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Giindelik 

SOYSAL ÖZGENLIK 

Özgenlik sorumu devlet yqa-
1'tının ana itlerinden biridir. Bu 
IOııunun çok kere gerek devlet ye 
terek yurddqlar tarafmdan eyi
~ ~nlaıılmaması yüzünden bayii 
Rürultüler çıkmq ve kavgalar ol • 
!Dtııtur. Halbuki iyi yurddqlığm 
~k ıerekenlerinden biri ve belki 

Aydın demiryollarını 
dün satın aldık 

1 Mayıs 
Moskovadaki 

şenlikler 

Kronik 

Toprak 
Uluklar boyu bir p/tlikten w• 

fİyoruz. Dal, orman, ırınak, bir· 
""' bin kifililı tiyatro ülıeletlen 
ile ilri feltir )llltuı, iter yanda, .. 
iri ve lıöklü bir ba,,.,.Jırlıfuı asan 
aırlarJan artayan izleri ile, ,... 
raine sapanla Jolaııuanu, A a. 
ya t'la ıeı verecelı olan bir tiiref. 
genliğin imaçlannı g6rliyoras. 
Yalnız üç ıey eluik: in.,,., Aa,. 
van ve ekin! 

Ekonomi ve Finansımızda Önemli Bir Hadise. MoskoYa, 1 (A.A.) - Royter 
ajansı bildirmeninden: 

e baıhcası özgenlik anlammm 
99 özgenlik ıınırlarının kutkusuz 
0!~ak anlqdmasıdır. Soıyete ile 
~fı, d~vlet ile yurddq araımda • 
. . ıeçun ancak bu anlayıp göre 
IJt veya kötü bir biçim alır. 

Aydın demiryollarmm sabn a
lınması etrafmda Baymdırbk Ba
kanlıiı ile ıirket delegesi arasında 
dört aydan beri ıüren konuımalar 
(müzakere) aonuçlanmıf, karar· 
l"'tmlan eaaalar Bakanlar Kuru· 

den baılıyarak teslim alınacak Ye 
devlete geçmit bulunacaktır. Yol 
yüzde yedi buçuk ürem (faiz) ile 
ödenmek üzere t.825.840 ' İngiliz 
liruma sabn almmıtbr· Bu aözba
ğı (mukaYele) salt devletin t«ef 
ve yalımına (itibar) dayanan ve 
inancaaız (teminat) olarak yapıl-

Sabahleyin, 1 mayu büyük süel 
gösteriılerinin yapılması ıll'Um· 
da, kızıl alanda her sınıftan 660 
tayyare uçuılar yapmıtlardır. 

Stalin, etrafı yüksek aoyYet it
yarlariyle çevrilmit oldufu halde 
Lenin'in kabn önünde ayakta du 
ruyordu. Alanda ııralanmq olan 
ıeçil:nit alaylar Stalin'in önünden 
geçtiler. 

Yukan İltepte hrnaklariyle h
ya d qen lam poturlu lıöylilerl, 
tarla.ızlılrtan, nehir lıaynalılann
daki ormanlan kemiren g~ 
lcri, 1o,..a1ı.u1ı1ı ylbıilnJen, 6a 
layılanl11 yaillflllqİp prİ Jö,,.. 
atla türlılerini diifiiniiyoram. 

Özgenliğin felıefeıini yapacak 
~::_iiliz. Bu ıorum çevreıinde ıim
""9e kadar aöylenmemif .c;z, orta
)~ .•~lmamıt düıünce kalmamq 
ıtbıdır. Yalmz tarihin giditinc 
~akarak diyebiliriz ki, aoıyete ya· 
f&Jıtı yükseldikçe inaanlarm ona 
bağlılığı da daha çoğalmaktadır. 
Bağların coğalmaaı, özgenlik ıı · 
narlarını daralt1r. Fakat bu kiti • 
lerin zar.uına olan bir teY degıl · 
d~r. Kiti özgenliğinden kaybetti • 
iıni ao~yetenin ve devletin kendi· 
ile kau.nJndığı daha çok ıeyler 

mıt ilk aözbağı olmak bakımm
dan, yeni Türkiye'nin finanı (ma-
liye) tarihinde kutlu bir hadisedir. 

Devlet demiryollan ağına gire· 
cek olan bu yolun, yurdumuzun 
en bereketli kısımlanndan geçme
si bakımından bu yıl içinde öteki 
demiryollar ile beraber halkımı
zın ve yurdumuzun ekonomi ve 
tecim deki (ticaret) büyük hare· 
kellerine daha ziyade yardım et· 
mit olacağı şüphesizdir. 

Motörlqmıı silahlar, tanklarla 
temsil edilmiıti. Bu tanklardan i
kisi, seyredenlerin hayret t'e heye
canı araımda saatte 50 mil süratle 
alanı devretmiılerdir. 

Reichstag yangını dolayısiyle İı· 
mi geçen Dimitrof, Lenin'in kahrı 
yanında, onurlu bir yerde duru· 
yordu ve ağır hasta olduğu hak
kındaki sözleri yalanlamıt oluyor· 
du. 

Yolun sonuna doğra, Jilı bir 4«1 
parçaaını Gfl)'Oru%. Tepede bir iJ,i 
ev var: Bu lıöylüler .. rt ütünJelıi 
ağaçlan keımifler, kanalı san 
toprak üıtünde mı11r yelİflİrmef• 
çal11ıyorlar. Daha GfGiu/a, Jenü 
kenannda, bir lıum lıümainJen 
duman çılııyor: Bir liirii topraJı.q 
köylüler de, oraJa, Mıara yolla· 
mak için mangal lıömiirli yalanal. 
taJırlar. 
ArlıaJa neltirler bora akıyor, 

topralı, İflemezlilı yiiziinden luı
buk tutuyor I 

ile karşılar. Onun için ıtıklı yurd
daş bunu bilerek, kanunlann ite 
karışmasına meydan vermeden 
bile ÖZifE"cıliğine kendi kendine 
dizgin vurmaktan kaçınmaz. 
Geri kalmıt ıoayetelerde kiti da

ha çok özgendir. Devlet ile kendi 
arasındaki bağlar azdır. Özgen
J;ği bu bağlar ile sıyasal alanda az 
Çok ımulanmıt olsa bile yurddat-

Bayındırlık bakanr .a. Ali Çetinkaya 

lunca kabul olunarak dün yeni ba · ı 
kanlık kurağının tören salonunda, 
Bayındırlık Bakanı B. Ali Çetin
kaya ile Mr. Adin tarafından İm· 
alanmııtır. 
Aydın demiryolu 1 haziran 1935 

Bayındırlık alanında her gün 
haıarılmakta olan birçok önemli 
i§ler yanında devletin ekonomisi
ne faydalı olduğu kadar, ııyasal 
ıerefini de yükselten bu yeni ba
ıarıktan dolayı cumurluk hükiime
tini ve Bayındırlık Bakanlığım 
kutlamayı ulusal bir borç biliriz. 

Hiilulmetin Kamutaya verdiği İ§ 
Jwnunu projesi 4 üncü 

•ayıf amızdadrr. 

B. Hi tlerin bir söylevi 
Berlin, 1 (A.A.) - Oranların 

tersine olarak boğazından rahatsız 
olan B. Hitler, saat 8.35 de 1 ma
yıs bayramının baılangıcında ha
zır bulunmut ve boğuk bir sesle 
7 dakika kadar ıöz ıöylemittir. 
Kendisi demiştir ki: 
"- Büyük bir devrenin deneci

ni yapıyorsunuz. Bu devre Alman· 
yanın yeniden doiutudur •e bu 

( Son•ı 6 ncı sayı/ada) 

Yanımdakiler, reçtifimü yeri• 
rin, eaki zamanlarJa, Jüzme tapu
larla, bir adama nam maledilmif 
olduğunu anlatıyorlar. Bir yanda 
toprakaı~ köylü, bir yanda batı 
bot ltalıl lltüi Je ort"fOI ant/ .. 

(Lut/en sayı/ayı çwiriniz) 
(Sonu 4 üncü sayı/ada) 

u ... manlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. 39 
Tefehhüm = Anlama 
lcfclı.kür = Düşünmek = (Fr.) Reflexion 

l'eferruat = Ayrıntılar = (Fr.) Details 
l'ef .. erruç (Bak: Tenezzüh) 
leferrüd etmek = 1 ekletınek. tek olmak, birin • 

c:ileırnek = ( Fr.) Se dıstinguer 
~eferrüı etmek = J. Sezinlemek. 2. (Bak: feraset) 

ehasaür etmek = Göresimek, özlemek 

l' efeısub etmek = Bozulmak, çürümek, kokmak =
( Fr.) Sc corromprc 

lef ···ı e u etmek = Uğursamak, fal açmak = (Fr.) 

l' Augurer, preaager 
~ = Üstünlük 

~-tev.u1r etmek = Oıtolmak 
efbvüh = Dil uzatım 

l'efevvüh etmek = Ajza almak, aiız boaD&k = 
fFr.) Profercr 

'tefrik = Ayınna 
~ efrilc etmek = Ayırmak 
l' efı.~ka (Bak: fesad) 

efı.ıt etmek = Döşemek = (Fr.) Meubler 
°tef . 
"" •ır == Yora = (Fr.) Commentaire 
lef • 

•ır etmek = Yormak, yoramak = (Fr.) Com· 
men ter 

left• 
l •ı etmek = Teftiş etmek = (Fr.) lnspecter 

egafül etmek = Anlamazlıktan gelmek, •nlamaz 

"" RÖrünmek = (Fr.) Feindre de ne pas comprendre 
•eha ·· ) cum etmek = Üşüşmek, toplaşmak = (Fr. 

Assaillir 
lehat"f u == Uyuşmazlık 
"tetıa "k k l rru etmek = Kırruldaıı.ıak, harekete gelme 
elı.ısun etmek = Sığınmak. puılanmak, kapan · 

l' 
tnak =a (Fr.) Se rcfugier 

eha · ( ..,, tı Bak: haşyet, ihtiraz) = Sakınma 
•ehaş .. d l' e . şu etmek Birikmek. yığılmak 
"" heır etmek Cö" •• k •eh = çurme 

did H"'tl .. d v (F ) M "" - o em, goz agı = r. enace 
•ehd· • ıd etrnek - Hötlemek, yumdurmak = (Fr.) 
l' Menacer 

ehevv·· ur ebnck = Kızmak, köpürmek, hiddet et-
inde - (F , 't~ - r.) S emporter 
~ YYÜç etmek = Heyecan .. nmak 
... ~:::Bot 
e~ = Hazırlamak 

fehlike = Tehlüke (T. Kö.) 
Tehvin etmek = Kolaylaıtınnak. hafifletmek -

(Fr.) Faciliter, allcger 
Tehyic etmek = Heyecanlandırmak 
Tehzib etmek = Düzeltmek, temizlemek - (Fr.) 

Edifier 
Tehziz etmek -:d Titretmek 
Tekabül etmek = Karıılık olmak, karıdaımak. kar· 

şılamak 
Tekalif = Vergiler = (Fr.) lmpôts 
Tekimül = Evrim = (Fr.) Evolution 
Tekimül etmek = Evrinmek = (Fr.) Evoluer 

Tekapu (Bak: Tezellül, tabasbus) 
Tekaıüf etmek (Bak: Kesafet) = Sıklaımak, top-

lanmak = (Fr.) S'cpaissir 
Tekasül -: Üiemne, gevıcklik, erinme = (Fr.) Ne-

gligence. manque de soin 
Tekasül göstermek = Oıenmck. erinmek 
Tckatu etmek = Çapraşmak, keaiımek - (Fr.) Se 

croiser, se couper 
Tekatu noktaıı = Çatak 

ontrc 

(Fr.) Point de rene. 

Mütekatı -: Çapraşık, çatııık 
Tcknüd etmek (Bnk: Mütekaid) = Em kliye ayır· 

k (Fr.) Mettre en retraite 
ma ı l'k k 

Tckaüc1 maaşı (Bak: Mütekaid) -= Eme:.c • 'eme -

li ayl [:t 
T ckaüd olmak = Emekliye ayrılmak 
T• knvvüs etm~k = Kavi:denmek 
·r k .. d etmek = Kayıtlıınmak e ayyu . . b wl mak 
T k 

.. h etmek irinlenmek, ırın ag a 
e ayyu ak, 1 k -

Tc~dir etmek = Çıkıımak azarl11m pay ama -

(Fr.) Faire des reproches, reprimander 

Tekeffül etmek = Kefil olmak, üstüne almak 

Tekellüf = Yapıntı, gösterif, özeniş 
Tekemmül etmek == Erginleşmek, yetkinleşmek, 

tamla~mak, lükdlenmek 
f ck"rrÜr etm~k Tekrarlanmak, tckrerunek 

(Fr.) s~ repetcr 
Tekesı:ür etnıck = Artmak, ço~almak = (Fı. ı 

S'augmenter 
ı f'kcv,·ün etmek = Olmak, oluımak, var olmak 

Teklif etmek (Bak: Tekellüf) = 1 - Onergemek, 
2 • One sürmek, 3 • yüklemek, 4 - ileri sürmek 

Teklifsiz = içli dışlı = (F.r.) Familier 
Tckliı etmek = Kireçleıtirmek 
Tekmil etmek = Tamamlamak, tükellemek, bitir-

mek = (Fr.) Achever, finir 
Tekrar = Tekrar (T. Kö.) 
Tekrim etmek = Yüceltmek 
Teksif etmek = Sıklaıtınnak, koyulaıtırmak, top

lamak 
Teksir etmek = Çoğaltmak 
T ckvin etmek = Var etmek, yaratmak, kılmak = 

(Fr.) Creer 
Tekzib etmek = Yalanlamak = (F.r.) DEmentir 
Teliffuz = Lifza 
Telaffuz etmek = Söylemek, lifzamak = (Fr.) 

Prononcer 
Telaki etmüc =- Buluımak. kavuşmak 

Telakki = Anlayıı 
Telakki etmek = Almak, saymak 
IIusnü telakki etmek = iyiye almak 

Sui telökki = Kötüye almak 
Telaş = Telaı (T. Kö.) = (Fr.) Hatc, cmprcssc· 

mcnt 
fe!atuın - Ça'kanb = (Fr.) Ondulatioı 

Tclatum etmek = Çalkımm. k, dalgalanm k 
Tclebbtis etmek - Giyinmek = (Fr.) Sc vctir, 

s'h, biler 
Telef etmek - Oldürıne1- yoketmek, bitirmek = 

(Fr.) Tu r, dilapider, :ıne;ıntır 

Telehhüf t-tmek - 1 • (B1k: Teessür. iztırab), 
2. Yanmak, yanıp yakılmak= (Fr.) 

Sc lamenter 

Televvün = Alacalık (Fr.) Versatilite, incons-

tance 

Televvün etmek Alacalanmak 

Müteievvin = Alaca, dönek - (Fr.) Versatile, in
cons a~t 

Teleyyün ,.- Yumuşam sulanma = (Fr.) Amol • 

lissement 
1 eJezzüz etmek = Tadalmak, t.ıdlanmak = (Fr.) 

GoCıtcr, se delecter 
Telgraf = Telgraf 

kılınmak 

T.-kid = Pekit 
fckid etmek = Pekitmek, tazelemek 
T elılif - O.erse = (Fr.) Preposltioa 

1 
Poıta vo telgraf = Po.ta ve telanf ve teleloa (P. 

T.T.J 
Telh =Acı 

Telhiı etmek (Bak: Hülba etmek) 

Telif etmek = Bağdamak = (Fı-.) Condller 
Telifibeyo etmek = Arabulmak = (Fr.) Reconc:ı.. 

lier 

Telih (Bak: Mabud) = Tannlaıtınna = (Fı'.) 1)6-

ification 
Telih etmek (Bak: Mabud) = Tanneamalı • (Fr.) 

DCifier 
Tel'in etmek = llemek = (F.r.) Maudin 
Telkih etmek = Atdamak = (Fr.) lnoculer, vac-

cincr 

Telkin = Oydam = (Fr.) Suggestion 

Telkin etmek = Oydamak = (Fr.) Sugg&er 
Tellal = Çağırtmaç = (Fr.) Courtier, crleur pati-

lic 
Telmih etmek (Bak: ima etmek) • (~.) LaJaer l 

entendre, faire un alluaion 
Telvin etmek = Boyamak = (Fr.) CoJoıeı, coJo. 

rier 
Telvis etmek = Kirletmek = (Fr.) Salll' 
TemRdi etmek - Uzamak, aünnek -= (Fr.) Se 

prolonger, durer 
Temaı - Değet 

Temns f'lmek = Dokunmak, değmek= (Fr.) To&1· 

chcr 
Temasta bulunmak = Değette bulunmak = (Fr.) 

