 
kimse ile görüştürülmemek üzere 
hap&evine gönderilmislerdir. 

Not: Gazetemize g8nderlleceli 

1 
yazılarda bu kelimelerin oananlı• 
caları kullandmamaımı rica ede. 
riz. ' 

Enstitü kapısında Tarım Ba-

· Saat 11 de, üyeler aralarında 
(Sonu 3. cü sayıfada) 

·--------------~-
B. BALDVİNİN öNEM~İ BİR SÖYLEVİ 

Bugün Avrupayı kor kutan donanma ve 
ordular değil; süel uçaklardır 

Londra, 28 (A.A.) - B. B~l
dvin, dünkü söylevinde, bugun 
Avrupa'da, en başta gelen korku
ların sebeblerini anlatmış ve de
mistir ki; 

~"- En geniş anlamile birge 
güvenlik idesi şu demektir: ~.u
gün Avrupa hiç bir ha~bı ~ıoş gor
memektedir. Herhangı bır mem
leket bir harba başlar veya saldı· 
rrrsa bütün öteki memleketler bir-
leşerek onu durdururlar.. .. 

Böylece anlattığım. bır guven-
liğin meydana gelmesınde~ daha 
uzak bulunuyoruz. Bunun hır ben
zeri Lokamo andlaşmasrdır .. 

Lokrano andlaşmasmı imza et
mis olan devletlerin ilk yapacak· 
lar; şeylerden b~i, Lokarno kad
rosu içine özel hır hava pa~tı sok
maktır. Bu pakt, ayrıca hır buç
landırma andlaşmc:smr da içine a
labilir ve ben almasını da ister ~e 
umarım. B. Hitler bu meselelverın 
kendi prensibine uygun oldugunu 
bildirmiş tir. 

"Bugün Avrupayı en çok kot· 
kutan şey., ordular ve donanmalar J 
değil, süe1 uçaklardır. 

Silahları buçlandırmak, silah· 
sızlanmak veya bir hava anlaşma
sı yapmak çok lüzumludur. Çün
kü. bir orduyu seferber etmek için 

(Sonu S. inci sayıfada) 

A. viup1111n ntHiea korkmakta o14utunlı. 
agıkgı aaütıa B. Bıldvln 

_________________ ..... ____________ ~~-

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE 

Ulusal kalkınma ofisi 

N.R.A. 
Ortadan kalkıveı·di 

Yüce Hakyerinin N. R. A. yı anasal kanuna aykm 
bulması, Ruzvelt ekonomik sıyasasmı altüst eden 

bu hadiseye sebeb oldu 
Vatington, 28 (A.A.) - Bruk· 

Iin' de kümeı hayvanları yetittiren· 
lerden bir kaçının ulusal kalkın· 
ma ofiıi tarafından konulan tü • 
züğü saymadıkları için hapsedil
meleri üzerine yüce hak yerine 
bat vurmuşlardır. Hak yeri de 
parlamento tarafından bir ulusal 
kalkınma ofiıi kurmak ve özel 
endüstride gündelik ve çalışma 
saatleri hakkında tüzük çıkarmak 
için cumurbatkanı B. Ruzvelte ve· 
rilen yetkinin anaıal kanuna uy. 
gunıuz olduğuna karar vermittir. 

Bu karar üzerine uluıal kalkın· 
ma o/isi ortadan kalkmıı olıaor. 

Yatington, 28 (A.A) - Yüce 
hak yerinin anasal kanuna aykırı 
olduğunu bildirdiği madde ulusal 
kalkınma ofisi kanununun, cu • 
murbaşkanma, endüstri için tü -
zükler çıkarmak yetgesi veren Ü· 

çüncü maddesidir. 
Yüce hak yeri, birle§ik Ameri

ka devletleri arasında bu yetke • 
nin iyice tanımlanmamıt olduğu-

na ve tecim itlerine dokwıuna 
alverileri kontrola o devletlerin 

(Sonu a lacl n1dadıl 

Ekonomik sıyasası w ~Dke/ etırısı 
sarsrldığ1 bildirilen B. Rurvelt 



SAYrfA 2 

Dil i~leri. 

a 

Kılavuz için dersler 
-20-

Havali = Dolay 
Banliyö = Yöre 
Muhit = 1 - Çevre 2 - Çevin 
Ankara d o 1 a y ı n d a ormanlık yoktur. . 
lstanbul yöre s j il belki hi~ bir §ehirde olmadığı rr .. 

itar, değişik l'e güzeldir. 
Son deprem, Trakya 9 e v r e s l içinde kaldı. 
Londra sıyasal ç e v e n 1 e r l n d e söylendiğine göre, 

bükümet arsıulusal yeni bir konlerans toplamak fikrindedir. 
Bu misallerde geçen yeni kelime1 
Deprem = Zelzele 

••• 
Zaruret= Zorağ, kıstam 
Havamızı 1000 türk kanadı ile sil~hlamak, rahat neles si· 

msmız için bir zora ğ haline gelmiştir. 
Aıabca z a r u r e t karşılığı olarak Anadolu'da kulla· 

ıulan 1r ıs t a m da gü:ıel bir kelimedir: "insan böyle bir 
harekette bulunmak için nasıl bir k ı s t a m içinde bunal· 
mıı olmalıdır/ 

Matbuat = Basın 
Neşriyat= Yayın 
Nakliyat= Taşın 
Nakil = Taşıma 

.... 
Vesaiti nakliye= Taşıd (taşıma ara~lan) 
Hele bir devrim memleketinde basın, kamuğasıyı en 

yakindan ilgilendiren kurumların başında gelir. 
B a s ı n kurumunun dördüncü kuvvet olduğunu söyle

mek, yalnız ödev ve soravlarınm ne kadar büyük olduğuna, 
ve kamağası bakımrndan ne kadar disiplin altında bulunmak 
lazım geldiğini anlatmak demektir. 

Radyo, en faydalı y a y ı n araçları arasındadır. 
Taşın İ§lerine, memleketin genel ekonomi ihtiyaçları· 

na daha uygun bir düzen vermelidir. 
Yelkenliler, bugün bile, diğer t a § ı d 'lsrm en ucuzu. 

durlar. 
T a § ı m a a r a ç l a r ı ilerlemiyen memlekette, eko-

nomi gelişemez. 
Bu misallerde geçen yeni kelimeler ı 
Vasıta = Araç 
Vazife= Ödev 
Mesuliyet = Sorav 

Emvali menkule = Taşıdh mallar 
Emvali gayri menkule= Taşıdsız mallar 
Fırka programındaki son değişkeler, t a ş ı d sız m s l· 

1 a ı üzerine verilmekte olan krediler hakkında yeni kayıdlar 

koymuştur. 

Bay " * bütün taşı d 1 ı ve t s ş ı d sız mal 'larmı 
karısının üstüne çevirdi. 

Tedvin etmek= Dergimek 
Müdevven = Dergin 
Türkçe kamus, Şemseddin Sami'nin d e r g l d i ğ i 

başlıca eserlerdendir. 
A ·nın d e r g i n 1 e r i arasında bu isimde bir eser ha· 

tırlamıyorum. 

Kavanini müdevvenemiz = Dergin kanunlarımız 
lf.:j:ıJc 

Hayli = Hayli (T. Kö.) 
Muhayyele = Sanay 
Bu şairin s s n a y kuvveti eksiktir. 
S a n a y 'mızda icad ettiğiniz tehlikelerle bizi de yıldır

mağa çallşıyorsunuz. 

Hava tehlikesini 
bilenler için 

Dicleli 25, Hulusi Uran 25, Ziya 
Mutel 20, İsmet Gür 20, Nuri Göl 
20, Fahri Güneri 20, Yaşar Erün 
20, Fikri Kösemihaloğlu 20, Nuri 
Doğan 20, Bayan Leman Durma 
20, Bayan Zafer Erdoğu 20, Ba· 
yan Sabiha Tünay 20, B. Mu· 
bittin sart kopya kağıdı fabrika
sı sahibi İstanbul 20, Murat Atik
er İstanbul köprülü han, 29. 25. 

(Başı ı inci sayı/ada) 

H. K. şoförü 20, lstemat Özda
mar, Eskişehir saylavx 50, Hamid 
Ortaç, Piyango Asdirektörü 80, 
Hilmi Aslan, Piyango Muhasebe 
Şefi 50, Kemal Kalmık piyango 
ıef 45, Fuad Aktun piyango şef 
45, Hayri Erbay piyango §ef 45, 
Hakkı Eralp piyango veznedarı 
40, İsmail İsa piyango hukuk mü· 
ıaviri, 40. 

Üye olan piyango işyarla11: 

Rasih Pala 25, Muhtar Dağ
lı 25, Hakkı Demirtaş 25, İhsan 
Unan 25, Memed Alçıtepe 25, Fa
ruk Hıraoğlu 25, Rıdvan Gürkan 
25, Şeref ettin Gökçay 25, Cabir 
Uyguray 25, Fazıl Vulkan 25, Fey
zi Genç 25, Dara Ergüven 25, Sa
lim Taşkıran 25, Fahrettin Ertun 
25, Hikmet Baykal 25, Tahsin 
Tokgaz 25, İhsan Ulusal 25, Bah· 
ri Gür 25, Hayri Baydoğan 25, 
Memed Tunay 25, Şeradettin De
ğerli 25, Cemal Olcay 25, Kazım 

Ankara 

•• 

ANKARA RADYOSU 
Bu akşamki program: 

19.30 - Tayyarecinin saati 
19.40 - Musiki : 

Pick Mangi galli La Danse d'Olaf 

Piano: Ferhunde Ulvi 

20.-0 - Teknik saati 
20.10 - Musiki: 

Godard Berccuse 
Drola Hatıra 
Schmit Bunu bana tekrar et 
Vidof Vanite (valse} 

Saksofon : Nihad Esengin 
Piano; Ulvi Cemal 
20.30 - Dans musikisi 
20.50 - Haberler. 

Birası 

• 
1 ç 

ISTANBUL TELEFONLARI 
.......... . 

Smaçta kazananuyan 
işyarlar 

lstanbuJ, 28 - Smaçta .kazanamıyan 
IJniversite ta/besi işyar/ara gelecek yıl 
derslerine devam İçin dayreleri izin 

vermiştir. 

Yakacıkta telef on 
lstanbul, 28 - Ysbcık köyüne şe • 

hir telefomı uzatıldı 

Yüzbaşı Şeref J aponyaya 
gitti 

Jsranbul, 28 Bugün ]aponyaya o· 
kumağa giden yüzbaşı Şeref Galata rıh· 
tımmda japon elçiliği ileri gelenleri ta· 
rafından uğurlandı. 

İstanbul Tannı odasının . . 
sergısı 

lstanbul, 28 lsratibul Tanm oda-
sı 23 haziranda Büyükad:ıda bir ipek 
sergisi açacaktır. O gün adada çiçek 
şenlikleri yapılacaktır. 

İzmir panayırı ha
zırlıkları 

lstanbul, 28 - lzmir arsıulusal pa· 
aayırı için hazırlıklar başladı, 

Yumurtalanmızm ucuz 
taşınması için bir .. on erge 

lstanbul, 28 - Loyd Triyestino 
TDrkofise Almanyaya gönderilecek: yu
murtaların taşıma tarifelerini büyük öl
çüde ucuzlatacağını bildirmiştir. 

Maslak yolunda iki oto
mobil çarpıştı 

lstanbul, 28 - Maslak yolunda bir 
otomobil bir kamyon ile çarpıştı. lkisi 
de ptı.rçalandı. Şoförlere bir şey olmadı. 

Erzurumda faydalı 
yağmurlar 

Erzurum, 28 (A.A.) -Dün
denheri bereketli yağmurlar yağ. 
maya başladı. Kuraklık çeken yer· 
ler halkını bu yağmur çok sevin
dirdi. 

Buğday fiatı düşmüştür. 

Trabzon köy yolları 
yapılıyor 

Trabzon, 28 (A.A.) - Köy yol
larının yapılması iç.in büyük bir 
çalışma vardır. Köylüler sevinçle 
yollarım yapmaya başlamışlardır. 

Yabancı gazeteciler 
gittiler 

Şehrimize gelmiş bulunan İs
panyol ve Amerikalı gazetecilerle 
Sen Dominik dış bakam dün ak
şamki trenle lstanbula dönmüşler
dir. 

Süt alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Ge · 

nel merkezinden: 
Genel Merkez süthanesi için bir 

sene günde en az (50) en çok 
(100) kilo süt alınacaktır. 

Şartları görmek istiyenlerin mu· 
hasebeye müracaatları. ihale 
2 - 6 - 935 pazar günü ıaat ÜÇ· 
tedir. 

Ha kik iğ 

u y u K L • 
Bakanlar Kurulu 

toplandı 

Bakanlar kurulu dün de saat 
17 de toplanmıştır. 