Etre en contact 
Temaşa = Seyir = (Fr.) Contcmpler 

Temayiil -= 1 - Eilim (mey, meyelan) 2. Eiginlik 

=- (Jö'r.) lnctination. pcnchant 

Temayül etmek = Eyilmelc. eğinmek, yatmak :::ıı 
(Fr.) S'incliner. ae penchcr 

Temayüz etmek = Seçkilenmek, kendini ıöıtermek 

= (Fr.) Se distinguer 

Temd"d etmek - Uzatmak = (Fr.) Prolonger 
Tem kkün etmek - Yerle~mek - (Fr.) S'ctabllr, 

sc fi>~er 
Yaltnl<lunm k, yüze gülmek ::ıı Tllnellilk ctm k 

(Fr.) Fi tter 
Temenni etınck Dilem k umunmak -= (Fr.) 

' 
Souhaiter 

Temerküz etmek = Merkezleımek ::: (Fr.) Se con 

centrer 

Temerrüd = Direnç = (Fr.) Entctement 
Temerriid etmek = Du..mek = (Fr.) S'entiter 

Mia.aııenid = ~ ..._.. 



SAYIFA 2 

Deniz lisesinden yeni 
çıkanlar. j ç D 

Esnaf birleşitleri bir fe -
derasyona bağlanacak 

ULUS 

u y u 
Sübakanımız İstanbulda 

İstanbul, 1 (Telefon) - Sü ba
kanı Kazını Özalp Ankaradan gel-
di. • 

K L A R 
Bükreş Elçimiz hareket 

• 
ettı. 

Istanbul, 1 (Telefon) - Bük
reş elçimiz Hamdullah Suphi Bük
reşe gitti. 

Ankara baroswı<la 
Ankara barosu dün topla~ 

mıştır. Baroda avukat ücretleri ile 
komonikasyon ücreti hakkında te~· 
kil edilmiş olan komisyonun karar· 
laştırdığı tarife üzerinde konuşul· 
muş ve tarifenin avukatlar tara• 
f ından gözden geçirilmesi ve on• 
dan sonra tarife üzerinde asıl ko
nuşmanın yapılması için toplantı 
pazartesi gününe bırakılmıştır. 

İstanbul, 1 (Telefon) - Bu 11> 
ne deniz lisesindeil çıkarak do
nanmaya geçen kır~t talebenin bu
gün Heybeli deniz mektebinde 
törenle diplomaları verılmiştir. 

Törende donanma komutanı Ami
ral Şükrü, Hamidiye gemisi ko
mutanı yarbay Seyfeddin ve çağı
nklar bulunmuşlardır. Törene er
kinlik marşiyle başlanmış, yeni çı
kanlann kılıçları takılarak Amiral 
Şükrü tarafmdan diplomaları ve
rilmiştır. Amiral Şükrü bir söylev 
vererek yeni ödevlerinde genç 
denizcilerimize başanklar dile
miştir. Bundan sonra yeni çıkan
lar arkadaşlarının alkışları arasın
da filikalara binerek Hamidiye ge
misine geçmişlerdir. Bunun arka
sından dört ay sonra subay çıka
cak olan deniz harb mektebinin 
37 talebesi tarafından yaptırılarak 
mektebe armağan edilen Amiral 
Hayreddin Barbarosun büstü tö
ren le açılmıştır. 

İstanbul, 1 (Telefon) - Esnaf 
birleşitlerinin bir federasyona bağ
lanması hakkında ekonomi bakan
lığınca araştırmalar yapılmakta
du. Bakanlık bu işin en iyi ve ek
siksizce yapılabilmesi için ilgili
lerden hır takım şeyler sormuştur. 
Tecim odası da araştırmalar yap
maktadır. 

İstanbul Şehir 
Tiyatrosu oyunları. 

İstanbul şehir tiyatrosu artic;t
leri dün akşam ilk temsillerini ver
mişler, Seniha Bedri tarafından 
diJimizeçevrilen Madam San-J~n 
kumedisini başankla oynamışhr 
du. B uakşam da trup Halkevinde 
Müsahip zade Celalin son izeri o 
fan "Balaban ağa,, adlı yerli ko
mediyi o'ymyacaklardır. 

Romanyalı gezmenler 
gittiler. 

Dış Bakannnrz Bükreşe 
gidecek 

Dış Bakam B. Tevfik Rüştü A~ 
ras Bükreş'te toplanacak Balkan 
Konseyinde bulunmak üzere önü• 
müzdeki cumartesi veya pazar gÜ• 
nü fehrimizden hareket edecektir. 

Ucuz vapur biletleri 
İstanbul, 1 (Telefon) - Deniz 

yollarının satışa çıkardığı yemek
li ucuz biletlerle seferlere bugün 
bRşlandı. Çok sürüm vardır. 

Tarkiye tiftik cemiyetinde se~inı 

Fransız gemileri geliyor Resim sergisi 

htanbul, 1 (Telefon) - Şeh
rimize gelmiş romanyalı gazeteci
lerle talebeler ve beş yüz kişilik 

romanyalı gezmen grupu bugün 
gitti. Halkevi ve talebe birliği ta~ 
rafından uğurlandılar. Romanya
lılar vapur kalkarken erkinlik 
marşımızı söylediler. 

Türkiye tiftik cemiyeti genel çev· 
rir!\ kurc.lu dün toplanmış ve çevrim kU• 
r<.Jtu seçimini yapmıştır. Başkan orun• 
hklığına Maraş saylavı Ba.y Nuri vo 
Çoı·um saylavı Bay Ali Rıza, umum! 
kri6pliğe Çan1tm say lavı Bay Rifat, mU• 

h-::s1pliğe eski Ankara saylavı Bay İh· 
s--.c. ve üyeliklere de Yozgad saylavı B, 
ı 'lıı.eı, Çölme oğh! Bay Rifat, tiftikçi 
Bay Rmı seçilmşilerdir. 

Muhabir ve Muharrirlere. 

İstanbul, 1 (Telefon) ~-Bu a
yın otuzunda fransız hükumetinin 
Jandark mekteb gemisiyle diğer 
iki harb gemisi limanımıza gele
rek dört gün kalacaktır. 

Müstakil ressamlar bırıeşiti 
bı:ı~kanı değerli artistlerimizden 
Bay Hamid Görel Ankarada ken
eli izerlerinden bir sergi hazrıla

m:riıtr. Artistin 70 kadar küçük ve 
bi!~1ük yağlı boya tablosundan mü
ı e'<kep olan bu sergi cuma günü 
.soat 14.30 da sergi evinde açıla· 
C'-!ktır. 

Habeş Elçisi bugün 
geliyor 

Türk - fransız yargıç hakyerinde 

Düzeltme 

Matbuat Umum Müdürlüğün
den: 25 Mayıs'ta Ankara'da top
lanacak Matbuat kongresi için, 
Ankara' da bilfiil muhabirlik ya
pan gazetecilerle gene Ankara' da 
serbest muharrirlik yapanlar birer 
mümessil seçeceklerdir. 

lntihab için zaman olarak, Ma
yısın on birinci cumartesi günü sa
at beş tesbit edilmiştir. Gazeteci 
ve muhabir arkadasların bu vakit· 
"ULUS,, gazetesi Yazı işleri salo
nt ?"\da hazır bulunmaları rica olu
nur. 

İstanbul, 1 (Telefon) - Türk 
- fransız muhtelit yargıç hakyeri 
b-.. gün Periye bankası hamilleri
nın Maliye Bakanlığı ile İstanbul 
şrırbaylığma karşı açtığı dilevi 
gözden geçirmiştir. Bu dilevde 
banka hamilleri davadan vazgeç
tıklerini resmen bildirdiklerinden 
hakyeri bu durumu teşçil etmiştir. 
Bilindiği üzere, bu iş üzerinde uz
laşılmıştı. 

Sovyet artistleri gittiler 
Moskova, büyük akademisi dev

let tiyatrosu artistleri dün öğle 
treniyle lzmir'e gitmişlerdir. 

İstanbul, 1 (Telefon) - Habe 
Ş,i&tamn Türkiye C'Umuriyetine ilk 
defa olarak gönderdiği elçi B. 
Markos bu akşamki trenle Anka
rc4y a gitti. HükU.nıetimiz de yakın
da Adisababada bir elçilik kura
caktrr. 

Çanakkaleye gelen 
A vusturalyalılar 

Dünkü parti grupu bildiriğin· 

de, ikinci kısmın 6 ıncı satırında 
''ek•:ı dağıtılmadığı,, "niçin dağı
tılmadığı,, ve 17 nci satırında da 
"tertibi ve tatbiki,, "takibi ve 
tatbiki,, olacaktı, düzeltiriz. 

Açıl~ teşekkür 
rıdır; cumuriyet bize ikisinin de 
acısını unutturacaktır. Yunanistan seçimi 

Dost memleketin büyük artist
leri durakta Dı§ ve Kültür bakan
ları özel kalem direktörleri, basın 
genel direktörü ve Halkevleri ve 
Ankara Halkevi başkanları, sovyet 
büyük elçisi ve elçilik ileri gelen
leri ve birçok dostları tarafından 
uğurlanmış ve Bayanlara Başba
kan ismet İnönü, basın genel di. 
rektörü ve halkevi adlarına çiçek
ler verilmiştir. Basın genel direk· 
törü ayrıca artistlere Ankara'nm 
birer albümünü armağan etmiştir. 

İstanbul, l (Telefon) - Çanak
kale har-hinde ölen avusturalya
hlann ardalanndan ve yakınların
dan birçoktan Çanakkaleye gel
mişler ve Gelibolu yarım adasına 
geçerek ölülerin kabirlerini ziya
ret etmişler ve çelenkler bırakmış~ 
lardrr. Çanak.kalede kaldıktan 3 
gün içinde Tnıa yıkılarını da gez
mişlerdir. 

Ebediyen kaybettiğimiz enı~ 
tem Halim Kütükçüoğlunun ölü .. 
mü münasebetile kederl~rimizi 
paylaşan dostlarımıza sonsaL t& 
şekkür ve saygılarımın iletilmesi· 
ne muhterem gazetenizin ta\ assu
tunu dilerim. 

DÜZELTME 
Dünkü tenkidler yazısınm 8 in

ci misalinde "düıüncelerimiz,, sö
zü fazladır. 

Dördüncü misalde (kar§ıyım) 
sözü (karşmmı) olacaktır. 

İstanbul, 1 (Telefon) - Ati· 
nadan bildiriliyor: Yarınki Bakan
lar kurulunda seçimin hazirannı : · 
k;sine brrakılmasma ve örfi idare 
nin de pazartesi günü k:.ıldmlma 
sma karar verilecektir. 

1 emcssuk etmek = Tutunmak, yapışmak c::a (Fr.) 
Se referer a ... 

Temessül etmek = Benzeşmek, sinmek = (Fr.) 
S'assimiler 

T emettu = KazanÇy kar = (Fr.) Profit, gain 
Temevvüç etmek = Dalgalanmak= (Fr.) Onduler 
Temeyyu etmek = Suyumak, sulaıımak = (Fr.) 

Se liquefier 
Temeyyüz etmek (Bak: Temayüz) 
Temhir etmek = Mühürlemek = (Fr.) Sceller, 

cacheter 
Teminat = inanca = (Fr.) Garantie 
Teminat akçası = Tutak = (Fr.) Cautionnement, 

garantie 
'Femin etmek = lnançlamak, inan vermek, sağla 

mak, elde etmek = (Fr.) Assurer, garantir 
Temkin = Ağır başlılık = (Fr.) Dignite 

Temkinli = Ağırbaşlı 

Temrin = Yumuş = (Fr.) Exercice 

Temyiz = Ayırd = (Fr.) Distinction 
Temyiz etmek = Ayırdetmek, ayırt1amak, seçmek 

= (Fr.) Dinstinguer 
Mahkemei temyiz = Yargutay = (Fr) Cour de 

cassation 
Divanı temyizi askeri = Süel Yargutay 
Divanı muhasebat = Sağışkur = (Fr.) Cour des 

ccmptes 
Tenakus etmek = Azalmak, eksilmelr 
Tenakuz = Tutmazlık 
Tenasuh = Tondeğişimi = (Fr.) Metempsychose 
Tenasüh = Uygu, yak·şık, nisbetleşme = (Fr.) 

Conavenance, proprortion 
Tenasül = Dölerme = (Fr.) Procreation, genera· 

ti on 
·fenazur (Bak: Mütenazır) -= Uyka = (Fr.) 

Symetrie 
Tenbih etmek = 1 - Uyarmak, uyandumak, 2 · 

(Bak: İhtar) 
Tendürüst = Sağlam = (Fr.) Robuste 
Tenebbüt etmek = Bitmek, çimlenmek = (Fr.) Ve. 

geter, pousser 
Teneffür etmek= iğrenmek, soğumak 
Tel'effüs etmek = Nefes almak, Solumak, nefeslen· 

mek 
Tenevvü etmek = Çeşidlenmek, türlenmek = (Fr.) 

Varier 
Tenevvür etmek = Aydınlanmak, ışımak 

Münevver (enteltektüel anlamına) = ldernen -

(Fr.) İntell.!ctuel 
l"enezzüh ..,.. Gezinti, seyran = (Fr.) Promenad". 

excursion 

Tenezzül etmek = 1 - inmek, düşmek, alçalmak 
2 - .... a kadar alçalmak, .... a kadar inmek, .... a 
kadar düşmek = (Fr.) S'abaisser, daigner 

Ademi tenezzül = Beğenmezlik = (Fr.) Dedain 
Tenfir etmek = Soğutmak, iğrendirmek = (Fr.) 

Degouter 
Tenk = Dar 

Tenkid etmek = Tenkid etmek (T. Kö.) 
ft-Lkih ebnek = Ayıklamak, l;orpmak = (Fr.) 

Nettoyer, diminuer 

Tenkil etmek = Tepelemek = (Fr.) Reprimer, 

chatier 
T cnmiye etmek = Büyütmek, yetiştirmek, ürele

mek 
Tensib etmek = Beğenmek, onamak = (Fr.) Ap· 

prouver 
Tensik etmek= Tevilemek = (Fr.) Reformer 

Tenvim etmek = Uyutmak = (Fr.) Endormir 
Münevvim = Uyutucu = (Fr.) Soporifique, cn-

nuyeux 

Tenvir etmek = Aydınlabnak, ışıtmak = (Fr.) 
Eclaircr, eclaircir 

fenzil etmek = indirmek, aşağı düşürmek, awt. 

mak, çıkarmak = (Fr.) Abafaser, soustraire 

Terabi (Bak: Tekasül) 
Terakki = Uerleme = (Fr.) Prugres 
Terakki etmek = ilerlemek = (Fr.) Progrcsser, 

faire des progres 
Tcrı-kkiperver = tlerci, ilercil = (Fr.) Pogressis-

tc 

Terakkub (Bak: İntizar) 

Teraküm etmek = Birikmek = (Fr.) S' accumuler 
Terane = 1 -Ötü, 2 - (Bak: Nağme) = (Fr.) 

Chant 

T erazıi tarafeyn = 0na'"18 
Terbiye = Eğitim, yetişki = (Fr.) Education, 

dressage 

Terbiye etmek - Eğitmek, yetiştirmek = (Fr.) 