Uşak şeker fabrikasının 

dağıtacağı kar 
Sümer bank genel direktörlü

ğünden aldığımız bilgeye göre, U
tak ıeker fabrikasının ortaklarına 
bu yıl yüzde yüz kar dağıtmayı 
kararlaştırdığı hakkında u,aktnn 
26 mayıs tarihinde verilmiş olan 
haberde yanhthk vardır. Mesele 
şudur: 

Uşak "Terakkii ziraat,, aosye· 
lesinin arılanmasından ıonra Sü
mer bank bu sosyetenin halk elin
de bulunan aksiyonlarını 1934 ten 
başlıyarak nominal değerlerile sa
tın almaya başlamış ve bunların 
yüzde ellisini geçen yıl ödemiştir. 
Şimdiki ödeme ise herhangi bir 
kar dağıtılması ile ilgili olmayıp 
ödenmesi bu yıla bırakılmış olan 
yüzde elli aksiyon parasıdır. 

Bir yukarlanma 
Ekonomi Bakanlığı ispekterle· 

rinden Bay Hüsnü Yaman Bakan· 
lık Baş iıpekterliğine atanarak yu
karlanmıştrr. Bay Hüsnü Yaman 
dünkü gün yeni işine başlamıftır. 

Trabzonda fındık satışı 
Trabzon, 28 (A.A.) - Bugün 

borsada 935 ürünü ağustos ve ey· 
Jul teslimi bir vagon fındık içi 40 
kuruştan, üç bin kilo kabuklu f m· 
dık ağustos teşlimi 23 den, dört 
bin kilo tombul fındık eylul tesli
mi 21 kuruştan satılmı tır. 

934 ürününden iç 62, kabuklu 
tombul 31 kuru§tan satılmaktadı". 
Stok fındık yok denecek kadara
zalmıştır. 

.6. Sabri gitti 
iç bakanlık ilbaylıklar yönetİ· 

mi genel direktörü B. Sabrinin 
Trakya genel ispekterliği haı da· 
mşmanlığına atanması Cumur baı· 
kanltğmca onaylanmrttır. B. Sab· 
ri dün akşamki trenle İfinin ba~ı
na gitmek üzere ıehrimizden ay
rılmış ve istasyonda iç bakanlık İ· 
leri ~elenlerile do~tları tarafından 
uğurlanmr!tır. 

N. R. A. ortadan 
l<.alkıverdi 
(Ba~ı 1. ci sayıfada) 

hakkı olduğuna karar vermiştir. 
Bu karar oy birliği ile verilmiş ol
duğundan ulusal kalkınma ofisi • 
nin simdiye kadar çıkarmış oldu
ğu 500 e yakın tüzük suya düşmüş 
olmaktadır. 

Hükümet adına yüce hak yerin
de bulunmuş olan ulusal kalkın · 
ma ofisi başkanı B. Rihberg bu 
kararı yormak istememiştir. Bu 
karar hükümetin bir yenilimi sa
yılmaktadır. 

Yüce hak yeri, başka bir ka
rarında, çiftçi borçları hakkında 
çıkarılmış olan beş yıllık f razer • 
lenike moratoryom kanununun da 
anasal kanuna uygunsuz olduğu
nu bildirmiştir. Bu moratoryoma 
bağlanmı§ olan borçlar bir çok 
milvonlara varmaktadıl". Vaktile 
B. Runelt de bu son konunun de
ğismesi gerektiğini söylemişti. 

Yüce hak yerinin bu kararları 
hükümet çeveninde çok derin iz 
bırakmış ve B. Ruzvelt B. Kam -
ming ile Rihbcrg'i yanma çağıra· 
rak ulusal kalkınma ofisi kanunu· 

Bugünkü sayımrzda ge
çen kılavuz kelimeleri 
Amıı;al Kanun = Kanunu csast 

Anlam = Mana 
Araç - Vasrta 
Arılamak - Tasfiye etmek 

Ayrım = Fark 
Ayrış = Muhalefet 
Ayrışık Muhalif 
Bi rge = Miisterek 

Bitki = Nebat 
Birtarz = Ycknaı.ak 
Bölge = Mıntaka 

Direktör = Müdür 
Dolay = Havali 
Durluk - İstikrar 

Egemenlik = Hakimiyet 
Endüstri = Sanayi 
Erkinlik = İstiklal 

Etkc =Amil 
Etki = Tesir 
Etkin = Müessir 

Güvenlik ='Emniyet 
Hakyeri = Mahkeme 

lçtcm =Samimi 

1Jgi - Münasebet, alaka 
Kapasite = Kabiliyet 
Karşın = Aleyhtar 
Kasanık = Mahkiim 

Kesin = Kati 
Kuram = Bünye (ııuucture) 
Oy -= Rey 

Önemli = Mühim 
Önürdeşlik = Rekabet 

Örgüt = TcşkilSt 
Özellik = Hususiyet 
Özgü = Has, mahauı 
Saptamak = Tesbit etmek 
Sömürge = Müstemleke 
Sorav = Mesuliyet 
Şarbay - Belrdiyc relal 
Tanık = Şahid 

Tanın = Ziraat 

Tüzük = Nizamnarrvı 
Uyruk = Tabi 
Uyum = Ahenk 
Orem = F aiz 

Üretim = İstihsal 
Yadısamak = İnldir etmeli 
Yaşaklık = Rutubet 
Yapık = Mamm 

Yasav = Disiplin, inzibat 
Yayıntı = Şayia 

Y eğirtmek = Islah etındr 
Yer = Mekan 
Yeritme = Tatbik 
Yeter = Kafi 
Yetke = Salihiyet 
Yön = İstikamet 
Yönetger = Müsteşar 
Yönetim = İdare 

Yükümsel = Meoburt 

nun uzatılması hakkındaki proJ• 
de yapılma.ıı gereken deiifiklik t 
leri görütmüştür. 

B. Ruzvelt hakyerinin ka· 
rarını kabul etti 

Vaşington, 28 A.A.) - B. Ruz. 
velt ile Amerika ekonomik kalkın· 
ma yönetiminin başlıca yönetmen
leri arasında yapılan konferans • 
tan sonra B. Donald Rihberg, 
yüksek hak yerinin anasal kanu• 
na uygun olmadığını ilan eylediği 
hükümlerin yeritilmemesini bu 
yönetimin İşyarlarma emretmiştir. 

B. Donald Rihberg, patronlarla 
it şeflerine gönderdiği bir mektup· 
ta, ekonomik kalkınma yöneti • 
minin prensiplerine uygun bir il• 

yasa gütmeleri için elbirliği ile ça
lı,malarını istemiştir. 

Kiralık 

Y enişehirde Selanik caddesi 
yukansmda nezaretli, geniş, 2 sa .. 
lon, büyük bir hol ve balkonlu 2 
yatak odası, geniş banyo, kömül"'" 
lük, garaj. Bütün kat parke döşe
me. Tel. 3935 

Bira Zevkini Verir 
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Birinci Basın kurultayı üyeleri Ankarada r ~med Cevdete ertikdeşleri etSiz bir eenau alayı yaptılar 
lJünkii gezintiler sonunda Parti Genel 
Sekı-eterile yapılan görÜfmeler çok 

favdah oldu . 
( IJllfl l olld uyıtiılda) 

Tarım Bakan' olduğu halde, oto
mobillerle. toplu bir halde, Çubuk 
barajına gitmişlerdir. 

Barajın üzerine çıkılarak ora
da toplanan göl seyredilmiş ve 
bu barajın An~ara şehrine vere
ceği su hakkında mühendisin iza
hları dinlenilmi"'tir. 

Bundan sonra, şehre donüle -
rek, Hacıbayram önünde otomo
billerden inilmis ve basın aylesi
nin kaybettiği çok eski ve emek
tar bir üyesinin tabutu başında 
toplanılmıştır. Burada söylevler 
verildikten ve sayın ölü iyilikle 
anıldıktan sonra, yaya olarak ce
naze Samanpazarına kadar götü· 
rülmüş, orada tabut ölü otomobi
line konularak bir kısım üyeler 
tarafından Cebecideki kabri ba-
şına kadar götürülmüştür. 

Samanpazanndan çiftliğe gi
den üyeler saat 13,30 da çiftlik 
lokantası önünde otomobillerin
den inmiş ve orada hamlanan IOf
r" ya otunnuılardrr. 

Şölende Bum Genel Direk
törü Bay Tör kısa bir söylevle 
şimdi yeşillikler içinct. bulunan 
bu çiftliğin on yıl önce çorak bir 
bozkır parçası olduğunu hatırlat· 
mış ve çiftliğin tarihile bugünkü 
durumu hakkında biru izahat 
vermesini, yemekte hanr bulu· 
nan, çiftlik direktörü Kastamonu 
saylavı Bay Tahsin Coşkan'dan 
rica etmiştir. 

Bay Tahsin, Ayağa kalkarak, 
bomboş bir ova ortasında bir ça
dır kurarak işe başladıkları gün
den başhyarak, çiftliğin gelişme 
evrelerini kısaca anlatmış ve bu
gün yapmakta olduğu birçok it
ler üzerinde, birer birer dunnUf 
ve izahat vermiştir. 

Çiftlik ekim, hayvancılık, de-
- ricilik, bağ, şarab, bira, tanın araç
ları } apmak ve teknik alanlarda 
cins arıtmak hususunda yaptığı 
büyük işleri birer birer anlatmlf 

Orman Çiltlilinde ~il• ~metl yiyen 

ve bu çiftlikle, Yalova, Mersin, 
Silifke, Dörtyoldaki aynı merkez. 
tarafından idare edilen çiftlikle
rin memleketin tarım alanında 
ilerlemesi bakımından büyük öne
mini rakamlarla göstermiş ve çok 
beğenilen bu sözler, alkışlanarak 
kendisine i"e~ekkür edilmiştir. 

Yemekten sonra çiftlik müze
si, bira fabrikası, Karadeniz ve 

.Marmara bahçeleri ge.zilmit ve o
radan doğruca, devlet sitesine ai
dilmiştir. 

İlk önce yeni devlet kurağla
rmdan Bayındırlık Bakanlığı ge
zilm iştir. Bay Çetinkaya, basın 
üyelerini karşılayarak birer birer 
el terini sıkmıştır. 

Demiryollar inşaat başkam B. 
Razi demiryollannın bugünkü du· 
rumu ve önümüzdeki yıllar için· 
de başarılacak işleri hakkında ga
zetecilere izahat vermiş ve Bay 
Çetinkaya Zonguldak limanı hak· 
kında kendisine sorulan bir ıao
ruya cevab olarak demiştir ki: 
"- Bu limanı yapmayı üzerine 

almak istiyen Vikera ıirketi fi
nansal dunmıunu kuvvetlendir
mif olarak tekrar bize bafvur· 
muştur. Şimdi bu yeni önerge il· 
zerinde düşümnekteyiz. Çok uma
rım ki, yakında bu meıele ~ 
rinde iyi bir uzlapnaya ~ 
cefiz.,, 

Gueted arkadqlardan B. h
ad, ima umanda demiryolu ala-

nmda elde edilen bqank1ar ve 
hele yabancı ıosyetelerin keyfif 
ve kamwwğa uygunsuz hareket· 
lerinin önüne geçilmesi için alm· 
mq çok yerinde kararlardan ve 
bu kararların doğurduğu iyi aoa
uçlardan ve hele demiryollarmm 
memleket savgası bakımından or
dumuza verdiği yeni kuvetten do
layı halkın büyük bir koşnudluk 
duyduğunu ve bu yüzden Bay Çe
tinkaya'ya karşı çok minnet duy
duğunu anlatarak kamunun duy
gularına dilmaç olmuştur. 

Bay Çetinkaya kendine karşı 
söylenen güzel sözlere teşekkür
lerini bildirdikten aonra demittir· 
ki: 
"- Taliim beni ilk önce yunl 

savgaaı alanında çalqmıya aevk
etmi§tir. Bu balamdan yurd aav
gasmm büyük kıymet ve önemini 
çok değerlerim. Ben bu itleri g6r
mekle, ancak ödevini yapmıf bir 

Birinci B•aıo K t•1" t17el•rl _,.ıt 

adamın hu ve zevkini duyuyo-

rumG~zeteci arkadaşlar, kendileri 
için hazırlanan dondunnalan ye
dikten sonra, bakana teşekldirle 
ayrılmışlar ve Ekonomi Bakanlı
ğını da gezmişlerdir. 

Saat 16.30 da bütün basın üye
leri Keçiören köy kahvesinde top
lanmış bulunuyorlardı. 

ÖlUmtl bum ayleaince ve JUl'• 
dun bütün okurlarİnca derin bir 
acı ile karplanan Ahmed Cevdet
ia cenazeai dün, bum kunıltaym· 
daD dolayı Ankara'ya gelmif olan 
MltUn gazetecilerin ve onu yakm· 
dan ıeven ve tanıyanlar bulundu· 
fu halde kaldmlmrıtır. 

Ahmed Cevdet'in en eski ar
kadaşlarından ve ertikdeşlerin
den biri olan Ahmed İhsan. ilkön-
ce söz alarak, Ahmed Cevdet'in 
yalnız ertiğinde dürüstluk, çalış
kanlık, dölen ve enerjiyle çah::ı
ıruı çok saygıya değer bir basın 
emekçisi olmakla kalmıyarak av-

Biraz sonra Parti Genel Sekre
teri B. R. Peker de gelmiş ve sa
at 18 e kadar çok içtem ve can
dan bir hava içinde konuşulmuş
tur. 