Eduquer, ~lever 

Tercih = Osterim, öneyle = (Fr.) Priference 
Tercih etmek = Ostermek, Üstün tutmak, beğen

mek, öneylemek = (Fr.) Preferer 

Tercüman = Dilmaç 
Tercüme etmek (Bak: Mütercim) = Çevirmek = 

(Fr.) Traduirc 
Terdif etınek = Ardamak = (Fr.) Faire accom· 

pagner 
Tereddi = Yozlaşma = (Fr.) Desagreation, dege-

nerescence 

Tereddi etmek = Yozlaşmak = (Fr.) Desagreger, 
se degenerer 

Tereddöd (Bak: Şüphe) = ikircim = (Fr.) Hes· 
ita ti on 

Terefhı' etmek = Yükselmek, ağmak, yücelmek = 
(Fr.) S'~levcr 

Terfi etmek = Geçmek, yukarlamalı 
Tereke = Bırakıt = (Fr.) Heritage 

Terennüm etmek (Bak: Teganni etmek) 
T eressüb etmek = Çökmek, dibe çökmek 
Terenuh etmek = Sızmak = (Fr.) Suinter 
Tereşşuhat = SJZJntı 
Terettüb etmek = Düşmek = fFr.) lncombcr 
Terfih etmek = Ondurmak, genlik vermek, genle-

mek, gönendirmek = (Fr.) Ameliorer 
Terfik etmek = Yandamak, yanma katmak, yanma 

vermek = (Fr.) Faire accompagner 

Tergib etmek (Bak: Teşvik) = (Fr.) Encourager 
Terhin etmek = Tutuğlamak = (Fr.) Engag:r, 

hypoth0qucr 
Ter his etmek = İzin vermek, botannak, salıver

mek, koyuverme(, = (Fr.) Congedier 
Terketmek = Bırakmak = (Fr.) Abandonner 
Terkib = Katım, somtöz => (Fr.) Composition, 

synthese 
Terkibi = Somtözel 
T crkib etmek = Somtözlenmek katımlamak = 

(Fr.) Composer 

Terekküb etmek = Katımlanmak = (Fr.) Se com • 

pos er 
l et kim etmek = Yazmak 
Tersane = Gemlik, gemilik 
Tersim etmek = Çizmek, remôni yapmak 
Terlib = Sıra, dizi, düzgü, düzem. düzerneç -

(Fr.) Serle, ordrc 
T ertib etmek = Sıralamak, dizmek, ırraya koymak, 

düzmek = (Fr.) serier. mettrr en ordre 

Tu-tibat (Bak: tertib, terlbir, ihzaat) 

T ertibli = Derilgen, derli toplu, yerli yerinde = 
(Fr.) Ordonne 

Tertibsiz = Savruk, bozuk düzen = (Fr.) Malor· 

donne, desordonne 
Terviç etmek = Önürtmek = (Fr.) Soutenir, ap-

puyer 

Tenici efkar (Bak: Mürevviç) = Onürtge 
Tesadüf = Raslama = (Fr.) Rencontre 
Tesadüfen = Rasgele = (Fr.) Par hasard 
Tesadüf etmek = Rruılamak, rasgelmek = (Fr.) 

Rencontrer 
Teaadüm = Çarpışma, l<1kuşma ~ (Fr.) Collision 

Vehbi Koç 

Tesahub etmek = Kayırmak, benimsemek = (Fr.J 
Proteger. s'approprier 

Tesamub (Müsamaha) = Hotgörme, hot.ıöı ürliili.ıı 
hoşgörü, göz yumma = (Fr.) Tolerance 

Tesanüd = Dayanışma = (Fr.) Solidarit-6 
Tesbit = Sapta 
Tesbit etmek = Saptamak = (Fr.) Fixer 
Tescil etmek = Kütüğe geçirmek, deftere geçir.ı-

mek = (Fr.) Enregistrer, insc.rire 
TeseJli = Avunç, avuntu = (Fr.) Consolation 

Teselli bulmal< = Avunmak = (Fr.) Se consolet 
Teselli etmek = Avutmak, avundurmak = (Fr.1' 

Consoler 
Teselsül etmek (Bak: Tevali) = Dizilenmek, dizi~ 

iip gitmek, zincirlenmek = (Fr.) Se succeder, ı'e9 
chainer 

Tesettür etmek = Bürünmek, örtünmek. kapanmalı& 

= (Fr.) Se voiler se couvrir, ıs'enfermer 
TeseyyÜp (Bak : ihmal, terahi) = (Fr.) Negligence 
Teshil etmek = Kolaylaştırmak = (Fr.) Faciliter 
Teshin etmek = Isıtmak = (Fr.) Chauffer 
T cshir etmek .... Almak, ele geçirmek, büyü~ 

= (Fr.) Ccnquerir, ensorceler seduir~ 

Tes'id etmek = Bayramak = (Fr.) l''eter 
Te'sir = Etki = (Fr.) Effet 

Tesis (Bak: Müessese) 
Tesisat = 1 - Koyaç, koyra, 2 - (Bak: Müessesat) 

= (Fr.) lnstitution 

Tesis etmek = Kurmak 
Teskin etmek (Bak: sükun) = Yahştırmak, sakin.. 

\eştirmek, dindirmek, sükun vermek = (Fr.~ 

A paiser, calmer 
Tcslih etmek = Silahlamak = (Fr.) Armer 
Teslim = Teslim (T. Kö.) = (Fr.) Livrer 
Tesellüm etmek= Teslim almak • ,._..._, fllılı .... 
Teslimiyet = Verinim, verinselik = (Fr.) Capitu-

lation, rcsignation 

Teslim tesellüm = Alacr verece = (Fr.) Formalld 

de livre et de reçu 
Teslis = Üçleme = (Fr.) Tripler, trini~ 
Tesmiye etmek = lsimlemek, adlamak, ad koymak, 

isim vermek = (Fr.) Nommer, denommer 
Tesmiye olunmak = lsimlenm~k, aldanmak, ad ko

nulmak. iııiın verilmek, denmek = (Fr.) Se noaJ"' 

mer, s'appeler 
Örnek: Anadolunun birçok yerforinde vereme 
ince hastalık tesmiye olunur.= AnadrJlıınun bir· 
çok yerlerinde vereme ince hastalrk denir. 

Tesri etmek = Süratlendirmek, hız!:ındınnak, tez. 6 

leıtirmdı = (Fr.) Acceterer 
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"·· nih Alman •• • 
muzesı 

yere çömelmiı el v.:? ayaklarile, bir ağaç 

ve urğanın yardımiyle kaba bir bez do- M 
kuyor. 

Artık ağaç tezgahlann yaprlıtmda acar Topraklarında 
;\ Üzevi günde sekiz saat gezmek şartile 

.ancak l 21 giinde dolaşabilirsiniz .. 

ki ilerilik baılıyor. Mekikler kendi ken • 
eline hızla iıler bir hale getirilyor. llk 
makineleri görüyosunuz. Kaba, kalın ve 
acemice .. Sonra birkaç salon aırlınca, 
bugüm.in bir İplik yapan ve dokuyan mo
dern bir fabrikasının bir salona ıığdınl
mıı olduğunu görürsünüz. Bu makinele. 
rin hepsi de gelenlerin gözü önünde İf
liyebilir. 

Bası (matbaacılık) kısmına geçmek 

için ki.ğıd sanayiini görmelidir. Burada 

ilk görülen su ile işler bir ağaç değir • 

mendir. Kitğıd yapılacak hamur burada 

su kuvvetiyle itletilen büyük ağaç tok· 

maJdarla yuğuruluyor. Bunun işleme 

tekli ufak bir modelde gösteriliyor. Ki • 

ğrdcıbğm geçirdiği bütün değiıiklik bir 

kaç salonda toplandıktan sonra bugü -

nün son •İstem bobin halinde kağıd ya

pan bir makinesi de asri büyüklüğünden 

elli defa küçültülerek kurulmuıtur. B .ı 

nisbeti ufak sanmayınız. Elele verilirse 

ancak oluz adam bu ufak makinenin 
çevresine 11pbilir. Bu da elektrikle it • 
lem ektedir. 

Uacarıarr bugDnlrü yu dl 
r arrna getiren B:ış1Can Arpad'ıa heykeli (Ônde Gc11 , 

savaşta ölen Macarlar irin ]Jpı/an me~bu/ aslrer mezarı.) 

Miinibtt1lcl alman mllzt1s/nia 'dı§arıdaa görünüıa. f 
Bau (matbaacdrk) kısmı için deniJe

c:ek •ey pelc çoktur. Götembergin ilk tas
laiı salonun birinci numarasını alryor. 
Basıdaki "matbaacılıktaki., bugünkü iler
leyiti sıruiyle görüyoruz. Yazı dizme 

ve dağıtma deneç)eri (tecrübeleri) ve bu 

nun için yapılan her defitiklik sıra ile 
makinelerde görülüyot. Klavyelere ba • 

sarak dizme yolunun i'k ba~anlmış Ş"kli 
olan Linotip makinesi buradadır .. 

. Macar .stan bir türk için bin c&ristam bir il haline soktular ve 
hır anı (hatıra) ile doludur. Kar- burada bir buçuk asır kaldılar. 

.. Münib Almanyanın büyüklükte dör- (tacib ettiii) denizcilik kıaonlanm gör· 
~Ubc.~.ı~len bir tebriclir. Ancak birkaç melr utedik. Otele c:löneceiimiz saat ÖD· 
0.zelhgıdır ki ona acundaki etsizliiini \"e- c:eden kararlaıtıiından bu dört parçayı 
rı:vor. Münihliler ilk batta teJıirlerinin bir ... t içinde eönnek eerekti. Bunun 
nasyonal sosyalist partisinin kaynafı ol· için de hemen koıar eibi bir hızJa aalon-
ınalda öğünmcktedirler. Kahve renkli dan salona geçiyorduk. 
ev adıyle anılan görkemli "muhtetem,, Dokuma kımmıda pamuk ve yünün 
~a~ :ları arasında gösteritaiz kalan par. yetitme ve bükülme tekilleri senit bir 
t~nın ilk merkez yap111 münihliler için salonun cam dolablannda resimler, ka 
bırtapınak (mabed) f-ııl!-. konulmuttur. bartmalar ye küçük nümuneJerJe ırö: ' -
Buııun iki tarafın 
da aonradan çok 
büyük iki yapı bat 
laınııtrr. Güney ( ce 
n~'> ' lı.lmanyasrnıa 
P:u-ti İ!!eri y:t;>.:tn 
arasında en az i:ç 
YÜz odayı ve bir
çok ıalonlan içine 
alar:.k ola:ılan da 
ıarc.ır. Y apılan:ı 
en önünde 60 bin 
kitinin aıfabiJec&. 
ii bir meydan da 
bazırlanmaktac!ır. 

Münihliler tehir. 
lerinde yeti ter. 
artistlerini bol . }~ inci asırda lrlfıd yapmalr tçı11 «uııan11uı aelf~ ... 

ıınanlannı (mucO•erini) de öğünerek riliyor. ikinci aalon insanlığın dokunı 
bize sayıyorlai' Ş ~hnn tarihteki önemli itinddô çalıımalarmı eösteriyor. Bir 

Serginin denizcilik kısmından da bir
az bahaebneliyim: Yuvarlak deri kayık
lan içinde ayakta duran bir amkalı ile 
ağlannı topbyan üç balıkçı salonun ilk 
parçalarıdır. Artılr kayıklar, büyük yel • 
kenliler, kalyonlar geniı bir nlonu bağ. 
zr kendi sryem (hacmi istiabisi) ile bağ. 
zı ela küçültülerek doldurmuıtur. Bir 
knıvazörün kesitini (maktaınıJ iıler bir 
halde gördük. Bir denizaltı gemisini 

kendi büyüklüğiyle salonların altına yer
leımiı olarak bulduk ve içini dolaıtrk. 
HaYacıbia Bitsin (aid) loaan çok 

trenit olan bu salonun tepesinde toplan. 
mıtbr. K~ oylumunda (hacminde) 
bet ayn sistemde tayyare ile insanltğrn 

uçut deneçlerinin bütün tekilleri, sepet· 
!eriyle baloablr, küçültülmüt balonlar, 
lriiçültülmüt çeplinler, hepsi buradadır. 

K. o. (ehemmiyetli) rolünü anlatıyorlar. Bu çinli kadın kinnanla ipl:k büküyor vazi 
bü;•ük şehrin bugünkü en büyÜk özelli- ~!'!!ll!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!'!''!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!llJ!""!!~!!".!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!ll!'!!!"""!!!l!!!ll!!ll!'!!!!!!!!-"""'!!!!!!!!""!!!!!~~!"!!!"!"" 
ii b!ivük alman müzesinin Münihte ku. 
rulmut olmasıdır. Burasını dün kısaca 
gezdim. lnıellik (.beweriyet) tarihinin 
her alandaki ilerleyiti burada büyük bir 
Uzel'ik'le (meharetle) canlandmlmıtbr. 

(Türk ~uşu) nun 
açılma merasimi 

p~t dağlarının kuşattığı, Tuna ve •,. "' 
Tızamn can ve hayat verdiği bu Bu uzun zaman içinde dedele-
zümrüd ova, Orta Asyadan akın e- rimizin bu topraklar üzerinde ya-
den ,batıya soysallığı getiren de- ıattıklan soysallık eserleri o ka-
delerimizin ,kah yolu, kah durağı dJr çoktur ki, Avrupada daha ha· 
ve kah yurdu olmuş, daha sonra marn n~dir bilinmezken, halk yı-
Paris önlerine kadar uzayan Hun- ğmlan el yüz yıkamaya daha alış· 
lar, batınm basıncı (tazyik) üzeri- ınaımşken türk ulularının bllr.!da 
ne bu topraklara dönerek yerles ' ptırdıklan hanlar, hamamlar, 
mişlerdi · O zaman Macarlar Kaf. 
kasyamn güneyinde (şimal) yaşı
yorlardı; Macarların adlan tarih· 
te görünmeye başladığı zamanlar 
oturdukları bu topraklara Levedia 
denirdi. Macarlar buradan daha 
batıya, Etelköy taraflarına göçtü· 
ler ve burada da Peçeneklerin hü
cumlarına uğrayınca; yedi oymak, 
oymaklardan birinin başkanı olan 
Almış'm oğJu Arpad'ı başkan se
çerek bugünkü yurda geldiler. Ar
pad, Macar adlı oymağm başkanı 
olduğu içiıı bütün ulus "Macar., 
adını aldı. . . .. 

Bin yıl önce bugünkü toprak
larında yerleşen Macarlan, kato. 
likJik bir av gibi avucuna aldı. 
Hıristiyanlığı kabul eden Geza'nır 
.Jğlu İştivan görülmemiş bir ba
ğınazlıkla (taassubla) puta ta~ 
manın ve kuzeyden (cenub) yayı
lan ortodoksluğun kökünü kazı. 
dı. Papadan kırallık tacını giydi 
ı· ... ~öyletilde- tür i: orukıınun bir 
ulusu ke!lrt•sini batı acununa bağ
lıyordu. 

P~.,ı~'de bugan lciliu olarak lrullamlan 

soa tDrk camiiaia eslci bir rtmni (Şim
d i miaaresi yoktur ve adı SreTYitü 

kiliusidir.) 

Müze 1906 da kurulmağa batlanmıf, 
ancak 1925 de tamamlanmıftn'. Yeniden 
büyük bir kitabevi yapılmaktadır. Bu 
müzeden Ulus sayıfalannda ne kadar 
bahsetmek gerektiğini ölçmek için ba21 
sayılar söyliyeceğim. Müzedeki her p:ar

~ eua Üzerine bir dakikanızı aymna
ll~~ "Ünde sekiz saat kalmak şartiylt 121 
Rlin buraya gelmelisiniz.. Hiç bir tefe 
baknııyarak yalnız koridorlarda dolaşa-
caksanrz 15 kilometrelik bir yol yijrüyc 
ceksiniz. 

Biz gezintimize ufak ölçüdeki teJeYiz

Y?'! ~eneçJerile (tecrübelerile) .. atladık. 
Bırıbırinden uzakça iki kabine var. Bun
~rd~n birine ben, birine de arkadqon 
aırdı. MakinaJar itleyince hem telefonla 
lronuıuyor, hem de kartıdaki ufak biı 
Pelrilol'da arkadatunm yüzünün hareket· 

1) Mayısın (3) üncü cuma günü, saat on beşte. 

(Tayyare Meydanı) nda, (Türk Kuşu) nun açılma 
merasimi yapılacaktır. 

2) Bu merasimde, Sovyet Rusyadan gelen mu
allimler tarafından motörsüz tayyare ve paraşüt
lerle uçuş ve atılış tecrübe ve gösterişleri yapıla-

caktır. 

3) İstiyenleri uçuş meydanına götürmek üzere, 
cuma günü saat on üç buçuk ve on dört buçukta An
kara İstasiyonundan iki tiren kalkacaktır. Herkes 
bu merasimde bulunabilir. 

Osmanı.. turkJerinin Macar
laı la tekrar buluşup karşılaştığı 
günler, Kanuni Süleymarun za
manına rastlar. Süleyman, Macar
lca a bağh~ma (İtt!fak) için el U· 

zattı. Ne yRzık, ki burada iki kar
deş ulusım arasına haçlılık bağı
nazl.ğı karaçalı gibi girdi. Hıristi
yan acuna bağlanan Macarlar, bu 
kardeş elini reddedince, iki ulus 
biribiriyle boğuşmaya başladı. Ba 

camiler, mektepler ve çesmeler, 
Macaristanı baştan başa süslüyor 
ve büyük kalabalığı köylerde ya
şayan çiftçi ve çoban bir ulusa soy· 
sallık yolunda kılavuzluk ediyor
du. 