Bay Pek. demittir ki ı 
- On ela olarak klyümüae hoı 

ıeldiniz. Sizi bu karıılayııon ken
di adona oldulu kadar bütün Ke· 
çiliren'liler admadO' da. Köyü · 
mhün ıasinotundaki bu topla • 
nlJt& realite bakımından ayn de
ler alan bir taraf vardır. Onun 
üatünde durmall)'llD. 

Biz, sadece bir ı&sterİf, bir ma
nif eıtaıyon yapmak için defil, bir 
ve beraber giditte lSz amaç olan 
karıılıklı anlatmamızı kovvetlen · 
dirmek için toplanmıt bulunuyo
ruz. Toplanmamızın konusunu 
önce de belirtmittiin. Bu Keçiören 
kiSfesindeki konuımannz, üç gün 
önce parti çab11 altmdaki konut-
mamısm bir devamıdır. Benim 
tarafımdan .a1lenecek yeni bir 
teJ olmamak • ve. arkadatlarmı~n 
söyliyeceklerinı dmlemek gerekır· 
di Ancak bir kaç ehle busünkü 
k~mıtmamızı açmak istedim. 

Arkaclqlar: biliyorsunmı ~~, 
yeni tür!dye, bü~ dünyanm ıo
dnde timfek aabı çakan, kafa

lan ptnticı n sözleri kamapı-

•lralarıaıa Nfıad• 

C1 bir im almq, bu ha:la Deriye 
ye ine dofru ,itmektedir. Her var. 
lık gibi, bir yüce devlet Ye uluı 
varlıiı olmak bakonmdan, yeni 
türkiyenin kendine hu ana pren· 
ıiplere sahip olması lbımdır. 
F erd, bütün hayata temularınm, 
deneçlerinin Ye göriitlerinin so · 
nunda bir inana varır •e o ada • 
mın varlı~ını bu i""" l,,.111.... •-:; .. 

' m zamanda iyi bir ayte babuı ve 
çok iyi yUrekH ve alçak f&ıtilll 
bir insan oldufuna batırlatmq, 
l&lerinl &ö• Yatlan içinde bitfr.. 
ememittir. 

İstanbul kitabcılarmdan öğret
men Bay Ahmed Halid, Ahmed 
Cevdet'in ayn bir özellifi üzerin
de konutmuş, onun öz türkçenin 
ilk önayak oJanlanndan biri ol
duğunu ve bu bakımdan da ayn
ca saygı ile anılmaya değer ol
duğunu söylemiştir. 

Mecdi Sadreddin Sayman, Ah- ı 
med Cevdet'in yanında çaJışmıı 
ve yetişmiş bir gazeteci olarak 

şılaıtığı güçlüklerde bu inandan 
kuvvet alır. Bir cemiyette de ıoı· 
yolojik bakımdan mütterek bir ta. 
kmı akideler vardır. Hele bir dev 
let ve oluıta büyük varlığa daya. 
nak olacak inan özünün önemi 
bOyü)mir. DeYlette bu ld politi
ka yapar. Yeni türlriye varlıtmm 
dayanafl olan, Türk ferdlerini 
birbirine bağhyarak kitlelettiren, 
onu kartı .arlıklar üstünde zinde 
bir kuvvete çıkaran Kamllizm
dir. Kamilizm bir ruhtur. Onu 
ruhlathran ana doktrinler vardır 
ki her hangi bir maıa batında ya
:ı:ılmıt cümlelerden ibaret değil. 
dir. 

Yeni Türkiye, doğu,undan bu
güne kadar savaflar, çe!!İtli hidi· 
seler, çalıımalar ve çabfmalar 
çinde büyümü~tür. işte yıl sayısı 
bakımından kısa, fakat içine ıı
kıtan hadiseler bakımından çok 
kesif ve olgun olan bu zaman par· 
çasının kristalize olmuı neticele
ridir ki Cumuriyet Halk Partig;. 
nin programına esas tetkil ediyor. 

Her cemiyet için, her ulm İçİll 
bir müıterek inan Ye ülldl balı, 
bir müıterek ha: alma kaynafl 
vardır. Her kökla uluıta bu ülki 
birliiinin esaılanna raıtlanz. it
te yeni Türkiyenin de bayle bir 
kiklü ve kollan bir tek hedefe 
dotru yiiriiten ülldl bafı vardır ki 
adına Kam&lizm diyoruz. 

Bir ulmun bütün idare edeni• 
ri, yazanlan, s6z söyliyenleri, o 
uluıun menfaati için, bayle bir 
kutsal ana fikir etrafmda birlet • 
mit olmalıdır. 

birkaç .az ıöylemeK fltedifini bil
dlrmit ve liatadmm pzeteciliğe 
bıp daydufu büyük 1eVgi ve 
bizde pzeteciliğin ilerlemesi için 
beıledifi sarsılmaz umudunu an
latllllftlr. 

Cenaze alayında iç Bakam w 
Basm Kurultayı Başkam Şükrii 
kaya, Tannı Bakanı B. Muhlia 
Erkmen poUı ve jandarma kıt:a
lan bulunmuştur. 

Ahmed Cevdet'in tabutuna 
Şükrü Kaya, Basın Kurultayı, A-
nadolu Ajansı, Tanm Bankası ve 
aylesiyle dostları tarafından çe
lenkler konulmuştur. 

2S 

Biz ıuna inanıyoruz ki, bele ... 
dördüncü kurultayda kabul edil -
mit yeni genit programla, rejimi
mizin takip ettiii yolda biç bir b 
ra :.lık nokta kalmamıt ve bizim 
kendimize bu n kendimize • 
uypa .. yat,........ ........ 
ramda saptammftır. Her hansi 
bir aykm fikir, bu doktrini ... 
çarptığı zaman onun kendi haya
tiyeti Ye kendinde mewcut olu 
kuvvet önünde hafif bir dalga ıi· 
bi geri çekilmeie mahldhn kala
caktır. 
Kurultayın onaclıiı son p~ 

bugünkü hayat icap ve prtlarma 
göre, hele kendimize uygunluk '-· 
kımından en mükemmel, eksik -
ıiz ve bütün baıka formül • 
lerden üstündür. Ancak biz do
ğmlara deiil hayata bakarak i
leri ridiyoruz. Ne parti bir tek
kedir, ne de onun vücude getİT
diği proiram bir ayet ... Biz, Iİ
di,imizde zamanın icaplanna • 
kı sıkıya bağlıyız. Y ann zaman 
gerekliklerinin bizi ne gibi tart · 
larla kartılaıtıracağını bileme -
yiz. Yalnız bir feT biliyonız; Jlll
dun ve aluıun &ide ve ileride ol
ması için deneç ve saicla,u ...,; 
ıhterine onu yaparız. Onun için 
hiç bir zaman deiitmiyecek olan 
Kamllizın ana ruhunun dıtında. 
tatbik tekilleri üzerinde iyiJi, 
doiraJa, güzeli nerede balunak 
almak Ye benimemek yolunda . 
:ya:. 

Parti ıenel eekreteri bunun 1 -
serine arkadatlan konUflll&ya ça
lomıt Ye baım 6yelerinden but-

lstaııbufdı soa y•pıl.a biaikl.ı y•rql• rıada çok iyi soaaslu llu •nkvılı 
biaiklett;ll•r pbrl mise daıım/Jflerdir. 
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Iiltlere ce' ah 
JI mayu tarıJıli Deyli Herald ıu•

ı.-i "H in~ cenb .. b~ ığı •!tında ya.
dılı bır ba a da dıyor ki: 

Bay Baldv n, bükümetin &y Hit

Jer \"rafından soylenileıı söyleve bir 
c:nab •ttmek için clddil olara up 
.-a ına soı vermittlr. 

Bu dostça fakat pelı: ~· olmıyan 
d.Jim yetitmea. 

Uluaumuz, bu itte hMı! tla -1 
4-ranacalmı n Aımmyaa a.cer o
luü öteki deftetlerle •• 5 -la ,.... 
..cıiii ve Yanatblı IU 8lnlda bu frr
•ttan nuıl uıtı-c:atnu ,anneır. at
• ı ek ister. 

Bir ta1ran Anupe pMteleri, bu 
elffrlevde ne stn-Hle. m de ulmlar 

W)"eteeine .... ı•laphaıbtı "°" 
lmda ~,..-. 

lncilb aluamım -.. w tndded
ıd gerçeklqthmelr ..,,__ borca .. 

1aa lacllk b~ ba .... ,...,.... 

... dltlhleme& ............. .., ........... 
...... ~ ıl 7 ' •• talrlclk .... 
pk!eıtfrJJmeıl yolu., clecDlf eıyaunm 
llt ge1dnflmede,ı. ~bir engele •tra
--- lrllktl!Mt taıafındm ,.rtae .... 
fwıc!ıttnt f8rmelr ..... 

Bay BaJcMn'ln ~ ~ 
tin ecmra gelen lhı.t P* o ..,_ • 
..S verld cSetlldlı. 

B.Y Hltleria e&,JnlM 8rfı hltldl
.-d• yaptllt IJk bl'flJtk JIMa kutM .. 
ı.tmlsln elden ceWlll bam- hıda _. 
Wdmuı ban olalaftı-. 

Niçin 
Çüoktl bllkfln'Ot pmhepm•ır.da b\Jo 

llman berbanıgt ı,1r dm.etUı bava kuT
wtlle yarııabitecek blr halde buluıımır
mısı gerekli bulmaktadır. 

Bay Hitler de aynı teyl yapmak .. 
tt,or. Herhalde ttalya ile Franaa a& 
blfyle davranmaktan eerJ danmyacak
lard•. 

Haydi dtyeHm E ba deotietlertn 
dardil de han lı:uvvetlerlnln blriblrlne 
... t olmaalyle bnacülar. 

JPabt Balctvfn, neden Pramedan de-
"- tlstUn bir hava kuvveti yapacağttm
• anlatıyor. 

Niçin 8f&ğrye tn11ecef.1De yılbnya 
fdnl~r 

!!fer her devletin 1500 açak Japlm

• tıe bir gUvenllk elde edllel>fiiyona 
Deden btı 1000, ytıb1lt IDO -cakJ.a elde 
ed:flemelin? 

Neden Franaaya. lngtltıere '" ttaı. 
Jlldan Makdonaldm 1933 yılında yap
IDJ! olduğu pllna gere han kuvvetleri· 
91 bet yUz tayy&Tede buc!andırmalan 

istenmiyor? 
Onlar böyle bir 8ner197i reddedelbıl-

11rler. O zaman bunun aon.n onlarm tl
•rine yüklenebilir. 

Eter böyle blr bre* bulunul
.usa o saman uluslaruı topqıı allah
lılnmalarınıa soravı 1ncl1h bldneelala 
•ırtma yUklemnlt olacütır. 

1armm aonalan berinde, açık, 
duna, inandll'ICJ cevaplar Yermİ.f
llr. 

Memleketin her köteainden sel· 

e olan pıetecilerin, partinin 
etkili bir ağzı taraf mdan verilen 

lan dinlemeai Te Ankarada 
tleTlet ve parti adam.lan ile lıailc 
arumdaki aomuz içtemliği ya
landan görüp tanıması çok hayır
lı olmuttur. Bunun iyi etkilerini 
yakında gazetelerimi:ıde görece -
fimize inanıyoruz. 

Bum üyelerinden latanbalhl 
arkadaşlar dün akpmki trenle ta
birlerine d5nmütlerdir. Diğer il· 
lerden gelmiş olanlar ela yarın Ye 
daha sonraki günlerde tehrima • 
efen ayrılacaklardır. 

• 

Ha Tkevindeki eğlenti 
[ :.m gece halkerinia ,,..;ki we 

ti~~ ro kolunda bum bndta~ te
refine bir e enti •erilmittir. ~ 
nwndaki yüluek telmiji w santi-
mantal çalıp ile dinlqieiJerinj 
M.dilerine bağlayan genç artisti. 
rimizden Yioloa'st En'ftl' Be.im. 
Ye memleketin va.•lı w ı ile öğünclii
lü Sadri Özman'm ela girdikleri 
konıerc?en sonra tiyl" ~ro kol arka
datları tarafmdan verilan "İatik
la!, adlı piyes geıı~!crin l .. end:leri-

!Ulusa Ekonomide 
Ormancılık sıyasamıza hükmeden 

DAktalar 
' 

Oımanc:ıbk UJ"lmnı bülamll al
tında tutan lteld aoktalua acıma. 

ı.mı.n ~ eet! ... ll9bebleria lld 
ııı.,.ütaa pktılklm- a&•lu: 

1) Yer W + t ..a OJDIYaa .... 
bebler, 

2) Zaman ıb*muadan rol oyıuyuı 
aebeıbler. 