Bir devlet kurumu olan Macar 
turizm kurumunun çıkardığı bir e
serdeki şu sözler çok önemlidir: 

" .• Yeni yapılmakta oian tarih
sel araştırmalar. türklerin. §im. 
diye k3dar sanrldığmdan daha çot 
kü. tür varlıklat1 kurmll§ oldukla
rım gcsteriyor. Türk ulusunun 
Macaristandaki çallşmalat1 bak
Junda henüz ars§t1tılmamı§ olan 
tarih kaynaklarının b11çok belge
ler sakladığına §Üphe yoktur. Bu 
yönde uğraşan birçok bilginler a
ı asında, en çok Dr. Fekete Lajos 
'fi erimli surette çalışmaktadır." 

lerini '"'Örü•ordum Gö" ı ··v·· - _. __ _ lr • ,, • z ugunu ç11uuu-
en bütün telatı pekilol'de çizilmiıti 

Ancak elektrik yüzde çok ince bir kay. 
Gaına yapbiından hafif ve dumana ben 
:... bir bulutluluk yapıyordu. Bu da kal. 

• • a !UDUn büyük yeni J•faJ'ltı tele -
~Yonun üzerinde olacaktır. 

4) Tiren biletleri perşembe günü akşamına ka
dar alınmalıdır. 

5) Türk Kuşunun uçucu üyeleri cuma günü saat 
on dörtte tayyare cemiyeti merkezinde toplanacak 

Ve uçuş meydanına topluca gideceklerdir. 

' ürk.len kısa bir zamanda M 

kabinelerden çıktıktan sonra bize bu 
hadisenin teknik mekanizması bir tema 

De anlahlclr. Buradan girilen ses sa • 
lonJarnıda müzik avadaalıldanmn ( ald
lerinin) hemen hepsini. uğraclrğı deii • 

fİlrlilr ve ileriliklerile gördük. 1 
Bu müzede dokumacılık, kiğıdcıbk, 

~thaacılrk ve arkadaınnın üstet"diği 

6) Ankarada bulunan gazetecilerin davetiyeleri
ni bugün Tayyare Cemiyeti Merkezinden almaları 
rica olunur. Türlclt1ria yaptırdıjı bir hamam. 

Bizim için Macar ili tarihs~l 
bakımdan ne kadar ilgen (entere
san) ise, batı soysallığmın tem
posuna çok erken ayak uyduran 
macarlann, bilgi, güzel sanat, 
t~rım ve teknik alanlarında eri~
tık lcri düzey (scv:J'e) üzerir.:f,, 
dik l::: tle durulmaya değer. Ben 
J.!~rdüklerimden kısaca bahsede
c;cı{im. 

Naşid Uluğ 
-~~~~!!!!'!!!!!!~~ ........... ~ ==-~ 

e kes Ankara birası içiyor 
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Garbta fikir h(j reketleri 
ıı~i nesil arasında: o·· nliÜ k~a ınlarla 

bugünkü liadınlar .. 
Pari•'te çıkan ''Miroir du Mo

nde,, haftalığının "iki nesil arcuın
da,, i.unli yazılannın birincisini 
geçenlerde tercüme etmi§tik. Bu 
ıayımwla ikincisini, yani "dün.ki 
lıadua,, la "'bagiinlıii kadın,, ara -
andalıi lıomqmaya nqrediyonıs. 
Diinlrii kadın, mqlmr alıtrü oe 
muharrir Moıtlam Georsette Leh· 
iane, btıgiinlıü lıadan da uyahat 
lritablariyle ~k tanınnuf olan, kar
Jqinin km Moıtlam M. Prat'Jır: 

Hala - Her devrin, onden e -
... e&i cleYrile münasebeti olmıyan 
kendine göre bir bqlangıcı nı. 
~ani tarihte daima fasılalarla te
sadüf edilir. Sazan bir denin a · 
kiıleri ondan sonraki dene geçer. 
Fakat büyük harb, iki neslimiz 
araaında böyle bir hadise cereyan 
etmesine yol vermedi. 

Biz, yıkmak ve yeniden yap -
mak istiyorduk. Yıktığımız mu • 
bakkaktır. Sözle, fikirle, tavnha · 
reketle her teye itiraz ederdik. 
Fakat sizin bugünkü kargaşalığı· 
nn:da bizim bir tüTlü erişemediği
miz bir birlik var. Bu b.rpfahk 
içinde her ferd, her zamankinden 
ziyade kendi fikrine Ye mantığına 
göre hareket ediyor. 

Kadınlar da istediği meTkii e
le geçirmek ve ele geçirdiği vakit 
orada tutunmak için mücadele e • 
diyor. 1900 ile 1935 arasında ne 
büyük farklar ~ar! Koca insan 
kütleleri biribirini ezerek, iterek 
aynı am•ca doğru koıuyor. Bat· 
kalan ise ötekini dürtmemek beri
kini rahatsız etmemek için yavaı 
J&V&f ilerliyor. Senin devrinde ba~ 
kaıını rahatsız etmemek kaygusu 
Yar mı acaba? 

Yeğen - Var Ben kendi tec
rübelerim netİce!linde söyliyebi • 
lirim ki bizim nesilden yardım ve 
güz 1 niyetten başka bir teY gör • 
med·m. Biz, biribirimize yardım 
etmeği ıeref aayanz. Bizde, daha 
evelki nesilde görmediğim bir te
sanüd hissi var. O neslin kadınla
n biribirini kııkamr, çekemezdi. 
Geçenlerde muharrirliğe başlıyan 
kızını kıskanan bir muharrir an • 
ecden bahsediyor ve aramızda 
böyle bir §ey görülemiyeceğini dü-
4ünerek gülüyorduk. 1900 senesi
ne aid olmak üzere esaslı ve ehem· 
m:~ ~1 i hiç bir teşekkül yoktur. 

Hala - Demin, çok sevdiğim 
And. "' Suares'in bir yazısını okur
ken onda şu güzel söze tesadüf 
ettim. "en miqkü1 cesaret, diqün
me cesaretidir,,. Acaba 1900 de 
bu cesareti bulamamıtmıydık 7 
Belki bulmuıtuk. Fakat zamanı • 
r.:nzın ~artlan onu göstermek mec
buriyetini doğurmuyorlardı. Siz -
ler, dü~ünmeğe •akit bulabili -
yor musunuz? 

Yeğen - Her tarafta inkılab
lar ve yeni alemlerin doğduğu bir 
'devirde düşünülmediği iddia edi
lebilir mi? Bugün dünya, her ta
rafta açılan yeni fikirlerin tufanı
na kapılmıştır. İtalya, Amerika, 
3aponya, Rusya, Türkiye, Meksi
ka eski "formülleri,, atıp yeni ül
küler kuruyor. 

Hala - Siz bizim gibi çocuk 
kafalı değilsiniz. Biz, her zaman 
gözümüz açılıyor zannederdik. Hal 
buki sonunda hiç bir ıey görmedi
ğimizi •e bundan sonra göreceği -
mizi sanırdık. Bana öyle geliyor 
iti siz her ıeyi görüyor ve biliyor
sunuz. Omid veya ümidsizlik si -
zin icin değil, iıte fenalık burada. 

Yeğen - Bizler, çocuk değil • 
aek bunun sebebi İ§sİz güçsüz va. 
kit geçirmek zamanmm artık kay
belması, burjuvalara aid bu imti • 
yazm artık hükümden düşmüt ol
masıdır. Biz bugün yaşamak için 
~ücadele mecburiyetindeyiz. 

Hala - Evet, 1900 sanatkar. 
farının böyle bir kaygusu yoktu. 
Halli o deTirde, kendine bir 
mevki edinmek istiyenleri ayıb • 
larlardı. Sanatkarlar tair gibi clü
tünür, tair gibi Yatardı. 

Bizim zamanımızcıa nayatmı 

kazanan kadın pek azdı. Ben, l:u
na m 'vaffak olmll"'tum. O tar'h
te evlirk aleyhinde~ idim, kadm 
hakları için mücadele eden bir 
feministtim. Sembolizmle preafa
elitizmin tesiri albnda, Botticelli
nİD "ilkbahar,, tablosundaki kadın 
lar kıyafetinde gezer, akpmları 
misafirlerimizi omuzlarıma ince 
bir kordela ile ilişik siyah atlas -
tan bir gömlekle kabul ederdim. 
Bu, g6ya_ ortaçağ sahnelerini ha
tırlatırdı ... 

Yeğen - Biraz tuhaf olacak-
tı .... 

Hala - Evet, biraz tuhafti! t..ıen 
"-recd,, için yaşardım. Çalğnun. 
~iirin, güneıin ve aym vazifelP.fi 
bu vecdi doğurmaktı. Sizlerin vecd 
için yqadığınız oldu mu? 

Yeğen - Vecd mi! hayır, sizi 
gaıyeden feylerin beni edenlerle 
münasebeti olmadığını goruyo -
ram. Biz ruhu vücutdan ayırmak 
iatemediğimiz için vücudumuzu 
nıbumuz kadar terbiye ediyoruz. 

Hala - Evet, bizler sanki öm
rümüzü fotograf ımızı çektirmek· 
le geçiriyorduk: kolumuz bir sü
tun ba~ığına <layalı, parmağımı
zin ucu yanağımıza yapı~ık, göz -
ler dalgın, ilahi bir tebessüm ... lı
te bizim vaziyetimiz. Böyle yaşa· 
mak foin ne kadaT saf olmalı imiş' 
itte, dünkü kadınlarla bugünkü -
leri ayıran açunmı, budur. 
Yeğen - Bu canlandırdığın ha

TBJI hatırlıyorum. Ben henüz on 
alb Ja!ındaydım. Benim için ma • 
ziyi temsil eden dört beı kiıiyle 
derin bir dostluk peyda eylemi, • 
tim. Bana edebiyatı öğreten onlar 
oldu. Bu dostlar, o zaman hala 
hakim olan sembolist mektebine 
mensuptular; ve onların tesiri al
tındadır ki beni içine aldıktan fik
ri ve manevi inceliklere inandım. 

Fakat zamanla zevkim, ıem -
bolizmin bende yaptığı "mariza -
ne,, tesirden kurtuldu. Başlangıç· 
ta dehanın prb olduğunu zannet
tiğim bu heyecanlara artık kapıl
maz oldum ve başka amaclara 
doğru gitmeğe başladım. 

Hala - Bu amaçlar ne idi? 
Yeğen - Yaşamak. 
Hala - Arkadaşların da ıe · 

nin gibi mi? 
Yeğen - Eminim. Edebiyat 

için edebiyattan ziyade hakikati 
sevenlerden mürekkeb mühim bir 
zümre t~kil ediyoruz. 

Hala - Aaradığımz nedir? 
Yeğen - Soysal derecelerin 

her birine mensub insanları anla
mak. lıte benim neslime menıub 
muharrirlerin asıl amacı budur. 

Hala - Ben de henüz genç kız
ken fikirlerimi yaıamağa karar 
verdim ve kararımı yerine getir • 
dim. Şunu da temin edebilirim ki 
1935 savaşçıları arasına katılmıt 
1900 lüler arasında ben de Tarım. 

Yeğen - Asrımızın büyük ser
mayesi, eskisi gibi, maddi refah 
değildir. Biz artık kıymetli eıya 
içinde ya~amak arzusunda değiliz. 
Süs meraklısı, güzel elbise merak
lısı kadmlann sayısı gitgide aza -
lıyor. 

Kıymetlerin yeri değişmittir. 
bizim neslimiz için en büyük ıüs, 
en büyük zarafet verimli bir it 
görmektir. Halkın, cesareti her 
feyden üstün tuttuğunu anlamak 
için Emilia Earhardt'm kazandığı 
töhreti düıünmek kafidir. Fakat 
sen bana her günkü kahramanlık
tan bahsettiğine, ben de kahra -
manca hareketlerden bahsettiği -
me göre aynı fikirdeyiz demektir. 

Hala - Ne yazık! keıki aynı 
fikirde olmasaydık, daha eğlen -
celi olurdu. Sözümü bitirirken 
söylemek isterim ki hali maziye 
tercih ediyorum. Belki daha sert 
bir zamanda yaşıyoruz; fakat ona 
mukabil elimizdekilerin kıymeti 
pek yüksektir. 1900, deiiftirmek 
istiyordu. 1935, o deiiımeyi yapb. 

\J L U S 

Ye • 
1 

O 1. • ındc, ..ızl•n uz. <!ıya araştırmalar 
;a;.ılan ve bütUn b3kan lıklartlan ayrı 

ayrı geçt ktcn nra, Danıştayda da göz
len g~ç~rilen iş kanunu ı·yihası d ı.in 

Kamu taya verı . wıştır. Kanun projesı 
l4f> macıdelidir. 

Bu proje ıle ~ükumet, l utiin işlerde 
!Jalışaıı ı~çıler.e , \:: unlara dogrudan dog
ruya \'Cya ~ekil olal"ak 1ş verenler ara
suıdaki ış bagl •' ını di.ı.zene sokma.kta
:iu. Çıftçılık iş.erile, çahJtırdığı işçı 

mecnıu ... rıun vasatı mik,ıarıoa gorc gun

li.r işç.smin s •i sı ondaıı cu bulunan 
iş y<;.lcri ve bü arada uyelcrinin ve ya
~r. huıımlarınıı bu arayc> toplanarak 
ev ıçint..e yapu • rı tf ler bunun dııın
dadıı Hununıd bt:ral>e. işçilerin ııhbatı
u: Kor..ımak içm .ıan hiı ıüımleri ,.işçi sa· 

yısı on ldşiderı aı: tc~eblıüslerle, arda 
üyele .nin Lir arada yaptıkları işler 

hakkır:da da car.dir. 

Ka -tın proj tö•nin ıkınc maddesile, 
l§Çi 'lr; ıt ıahibi şoylc anlatılmaktadır: 

Bir ıJ akdi dolayısiyle bedeni veya 
filui hazmetirü ":. eyahud bunların her i· 
kisiııi biriikte başkasına kiralayan kim

seye 'Kİ dca.ir Bir iş akdı dolayısiyle 
bir b1'jkasının ., ,zmetinden istifade e· 
den b.Jt~i v~ya hükmi ph&a iş sahibi 
denr. Müdürlea, idare memurları ve 
umuciyet itibar-1t> müeue&enin sevk ve 
ida!e• vazifet1u!& gfacn kim&elerc (iş 

s.ahihi ,·ekili) dı-nir. Bunlar bu 51fatla 
diğer .şçilcre karıı iş sahibinin mesu
liyetın· deruhte ederler. 

Projenin 3 üncü maddesi, iş kanu
nu h i\ümle.dne tabi tutu~an sanayi ku
rwol:-rıru şöyle tasnif etmektedir: 

A) Hertürlü madenleri çıkarma ve· 
ya t~~ ccakları işler •. 

B) Ham, yar ve tam mamul iptidai 
madd .Jerin işle•ıme:.i, temizlenmesi, şek
linin değiştirilmesi, süslenmesi satış i
çin ha;;ırlanmas işleri. 

C) Her türlü ku~ma (montaj) tamir, 
temizı~me ,sökülüp takılma i§leri. 

D J Mliteahlıit sıfatiye bina yapılma
sı ve tamiri ve tadili ve bozulup yıkıl • 
ması ış1eri ve bunlara yardımcı her tür
lü sınai ımalat işleri. 

Eı Yol, dell'iryolu, tramvay, liman, 
kan;t., dalga kır.ın, tünel, köprü, anali
ğam, ı1e kuyuların yapılması ve tamirat 
ışler~ 

F f Elektrik ve her türlü muharrik 
kuv ıe ' lcr istihsc 1i; tahvilı, nakli, tesi
sat ve tevziat iş eri 

G. Su ve gaı tesisatı ve işletmesi iş
leri, 

Hl Telefon, telgraf, tdsu telgraf
ve t::s.ieat ve işletmesi işleri 

İ} Gemi, vap.ır, inşası tamiri, tadili, 
bozulup dağıtılması işleri 

J) Karada nakliyat 
Kı Tföy ve r.~kirlerde .nun, qya ve 

hayv U'.' nakli if eri 
L) F..şyanm btasyon antrepo, iskele, 

lima .. arda işlen:nesi ve boşaltılması iş
leri, 

M Matbaa ıtleri 

Kanun bu kurumların dışındakilerin 
sanayi kurwnu olup olm2dığmın tayini
ni Ekonomi Bakanlığına bırakmaktadır. 

Devlet, 11 ve Şar Baylıkların idari 

kurumlarında çalışanlar bu kanun hü -
kümlerine tabi tutulmıyaoa.Jctır. 

Projenin yedinci madde~i, hizmet 
akdini devamlı ve.ya kısa olmak üzere 

ikiye ayırıyor. 30 günden eksik olan hi 
metler bu kanuna göre kısa addedilmiş
tir. 

Devamlı hizmet akidlerinin yazılı 

mukavelelere bağlanmasr şarttır. 

Aylık ücreti 30 liradan eksik olan -
Jarıu nıukaveleleri damga resminden mu
af tutulacaktır. 

Bu mukavelelerde iJ sahibinin, if~i • 
nin isimleri yazılacak, yapılacak iş, ve
ıile~ek ücret mikdan, eğer mukavele
belli bir müddet için yapılyorsa bu müd 
det ve iki tarafın mutabık kalacakları 

hususi prtlar açıkça yazılacaktır. 

Devamlı hizmet akidleri için en çok 
bir ay sınama müddeti kabul edilmiştir. 

Fakat bu müddet mukavele ile daha ek
ıik tutulabilir. Bu müddet içinde her 

iki taraf da akdi tazminatsız ve ihbarsız 
feıhedebilecektir. 

Onuncu madde; muayyen bir mUddet 

nu 

ihtiva eden akidlerin hilifmda sarahat 
yoks;• , nıüdde. bitmeden önce hangi hal
lerde feshedebileceğini tel!bit et~kte • 
<lir. Bu scbcbler şunla rdır: 

Mücbir sebcbler, iş sahibinin işi tas
fiye etmesi (lokavt müstesna), işi kü -

çültmesi. işçinin o işe devamına mani 
şahsi ve ciddi bir mazeretinin tabak • 
kuku. 

Ancak, mücbir aebebler hariç olmak 

üzere yukarıki hallerde bir ay önceden 
h2ber •ermek ,arttır. İhbar prtına ria
yet e~yen taraf diğer tarafa muhik 
bir tazminat ödemeğe mahlı:Qm olur. Bu 
tnzminatın mikdarmı itin mahiyetine 
ve muknelenin mfiddetine göre hlkim 
tayin edecektir. Ahlika taallnk eden 
aebeblec veya hüsnüniyet noktasından 

iki taraftan birini artık akdi icra et
memekte haldı gösteren haller dolayui

le gerek i!Çi. gerek iı sahibi haber Yer· 
meğe lüzum kalmabum akdi ber nlüt 
fHhedebilir, bu gibi hallerde baktı ola
nrn tazminat hakkı da mabfm tutul • 
maktadrr. 

Muayyen bir müddeti olmıyan i' mu
kaveleleri, 15 gün evciden habersiz fes-
hedilirse, nzifeye nihayet Yeren ta • 
raf ıs giinJük bir tazminat l5deyeeektir. 
Biray içinde tazminat talebinde bulun
mıyanlar hnklarını kaybedeceklerdir. 

Bu 15 günlllk ihbar müddetinde iş 

sahibi, işçiye yeni bir iş bulması için 
lüzlll!Jlu olan <ıra müddetini iş aaatJeri 
içinde temin etmcğe mecburdur. Kanun 
projesi bu müddeti en çok ilci aut ola
rak tsbit etmitir. 

Projenin 16 mcı maddesi İfÇİ ücreti
nin en geç bir ayda Ye tedavülü med>u

rt para ile ödeneceğine dairdir. 

24 üncü maddesi, İJ sahihlerinin iıçi· 
ye tatbik edecekleri cezaları gösteriyor. 
Bu cezalar, dahili talimattan gayrisi o
lamaz, para cezalan üç yevmiyeyi geçe· 
miyecektir ve derhal işçiye bildirilmesi 
lazımdır. Cezalardan alınacak paralarda 
iıçi yndmı sardıklanna yatırılacak ve 
yahud iş sahibi tarafından senesi içim\e 

gene işçi menfaatine işlerde sarfoluna

cakt:ı. Projenin 26 ıncx maddesi iş günü 
müddetini, en çok 8 veya haftada 48 sa
at olarak tesbit etmişir. Çalışma müd -
detir.~ müteallik hükümlerin muhtelif 
sanayide tatbik zamanları Ekonomi Ba
k:?alığt arafmdan hazırlanacak bir ni • 
zamname ile tayin olunacaktır ... 

Madenlerde ocak methallerinden gi
rip ç ıkma müddeti de iş saatine dahil • 
dir. Günün ortasına doğru işçilere enaz 
bir saat istirahat verilecektir; fakat beş 
saatı geçmiyen işlerde istirahat mecbu
ri değildir. 

Gece ve gündüz çalışmaları mecburi 
olan cıüessesekrde bir hafta geceleri 

çal~nlarm ertesi h1fta gündüzleri ça

lışmalarını temin eden tertibat alınacak
tır. 

3.1. ~nci maddeye göre, hafta ve resmi 
tatil't:rcien bir gün evel de işin en gc; 
17 de bitmesi lazımdır. 

K~nan projesine işçinin Bihhatiru 
korı..71n mühim hükümleı- de konmuş
tur. ~ı; inci madde her iş sahibine iş ye
rinde :~ç.ilerin sıhhat ve emniyet şartla· 
rını temin etmekle mükellef tutmuştur. 
Bu 12rtı haiz olmayan iı yerleri kanun 

meriyete geçtikten sonra açılamıyacak
ları gıbi ,en çok ıs gün %al'fında bu sıh
hi pıtlara uydurulmayan i' yerleri de 
çalıştrrılmıyacaktır. 

Ek-.>nomi ve Sağlık bakanlıkları milş
tere 1: bir nizamname ile ,iş yerlerinde 

riayet edilecek sıhhi şartları, ikullanı

lan alet, makineler ,iptidai maddeler 
yüziinden çıkabilecek kazaların, sari ve 
mesl~ki haahlıkalrın önünü alacak ted
bir ve; vesaiti, iş kazalarına karşı iş yer
lerinde bulundurulması mecburi tedavi 
levazımının n-:lerden ibaret bulnndu
ğunu tayin edeceklerdir . 

Kr-rlnncı maddede ağır ve tehlike-

li işlerde çalışacak işçilerin vücutça bu 
hizr-•t.tlere dayanıklı oldukları hakkın· 
da h:~kfunet ve belediye, bunlar bulun
madığı takdirde müessese doktoru tara

fından verilen bir rapor olmadan işe 1 
alınmıyacaklan kaydedilmektedir. 

Kanun layihasında sigorta hakları 
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Giindelik 

f OYSAL ÖZGENL1K 

(BCJ§ı 1. inci sayılada) 

huma karşı olan hareketlerinad 
çok geniıtir. Sokakta istedigi gi• 
bi yürür, durur, evinde, günün her. 
anında b&ğırır, çalgı çalar, veya 
kavga eder, dilediği yerde, ~· · edi~ 

ği biçimde yapı yaptırabilıır bat' 
kalannm da hakla olduğunu dii • 
tünmeksizin suları çevirir, sokak· 
lara liipriintü atar, ağzı sarmı • 
saklı topluluk yerlerine girip çık• 

mAktan çekinmez •• Bunlar gibi dal 
ha ne hareketler ftl'dır ki, ppd" 
mamamu ancak 90S)'ete yqayııı • 
Dm gerekenlerini İyice aolaum ~ 
lan bir yurddq diifünebil·r. · 

Bütün anlamı ile soysal ya,-. 
Jlfl bil.eıı bir yurddq, hiç kuıkd 
yoktur ki, bqkalan tarafm dan ra• 
hatsız edilmemeği, kendisinin p 
rültü etmek özgenliğine daha u1-
tün tutar. Soysal Yeya ekonomik 
oban, yqayq beraberliji kartı • 
lddı bir alım n Yerimden baş1'a 

bir ıey değildir. Bunun her ıki ta· 
raf için d" faydalı olması beraber 
liğin disiplin ye düzen ile korun • 
maım1 bağlıdır. Böylelikle mey 
dana gelen soysal uyum. kiıilerı 

bqıbot bırakan hqır özgeniikt " U 

İrat kat yüksek Ye verimlidir. 
Bu devrin parolası art1k i)z 

genlikten çok sosyeteye ve devle • 
le erimli bir bağlılıktır. Hele arsı· 
ulusal geçimin çok bozulduğu bu 
sıralarda her yurddat kurtuluı ve 
yükseli1ini ancak ulusal bağlarlll 
pekiıtirilmesinde bulabilir. Ayn1 
hir ülkü ıırkasından gidenler ger· 
~ek özgenliklerini elPle vererek 
beraber çalışmakla ka7.:anırlar. 

Zeki Mesud ALSAN 

Sıyasal bilgiler okulu 
Cebecide plan mucibince fü:ıi· 

versite mahalbsi olarak ayrılan sa 
halara yapılacak sıyasal bilgiler 
mektebinin eksiltmesi bug~nf <>rde 
yapılacaktır. Kurağm keşif değe• 
ri 330 bin liradır. Mekteb kışa ka· 
dar bitirilmiş olacaktır. 

Smop elektriğe kavuşuyor. 
Sinop, 1 (A.A.) - Elektrik 

fabrikasmm montajı bitmiştir. Şeh4 
rim;z yakında elektriğe kavuşa
caktır. 

Ankara radyosu 
Bugü~li program ıu~r: 

19.30 - Musiki: 
Ulvi cemal: Beı damla 
Cbopin: Etude 

Eber: İnvitation a la valae 

Piyano: Semiha Kemal 
(Ulvi Cemalin .. .ıle!:ıesi) 

19.50 - Matbuat rapoı u 
20.30 - Musiki: 

Max Bruch: Kol Nidrel 
Moskovsky: Guitarre 
Kellll>n: Necdet Remzi 
Piano: Ulvi Cemal 

20.50 - Habt.rler 

hak.kında da mühim hükümler vardır. 
Tehhilcli müesseselerde çalııan bütün 
i1Çileı işe ba!lamadan evel iş kazaları· 
na karıı ıigortab sayılacaklardır. İt ka· 
zaa: mecburi sigortası işçiye ıu hakları 
temin edecektir: Tedavi maS{aflannın 

ödeıı:nesi, icaL ediyorsa ıuni aza trda· 
riki, varislere irad bağlanması. 

Kanun projesi ölen iıçinin yetim ço· 
cuklara ve ark .. s ncla bıraktıklarına ya· 
pılacak yardımı tesbit etmektr"·":r. 

1s kanunu projesi, ,. • • .çın grevi 
ve iş sahipleri için lokavtı yas.ık etmiş
tir. İki taraf arasındaki •htilatları uz· 
laştrrma heyetleri halle<lt!cektlr. 

Bundan başka, ekc.ııonı i Bakanlı~ ın· 

ca tayin edilecek şehirlerde ve vil yet 
merkc:zlcrinde iş bulrna idareleri ve An
karac!a bir İJ bulma umumi merke"İ de 

açılı.caktır. 



~rıa mektubu -
Bursa ovasının ıslah ameliyesi bitiyor 

Cami hademeleri 
tüzükleri 

Ytllard~ -ı..- · d cuwc:n evam eden Bucsa o- •Şliyebilecek ve bunlarm yarısları d ~h: 
~apılmak mümkün olacaktır. 

Cami hademeleri için bir tüzük 
hazırlanmıştır. Tüzüğün esasları 
şunlardır; 

~&aının ı h . . le . ıs a 1 ışı son günlerde çok i!er 
. ıntş ve artık bu büyük iıe bitmİJ gözü 
ıle bakıl • maya başlanmıştır. Geçen yıtta: 
ıçınde 

Su baskınlarını önleyecek o~ bü· 

tün bu tesısat bitmiş ve işlemeye baıl• 
. .Jvanın kuzey ve doğu ktsnnJara 

?'Yce rslah edilmişti. Daha önce yapı • 
:::;e boyu 7,S kilometre tutan Nilüt"ı 
t lına su verilmek ıp ise ovam:> ba 
ısında yapılacak diğer işlerin bitmesi

Qe ba·ı · 

mıştır. Feyeun kanaUarıise yakında bi· 

tecektir. Bu kanallardan en mühimmi 
7,5 kilomet:eük ortı Nilüfer feyezan 
yatağıdır. Gelecek sene buna beı .kilo
metre daha eklenerek boyu uzatılacak-

Cami ve mescid hademele. ini 
Ev~af Genel Direktörlüğü vaiz ve 
hati?le~~e viz ve hutbeleri Diya . 
net ışle'"t f.aıkanlığı kontrol ede 
:-rktir. Cl'..llli ve mescidlerde açı . 
:an hizt'Ot'tlere imtihanla adam a
lrıaacaktır. lnıam ve hatiblik imti
hanlarmda itikaddan, ibadetten 
yurd bilgisinden, müezzinlik im • 
tihanlarmda ezan Ye namaz me -
selelerinden, yurd bilgisinden, Yi
ialik imtilaanlarmcla birer iyet Ye 

g 1 tdi. Bu yıl bu knıruıda ıe en 
~lr zarar yapan Nilüfer çaymm yata. 

::~ ~ılab İ§İ ~plı!naktadır. İlk pruıe 
tl Nıiufcrin ylibelttea aktıfı Miı lt.61 

tır. Nilüfere akan suların en zararlısı o· 
lan Deliçaya Gökdere ile Kaphkaya ıu
ları doğrudan doğruya kavuşur. Dola· 
yısiyle karışanlar ise Xuapınar, Aksu, 
Nwhdere ve 1smetiye ıulandır. Deli • 
çayın 7700 metreli.k kısmı temizlenmit. 
geniıletilmit ve düzeltilmiıtir. İsmeti· 
ye deresi de dört buçuk kilometrelik 
kilçük bir kanalla bu dereye veritmiJtir. 
Ovıd ayapılan bütün bu itleri ilçe ayır

mak icab eder. 

. raflannda. iki dat arama tıpkı An· 
ıcltaaa, Çubuk Oal"ljı &ibi büyük • ., .et 

Yapmak ve borada düJ'irülecelı ile 
250 be ygır bclar elektrik kuvveti elde 

b
etrnc şekli düşünülmüştü. Anc::ık e>evJ· 
lt t • 

csı ~ • • Mrt mi'- Ur:nna ı. - .,.._ -.ı- §il~aca 

Rından ... , tan vazgt çilmiştic. Son ı • bu 

~lin değiştirmiş t>n 8Cd ~c ovada 
°'fh tesisat ,-pılnn ... tır. Ba ,..:... .. , 
Ş\Jala . -,. --·-· 

. nhr; Nıliftt ayuınm tapn.1ııresı 
iÇtrı l'Gar.apb köprü bqmaa tm lcilo • 

~ ~nde biiyiik bit- toplam. ft 

~ Z1!Je banıza yapılımJtn'. Ulutlatin 
ırıen snıar ôrJce ba hnw%da topl•·nı-.ak, 
11avuz do1dlittan sonra eski köprlh<llıt 
YilUnd• yeni yapılan buyiilr bir kfiprl
c.en geçerek iki koldan A~ köprilıD 
Panınaa 'c:gülatör denilen bölüm yume 

gcJecekti.. . la.ı ,köprü 4l"i61ndaki 4'UWJ· 

liıın lu 1 ı~ı soldan "'ii•.lmall sulan u.!Jil 
ve İa§kıu zamanJarda tehlikeaUce akıt· 
11:.cya yar l) a.c.aktır. Köçii.k k&Dallu aa
nı v<·u:: 25 m · t ı r mikabı su geldi&i •· 
rr.anlarda ıu • .ı. • • ca1', liel haı.inde gcıen 
*ularm bn il.1"ı> .... . 1Ciiçük kmalhn ...-ri· 
Jecek d.. •--ıge . .. _ da tc,eua yat.ığ •.ı 

Q~n ,gı:çınJecektir. Burwn için hec iki 
koprüde bırcı rekülatör yap11m11tı. 
Mihraplı KOprüdeki rekü1itörün ôntin
cıt , O•anın -şarlmıda oklaia gibi bi,-iılr 
bir göl mey4aaa gdıecektic. Bar.ada Hi· 
hıterin ugm sulanm taqdmnak üzere 
~cniş bir ıüpr.ak beAli yapılmqt.u. Top

r uk bendın ıçı taşla öriilmüjtür Bu 
&öl şimdiden .Bunalılara yeni bir m:tii
re yeri olmuştur. İleride buraya fa.da 
su top1and?ğı zaman Bursa kaphcahu
t:ın biıaz ötctıtndtı 1rilçü1ı: bir denin an
dıran bir gö' meydana ~lecektil". A.1 
rıca spor teşkilatnnızın buradan yüı!l· 
ı:iilükte istifadesi de düŞünülmclt•~,fir. 