Yer bak-mchn rol oyav-a _.,. 

ler cWt.a ziyade atik bra1rterde olup, 
mmalebtimida lmrulut ft yapılq tarz.. 

lumdm ~- Bu etkeler a
.....ıa bb IDcıe mıeaıleketiımbi W1 • 
mini. eoma morfolojik, topoirafik dı> 
rumaaa g6nnektıeyia. BUDJ.rın her bi
rW &Jn •Jn. sGdillecıek .,mda p 
11nftN11 balundanalacaktır. Yoba. cl
dllee U7U9t ::r-111 w lrltlhüm bir • ,., ... 

bdJla •=m4M w..ı bunda up. 
ı.utirem. dMa p. ~ık " 11-. 
hktır. Bwılara &ön. omanlarm dun
mmm ve en çok, mcmleletimbdeld ae
llpne bpuiteaini araştırır.O. ucaı.. 

tıkla yqaklıtın DıC ,ekilde etkin olduk
larım gptamaklığl1DJ.& lazım gelir. Çün
kU. ormanların yetitebilmclcri ve de
vamlı olabilmeleri i~, bu ıeydm ~ 
ce bunların bulwımalan gerektir. Bwı
lann yoklufu halinde hayattan eser 
kalmaz ve ölüm, egemenliğini kurma
fa bqlar. 

Bugi1n bitkilerin, dışardan aldığı aı
caklıfa ne dereceye kadar ihtiyacı ol
dufu, knfn olarak anJaıılmıı değildir. 
Bu, bitkilerin nevine göre değişebilir. 
Ormm afaçlarmm yapyabilme&i için 
«'liflDI aylarında en qağı nid on de
rece uc:alı:lıfm bulunması lazımdır. 

Memleketimbin her tarafında oldukça 
çek aıcaklık bulundufu için, ormanla
rm yetfpneai bakmımdan hiç bir kaygı 
w korkumus yoktur. Fakat tncakbğın 

yanıb1Jında rol oynryan yaşaklık mese
lesi 1"&?'dır ld, bu bizim için pek önem
lidir. Memleketimizin kıyı taraflann
dan batb yerlerde tyqaklık azdır. Bu 
bakımdan Tilrkiyenin ormanca en zen
gin olan tarafları, yağı1ı zengin olan 
yerlerdir: yani Trabzon, Sinob, Rize. 
Bolu gibi yerlerle Marmara dolayı'dır. 

Halbu.kf orta ve dofu Anadolusu, or
mandan yana çok yoksuldur. Buralar
da 7etecek kadar yapklık ob:namaaı 

y{btlnden orman ye.ti§emem.cktcdir. Bu 
Oim&Dlll yetipneai ~aranılan yapk
lık hava ve toprak yaf&tlıkluma ıöre le 

• llfebillr; bwılar arauada. bhjbirlerini 
koruyan blr illi •ardu. Bin toprak 
yapklap 100 milimetre M. laaYa ,a
tühiınm ,uD 50 oıa... lizadu. 
Eter toprak ~ aalır... .._. 
yllflkhiınm ,.aı.eımem gerekir. Bir 

ormanın ,etiıme&i için en u, gelipne 
aylarında 100 milimetrelik bir yqakb. 

ğın olmam lazun geliyor. 
itte bu noktaya önem vermemis la

zım gelir, çt1nld1 böyle yerlerde orman 
yetiıtirmeııin ekonomik anlamda, bnkl
nı ıvoktur. Eğer buraluda yetiJmit or
manlar nrsa, bunların hndikri l5fn 
yarattıktan .kilçilk iklimi bozmamak zo
rundayuı. Yoksa, buralarda tıra~ 
için ~ knmek ormanı aldilriir w bu
ralarda orman ,eriştirmek imkanı ko-

L! u 

ne özger birer batarıkla sahneye 
lronnnq ve çok allntlanmı§tır. 

Ba ejlentide basın kuruhayı
nm bütün üyelerinin bulunup hot
nut blmalan balkevi için bir ıe
Yinç ~bi olmUJhu'. 

Üyeler gittiler, 
Kandtayda ha• -.. olan 

J.t••W p..a.Jeri sahip Ye bq 
~ Wr lmua iiJeleri clüa. 
Jrii tnmle .......... clön..üıler .. 
dmalda içhebm, lmraltay ....... 
Şükrü ICaya, Denizli aaylaft Necip 
A6 Kiiçııib, Çanaldrale aaylaft 8. 
Ziya Ge.her Etili, Kütahya ay
lan B. Natit Ului Ye hum genel 
direktörü B. Vedat Nedim Tör ile 
bütün ıazeteciler tuafmdaa u
ğurlanmıtlarclır. 

)ay kolaJ INJımmnea. Oödüleeek or
mancılık llJMalDID iklim bakımından 
latillıml altıııda tutacak olan ..,.... ... 
a.. birim de budur. .... 

JlaWclretimiırin '°POCrafik duru -
munua ormanc•hlr aıarıı7-111u 

altmda w-..-. pliDce. bu, doğru
dan doinaya memleketimiz.in pek çok 
dall* olmMa w ormanlarımuıa da bu 
dailann yamaslarmda lnırulmUf olma
larıdır. Bu tandaki ormanlar, dU.. ,-er
lerdeki ormanlardan ayrı bir karakter 
a&terirler. Onmncıbkta her ne kadar 
rmıt.biJite KaDIJ'U da_ bu OllUD t.fb· 
ca afatı delildir, buı O!!!WJlanla dol· 
mdaa doinya bir Jruans ptirmeaeler 
NJeoalua dabnu"'-"a Junnchr. Or
mmcrlıfm IJzelHfi dolayı&ile, onun 

plblı ifleMF ıiıM'aı PJC• ,aJmz ka
.-ç ıetinneai değildir. Bu ıburMa en
dWride old.p Pili dit'N!!Myis. Ya
ni Dedl-ci w fabtilra kıırarU.. halm 
maddeleria ne gibi imkblarla tide e
dilebilec:eibli, it " igi lllıHelelerinin 
ne haWe oldlalmm w en sonra. 7aplk 
eıyanm iç ve dlf pazarlardaki •tıf ft 
önürdeıJ.ik imkinlaruwı ne reakta ol
dufww gözden geçirip aralarında u 
ince iktimallere kadar kıyaalamalar ve 
hesablar yaparken düşilncceğimiz ıey, 

yüksek kazançlar elde etmektir. Efcr 
üretim araçlariyle daha kazançlı bir 1f 
yapma iktimali nraa. planımızı he -
men o yöne çeviririz. Şu var ki. onnaa.
cıhkta durum hiç de l>ö&'le delildir. 
Herhangi bir yerde orman yetiştirece
ğimiz, yahut eldeki ormanları koruya
cağımız zaman gelir ve kazanç ittir
me meselesinin yanında, ormanların do 
laymiyle ekonomik olan etkilerlni göz 
önünde tutmak sorundayız. Şu halde, 
onnancılrk i§letme w yönetim pllnla-

rını hükmü altında tutan eeular bir 
tarz değildir. Ormanların doiurdall 
doğruya ekonomik faydaları ~aıunda. 
dolaysaile ekonomik kuruma etki yapan 
faydalan vardır. Biz bu türlü orman

lara, ormancılık dilinde, (ıkıonıma or
manları) ctiform. 1tte dağ yamaçla
rında yetiıen ve aşağıdaki tarım top
raklarını koruyan ormanlar bu katego
ridendir. Bu ormımlanıı harab edilme
lıl, qağıdaki tarım topraklarım bozar. 
Bununla da blmu, bir takım bataklık
ların da meydana ııelmeaine yol açu 
ki. bu bataklıklar memleketin sıhatım 

baltalarlar ve ulusal üonomiyi aar~ 
lar. ÇUnkii uluaal ekonomide (iman 
kuvveti ve it) en ön urada gelir. 

Ormancılılı ileri citmit olan aııem
ltMtlerde ve ormacılıiı ,,eğritmeie 
çaı.,_ Yunanistan, Yugoaı..y.. ltalya 
ve Japcıeya ıibi yıerlerde ba (kıonıma or

manlarına) çok büytilr &!em Yerirler, w 
bunun için orman bnunlannda en kesin 
htıkümler ftrdtr. Bu ormanlan kökle
rinden aöbnelr ve onlan barab etmek 
yasaktır. Bunlann uyruk olduktan ılı:e. 
me sistemi kendilerine özgüdür. •em
leketimizde, her ne kadar 23. 4. 1924 
tarihli (ormanların teknik usullerle 
yönetim ve iıletilmeleri) balnndald 
kanunun aekizinci maddesinde (devlet· 
çe koruma ormanı olarak aynlmq ft 

ayrılacak ormanlardan ağaç kemlek y. 
aaktır. Bu gibi onDanlardan dıevletiıı 

obmyalarm atm almmaları yüldim

aeldir.) dcnilmipe de. kanunu yapan
lar banda ataç lresmeği büsbütün ya
alr etmekle yuıllf hareket etmiı ve 
aoma da koruma ormanlarııu ayırımı 

delildir. Halbuki kanunu ,apanlarm 
baau bütün brakterleriyle aaptamalan 
lazım gelirdi. Bunlarm yönetim ve it· 
letme tarzlannın nasıl olacağı ve bu 
karakteri purea öılel ormn1ann ne 

tekle IOku1acaiı ı.ükmda açık kanun 
hiildiımlerine ilıtiy~ nrchr. Bu btıyWr 
ebiklik memlekeümiadeki ıbu konıya
cu onaaalann ayrım.ama imJr.in bı

ralamaufbr'. İtte gideceğimiz orman
cıbk uyaauıu te91rafi.k ı.tımdan 

hUbnil altında tuta aoktal.mlan biri
n de budur. 

MemJelretimlHe ormanların dağılz. 

şı her tarafta bir n u.yumlu dciildir. 
Bunun bizce iki sebebi vardır" 

1) İklim bakımından, 
2) Harabetme bakımından. 
Bazı yerlerde iklimin el ırerişw ol -

maması ve yukarda söylediğimiz gibi 
yaşaklığm az oluşu, ormanın yeti~

sine imkan brrakmaını~tır. Bazı yer
lerde ise aeırlardan~ri ormanJarm ha
rab edilmesi oradaki onnanlan yok de
recesine indirmiştir. Türkiye onnancr
bk tarihi g&den geçiriline IJk aayfa
nndan IOll •yfaama .kadar onu doldu
ran yalnıs lld ftY ol.c!up IJÖrllltlr: Or
manların harab edilme9'. tnun eme 
hayvan afn, ıankf blıblrJerlyle yarışrr
casına durmadan dinlenmeden, bu ha

ablılı yapm11lardır. 

T6rldJede onma datılıtmm böyle 
uyumsu.s oltlfU da. gldeceğimh orman
cılık 11111=•=1 hilkmil altında tııtm bir 
aoktadw. Onnmu bol " yetqımeei ko
lay olan yerlerle, orm.lan as, ,.tit
mcai ıtı~ ohm yerleri lıiribideriDdea a
JlDD&lıJU. Doktor Ali ıc.maJe ıtSre 
Bizdeki oanaa bilgelıeıl. tıapsaja _. 
betleri bM'PMNfen daiJ"tlarr. altı bii
PJ• IÖftcllr. Bu bllaleler ..umdllld 
•Jl'DDlu oldüp ..,.... KaraıeJ.. 

ak blıp.ladıe .. n •••rtıP ..... 
ti onat- ollak Jtt.de U.S ıaa Kce 
~ yisM 1, erta Amcloladıa 

,.tlzde 3,5, Akdeniz balgeainde ırGzde 

12.7, dotu Anadoh•uada la ,c&adc 0,42 

dir. (•) Gartlil.yor Jd bu a1nmlar 6yle 
hoı görUleeek aynmlu değlllerdir. 

Toprağın w lnsuam onna1a llcW ol
duğuna gar., ormanı u olan. daha dol
nıau ormana ihtiyacı ola ,.erlerle, _... 

a.nı yeter ola twlerl WdlıılrlDdm • 
yırıp ona sere bir ..,.. ıttmeJl1b. 

itte ,er be•••nd• •a•• •>
mızı hWıı:mB altmdıa tılıta 'i;lrfl _... 
da budur. ... 

OJ1P1na•• ., m11 ;er bff-ae-
dlm hllrml altmda ............... 

ı. p ltrllktlbel u-. - ......... 
dan rol o,mya .......... sek 19-
çid olup..,.. ....... Ur t.Dale 
Dcilldlr. Bunlan-.. lncedea. bsia 
olarak-.• .............. ... 
rada en çok Dgileıldlren, uı__. 

ormana karıı gösterdiği milabet veya 
menfiğ yalrmJrfı gMden ~Jrtfr. 
İtte bu yakınhk, daha cloğruau. ormanı 
benimsemek duyıusu. ıiidülecck or· 
mancılık ııyaauında rol oyıuyaıı &ıcm-
11 bir noktadır. Alaç ıevpai ve alaca 
karşı yakınlık duyguau bealiyea mem
leketlerde gUdUlec.ek aıyua ile. ağaç 

aevgisinin ~er tutmadıit memleketler
deki ormancılık arya.sası arasında 1Up
beaiz bir ayrım olmalıdır. Bwıu, konUıo 
lan kanun hOldlmJerinde daha açık ola
rak ~eyiz. itte zaman bakımın· 
dn ve tarih1el hadi1elerden, psltolo
jfk haHerden dofan IMı nokte da, caz 
önUnden ayııauuyacafmm dfteccde 
kuvvetli hir noktadır. Ormanı t.alb ~ 
nimaettu..k lıakanlannı ltazırlryacak 
-.e ona. ormalan ......, emekten Ulak 
bahmdancô bir cwa.ncıhlr myaan 
llzımdır. 