'"ttl bu gölde saRdal .e kotnhc bile 

ı - Nilüferle bu dereye akan sula • 

rm ıapıasnım önüne geçmek. 
2 -Ovadaki ~atakılkları kurutmak 
3 - Kurutulan topraklardan asığ

lnamak için !Ulama tertibatı almak. Her 
Uç noktanın da Buna ovası için hayati 
bir deferi Rrdır. Asırlardan beri yapı· 
lamıyan bu bilyük iJin baprılmuı da 
rumaripet devrine rastlmnıttır. 

TJBBIC MOSAMERE 
Birinci Mmtaka Etıbba oclumm 

tıbbii müsamerelerinden befincisi 
2.5.1935 pel'!f!mbe günü saat 18.30 
da eskisi gibi Ankara nümune has
tanesi konferans salonunda yapı· 
lacaktır. 

Jluzal.ar pnlarJır: 
1 - Han harbmdan korunma

da tefkiller Ye prensipler (Eski 
konfera111111 .,...) Dr. Huaa 
Kadri. 

2 - Salgın sehaya iltihabı neti
cesi bir Paraplegie vakası. Dr. Fa
zıl Cengiz. 

3 - ltiyadi bir omuz mafsalı çı
kığı ve tedavisi ve epidural bir he
matome vakası. Dr. Nurettin. 

4 - Bir Encephalite lethargique 
sekeli Dr. Abdüllatif. 

1 
S - Y ılancıkta Ultra - Violet 

tedavisi Dr. N~ti. 

hadis göaterilip türkçeye çeYiıtti
rilecek tefsir, hacn., siyer, tan"h 
v. yurd Lilgisinden sualler eonda
caktır. Kuran -ve Niit ola1111ak ~ 
bi hizmetlerde güzel ses arana . 
<aktır. 

itine düzgün gelmiyenler .e 
ifini güzel görmiyenler, camiin 
temizlifine dikkat etmiyenler iki 
defa ihtar cezası görecekler üçün
cü defasmda aylıldarınm yansı 
kesilecek dördüncü def ada da ili
şikleri ••memen katolunacaktır. 
Nam ve hayıiyete dolcunan bir 
IUÇtan •eya ajır hapis •eya o de· 
recede bir ifteu m•'hkim olanla -
rm vazifelerine IOD verilecektir. 
Hasta hademelere vazifeye bat
ladıklan müddetler göz önüne a • 
lınarak 6 sydan bir seneye kadar 
izin verilecektir. Cami eıyasım 
korumak ödevi birinci derecede 
müezzin ve kayyumlanndır. Bun· 
lann itlerini doğru görüp görme
diklerine bakmak ödevi imam ve 
baı imaml.ıra verilmittir. Bir se
beble kapanmıt olan cami ve me1-
cid hadem~lerinın aylıktan üç ay 
tamam ondan sonra yanm olarak 
verilecektir. Ölen hademe çocuk
larına Evkaf Genel Direktörli'ığıi 
maaş bağlıyacaktır. Meşrut olrnı· 
yan hizmetlerin niyabetle verılrı:e-
s: usulü nizamname ile kalduıl 
mııtır. 

Nizamname hükümlerine ,ö 
re cami hademelerinin itle. in" 
bakmak üzere vilayet ve kazalar 
ela evkaf direktörlerinin bqkan • 
lığında komisyonlar kurulacaktır. 

I 
Jl. Halim Kütük~üoğlunun cenazesi dün 

törenle kaldırıldı 

'BaNaı IC.,,,."'911u11Ua eau. ..,,,. 

Acı ölGmünn dün yudıjmuz 8 . 
Halim K""tük" .. "] ' · ve epm erdemi Ye çallfmuı ıle 

u çuog u nun cenazeai ok ·ı 
d"" ·· "l-..1__ Hac ç M9I en .,. a71lan Halimin 

un og CUCD sonra ıbayram'- ka,ltınclan dola 
dua kaldırılarak Cebeci b d .. YI Ankara tarr11U1 
na .. ~~1-.:ı.-..·· Cen mezar i•· aydap acmm clerinliiini anlat· 

-:0---:u'"ur. ue aJaym. mııbr . 
da polia Ye p.ndanna Jatalan, Aa-

Bundan IODl'a Ankara avcıları 
birletiti baıhnı saylav Akagün
düz, mezar bqmdakileri COflurruı 
çok heyecanlı bir aöyJey vererek, 
Kütükçüe>ğlunun w Kütükçü arda. 
ıınm temiz ıral mı {ha•letlerini) 
yiğitliğini anlatmıı Te Halim'in

1 

kara aftdarı, b~ sayla.tar, An. 
karanın türlü iı zümrelerind9 
yüzlerce seveni bulunmuı Ye tabut 
el üzerinde Samanpazanna kadar 
ıötürülmiiftiir. Tabutun önünde 
Ankara Şarbaybjı (beledi.Jel. C. 
H. Partiai vilayet kurumu N teJa. 
rin türlü kurumlan adına be mezarının Ankaranrn yüreği olnu. 
çelenk tafmıyordu. on f ~nu söyliyerelc eözlerini bitirmiş. 

Mezar bapnda Şarbay (beledi. tır. 
Y~ ~~si) yardımcm B. A. Bayman 1 Ankara avcılan üç el ate§ e<le-
bır 1e>ylev -vererek, halkın duru '"' rel: arkad.,JarJDJ son defa selam-
a.rı kaynağından yetiıen, halk i~le- lamqlar ve mezan L--·-- b" ·. 
. ınde d 1· ... d ~Ma ır ç1 

yur sever ıgı, ö evıeverliği çek dikerek a-•-·-•· d 7·-~~-ı- O'. 

teplı1tr idman ştnliklnl bfttDa yumı ,o.t canlı ve batthtll ı~mitf it. Res. .. 
ınia yuhrddi ve alttaki Bursad.1 n ortada.ti de Zongaldıttı bayramın M 

&:adar cınlı olarllc ~çtiğini ci.stermelctedir. 

~ıu~ ~ -~l!m!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!Bl!l!! ... !!l!lll!!!l!!!!!!!il!!!!!l!!m!!!m!l!l!l!!ll!!ll!!l!!9~!!!!1!!!!1..-ı! ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!1!!!1!9!!!18!'!'" 

........:; un rom.anı Tefriıa: 63 cağını söyledi. Kontes hava deği§tinnek üstünlükten istifade etmesi ihtimali udu; - "Asıl güçlük de bunda. Bıı dun nısbo
ten genç olduğu, henüz çocuklı.ık çaoında 
bu1L111duğu için size memnuniyet ,.eri~i bir 
cevab veremiyeceğim." 

S iôn Monte-Carfo'ya gitmişti. Şimdi hem beni kendisinden aşağı telakki ettiği için an Michele'nı·o kitabı vücua, hem maneviyat baknmrnıan çok iyi hiç bir zaman meydan okuyatı.Uyac..~uı. tp-

Yazın: Aksel MUNT 
Türkçeye çevı~n: Nası:ıbı BAYDAR 

dnn - .. Şimdi!e kadar birçok şeyler kokla -
zam' fakat senm o çok 1ıusu.si kokwıu hiç bir 
hana~ ~nut.mad~. Bu kokuyu başka her -
)e ~ı hır kımsenınkine tercih ederim. Seni 
Be n_ı~en bulabitdiğimden dolayı ne kadar 
kö\1t~~onım, bifsenf rica ederim, bu kara 
At Pegın yerine beni dizlerinin üstüne al. 
orı~ak etme, bir az 1'.cndiıne gelir gelmez 

.YUvasmı yapacağım.,, 

T~ as~ bir tavırla şu cevabı verdi: 
l?ıe - ~enın söylediklerine aldırış bile et -
hiç~ ezık ~~~lu c~1:ıvar. Şimdiye kadar 
l?ıakt Yle gulunç şey görmedim. Köpek ol -
§anı ~n utanacağım geliyor. Benim gibi 
•uc P•Yonluk kazanını:: bir lıöpek, senin gibi 
llez u~ kılıklılara d işlerini göstermeğe te -
~ınJ:1 et.ı:n~z. Yalnrz siyah dilini çirkin ağ -

a· °. ~uşurmemek için içeri çek.,, 
ı.z ıkın . r· b" . . d ıar . cı ıncan çayı ıtırırken, muta pa-

hib ;;a~etini yapmak için salona giren ra
~hned ?~~se ~~nüşümderı ken i;s:ııi haberdar 
klrıt ıgım ıçm bana sitem e .u~ten sonra 
'-"'lt" u~ sık sık ben:m ne aler:ıdt" olduğumu 

u~unu ı1e hem görmekle m:-mnun ola -

idi. Maalesef yeııicen atıl bir hayat sürme· O.:>tizmadan bahsettiniz. Yal.111.: bu &t.lime 
ğe başlamış olan ve biıtün gününü koltuğu- b:Ie bende bir tiksinme uyanclmyor. Char -
ııa gömülüp kOC3DlaD sigaralar içmekle ge- cot'nun talebesi olduğum içi.'\ herkes bunu 
;:;ren kont için hal IXiyle C:eğildi. Rahib, benim yüzüme çarpıyor. İlk \•e son ol.arak 
Vikontun Rameaux şatosunda kendisini at- biliniz ki ipnotizmanın kudreti üzerindeki 
Jattığımdan dolayı bana kızgm olJuğunu tu boş lakırdılar, bugünkü fennin tanımadı· 
haber vermekle iyi hareket e1.tığini saruyor - it eski bir sistemden bir parçadır. Asıl iş i~ 
dıL Fransız nişancılı1' cemiyetinin müsaba- notimıada değil, muhayyelededir. 
kasmda Vikontun altın madalya kazanma- . O abdal benim kendisini ipnotize ettiği-
sına meydan vermemek için köyün doktoru :nı sanıyor. Bu budalaca düşünceyi onun ka-
ile onu ipnotize ederek kendisinde kolit ol- !asına ben sokmadnn, kendis, soktu Biz bu-
duğuna ikisini de inandırmıştım. Vikontun na binefsihi telkin deriz. Maamafih böyle ol-
mizacı hiddetli olduğu ve daima kavga etti- rnası benim için daha iyi. Böylelilde hiç oı-
ği için, onunla görüşaıememi rica etti Çün- raazsa yüz yüze geldiğimiz zaman bana za-
kü daha geçen ay bir düello yapmıştı. Eğer rar vcrmeğe iktidarı olmaz.n 
onunla karşılaşırsam kim bilir neler ola-- - "İsteseniz onu ipnotize edebı.i. misi-
caktı. niz? " 

- "Hiç bir şey olmaz, dedim1 ben o hay- - "Eve~ kolaylıkla cderım; çünkü o mü-
van herif ten hiç çekinmem, 1.;tlnkü benden kemmel bir süjedir.,, 
korkar. Bu sonbahar, Rameaax şatosunun . - " M;ıdemki ipnotızma kudret• yoktur, 
sigara salonund3 ona benimle başa ~ıkamı - dıyorsunuz, mesela sizın onu k~ndi •• .4..e ita-
vacağım isbat ettim. Bu dersi unutmadığı· at ettirdiğiniz gibi ben de ken Hmc itaata 
nı şimdi sizden işitmekle mt· nnunum. Ba - icbar edebilir miyım ?,, 
na olan biricik üstünlüğü, bir kırlangıcı ve- - " Evet, yalnız sizin bu kuvve-.e malik 
ya bir tarla kuşunu tabanca ile elli metreden c.ld~ğunuza inanması şartiyle. Fmt şüphe. 
Cildüre6ilmesidir. Halbuki b!ll ayru mesa- ::1z ınanmıyor.,, 
feden belki bir fili vuramam. Fal<at onan bu - "Neden? " 

- .. Ona bir cinayet yaptırabilir mısiııiz?., 
- '•Hayır, fakat ke:ıdisi bir cina\ct ya -

pabilecck iktidarda ise o başka. Fa ,~t bu a .. 
damın cinai insiyaklara sahih olduğuna e
min bulunduğuma göre bu sualinize "evet,, 
diyebilirim.,, 

- ' Onu Kontesten vazgeçireblfıı misi
niz?,, 

- • Hayır. Fakat kendisi vazgeçmek is • 
ter ve metodik hipnotiA: telkin tedavisi al -
tına girmeğe razı olursa, evet. Bu(\~ razı ol
~ bile çok zaman ister~ çünkil cinsi insiyak 
msanlaruı i:zerinde tesiri en büy·fü olan 
kuvvettir.,, 

- ~ ?nu ~ö~ekten kaçınacağtııızı bana 
vadedmız. Sızı ilk görüşünde kırbada dö
veceğini söylüyor.,. 

-" Kendi bilir bir tecrübe etsin. Merak 
et:ney&D, ben böyle vaz yetlerde naı.!1 hare • 
k~~ etmek lazım geldiğıni bilirim. K endiml 
mudafaa edecek iktidar<layrm.,, 

- "Bereket versin şimdi o Tors'da alayı
nın başında bulunuyor. Parise gelmesi do 
~imdilik muhteme. değil.,. 

(Sonu var) 



5AYIFA t 

D 1 Ş AR 
1NGfLTERE'DE 

Avam Kamarasındaki 
görüşmeler 

Londra, 1 (A.A.) - Sir Ayres 
avam kamarasında sorulan bir so· 
ruya cevab vererek 250 tonluk 
on iki denizaltı gemisinin silah ve 
makinalarının Noelde, tekne ile 
öteki parçalarının da nisan orta 
ıında ısmarlandığını alman hüku· 
metinin Berlin' deki İngiliz ataşe -
navalına bildirerek bunların altı 
ay içinde bitirilmesi iktimali çok 
olduğunu da haber verdiiğni söy
lemiştir. Başka bir saylav, alman· 
ların bir yıldanberi denizaltı ge
mileri yaptıklarını ve bu denizaltı 
gemilerinin 1000 tondan daha bü· 
yük tonajda olduklarım anlatan 
bir takım diyevlerin, dikkati çekir:. 
çekmediğini ve bu sözleri teyid e· 
dip etmiyeceğini Sir Ayres Bolton 
dan sormuştur. 

Sir Bol ton şu cevabı vermiştir: 
''-Hayır, birçok diyevler du

yuyoruz, fakat bu İş hakkında hiç 
bir şev hil ...... ivon1z ... 

Alman silahlanması 
karşısında İngiltere 

Londra, 1 (A.A.) - Kabine bu· 
gün alman silahlanmasına karşı a
lacağı durumu gözden geçirecek
tir. ileri sürülen iktimaller şunlar· 
dır: 

Cenevre'ye başvurma (müraca 
at) S~resa kararlarına uygun ola 
rak Fransa ve ltalya ile konuşula 
rak Beri in' e bir protestonun veril 
mesi, bu son iktimal ötekilerinden 
d:>.ha kuvvetlidir. 

Kabine Avam kamarasında ya
rın ulusal savga hakkında yapıla
cak olan konusmalardan önce bir 
karar verecektir. Bir takım konser
vatör üyelerin, bu ulusal korunma 
plnnmın yeri timinde (tatbikinde) 
yeni vergilerin konmasına engel 
olmak için hükumetin borc alma
sını öne sürecekleri sanılmakta-
dır. 

Alman donanmasının 
yeniden kuruluşu 

Londra, 1 ( A.A.) - Ciyorna· 
le Ditalya'nın Almanyanın deniz 
payı programı hakkında verdiği 
haberden bahseden Deyli Telgraf 
gazetesinin deniz yazmam Heklor 
Di va ter diyor ki: Doğru bir kay· 
naktan öğrendiğ" mize göre alman 
hükiimetinin deniz payı programı 
timdiye kadar neşredilen bütün O· 

ranların (tahminlerin) üstündedir. 
Ciyornale Ditalya'nın verdiği ra
kamlar hakikate yaklaşmaktadır. 
Hele alman zırhlıları italyan gaze
tesinin oranladığından çok daha 
büyük olacaklardır. Filonun genel 
kuvveti, italyan oranlarından en 
az 15 bin tonilato artık olacak ve 
11 O bin tonilato ya kadar yüksel
mis bulunacaktır. Şunu ileri süre
bilirim ki alman harb gemileri yö
ney denizinde, Atlas Okan'ında ve 
Baltık denizinde başarıkla çalışa
bileceklerdir. Baltık denizinin sav· 
gası için yapılmrş olan alman cep 
kruvazörleri yeni gereçler almak 
zorunda kalmadan cok uzaklara 
gidebihnektedir. Bu"° kruvazörler 
20 mil hızla 10 bin mil ve 13 mil 
hızla 18 bin mil yapabilmektedir-
ler. 

İtalya, İngiltere ve 
Fransa arasında 

Londra, 1 (A.A.) - Almanya
nın denizaltı gemileri yapbrması 

meselesi hakkında Fransa ve İtal
ya arasında henüz hiç bir konuş
ma yapılmamıştır. fakat, deniz bi
rinci lordunun kızının nikahında 
bulunmak üzere buraya gelen fraıt· 
ıız bahriye bakam 8. Piyetri ile 
Sir Con Saymen arasında bugün 
'Avam kamarasında oylaşma yapıl
ması iktimali vardır. 
~ Piy .. tri, bl'\hriye birinci lordu 

ULUS 

AN GE 
BİULJ.~tK DEVLETLERDE 

B. Ruzvel tin barışçı 
sıyasası 

Nevyork, 1 (A.A.) - Parla
mento süel komisyonlarına yolla
dığı bir bildiriğde B. Ruzvelt, baş
ka uluı::lar tarafından düşmanca 

sayılabilecek her türlü yazıları dur
durmak için 5erekirse kendisine 
verilmiş olan ordu ve ılonanmanm 
başkanlığı yetlcesini kullanacağı
ğrm bildirmiştir. ' 

B. Ru~velt. biı takım ordu çe· 
venlerinin Kanada yakınında bir 
hava durağ yapmak ve gere'·au_ 
mgiliz ve fransız sömügelerine 
(müstemlike) el koymak düşün
cesinden söz açarak böyle bir şe 
yin ne hükumetin, ne de kendisi
nin ,!Üttüğü "ryasaya uygun ol
.nadığmı :,Öylemiştir. 

D. Ruz Jtlt demiştir ki: "Ame
nka hükumeti, Amerikanın her 
hangi bir devletle arasındaki dost
luğu boza~ak ı1areketlerde bulun
mak iktirnalini aklmd&l geçirme
mektedir 

~Pvrole fahrikalarında grev 

Detroit ·Amerika - 1 (A.A.) -
Şevrole fabrikaları işçilerinden 
2.000 kişinin hafta başında başla 
mış olan grevleri, aynı şirketin 
Kevland ve Çinçinati' dzki kara· 
söri ve ekleme atölyelerine de geç 
miş, 11 bin İşçi işini bırakmıştır. 
~;,L:o .. a,·aşma 80n ,·crnıt:!k iç:n 
Rio de Janeyro, 1 (A.A.) - f. 

ransa, İngiltere ve İtalya büyük el· 
çileri, Brezilya dış bakanını göre· 
rek kendi hükfunetlerinin Sako 
konuşmalarına Brezilyanın d~ gir· 
mesi için Amerika, Arjantin, Şili 
ve Peru tarafından yapılan çağırı 
yı (daveti) kabul etmesini istedik
lerini bildirmişlerdir. Brezilya hü
kumetinin bu çağrıyı kabul edece
ği oranlanmaktadır. (tahmin edil
mektedir.) 

lTAL\ADA 

Ulmılaraı·aı;ı tecim durumu 

Roma, 1 (A.A.) - Uluslarara
~ı 6ş bürosu başkam B. Butler, bu
günkü dürıya ekonmik kalkmma-
5ı.nın temdli olmaktan ziyade yüz
Hik (s::ı.thi) olduğuna gerçekten 
oır1.cok memleketlerde işsizlik a
z:ı1mış, üretim (ıstihsal) çoğalmış 
i~e de uluslararası tecimin (tica
Cf: ·ın) 1933 yıh düzeyinden (sevi· 
yesinden) hemen hemen ayrımsız 
(fa .. ksız) biı derecede yüksek bu
h .. nciuğunu söylemiştir B. Butler 
i~s.ızlere yapılan para ve yiyecek 
yarc:tımı sistcmisinin gençler üze
rinde kötü etkeler (tesirler) yap
tığmdan baymdıriık işlerile işsiz
tPre karşı konulmasmı,iş saatleri
n n azaltılmasını indüstrinin te· 
vilenmesini (tensik edilmesini) 
•'e arsıuusal bir ar.laşma planının 
ra?ırlanmasım tavsiye etmistir. 

ile uzun bir müzakerede bulun
muştur. 

İngiliz ekonomik durumu 

Lon3ra, 1 (A.A ) - İngiliz te
cim (ticaret) odaları birleşiti baş
kanı yıllık toplantıda İngilterede
i:i ekonomik kalkmmanın şerefini 
ulusa! hükumete yatsamış (atfet. 
ıniş) ve ancak hükumetin sıyasa
sma olan güvenlik havası dolayı
s!yle kalkınmanm imkanlı oldu
ğunu söylemiştir 

Bir alman uçağ ıetraf ında 

Londrcı, 1 (A.A.) - Royter a
jansının Romadan öğrendiğine gö
rP. 27 nisanda Schetachalendede 
bir almarı uçağının (tayyaresinin) 
ahı süel (askeri) İtalyan uçağı ta
rafınJan yere inmek zorunda bı
ı·a~rldığı hakkındaki haberlerin a
~1 lsı1 old11ğu uluşal olarak söylen
mektedir. 

Gazetecilerimiz 
Kolonyada 

Vest Doyçe Beobahter' den: Al
man matbuat cemiyetinin çaaır -
rnası üzerine Almanya' da seyahat
le bul .. nan se!dz türk gazet~cisi 
dün Münih' den uçakla Kolonya.'ya 
gelmi"lerd"r. !' onukhrımız propa
ganda bakanlığının ve alman ya· 
bancı iller kulübünün kılavuzlu
ğ'iyle gezmekted'rler. Gazeteciler 
arasında Türkiyenin başlıca büyük 
gazetelerinin de!egeleri vardır. 

Türk gazetecileri cuma günü öğ
leden sonra Kolony"' "ltn görül ecel< 
yerlerini görmüşlerdir. 
Akşam üzeri onurlarına veri' ~r 

ziyafette alman basın kurumu de
legesi bir diyeviyle konuklarımızı 
sel ".ml<'lmı:tır. 

B!ı~Ün öaleden evci türk kon!.lk 
ları Vest Doyçe Beohahter'i ziya 
ret edeceklerdir. 

ÖP, leden sora Bo;r~ Fabrikaları 
J7,ez:lecek. uçakla B'ln ve Gods
herge gidilecektir. Pazar günü 
Koblenz' deki B. D. M. mektebi 
gezile:;ek dönüşte Kolanva' d~n u · 
ça.kla Essen'e hareket edilecektir. 

f'Rı\NSADA 

Fransız - Sovyet 
anlaşması 

Paris, 1 (A.A.) - Gazeteler, 
fransız • rus andlaşması metninin 
bugün hazırlanacağını sanıyorlar. 

Pöti Pariziyen, Lokarno ve fran · 
sız - leh andlaşmalarının kayıdla
rını da kapsayacak (ihtiva ede
cek) bir ulama yapıldığını yaz
maktadır. 

Eko dö Pari'ye göre savga ted
birleri kısmının Cenevrede kabul 
edilen şekilde olması tehlükelidir. 

İtalyan elçisinin 8. Laval'le gö
rüşmesi üzerinde Ovr gazetesi di
yor ki: Elçi İtalyanın Roma top
lantısından önce küçük anla: . 1 

ile olan sonuclanmamış sorumla
rın kotarılması isteğini göstermiş· 
tir. Fransız - ıovyet andlaşmasının 
imzalanmasından sonra Çekoslo. 
vak - sovyet andlaşması imzalan· 
dığında Avrupanın ortalarına ka
dar yayılacak olan yeni ve büyük 
bir kuvvet, durumu aydınlatacak 
ve İtalya ile komşuları arasında 
tasarlanan uzlaşmaların yayılma
sını kolaylaştıracaktır. 

Versay andlaşmasınm den !z 
hakkındaki hükümlerinin Alman· 
ya tarafından bozulmasına dair O· 

lan kısım Jurnal gazetesini kaygu
ya düşürmektedir. Bu gazete di
yor ki: "Baysallık ile ilgili olan 
unsurlar en sonra tehlikeyi gor
mü,ler ve bir blok kurmayı karar· 
laştır:nışlardı:·. Alm:ın!ar kor!tut· 
manın tesirli olac,.imı sanıyorlar. 
Saldırganca hareketlerinin anlam1 
budur. Sonuna kadar bir uzlaşma 
yolu arayacak olan lngiltere'dir. 
Onun içindir ki lngiltere'yi ve o
nun hava ve denizde güvenliğini 
c:mevinden vurmak istiyen durum 
iktimal ki, büyük bir kalkınmaya 
sebeb olacaktır. Ancak, bunun 
karsılığı sürüncemede kalmamalı
dır: B. -Musolini,nin Stresa' da söy
lemiş olduğu gibi "şiddete karşı 
ancak kuvvet i, görebilir.,, 

iSPANYADA 

İspanyada yeni hadiseler 
B:ırselona. 1 (A.A.) - Birçok 

send!ka üyeleri tutsanmıştır. ( tev
kif edilmiştir.) Gece yansına doğ
ru trınıvay eJcktxik fabrika;. ·nda 
bir bomba patlamış, :·ramvaylann 
islerr·esi kesilmiştir. 

Barselcma polis vr hükumet a
damları general L-:.,ez C~::>aya 
karşı yapılan öldüm1e girişimi ü
zerinde bir şey söylememektedir
ler. Bu işe girişenler kıralhktan 
yana olanlardan angın dört kişi
dir. Bunlar yak:alanm"Wardv 

o 
AVl STlJRYAIJ\ 

Avusturyada bağışlanan 
sıyasal suç cezaları 

V ıyana, 1 (A.A.) - 1 mayıs u
lusal bayramı dolayısiyle radyo i
le verdiği bir söylevde hükumet 
ı ropaganch komiseri c.lbay (mira
lay) Adam yalnıt: yurclseverler 
yöneyinin genel topl<mtı1ar yap
mak hakkına sahib olduğunu bil
dirmiştir. 

Albay, bundan sonra başbaka
mn 195 sıyasal kaseı.mğın (mahku
mun) geıi kalan cezalarını bağış
ladığım söylemiştir. Bu kasamk
ların 193 ü 1934 şubatı sosyalist a
zısma katılmışlardır. 

Bugün sıyasal suçlardan hapis
te bulunan 145 kasanık vardır. 

~~----···--~--~ 
ısvtÇRE,DE 

Sı)a-;al yıldırgıya kar~ı 

koymak İ\'İn 
Cenevre, 1 (A.A.) - Uluslar 

Sosyetesi tarafından 1934 ilkkinu 
nunda kurulan "sıya.sal yıldırgınm 
(tedhişin) önüne geçilmesi,, komi
tesi, dün toplanmı' ve İngiliz dele
gesi B. Karton dö Viatrı başkan 
seçmiştir. Komite sıyasal yıldırgı 
ile (tedhişle) savaşmak için arsıu
lusal bir anlaşmayı ileri süren 
9-12-934 tarihli fransız önergesini 
(teklifini) kabul etmeye karar ver· 
miştir. Bu önergede şunlar vardır: 
Pasaport elyemlerinin (muamele
lerinin) oturma (ikamet etm) hak
hmın ülke dışına çıkarmaların ar
m.ılusal bir tüzüğe (nizamnameye) 
bağlı tutulması ve bu hususta im
zalanması tasarlanan andlaşmanm 
yertimini (tatbikini) temin ede 
cek arsıulusal bir ceza hakyerinin 
kurulması. 

1 Nıayıs 
( Ba§ı 1. inci sayı/ada) 

deneç Almanyanın yabancı mem
leketler karşısında durumunu kuv
vetlendirmek ve berkilmek için 
bir şarttır. Yakın bir gelecekte Al
manyayı bir takım fırtınalar ve 
bulutlar sarabilir, ancak bütün 
bunlar, bizi şagırtmıyacaktır. Siz, 
Almanyanm gelecek ve güvenliği
nin andları olacaksınız. 

Ben, sizlerde iş, barış ve aynı 
zamanda cesaret sembolü olan bir 
Almanya'yı selamlıyorum. 

İstanbulda 1 mayıs 
bayramı 

İstanbul, 1 (Telefon) -Bugün 
memleketimizde yabancı kurumla
ra bağiı işçiler toplanarak 1 ma
yıs bayramım yapmışlardır. Bu 
akşam da Tötönya kulübünde bir 
toplantı yapılmış, alman konsolo
sı.: bir söylev vermiştir. 

Viyanada patlayan bomba 

Viyana, 1 (A.A.) - Bir poliı 
karakolu önünde bir bomba patla· 
mış, çok ağır yaralanan komiserin 
bacağı kesilmit ve üç genç kız ya
ralamnı§tır. Bunun bir komüniııt 
yağınçı (suikasdi) olduğu samlı. 
yor. 

Komünistlere baskın 
Viyana, 1 (A.A.) - Polis bu

gün, Viyanadaki bütün komünist 
çevenlerine baskınlar yapmıştır. 
Beş yüz kişi yakalanmıştır. Ar!\~
tırmalar, komünist oldukbrı sanı· 
lan bir takım haydutlar tarafın· 
dan dün akşam Brigitenau' da bir 
bomba atılması yüzünden yapıl
mıştır. Ba,bakanlık yüksek işyar
larından doktor Thanhofer ile bir 
polis ve iki genç kızın yaralanma· 
sına sebeb olan bomba patlama31 
bir polis gezeğinin önünde vaki ol
muştur. B. Thanhofer'in sıhhiğ du
rumu fenadır. 

2 MAYIS 1935 PER EMBE 

DAi.h IK BUY KLAH 

Mısır Başbakanı çekildi 
Kahire, l (A.A.) - Başvekil 

Ziver Paşa istifa etmiştir. 

*** Kahire, 1 (A.A.) - Mısır kıra-

lmm emlak bakanı olup işinden 

çekilen İbrahim Paşa Brüksel mas 
lahatgüzarlığına tayin edilmiştir. 

Eski maslahatgüzar Murad Seyd 
paşa Roma'ya tayin edilmiş ve Ro· 
ına orta elçisi sadık T abra Pap 
Vaşingtona gönderilmiştir. 

Çin komünistleri 
ilerliyor mu? 

Pekin, 1 (A.A.) - Komünist 
kuvvetlerinin öncüleri §ehrin an
cak 15 mil ötesinde buluodukla
r~ndan Yunanfu' daki İngiliz, ame
rıkan ve fransız kadın ve çocuk· 
larmdan birçoğu bu sabahki tren
le ıehrimizden ayrılmışlardır. Ge
riye kalanlar da imkan olduğu ka
dar tez gitmeye bakıyorlar. Hüku
met kıtğalariyle çarpışmalar de
vam etmektedir. 

Amerikan konsolosluğu İfyarla
nnın da şehirden ayrılmaya ve 
konsolosluk dosyalarını da bera
ber götürmeye hazırlandıklan ıa
nılıyor. 

Danzig parlamentosunun 
ilk taplantısı 

Dantzig, 1 (A.A.) - 7 nis1n 

d3 ~eçilen parlamento ilk topla' 
tı::.m yapmıştır. Sosyalist sayla.ı 

v~t"ter seçime itiraz etmiştir. 11aş
kan bu alanca bir karar vermenin 
y:ıbıızca yüksek hakyerine düşt:.ı 
ğunü söylemiştir. 

Parlamento aynşıklarm (muha
h.:.ıerin) protestolanna baknuy ı 
r~k ayrışa (muhalefete) ka:j. bir 
tç tüzüğü (nizamnameyi )kabul et
mi~tir. 

Parlamento, yalnızca nasyonal 
s~syalistlerden olmak üzere d;va
m seçtikten sonra senaya 26 ay
rışığa (muhalife) karşı nazilerin 
43 oyu (reyi) ile güvenini bildir
miştir. 

Bunun üzerine sena başkanı B. 
Greceisler son seçimin çoğunluğu· 
nun (ekseriyetinin) nazilerde ol
duğunu gösterdiğini ve Lehistan
la anlaşma sıyasasına devam edi
leceğini söylemiştir. 