Otelci atalara pi~ banlar e
koruımi.k daramua defiı 1 rmne ,are 
değipr. En fula. manleıbtte kurulan 

endiiatrinin odmı.bı o1u Jlgiaim rön
terek. ona cöre bir ormancıblr ayuuı 
yUrii tmek cibi. Dğld endaetriai ne ~ 
man ağaçlarının ve en çok lldin qaçla
nnm ukı bir ilgisi nrdır. Şu bal e, 
kurulan endüstriye g6re de ormmcıbk 
8l)'UMI cUtme!k ıerekir. Yalnu, bun
lar ormancılık uyasaam daha çok ikini 

ci " liçllactl anda Yldlmleri akında 
tutan noktalardır. 

••• 
İtte Ttirki,ede ormancıbiı bitiln 

ekonomik yapıda pekiftinnek w Mtki 
tufbeler arumda bir unımJuk IDtJda
na ıetirmek isin yularrdalri noktaları 
birer birer gü önünde mtmab w bunJa,. 

nn oynadıkları rolleri aapt...byu. 
Bunu yapmadan omıancılığımızın plan
b ft y....tı bir devreye girmesine im
kin yoktur. L..mları birer birer arattı· 
np ıaptadıktan aonra da orınanc..ılı.k 

ııyaııuının ana çiz.gilerini kanun hü
ldimleriyle saptayıp ona ya.kqaıı bir 
örcUtle de yeritme alanına koymalıyız. 
Yokaa her geçen ve geçecek ıün onla
rı harabhğa doğru aürü.kler ... 

Dr. ŞaJ Nnri 
~----------~~--

( •) Dr. Ali Kemal: Tfırlriye'de or· 
manlarrn dağıh~ı. (dönüm) S.27 

ı Diiıünüıler 

Tiyatro ve Müzik işlerin
de halkevlerine düşen ödev 

Düz.ey: seviye - Kotarmak : hal
letmek - Önem: Ehemmiyet - Yö
nerge: viche - Örgüt: teşkilat - Ço. 
venler: mahafil - saptanmak: tespit 

edilmek - sağlamak: temin etmek -
lrde: tetebbu - lspektcr: mufeltış 
- Uzman: mütehassıs. 

Jlttmle'Jcetimizde tiyatro ve modaa 

müziğia tarihi çok eski deg 'J.dir. Bu -

giln bile iyi bir orkestra dinleme'Tliş Ye 

ciddiğ bir tel1J$il seyret~mi~ şebirleri

IDİ• u.yısııua pek kabarık oldu.ğ.unu bi
liyorm. Bu .uoat kolları, de'lirimizia 
•ıabolii olan SJ>"T ıibi &olay yayı1"1 

n paçlilderi, blutan için 11ğra1ılmaya 
Jllsuı b/madan badim bailryacak 

adar bllyU llir alua sahibi değildirJ.r. 
Sftelıi de ,..7flaatl•ı biz lutbO'I oya
-. damuluı•da U.. aynayazı lıH 

ıeaei, t1• ft ~pm., bi' eaerjl 
W•.,U• lııeatllnct llağl17abüü. Halı 
lıulıl, l"6 teımil .. ,.. ı.me,;. uvldaıa 
YUzllllal Wı d~ ,..JesJdir. da}ıa 

4'11e» lıU U.UIUlf daroi •uddıir. 
ıSoa.r• glD/ü ıautelerimis, aayıfa

lu doJaa 7uılarla, •mlekettAt spu 
•v.mm. JtatU llfhıı bir dereceye vu
dıracak kııdar, ya7md içiıı eUeıindea 

ıeleni yapmaktadırlar. Ne yazık ki ay· 
ııi •w•eltide. tiptro n ..azilr i~leri-

• qnlu 79 ~· ltiç pidir. 
o.,ım hdJeriıj İllİ " bınesleıi-

11 t z rb • ı.u. olmryu •u .sa • 

- ,.tılni& Wla 7'> t n 11evd• 
... ~ .. ıı.1111. • ....,laiaül ,.ı.,. .......................... 
... ,..... O-.... ti lılır Balk-

wJaüıia •,..,. ..... ..a.ni lbn1 

..-ımlıh iei•...ıJnchel...,
Jlır wı.n ..,.,_ -.,.na. 

Bati'""- .-p. hnılıqlanDdu 
lld. •rkltda llr ,.....,., ••ıelı 

...a,. .-et .....U ;perime eJkri• 

._ .., •• Amılll-ıs' a .,_.-;hl-
mamı~Jardır. Ancak, itiraf etmeliy:z ki, 

ilr pi J 'Ar, llBi telıaa ve H/tür i!l

tl1ea bu alaaluü bizi doyuracak dere

cHe elDMmqtrr. ~ IceııdileıilJÜI de • 

jiWU, sAaH ..,..ı.nnt1e hJda.kJarı 

mmırMr wanpslll, ... a.W.riae yol 

~· el..,,_ yflrlimltJ/ftdir. GIJ -
,..,_ l»al-1• fla h yhdmlr. 

S.,.ı ,,... gepe Halhvlmmnl, 

cleıvamlı hatrolu altıncla bulundura -
c:d", 011hlr111 btJttta 6'1,nuıeriai kotara

cal, 11arularıaa cevab ve Iceıxlilerin• 

y/Jaergeler ver.celc, ve ıidecelcleri yo
la ,ıucek bıvt!tli bir merbziğ IJ~güte 
olaa llJt/yaç apaçık meydana çıkmıJtır. 

H.JlcevlerüllM •7nuacd piyesler 
bu merlcail iluul taralmdaıı UJ'(•a&

r•i bqlarım OJ'.aamD• tarzla11 ve mi-

uasen, dekor iabatz ilin edilmek su

r.tiyle basılmalı, ayrıca batı klasilıle • 

riolha ca klıvv•tli N •7111 zamanda 
amatc5rlu taralıadlUJ oy.aınması kolay 
olaalu Hfileıd d.üimiae çevrilmeli ve 
bnı.lua.t Halkevl•ıim ea u onar tane 

dağ.ıtllmalıdll'. HalhvJerine lüzumlu 
makyaj, dekor ve kostüm bu merkeziğ 
&güt'ün araçlığiyle sallanabilir. 

•bit çalqrıWarı için de aym ıeyı 

-67ü7diliri~ Halltevleriae, müzik sa
buıada n dofnı olarü nasıl çalışabi-

• 
~. -.; 7f'bı tutmaları lazım 
~idili. ~1111 mm rMydana 
ptincekleri •• ..,..,_. 6•ııiı bilgileı 

"ncek ve yardım ıösterecek, gerekir
• irgilt yap.mü here yerine uzma.a 
g6aderecd b/Jyle biz merlın yönetgesi 
m ibtiyaç vardır. Halknlerinia çalıJ· 
malvı, yalaız gönderecek/eri Hporlar
ı. değil, yerinde izde/enle bulunacak 
ispekterlerin raporlariyle saptanmalı, 

ebilılttin neler oldufu n daha iyi ça
Jıımak için hangi pzeler• baJvurulmd 
llzım geldiği bu u.m11a rapoıüriyk or
taya çıkmalıdır • 

Halkevleri amatörlezinia müzik ve 

tiyatro ıubeleriadek.i çalışmalarıada 

kendilerine yardim edecek. bu ~abalu
da dünyada olup bitea şeyleri bildire • 
cek, modern teknik der$leri verecek ay

rı bir dergİllia çıkarılması da çok l•y -
dalı bir girişim olurdu. 

Ya~"! N<ıbi NA YIR 
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C::ST.W'"' .. _m 
Fi. Yt X \Nl~TAt\"DA: l1'4tYA'DA -
Fransız finans projesinin 

esasları 

Faris borsa .ında 
dursuzluk 

Paris, 28 (A.A.) - Borsa bu . 
yük bir kar,.rsızlrk göstermekte . 
dir. Herkes parlamento konut . 
malarmm sonunu beklemekte ve 
alım satım durmaktadır. Bütün 
değerlerde aykırı hareketler var
dır. Ulusal esham üzerindeki a
lıt verişler ağır başlamış ise de 
sonları açılmış ve iyi bir giditte 
kapanmıştır. 

Yunanistanda sıyasal 
durum 

B. Musolini'nin söylevi 
ve i tal yan gazeteleri 

B. BALDVİNİN ÖNEMLİ 
BİR SÖYLEVİ 
(B:ı~ı 1 inci sa~dada 

Pariı, 28 (A.A.) - 8. Jermen 
Marten'in bugün parlamentoya 
Yereceği proje, bütçe kalkınma
lllll aağlamak, frangı korumak 

Tükel yetki ve partiler 

Atina, 28 (A.:A) - Azı basılır basıl 

maz Çaldarisin ulusal hiıkümeti, mem -
Jekctin nomal duruma dönmesi :için iç
tem istek göstermiş ve bu uğurda yeni 
seçim yapılacağını bildirmişti. 

Roma, 28 (A.A.) - Gazeteler 
B. Musolini'nin geçen cumartesi 
günü vermİ! olduğu söylevin bü
tün dünyada uyandırmıt olduğu 
derin ve geniş izlerden bahsetmek
te ve bütün memleketlerin ıaze 
telerinde çıkan dütünceleri yaz • 
maktadır. 

vakıa lfü:um oldugu halde hava 
kuvetlerini seferber etmek için 
buna lüzum yoktur. Hava kuvvet-
lerini, yüksek bir rakamla bile ol
sa, buçlamak, havacılıkta yapılan 
silahsızlanma yanslanna bir son 
verebilir.,, E

konomik hayatta yeniden ge
eler yaratmak için hükümete 

zumlu olan tükel yetkeyi parla
mentodan iıtemek amacını güt . 
lbektedir. Bu yetke 31 birinci ka
ııuna kadar istenecektir. Bu ka
punun yeritilmesi için çıkarılacak 
buyanıltular 31 mayı• 1936 yani, 
toplantı deneainin biteceği tarihe 
kadar, parlamentoya ıunulacak • 
br. 

B. Jermen Marten, durumu u
zun boylu anlatmq, ıpeküliıyo . 
nun, hele arsıulusal ıpeküliayon
euların hareketlerini ve bütçedeki 
ıaypa kısaltmasrnm bugünkü ver
gilerde yapılacak bir yeğrikmeylA 
tamamlanması lüzumunu tÖyliye
cektir. 

Pariı, 28 (Anadolu Ajansı} -
Parlamento radikal sosyalist 
gru:>unda söz alan aytaçlar Du
merg hükümeti zamanında Finans 
bakanına verilnıit olan genit yet
kilerin yenilettirilmesine lüzum 
olmadıfını söylemişlerdir. 

Bu yeni seçimde parlamentoya, ulu
aal kurul yetkeleri verilece! tir. Hükü
met ayrıtın seçime hazırlanabilmesi 

için de seçimi geri bırakmıştır. HUkü • 
met böylece kendisine düşen ödevi ço
ğuyla yapt1ğı halde en ağır ıuç.Ianma • 
lardan daha yeni kurtulmuş olan ayrış 
başkanları kendi ödevlerinin memleke
ti nomal hayatına sokmak olduğunu an
lamarnıılar ve harb divanında Veniıeloe 
la olan çalışmalarının bir görlinü§ten 
ba§ka bir teY olmadığuu aöyliyerek mem 
leketin rahata kavuşmuına çalı,acakla
nna söz verdiıkleri halde bıınu yapma· 
mı§lardır. Bunlar, ıçime girmelc için 
yeni yeni iıteklerde bulunmuşlar, 

batti kaaanıklarm 11lrveril.mesini bile 
lıtfyecek kadar ileri ~itmi§llC'dir. HU • 
k:Umetin en azılı düpanlarmdaa olan 
:Metakaaıı ve Pangoloeua büktimete kar. 
fi aeçime girmeleri ati (uluaat birlik) 
aynı fırkaları b~kaıılannın bUktlmete 
brfı Uerl drdiiklerl daftnm bGf oldu· 
funu glSstermeye yeter. 

Tribuna gazetesi, Düçe'nin kes
kin ve açık sözlerinin yalnız an
lat ılmamazlrklan ortadan kaldır
mıt olmakla kalmadığını, belki 
bazı hükümetler tarafından güdü
len karanlık ve birbirini tutmaz 
ıryaaa yüzünden ortaya çrkan teh
likeler ka1111mda renel durumun 
ne olduğunu aydmlatmıı bulun
duğunu yazmaktadır. 

Bundan sonra B. Baldvin, A
merika Birleşik hükümetlerinin 
uluslar sosyetesine girmemiş ol· 
masına eseflenmiş ve demiştir ki ı 

"- Ben her vakit ıuna inan
drm ki dünyanın her tarafında en 
büyük güvenlik, ancak İngiltere 
ile Amerika Birleşik Devletleri a
rasında sıla bir iş birliği ile mey
dana gelebilir. Yüzlerce yıl sonra 
bile bu iş belki yerine gelmiye
ccktir. Fakat böyle bir dilekte 
bulunabiliriz.,, 

B. Jermen Marten'in atiyle
Yinden sonra parlamento finanı 
komisyonu tükel yetke projesini 
lnceliyecek ve cuma ıünü bu ka
nun etrafında aytıpnalar Y"Pıla· 
bilmesi için raporuna Yerecektir. 

Soıyalist pupu yarm toplana
rak bu i~e niçin kartı oldafunu 
bildirecektir. 

Neososyalw grupu hükümetin 
alacağı yetkeleri lcullanmuında 
parlamentonun kontrol hakkı ol
mama11na itiru etmektedir. Hl
kiimet pertembe günü kanunun 
fÖriiAmesini iıtiyecektir. 

Tükel yetki kanunu . . 
proJesı 

İtalyada yerli ürünler 
• • 
ıçın savaş 

B. Baldvin, İngiliz hava kuvet• 
leriniıı artınlmuma Jilzum göste
ren aebebleri de anlatmqtır. 

Ve ıene hava paktma geçereı. 
ıunian söylemi§tir: 

B. Flanden'in cuma günkü gö
riişmeJerde llanr bulunacağı sa • 
m)rnsaJctA rhr. 

Parlamentoda fikir 
aynhğıvar 

Pariı, 28 (A.A.} - Genit yet· 
kiler kanun projeıi bir maddeJ::,. 
tir. Bu maddede fÖyle deniliyor: 

"Parlamento ve aanat kurulla
n, devlet finammm düzeltilmesi, 
ekonomik itçenlijin tekrar bqla
muı, kredinin ve paranm konan· 
maaı için kanun kuvvetinde olmak 
üzere 31.12.935 tarihine kadar lü
zumlu bütün tedbirleri almaıı için 
hükümete yetki verirler.,, 

ı,te g8rll1Uyor lı:i, daha dhe kadar 

Venlzeloale beraber çalrplllf olanlar ... 
ki 9Cçmen1erinln .oylarına gunneme • 
<ffkJeıi için eeçhne girmekten bçuu • 
yort ar. 

Roma. 18 (A.A) - Çay, ~ ft 

yabane1 memleketlerde )'ftJJeD madde· 

lere kartı Gadono • Rivera'da bir AV&f 

blflamıt •• bu .amaçla yapılan toplan • 

ada ald tarım y&ıetged dtlnya bu .... 

lı:ordmeni FranÇftko Amello, eenato G· 

yelerindm Mareılacbi " Mltano nert 
plenlerl buır balunauıflardır. 

MJlano prllbçıbk blrlifl gelenlere 

brıtık ftaJyan pnplan wnmuıtur. 

Bu toplantı, ltalyan praplarınc!an 

,ana olarak çay ve kahve lçilmealne 

brtt btitnn ttlkede açılacalı: unpn ilk 

adrmıc!ll'. 

"- Bugtin bu meseleyi kökün
den araştmnak ve incelemek için 
elimize yıllardanberi geçmiyen 
f1r1at geçmi§tir. Ben hiç bir ulu· 
•un, hiç olmazsa ıimdiki halde, 
harb iatecliğine inanmam. A vnı
pada bugün, kendi içerisindeki 
gilçlWderle bile uğrqmaktan kur· 
tulamaDUf hiç bir ulus yoktur-. 
Avrupadaki dDıünceleri yatıştır
mak için en büyük yardnn, büyük 
devletlerin birle§erek silahlan 
buçlamak ve eğer imkan varsa, si• 
lahlan ortadan kaldırmak ideye
Iini yeniden ele almalarıdır. Be
nim amacım ve hükümetin amacı, 
ne pahuma oJurwa oı.un. adı-la
nmızm güvenini sağlamak ve bil• 
tün öteki uluslarla tam bir uyum 
içinde çalışarak silahlan buçla· 
maya ve Avrupa ulustan için bir 
güven elde etmeye çatıımaktır. 

Parla, 28 (A.A.) - B. Flan . 
elene Yerilecek tükel yetkeler meae
lesi hakkında parlamentoda fikr 
aynlrklan nrdır. Bugün finans 
bakanı tarafından eöylenecek söy
levden aonra parlamento grupta
n gelecek cuma günkü aytışma -
larda alacakları durum hakkında 
karar •ermek here toplanacak • 
!ardır. 

Bu yetkilerin istenme sebeple
ri arasında Fransa bankası altın 
yedeğinin azaldığı ve bunun dalla 
fazla azalması frankı tehlikeye 
cltitüreceii, epeldilaqonun florin 
Ye Jıviçre frankmdan ıonra timdi 
de fran11z frankma hücum ettiği 
bildirilmektedir. Çıkan altınlar, 
17 mayıstan 24 mayısa kadar Bç 
milyar frankı bulmuıtur. 

Parlamentodaki çoğunluk üye
lerinden bir çoğu bugünkü duru
mu, 1926 yılı durumuna benzet· 
mekte ve kabineye yardım ebnek 
lıtemektedirler. 

Bununla berabe'r, bütçe saypa· 
larmm kısalbimasına olduğu ka
dar paranm da deferden düşürül· 
mesine kal'Jm (aleyhtar) bulunan 
bir kısmı radikal i09yaliatler, yo
laltmanlnnn Termekte bulunduk· 
lan vergilerin fazla ekailtilmeai -
nin ekonomik blkwya yardım 
edeceği Te geçici bir bütçe açığın
dan sonra ıelecek yıllarda fazla 
miktarda vergi paraar topla naca. 
f1 fa,.,.:'",1 .. ~: ... ı .... 

Gazetelerin y.azdrldan 
Paira, 28 (A.A) - FinaM balamın

dan hükümete dikel yetke nrHmeai 
p.zeteleri ilgilendirmektedir. 

B. ]ermen Marten, Maten gazete
ahıo ftın)arı söylemiştir: 

" - Franga kartı arsıulusal ıpekU
lasyonun çok .kuvvetli ve çok geniş a
raçları vardır. Hükümetin, düşmanları 
derecesinde kuvetli araçtan olması ge· 
Fclctir. Hül:ümetin istediği tiikel yetke 
projesi, büdce kalkınması kadrosuna 
giren geniş bir plan şeklinde yapılmış· 
tır. Düşünülen tedbirler arasında, de
ler düş;künlüğil oyununu yapanların 
bugünkü devlet borçlarının zorla Urani 
indirmek suretiyle yeni bir ıekle ko • 
nacağı hakkında çıkardıkları yayıntıla

rı .karşın, fransız devlet borçlarına lli
tikJi hiç bir tedbir yoktur. 

Pöti Pariziyen, projenin, demiryol • 
lar büdce açığına ve aosyal ıigortaJarxn 
kapsitalizasyon fekilleri için bölilkleıi 
olduğunu yazmaktadır. Haatalığa karfı 

•igortı azaltılacak ve devlet geliri için 
primler geniş konacaktır. 

Övr gazetesi, 55.000 lfyarm ~ıfa 
çıkarılacağını söylemektedir. 

Hükümetin parlamentodan Z50 oya 
brşı 300 oy kazanabileceği umulmak • 
tadır. 55 saylavm natilr blacaiı 18111• 

hyor 

Gösterilen öteki ıebepler ara
sında da paranın kıymetten düı· 
memesi ve bütçe meselesinin kur
tan)masr lüzumu kaydedilmekte
dir. Buna göre verilecek yetkiler 
ekonomik işleri de kapsayacali 
demelrtir. 

Bl'RLE. fJC DEVLETLER'DE t 

Amerika yeni bir deniz 
konferansı istiyor 

Vatington, 28 (A.A.) - D11 
Bakanlıp, Almanya ve Sovyet 
Ruıyanın da bulunacaklan bir de
niz konferansını toplamak için 
lngilterenin ilgisini istemektedir. 

Amerika, deniz ıilah yanıını 
durdurmak için toplanacak bir 
konf eranaa delegelerini gönder -
miye hazır iae de Londra andlat
maamda söylendiği gibi böyle bir 
konferansı çağırmak itini üstüne 
almıyacaktır. Amerika, kendi ku
Yetleri ile Japon kuvetleri ara • 
ımdaki 5 - 3 niıbetini tutacak 
her türlü anlatmayı kabu) edecek 
ve Avrupa deniz meselelerile il
Jilİ anlaımalarm yapılmuı itini 
lngiltereye bırakacaktır. 

INGIL TERE'DE: 

Almanyannı uluslar sos
yetesine dömne şartı 
Londra, 28 (A.A.) - Alınan -

yanm ulmlar sosyetesine geri dön-
mek için kendiıine ıömürıeler 
verilmesini prt koftuğunu bildi • 
ren haberlerin doğru olmadığı 
ı "yleniyor. 8. Hitlerin aöyleftn. 
den sonra bazı noktaların aydm
latılmuı için Berlindeki Jqili2 
büJi.ik elçiaiain aoruw Al•ao
yamn cevabı daha aelnwniftir. 

Azıyanlarm izlenmeleri . . 
1çın 

lstanbul, 28 - Atinadan bildi
riliyor: 

Bakanlar kurulu azı ile ilgili 
olup da izlenmeleri gerekenlerin 
seçim dolay11ile 15 hazirana ka
dar izlenmemeleri hakkındaki ka
nunu kabul etmiıtir. 

Takvim değişmesi yü -
zünden karışıklıklar 
lıtanbuJ, 28 - Atinadua bildl

rlliyor ı 
Yeni takvim iti yeniden birçok 

patırdılara sebep olmuttur. Öna
yak olanlar arumda metrepolitler 
nrdır. Çaldariı ayaklancUJlarm 
cezalandmlacaklannı töylemit • 
tir. Talmmin defiftirilmesine kar
ım bulunanlar iki milyon yunanb· 
nm kendilerile beraber oldupna 
alSylemelctedirler. 

YUGOSLA VY A'DA ı 

Küçük anlaşma dış ba
kanlan toplanıyor 

Belgrad, 28 (A.A.) Gazetelerin 
yazdığına göre, küçük anla,ma 
dıtitleri bakanlan, gelecek Tuna 
konferansındaki durumlarını sap
tamak tizere, Sloveni' deki Bled 
Sta p.rmda toplanacaklardlJ'. 

ALMANY A'DA ı 

Bir alman finansçısına 
göre frangın durumu 
Berlin, 28 (A.A.) - Tanmmıt 

bir finansçı, Havas ajanımm ay
tarma verdiği diyevde Fransız 
bankaamm, frangı tutacak fonda 
bulunduğunu söyledikten sonra, 
Framu bankası tarafından iskon
to fiatmm yükseltilmesinin ıpe • · 
killiayon yapanların itini çok zor
laıtıracafııu iliTe ebnittir. 

Berliner Tağblat ıuetesl fUD• 
lan yasıyor ı 

"Framada bir para meaeleıi 
JOlctur. Yalmz Fransız finansının 
buhranlı duramu ile biraz daha 
fenalllfllllf bir politib ...efesi 
Yardır. Altın ve kağıt olarak 
Franaız burjuvalarmm elinde gİz· 
lenmit 45 milyar franklık bpital 
1-Janmaktachr.,, 

Güney Af rikasma giden 
kuvvetler 

Napoll, 28 (A.A.) - 84 Oncfl 
7aya tümeninin 2 nci böliiiü albay 
bayrafı ile beraber, diln Conto 
Biancamalio T&puru ile dofu AJ. 
ribıma doğru yola çılmuttır. 

BULGARlSTAN'DA ı 

General Görlng 
Raguseye gitti 

Sofya, 28 (A.A..) - General 
G&rinı ile beraberinde bulunan
lar aaat 11.30 da Rap.eye UÇIDUf

larchr. GeneraJ Görins uçak ala
nmcla hük6met adma lil bakam 
reneral Tzanef ile demir yollan 
bakanı Bay KojUbrof 'ft kültür 
bakanı general Radef tarafmdan 
aeliml•nmqbr. General hanlaıa
madan biraz önce kıral Boris uçak 
alanına ıelerek konukları uğurla- -
mıttır. 

MACARISTAN'DA ı 

Macaristan silahlanmak 
istiyor . 

Budape§te, 28 (A.A.) - Bay 
Gömböı parlamentoda ulusal SAY· 
8'• büiçeainin görüfiisü ıırasında, 
Macaristanın arsıuhual konf eram
lara ,._ilmesi için ailihlanmak
ta etitlik haklmu kesin bir tart o
larak ileri IÜrmÜf ve demiftir ki: 

"- Şimdiye kadar ulaalar ao• -
yeteaiae pvenmit olan Macaris
tan, timdi sabrının sonuna vannıf · 
tir: Yükümael ukerlik hizmetini 
tekrar kurmak ve küçük anlatma 
alualannmkine etit ıilih ve uçak 
hakla istiyoruz.,, 

iki yıl askerlik hizmeti Maca
ristana qağı yukan 150 bin kiti· 
lik bir ordu verebilir. 

İngiliz kabinesindeki 
değişiklikler 

Londra, 28 (A.A.) - · Kabine 
değişikliklerinin pantkot yortula· 
rmm ba§langıcmda yapılması ik
timali vardır. B. Makdo::ıald'm, 
gelecek hafta çıkarılacak olan şe
ref listesinde yuıh olacağı söy
lenmektedir. 

Bu tedbir, Makdonald'm kabi
ne birinci Lordluğuna geçmesini 
myaaal kritiklerden kurtaracak
tır. 

Söylendiğine göre, kabine çe
kilecek ve kırat Baldvin'i yeni ka· 
bine kurmaya memur edecektir. 

Kabinede yapılacak değişik
likler, dış ve iç işleri, sil, hava, iş 
ve sağlık bakanlıklannda olacak
tır. 

B. N evil Çeınberlayn, finans 
bakanlığında kalacak ve deniz ba
kanlığı birinci lordu Sir Bolton 
Eyres Marsel, daha önemli bir 
yere geçirilecektir. 

B. Çurçil'in, sü bakanlığına ge· 
çirilmesi şimdilikşüphelidir. Bu 
bakanlığın kurulması da daha ka
rarlaştınlmamıştır. 

B. Loyd Corc'un kabineye gir· 
mesi de şüphelidir. 

Varşovada fırtına 

VCll'fOva, 28 (A.A.) - Kiele 
Voyvodalığmda sağnakla karışık 
bir fırtına birçok yerlerde tarlala
rı ve ürünleri, yollar ve Skarzyska 
yakınında demiryollan bozulmuı 
gidiş geliş kesilmiştir. Birçok ır
makların sulannm normal yük· 
sekliği 3 metreden fazla artmış
tır. 
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D:-v'let Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü ilanları 

ilan 
31 Mayıs Cuma gününden itibaren cuma günleri Ankara - Gazi ve Ankara - Kayaş arasında aşağıdaki 
tarife tatbik olunacaktır. Eldeki ilanların buna göre düzeltilmesini dileriz 

732 
Gazi 8 33 
Fişekhane 8 39 
Ankara V. 8 43 

K. 8 46 
Yenişehir 8 51 
Kurtuluş 8 56 
Cebeci 9 Ol 
Mamak 9 12 
Üreğli 9 19 
Kayaş 9 27 

734 
10 55 
11 Ol 
11 05 

736 

12 05 
12 10 
12 15 
12 20 
12 31 
12 38 
12 46 

738 
13 58 
14 04 
14 u8 

740 
14 43 
14 49 
14 53 
14 57 
15 02 
15 07 
15 12 
15 23 
15 30 
15 38 

G i d i şl( a t arla r ı 
744 

16 08 
16 14 
16 18 
16 28 
16 33 
16 38 
16 43 
16 54 
17 01 
17 09 

742 
16 52 
16 58 
17 02 

748 
17 50 
17 56 
18 00 
18 06 
18 11 
18 16 
18 21 
18 32 
18 39 
18 47 

746 752 
18 30 19 33 
18 36 19 39 
18 40 19 43 

19 57 
20 02 
20 07 
20 12 
20 23 
20 30 
20 38 

Dön üs l{atarları 
' 

750 754 756 1756 
20 22 21 08 21 50 22 20 
20 28 21 14 21 56 22.26 
20 32 21 18 22 00 22 30 

21 28 22 40 
21 33 22 45 
21 38 22 50 
21 43 22 55 

731 73l 737 739 743 741 747 745 751 74~ 753 755 157 1757 
Kayaş 9 55 12 56 15 48 17 2G 19 17 20 48 
Üreğli ıo 02 13 03 ıs 55 17 33 19 24 20 55 
Mamalı. 10 09 13 10 16 02 17 40 19 31 21 02 

Cebeci 10 21 13 22 16 14 17 52 19 43 21 14 21 46 
21 18 21 50 
21 22 21 54 
21 26 21 58 
21 30 22 02 
21 36 22 08 
21 40 22 12 

23 00 
23 04 
23 08 
23 12 

Kurtuluş 10 25 13 26 16 18 17 56 H) 47 
Yenişehir 10 29 13 30 16 22 18 00 19 51 
Ankara V 10 33 13 34 16 26 18 04 19 55 

K. 8 15 10 35 13 38 14 23 15 45 16 32 17 30 18 08 18 56 19 58 20 48 
Fişekhane 8 21 10 41 13 44 14 29 15 51 16 38 17 36 18 14 19 02 20 04 20 54 
Gazi 8 25 10 45 13 48 14 33 15 55 16 42 17 40 18 18 lQ 06 20 08 20 58 
Bu katarlar 31 mayıs 935 ten 20 birinci te~rin 935 tarihine kadar yalnız cuma günleri işliyeceklerdir. (1217) ı - 2148 

ANKARA GAR BlNASI EKSİLTMESİ 

Ankara istasyonunda yeni yapılacak gar binası ile ga
zino binasının bütün tesisatile beraber inşası kapalı zarf 
U!>uliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatm keşif bedeli 789.309 lira 55 kuruştur. 
2 - Bu iş için isteklilere verilecek evrak şunlardır: 

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

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

İstekliler bu projeleri ve evrakı 39 lira 22 :- · ruş karşı
h~ında devlet demiryollannın Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 haziran 935 tarihine gelen perşembe 
günü saat 16 da Ankarada devlet demiryollan yol ve me
bani dairesi binasında toplanacak artırma ve eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
yazılı teminatı ve vesaiki aynı gün saat 15 şe kadar ko-

misyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 
A) 2490 No.lu kanunun 17 inci maddesine uygun 35322 

lira 38 kuruşluk muvakkat teminat. 
B) 2490 No. lu kanunun tayin ettiği vesikalar 
C) Bu kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu işe gir

meğe kanuni bir mani bulunmadığına dair beyanname. 
D) Şimdiye kadar asgari 500.000 lira kıymetinde ve 

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

5 - Teklif mektubları ihale günü saat 15 şe kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
;posta ile gönderilecek mektublarm nihayet bu saate ka
dar komisyona gelmiş olması lazımdır. (1108) 1 - 2012 

lLAN 
Halkımızın pek ziyade rağ betine mazhar olan ucuz 

tarifeli Ankara - Çankırı - Ankara gezinti katarları 31 
mayıs 935 tarihinden itibaren başlamak üzere her cuma 
aşağıdaki tarifeye göre işliy eceklerdir. 

ANKARA kalkış 7.30 

CEBECİ kalkış 7.40 

ÇANNKIRI varış 11.4~ 

Gezinti biletleri bir gün 
tın almabilir. (1216) 

ÇANKIRI kalkış 18.02 

CEBECİ varış 22.21 
YENİŞEHİR varış 22.27 

ANKARA varış 22.32 

evelinden gişelerimizden sa
l - 2147 

İLAN 

Muhammen bedeli 8400 
lira olan 300 ton Fondri ko
ku 9. 6. 1935 pazar günü sa
at 15,30 da kapalı zad usu· 
1ü 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 • 
m gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 

parasız olarak Ankarada 
Malzeme dairesinden ve 
Haydarpaaşda tesellüm ve 
sevk müdürlüğünden alına-
bilir. (1175) • 1-2083 

ANKARA BİRİNCİ SULH 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Bayındır Belediyesinden: Nafıa Bakanlığı 
Sü Bakanlığı teftiş heyeti 

dairesinde Şube 1 de katip Kad
ri Rizaya: 

Kayaş kapsül fabrikasmda 
bekçi Hayrinin aleyhinize açtığı 
ve mahkememizde bakılmakta 

olan 800 kuruşun tahsiline dair 
alacak davasında: yeni ika • 

metgahmızdan mahkemeyi ha -
berdar etınemiş olduğunuzdan 

adresinizin 6 - 5 - 935 tarih 
saat 9,5 için çıkarılan davetiye
deki meşruhattan da malfim ol
madığı anlaşılmakla tebliğatın 

usulün 141 inci maddesine tev
fikan ilanen icrasma karar ve
rilmiştir. 11 - 6 - 1935 tarih 
ıaat 9,5 da gelip bir defide bu
lunmanız veya bir vekil gönder
meniz lüzumu ilanen tebliğ o-
lunur. 1-2250 

Bayındır belediyesinin 935 mail senesi için ihtiyacı 
olan 30 tona yakın mazot "motorin,, ile 240 tenekeye ya
kın ince ve kalın makine yağlarının satın alınması kapalı 
zari ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 25. 5. 935 ten 
18. 6. 935 salı günü saat 15 e kadardır. İsteklilerin Bayın
dır belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1510./1222) 1 - 2152 

KUrU.A" 

Beşinci Daire Su İ~leri 
Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli 2785 lira 89 kuruş olan Karakosun köyü
ne getirilecek su 28. 5. 935 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle ve pazarlık suretile verilecektir. 

ı - Talib olanlar ticaret odasında kayıdh olduğuna 
ve bu gibi işleri yaptığına dair vesika ibraz etmek. 

2 - 9 7,5 teminat akçesi olan 209 liranın vilayet vez· 
nesine yatırıldığına dair makbuz göstermek. 

3 - İhale haziranın on birinci çarşamba güni.l saat 15 
te Nafıa Bakanlığı beşinci daire su işleri müdüriyetinde 
yapılacaktır. 

4 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek için her gün 
mezkilr daireye müracaat edilmesi ilan olunur. (1215) 

1 - 2146 

Ankara Vilaveti 
Defterdarlığından: 

İsmi ışı 

Foks şirketi Müteahhit 
İlhami komisyoncu 
İlhami komisyoncu 
İsmail oğlu İçkili lokanta 

Sabri 

Vergisi 
L. K. 

49020 00 
180 00 
193 20 
772 71 

ihbarname sence;\ 
No. 

6/ 87 
6/ 59 
6/ 85 
6/ 84 

931 
931 
932 
931 

Milli süt şirketi sütcülük 11 67 6/ 81 931 
Riza Nadir yağcı, peynirci 70 00 6/ 80 932 
Riza Nadir yağcı, peynirci 11 66 6/ 79 931 
Hasım sebzeci ve balıkçı 325 50 6/ 78 931 
Beht:et müteahhit 487 54 6/ 88 931 
Adı ve işi yukarda yazılı kazanç mükelleflerinin nam· 

larına Kızılbey şubesince tarhedilen vergileri kendileri
nin ticari ve zati yuvaları bulunamadığından tebliğ edile
memiştir. Tebliğ yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. (1223) 1-2157 

Ankara Dirinci Su .. t 
Hukuk Mahkemesinden: 

Bomonti bir~h'.Hlesi arkasrıı

~a Maltepe in~aat müteahhidi 
I la~na 

Yuvan usta tarafın.dan aley
hinizde açılan alacak davasmaan 

dolayı ilanen gıyab kararı Li>

liği sureti(yle yapılan muhaken,t; 
sen un de : mü JC:e ıbilı 80 liranm 
mah!<er.,., :nasrafile bidikte tah

siline 19. 5. 935 gününde kara: 
verilmiş olduğundan 8 gün iç.in

de temyiz ctmcdi~iniz takdirde 

hükmü n ~atileşeceği il~ncn bil-

dirilir. 1 - 2138 

ZAYİ 
l3Z4 senesinde Şam'da JO un

cu süvari alayı 3 üncü bölükten 
aldığım terhis tezkeremi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan es1: isi· 

nin hükmü yoktur. 
Maraş vilayeti Gaksun kaza

tuna taıbi Nargile köyünden 1299 
doğumlu Veysel oğlu Hasan 

1 - 2142 

Ankara Asliye İkinci 
Hukuk Mahkemesinden: 

Ankara posta, telgraf idare
si vekili avukat Saim Hüsnünün 
eski Diyarbekir posta. telgraf 
idaresi makinisti olup Milli Y.ü 

dafaa Vekfileti muhasebe müdü
riyetinde k!tib ve Ankarada Ha
cıbayram Ahi Yakub mahallesin
de çeşme sokağında 51 no.lu ha. 
nede otururken kaybolan Arif 
aleyhine İstanbulda posta, t el
graf ve telefon ali mektebinde i 

kursa giderek kursu ikmal etti _.i 

surette 3 sene idarenin tayin ı: 

dcceği yerde çalışmayı taahh ... J 

eylediği halde bu taahhüünü ifa 
etınemiş olduğundan kendisin..: 
sarfolunan 483 lira 65 kuruşun 

faiz ve vek!lct Ucretı ve mahke• 
me masraftyle birlikte tahsiline 
dair açtığı davanın icra kılınan 
duruşmasında Arifin yukarıda 

yazılan ,.ıresine gönderilen dave
tiye varaıkaları oturduğu yer 
meçhul olduğundan dolayı teb

liğ edilmeden geri çevrilmiş oldu 
ğu cihetle Uluı guetesile duru1· 
ma gtinünlln kendisine bitirilmesi 
karar altına alındığı ve auruş
manın da 935 senesi haziranın 

8 inci glinüne tesadilf eden cu
martesi saat 14 te bırakılmış ol
duğundan adı geçen vakitte kcm
dinizin v e yahut tarafını :1-ın 
rr usa -ı ' a'r ··r>k 'I ··~ t!'le ·ıe 1 j .. 'le

kil göndermediğiniz takdirde 

1 <. 

ceği davetiye yerine geçtn1..h. e

re ilan olunur. ı - 2136 

ANKARA BİRİNCİ STTL H 
HUKUK MAHKEl\1ES1NnE N: 

Sanatlar mektebi mu!J.a .. ele
cisi Cevadın kayın biraderi Ah
met Balanın Kösell kcyUnclen 
Türk oğlu Ahmcdin aleyhinize 
açtığı 30 liranın tahsiline dair a
lacak d .ıvasm1a: 

28.5.935 tarih saat 9.5 da 

Ankara birinci sulh hulcuk mah
kemesinde hulunmanıl ı~in ya• 
pılan ilanen tebliğat üzerın<." gel
mediğiniz ve bir vekil de gön
dermediğiniz için hakkınızda ve
rilen gıyap kararının adresinizin 
belli olmamasından d\)layı usu
lün 141 inci madesi mucibince i
lanen tebliğine karar verilmiştir. 
Muhakeme 24.6.935 saat 9,5 a mu
allaktır. Bu tarihte bulunmanız 

veya bir vekil göndermeniz aksi 
halde mahkemeye kabul olunmı
yacağ nız lüzumu ilan yolu ile 

bidirilir. 
1 - - 2151 

KİRALIK EV 

Yenişehir Selanik cadde
si 47 numaralı. birinci kat, 
parke döşeli geniş, be~ o<l.:ı, 
IJ,r hol garaj ve sair konfor, 
Hat maktuan 100 lira. Tele-
fon: 2767 (1228) 

1-2158 



Her tUrJfi ifl.erc eJverftli, y8bek ewaflı 

11et1ım Garvens teruı "' Baskülleri 
Ot...aill Si,Ja mütıkıe1i G A R V B Jf S buldllled 

Mikelaurik Wri' -~ url buldlller 
Her ne"li 8 tf THA N B baakülled 

Aratia hMldilleri, 

ii Han 

1 RllllllUlllllUUIUlllHIUl•I 
· fıa Bakanbiınd an : 

1LAM 
l - Ha~ ha8tahaafllli m--. ~ :5D biıı kilo 

koyun~-.• mfla ihalel!İ Settmiye aabd dtıa ko
misyoaımca 4 lıuiran 935 _.. ... ...-16 411 ~ 
tır. 

2 - İstekliler maline ccn ~-nen .... 
atten bir saat nel k~ venoil ••tıt. 
3- Abnacakethı t.Umlnhe.deli 2',809 ika 75kunıtmu· 

vakkat teminatı llOl liiadlr ....matlar ihaleh illtmt 
eveline kadar~~,.. ... yabintl§ olmalıdır. 

4 - Diğer ~ ntmıan teminat maJdnD. 
lan veya banka teminat mektRplan usulüne tevfikan tek· 
lif~ iç~,konulmqf olmalıdır. 
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Saçları 
Dökülenler 

KornoJeo Kaozuk 

Saç Ek~iri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Ko
mojen saçlarm köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle rtriyat ma
ğazalarında hulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK : 
.ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 
aıııaı•~.a.-.,.cc a~ 

·ı OfJf1&.111t·ıJt- 1:-.ıaul.ul l..e · ~ 
" vazım Amirliği Sntm ~ 

Alma Komi~ynnu 
han lan. 

İLAN 
253,000 kilo koywı eti 2 

haziran 1935 pazar gü
ne saat on beşte ka
palı zarf ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 116.380 lira
dır. Şartnamesi 582 kuruş 
mukabilinde alınabilir. İs
teklilerin 7069 lira ilk te
minat mektubu veya mak
buzlarile teklif mektub
larmı belli saatten bir saat 
cvel Tophanede satınalma 
komisyonuna vermeleri. 
(2556) 

167.000 kilo sığır eti 2 
haziran 935 pazar günü sa
at 15,30 da kapalı zartla alı
nacaktır. Tahmin bedeli 56 
780 liradır. Şartnamesi 284 
kuruş mukabilinde alınabi
lir. İsteklilerin 4089 lira 
ilk teminat mektubu ve
ya makbuzlarile tekliflerini 
betli saatten bir saat eve\ 
Tophanede satmalma ko
misyonuna vermeleri. 

le::~~: .. ·~~~:~.: ~.~:~;::·ı; 
tlanlun ' 

il 
~ 

lLAN 
Belediye su işleri için 38 

kalem demir malezme ~e sa· 
ire eksiltme yöndemiyle ek
siltmeye konmuştur. Bunla
rın oranlanmış tüm tutarı 
540 lira ve muvakkat temi
natı 70 lira 50 kuruştur. İs
tekliler şartnamesini itfai
ye meydanında belediye su 
işleri levazımında gıörebilir

ler. Eksiltme 1. 6. 935 cu
martesi günü saat 15 te İt
faiye meydanında belediye 
su işleri artırma ve eksilt
me ve ihale komisyonunda 
olacaktır. (1159) 1 - 2045 

Fransızca ders 
."ransız bayan muktedir mu

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

Çabuk öğrenmek veya fran
aızca ilerlemek istiyenler müra
taat ediniz: 

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

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

1-2058 
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Satılık: arsalaı· ;;; - -= -- -- -= Yenişehirde, Havuzbaşında, Milli Müdafaa cad- = - -:::: desi üzerinde ev ve apartman yapılabilecek büyük, := - -:= küçük arsalar satılıktır. Talip olanların (2395) nu - = 
§ maraya telefon etmeleri rica olunur. = 
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U y A N 1 S Serveti fünun 
• yerine çıkar 

44 senedir dunnadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A K B A Ki
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

Sümer Bank Umumi 
l\tlüdi r1üğünde.n: 

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

a) Fabrikayı şoseye bağlamak üzere iltisak yolu 
mşası, 

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

hendek hafriyatı işleri vahid fiat esasiyle eksiltmeye çı· 
karılmıştır. 

2 - Bu işe ait ek:;iltme evrakt şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Fenni şartameler , 
d) Vahid fiat ve keşif ccdvelleri 
e) Projeler 

lstiyenler bti evrakı Sümer Bank inşaat servisinde gö· 
rebilirler ve 120 kuruş mukabilinde Ankara şubesinden 
veya İzmit fabrikası müdürlüğünden alabilirler. 

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

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

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

6 - Teklif mektublannm ,rukarda yazılı saatten bir 
saat evetine kadar banka umınni müdürlüğüne verilmesi, 
posta ile gönderilen mektublaNn da nihayet muayyen 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarf m kanuni şekilde 
kapatılması lazımdır. . 1 - 2046 

İzmir Memleket Hastanesi 
Ba tahipliWndeıı: 

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 
İstanbulda sağlık müdürlüklerine müracaatları. 

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

4 - İsteklilerden iştirak edecekler bir zarf derununda 
teminat mektubu veya makbuzu bir zarf içind& 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 
yazılması. 

5 - Eksiltme işi günü olan 2 haziran 935 pazar günü 
saat 9 dan 12 ye kadar İzmir vilayet encümenine müraca-

-'Postahane cadesi - Anka· 
ra Çeşme c;ıkmaz sokak No. 8 -

1 - 2118 ' atları. (1130) 1 - 1987 

İstanlml Liseler Sabnalma Komisyonundanı 
Galatasaray Lisesi Haydarpaşa Lisesi 

Cinai Tahmin Ar. 
fiatı 

Dağlıç eti 50 K. 28000 
Kuzu eti 50 ,, 4000 

Çok ilk teminat 
L. K. 

35000 
7000 

Ar. 

3000 
2500 

Çok 

35000 
3000 

llk teminat 
L. K. 

$ıığır eti 35 " 3500 5000 1706, 25 2000 2500 1490, 63 

Galatasaray ve Haydarpaıa liseleri panaiyonlarmın mayıs 936 sonuna kadar yukarcıa 
yazılı et ihtiyacı her iki mektebin ihtiyacı ayrı ayrı ,artnamelerle kapalı zarf ıuretile 

eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme lstanbul maarif müdüriyetinde liseler muhasebeciliğinde toplanan komi .. 

yonda yapılacaktır. 
Eksiltme 5. 6. 935 çartamba günü ıaat 15 le yapılacaktır. 

Bu işe girecekler 935 yılı ticaret odası vesikalariyle birlikte 2490 aaydı kanunda yasılı 
şartlar içinde kapalı zarf belli saatten bir saat evel makbuz mukabilinde komiayon bq
kanlığma verilmiş veya gönderilmiş olacaktır. Bu bir saatten evelden sonra verilen veya 
gönderilecek mektublar kabul edilmiyecektir. 

Kapalı zarf mektublarma kanununda yazılı olduğu üzere ilk teminat nakid makbuzu 
veya Bank teminat mektublariyle diğer veıaiki koymaları lazımdır. Bu ite ait .. rtna
meleri görmek veya almak üzere komisyon yazganlığına müracaatları ve belli eaatten 
evel teminatlarını muhasebe nznesine yatırmaları ilan olunur. (2707) 1 - 1989 

Ankara Vilayeti Defteı·darlığıııdaıı: 
lsmi Adresi Vergisi İhbarname lp sem~•i 

No. 
Manisalı Aıi Sı..1Juhan 13.13 14/ 13 Müteahhit 1031 
Gdayin 1 stasyon caddesl 4 94 141 ll .. • " M. Hilmi M. Niyazi Anafartalar 73 04 14 /47 ,,, • .. 
Fiş Vekirol Bendderesi boyacı 

sokak 236 18 14ı 9 
" • .. 

Şahap Vattarin 01.ıhalle3i 204 48 14/ 31 .. • • 
Kömürcü İsmail Samanpazan Attarbaşı 

hanı 32 78 14/ 17 
" .. • 

Zeki Tabakhane Hacıbaba 
apartmanı 14 11 16 34 .. " .. 

Beypazarı ı terzi Nazif Kurşunlu cami 
karşısınca 29 98 14/ 10 ,, .. .. 

Bahaddin Türk makina yurdu 268 80 16/ 21 .. .. .. 
Emin Sait Himayei etfal 

apartmanı 15 72 16/ 40 ,. .. .. 
Doktor Mahmut Celal Meçhul 42 00 16/ 51 Mükrls ,. 
Necib Behiç Nilafer C. Mazhar 

Müfit A. 3166 36 16/ 29 Müteahhit .. 
Diş tabibi Zühtü Halim Anafartalar C. 91 89 13/ 23 diş tabibi N 

Adı yukarda yazılı kazanç vergisi mükelleflerinin namı na Yeğenbey ıubeaince 1931 
senesi için tarhedilen vergi kendilerinin ticari ve zati yuv aları aranmış ise de buluna.
drğmdan tebliğ edilememiştir tebliğ yerine kaim olmak üze re keyfiyet ilan olunur. 

(1120) 1-2129 

Gaziantep C. l\'Iüddei 
Unıumiliğinden : 

935 senesi haziranın birinci gününden başhyarak 936 
senesi mayıs nihayetine kadar Gaziantep ceza evinin bir 
senelikve 345000 kilo ekmeği kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Her mahkum ve mevkufa 960 gram he
sabiyle pide olarak verilecek ve halis buğday unundan o

lup çarşıdaki emsalinden geri kalmıyacaktır. Tahminen 
olunan bedel 22950 liradır. İsteklilerin Gaziantep C. M. 
U. liğine müracaatla bedelsiz olarak şartnameyi oradan 
almaları lazımdır. Eksiltme 935 senesi haziranının ikinci 
pazar gününde ve saat 15 de Müddei U.lik dairesinde açı
lacaktır. Muvakkat teminat miktarı 1751 liradır. Teklif 
mektuplarının eksiltmenin açılacağı iki haizran gününün 
saat 14 düne kadar getrilmiş veya gönderilmiş olması şart-
tır: (1146) 1-2010 

İmar Müdürlüğünden: 
Kimden istimlak 

edildiği Mahallesi 
Bay Ali Rıza Yeğen bey 

,, Ali Yenice 
,, Bürhanettin Yeğen bey 

Yukarda kaydı çıkarılan 
ran. 935 perşembe günü saat 
lacağmdan taliplerin İmar 
müracaattan. (1186) 

Muhammen bedel 
Sokağı Ada parsel lira ku. 
Bahriye 192 2 150 00 
Namazgah 211 4 150 00 
Bahriye 197 11 10 00 
hanelerin enkaz1an 6. Hazi
on beşde bilmüzayede satı
Müdürlüğündeki komisyona 

1-2090 

ı• 

Doktor 
Ali Maruf Vnver 

DERİ, F1RENG1 VB 
BELSOôUKLUOU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi baım& 
Altıntaş sokak No: 5 

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

Satılık ev ve arsa 
Y enişehirde Mimar Ke-

mal mektebi civarında 8 e>-

dah bir ev ile paşalar tep. 
sinde bir arsa satılıktır. 2291 
telefona müracaat. 1-212~ 

- -- •'-" 
lmtiyu sahibi vt Saıınu 

harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyah idare eden 
Yazı İtleri MUdUrU Naeuhl 
BAYDAR 

Çankırı caddtsi civarında 
Ulııı Baıımıvind• basılmış· 

t.r. 

1 i SİNEMALAR 1 
1 YENi 

BU GECE 

Madam Butterfly filminın unutulmaz 

iki aşık çifti 

SİLVİA SİDNEY - GARRY GRANT 

Fransızca sözlü 

OTUZ GÜN PRENSES .. filminde 

BUGÜN BU GECE 

Mevsimin en hissi filmi 

Bitmeyen istıraıl 
Doris Kenyon -

Walter Conolly 
.. ..,.,~ıı:.-........................ 1111 ...................................................................................................... .. 

Yeni Kütahya Pazarı kendi kirecini satar. Ve büyül{ taahhütlere girişir. Seyyar satış memuru yoktur. 
Telefon - 3820 1-2135 