Bulgar - Lehistan sözbağı 

Varşova, 1 (A.A.) - Bulgar -
Lehistan konsolsluk sözbağı Var
şovada alınıp verilmiştir. (teati 
edilmiştir.) 

Almanyada papazlarla uğra~. 

Londra, 1 ( A.A.) - Royter a
jansının Berlinden öğrendiğine 
gü~e chemniz üniversitesi profe
si)rJerinden ve Saksonya ayrış ki
lisesi layik ileri gelenlerinden Ku
engelmana işten el çektirilmiştir. 
Birik.it (tece.nmü) kamplarında 
1"ıugün 18 Saksonyalı papaz var
dır. 

Benzetcilerin duru~mrutı 
Varşova, 1 (A.A.) - Hakyerı 

i."lgniz ve leh sehimJerini benzeten 
(taJ...lid eden) lerirı Polonyadaki 
suç ortaklannm duruşmasını biti
rerek bağzılarına hapis cezası ver
miştir. 

Spor 

Cuma maçları 
Ankara Futbol Heyetinden: 

3 mayıs 935 cuma günü 936 yılı C. 
H. Part' si şild maçları a~ağıda yazılı ku
lüpler arasında yapılac:ıktır. 

1 - Çankırı Spor - Demir Spor. sa · 
at 10,30 da. hakem Servet 

2 - Ankara Gücü • Genç'<?r Birliği. 

Saat 16 da. 



SATIPA 7 

(Atatürk) Heykeli ırı•uıı•unıııuıuuııııı;uııııuuw11BW1uıuuıuuımmuııuıi11I 
Miisabakası 1 ., İ 

Denizli Vilageti Daimi ~ ~ 
Encümeninden: ~ -! 

.. . 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiıtir 

Yeni tertib planını görünüz. B. l inci ke~idcsi l l mayıs l 935 tedir. 

. lİyük ;kramive 25.000 liradır. Denwide dikilecek "ATA TÜRK,, heykeli müsabaka
sına aid bazı maddelerin aşağıda yazılı olduğu üzere tav
zihine lüzum görülmüştür. 

~ § 
= = 

=
I Ha v a c ı l ık ve s p o r ı= 

Jandarma (;enel 

komutanlığından: 
Pa/and?rma genel komutanlığın bir kısım mefruşatı ka
dtr 1 Tk~ıltm~ye konulmuştur. Tahmin bedeli (7130) lira
~ ~Jıpterın eksiltme günü olan Mayısın (13) üncü Pa
tubuesı g_ünü saat (15) den evel (335) liralık teminat mek
lığ ve ıcap eden vesikalarla Jandarma Genel Komutan· 
ai~~daki komisyona müracaat etmelidir. Şartname ve re
leb·ı~r J. Genel Komutanlık levaznn müdiirlüğünde görü-
.; ır. (966) 1-1675 

• wa&&!MlllWILAWIM -Petershurg gece1eri 
Paul Hörbiger Eliaa IJHard 

Nafıa Bakanlığından 
lir liayd'-rpaşada sif teslim şartiyle muhammen bedeli 616 
l'e a olan (2200) adet komple telgraf fincanı açık eksiltme 

konulmuştur • . 

A - Müsabaka şartnamesinin ikinci maddesinde gös· 
terilen müddet 10 mayıs 1935 akşamına kadar uzatılmış
tır. 

B - Şartnamenin üçüncü maddesinde yazılı olduğu ü
zere heykelin askeri kıyafette, kaputlu ve son askeri kı
yafet kararnamesine uygun olması şarttır. Esasen pozu 
heykeltraşm ıanat kudretine bırakılmıştır. İstiyenler bü
tün masrafı kendilerine aid olmak üzere bundan başka 
maketler gönderebilirler. Fakat vilayetçe istenilen şart
larda bir maket gönderilmesi mecburidir. 

C - Şartnamenin altıncı maddesinde maket için gös
terilen 1/15 ebadı tabii büyüklüğe nisbetJe değil bir bu
çuk misilde yapılacak olan heykelin cesametine nisbetle
dir. Ve maket için yazılan bu eb'ad en az bir had olup is
tiyenler daha büyük yapmakta muhtardırlar. Fakat bu 
takdirde dahi vilayetten aynca bir masraf istiyemezler. 

D - Vilayetçe aynca yaptırılacağı zikredilen kaide 
lıa".kmda heykel müsabakasına iştirak edenlerin mütalea 
beyan edebilecekleri şartnamenin 7. ci maddesinde .zaten 
yazılıdır. Arzu edenler heykel maketi ile beraber muka
bilinde bir şey istememek şartiyle kaide için de maket ve
ya proje gönderebilirler. 

E - Müsabaka neticesinin şartnamenin sekizinci 
maddesi veçhile tesbiti için güzel sanatlar akademisinin 
dahi mütaleası alınacaktır. (936) 1-1621 

-- Sayı 141 içindekiler -

~ Niçin tayyart:, bugünün en güvenli 59 
55 bir taşıma vasıtası olmuştur? 
s_== Hava hukuku 

-
=: Havada olub bitenler = Yediden yetmişe kadar 

j Yelken uçuşu 
§5 TURK KUŞU haberleri 

Rilat Taşk1n 

Sinanoğlu 
Nüsbet Haşim 

Ferid Ziya 

5 Sporda müsabaka idmanlarına kaç 
=: yaşında başlamalı? Vildan A§ir 
~ Som meydan muharebesini havadan 
§ nasıl giirdüm? (lngiliz tayyare-
§ cisi Albay Enderby) 
§ An~ar~ _kayakçılannm Uludağ 
=: gezmtisı nasıl geçti? llyu Sinal 
§ Unutmuyorlar (Hikly ,. ) Servn Ziy• 

§ G""kl • Giirevin 5i o enn çocuklan (şiir) 
= TORK ÇOCUKLARI, TÜRKKUŞU'N~N ,. 
~ KANADLARI ALTINA KOŞUNUZ 
§ Busayıdaki parasız MODEL TAYYARE ARMA-
S GANiN! MÜVEZZİDEN lSTEY1N1Z 

it Eksiltme 10 haziran 1935 tarihinde pazartesi günü sa -
p 

1
15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya -

1 acaktır. 
-------------- •llDllDDlllllllllDllDDlllllllDRDDDllllllllBlllllDlfllffDllllllDRRlllllDfllll 

"alrfstektilerin Ticaret Odası vesikası ve 46,20 Jirahk mu -

1 kat teminattan ile aynı gün ve saatte komisyonda bu -
tlnrnatan lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameyi parasız olarak An· 
"'rla Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (907) 

l-1614 

Yenişehir belediye 
başkanlıgından: 

Ankara De/terdarlığından: 
Vergili 

Lira K. 
eenc~si mtlbllefin ilmi aanatı ticaret mahalli 

bul: Deniz Levazım 
·dtın alma komisyonundan: 

1 - Yenişehir belediyesine aid mezbaha inşaatının a
çık eksiltme usuliyle eksilmteye konulmuştur. 

2 ·- Bu inşaatın tahmin edilen bedeli ( 4500) liradır. 
3 - Bu inşaata aid şartname aşağıda gösterildiği ıe-

kildedir. 
A - Keşif bedeli. 

Po 'fahmin edilen bedeli 75,000 lira olan 5,000 ton Rekom& 
ıe kömürü 4 mayıs 935 cumartesi günü saat 15 de Ka • 

:npaşada Komisyon binasında kapalı zarf usuliyle eksilt· 

1. eye konulmuştur. Şartnamesi 375 kuruş bedel mukabi
S llıde her gün komisyondan alınabilir. Muvakkat teminatı 

B - Eksiltme şartnamesi. 
C - Mevcut kroki ve fenni şartnamenin tamamlt tat

biki. 

.000 liradır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya 
~~tubunu ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü madde
b~e göre belgeyi havi tekin mektuplarını belli saattan 
ır Baat eveline kadar komisyon reisliğine venneleri. 

............. (1918-859) 1-1494 

lsmetpaşa Kız enestitüsü 
ltıiidürıüqünden: 
lla \' apı1acak bir müsabaka imtihanı neticesinde kaza
lit nl.ardan mektebimiz için bir daktilo alınacaktır. İstek
"a erın ııüfus tezkeresi,, mektep şehadetnamesi, hüsnü hal 
bc:akası, iki f?t?ğ~af v~ çahştrğı müesseselerden aldığı 
fiıegeler ve hır ıstıda ıle birlikte namzet kaydolunmak 
lif~t 2.5. 19~5 perşembe giinü saat 18 e kadar MEKT~ 
lrıek . ~E muracaat etmeleri ve müsabaka imtihanına gı~
..... ıçın 4.5.1935 cumartesi o-ünü saat 16 5 da Ankara Tı--ret 1" • b , 

......._ ısesınde hazır bulunmaları. (973) 1-1694 

8iqa belediye dairesinden: 
denB;1ediyemizi~ ~lektrik santrahnm l.6.1935 tarihin
bin k.:·5·1936 tarıhıne kadar bir senelik ihtiyacı olan 40. 
raf 1 0 mazota 3.400 ve 1.000 kilo makine yağma 180 li
bareıat takdir edilerek 25.4.1935 perşembe gününden iti
tarr n l5.~.1935 çarşamba günü saat 15 şe kadar kapalı 
t\Psaıusulıyle eksi~t~eye ~ıkanlmıştır. Mazot. ve yağın 
lieı d~ı anlamak ıstıyenlerın eksiltme müddetı zarfında 
Yen~ •ye santral memurluğuna şartnameyi görmek isti
Olaıı erın .muhasebeye müracaatları ve kanunnen gerekli 
to d te?1ınatlı teklif mektuplanmn belediye başkanhğma 
~ertlmeleri ilan olunur. "2139., 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü 
l"ektörJüğünden: 
bir ! -Razi~.an 935 tarihinden 31 mayıs 936 tarihin.e .. ~~~:ar 
31s _ene muddet!e Ankara Yüksek Ziraat Enstıtüs'?.1,_un 
\Pe 425 talebe ıle 100 - 120 mfütt2hdeminin sabah, ogle 
•iJ akşam yemekleri kapalı zarf usulü ile ek
liht;neye konulmuştur. 25 Mayıs 1935 ta-
lec ~e.rasthyan cumartesi günü saat 15 de ihalesi icra edi
l'en~ t~r. Fazla izahat almak ve şartnamesini görmek isti -

D - İhaleyi müteakip eksiltme kanunundaki ıerait 
dairesinde nöterlikçe bir mukavelename akdi ve bu bap
taki masraf müteahhide aittir . 

F - İnşaat bedelinin 1 haziran, 1 temmuz, 1 ağustos 
1935 de tediye edilmek üzere üç taksitte verilecektir. 

K - Müteahhidin bu gibi işleri yaptığına dair baş mü
hendislikten bir vesika ibrazı ve ticaret odasında mukay
yet bulunması şarttır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 numaralı kanu
nun 17 inci maddesine göre muvakkat teminat verilmekle 
beraber ihaleyi müteakip de depozito yüzde 15 e iblağ e
dilecek ve mukavelename bir hafta zarfında ikmal edile
rek akidin tarafından imza edilecektir. 

S - Mezbaha inşaatına aid malzemeden taş, tuğla ve 
:kireç belediyece temin edilmiştir. Eksiltme müddeti 18.4. 
1935 den itibaren 21 gündür. İhale müddeti 9 mayıs 1935 
günü saat 16 da belediye dairesinde encümen huzurunda 
icra edilecektir. (950) 1-1645 

Ankara Valiliqinden: 
Kızılcahamam kaplrcalannın 1 haziran 1935 den 31 

mayıs 1936 sonuna kadar bir senelik ican 15.4.1935 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle açık artırmaya çıkanl
mıştır. İsteklilerin vitayet makamına veya Kızılcahamam 
kaymakamlığına şeraiti öğrenmek istiyenlerin muhue
bei hususiye müdüriyetine vec mahalli muhasebei hu!u
siye memurluğuna müracaat etmeleri ilan olunur. (941) 

1-1633 

P. T. T. Ankara 
B şmüdürlüiünden: 

Yaun bq kışın sekiz saatte kestirilmek ve haftada 
karşılıklı iki sefer yapılmak şartiyle Gerede ile Kızılca
hamam arasında otomobil iki yüz kırk lira aylık muham
men bedelle 24.4.1935 ten itibaren on beş gün müddetle 
Gerede posta müdürlüğünde eksiltmeye çıkanlmıştrr. Ta
liplerin Gerede posta müdürlüğüne milracaatıan. (977) 

1-1690 

Yapı sahipleri ve 
müteahlıid Bag/01ın 

Nazarı dikkatine 
Menfaatinizi severseniz yapı boya pazarım unutmayı-

de s:rın .Yüksek Enstitü idare müdürlüğüne ve ihale günü 
iıteJt)~O lı_rahk teminatlariyle Enstitii veznesine teslim eden 
lllii ılenn enstitüde idare ve ihale komisyonuna ruz. 

racaatlan. (889) l - 1557 Postahane arkası Kızılbey yolu Tel: 2681 1-1665 

138 88 931 

141 70 931 

272 68 931 

Fa.ıh ve Arif İn§aat Anafartalarda Vt 

HaliJ oğlu 
Mehmet 

Arif Rüştil 

müteahhidi ıyana 

kolabanesi 
Müteahhit Müdafaai huk1J\ 

Hathu firketl 
Müteahhit İsmetpqa ~ 

hailesi yeni s~ 
kakNo. 5 

3717. 4 931 Hidayet Fuat Müteahhit Haabayram 11111ı 
hallesi 16 Ho. hl 

hane 
Yukarda isimleri yazılı kazanç vergisi mükelleflerin~ 

adreslerinde bulunamadığından namlarına yazılı ihbarnal 
meleri tebliğ edilmemiştir. 

lıan tarihinden itibaren 30 gün ~ itiraza haki .. 
n olduğu tebliğ yerine kaiın olmak üzere ilin olunur. 

(975) 1~1692 

İstanbul: Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 25600 Ura olan 16000 metre Kll'f 
pas kumaş 19. Mayıs 1935 pazar günü saat 15 de ~ıou.ı41 
paşada komisyon binasında kapalı adla eksiltmeye k 
nulumuştur. Şartnamesi 128 kuruş mukabilinde kom· 
yondan her gün alınabilir. İsteklilerin 1920 liradan ibare 
olan muvakkat teminat makbuz veya mektuplarilc kanu 
ni belgeleri havi teklif mektuplanru belli saatten bir saat 
evetine kadar komisyon reisliğine vermeleri (2253) 

1-1744 

TORICIVI iŞ llANk~I 
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Ankara Ticaret ve Sanayi Odası si
cilli ticaret bürosundan: 

Sicilli ticaretin 45 numarasr-Ja mHtJeccel bul11nan A · 
nadolu Ajansı Tiirli: anonim şirketinin 31mart1935 tarih
li hissedarlar umumi içtimaı na aid zabıtname ile 1934 se
nei hesabiyesine aid bilanço ve mechsi idare ve mürakip 
raporlarının 30. 4. 9S5 tarihinde 1escil edildiği aan o•.u1ur. 

Vlilli Müdaraa Vekiled 
Sabnalma Komisyona 

ilin lan 

BİL T 
latanbul komutanlığı em

.rlndeki kıtalar için 231,500 
kilo 11ğır eti kapab zarfla 
eksiltmeye konmllftUI'. Bir 
kilonun tahmin edilen fiatı 
32 kuruştur. İhaleli g mayıs 
935 perşembe günü saat 14 
Cle Fmdıkhda satın alma 
komisyonunda yapılacak· 
tır. İlk teminat 49D4 firadır. 
lannameai 370 k•llP ah • 
nabilir. Eksiltme"' girecek· 
ler teklif mektaplamıı iha -
le uatmdan bir taat evel 
fatanbul'da Fmdıkhda Sa. 
AL Ko. vermeleri. ( 908) 

1- 1586 

İLAN 
1 - Y eniıehirde 1171 inci 

adanm 14 parseHnde Ali 
Servere ait arsa ile ıuyulu 
(278) M2 yer açık artırma ile 
aatılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 
(2085) liradır. 

3 - Şartname ve harita
amı görmek istiyenler her 
gün muhasebeye gelebilir
ler. 

4 - Muhamme• bedeli 
(20.85) liradır. 

S - İhale 15.5.1935 çar
pmba günü saat on beşte 
artırma ve eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

(982) 1-1687 

İLAN 

1 - Yerli fabrikalar ma 
mulatmdan ve bir metresi
nin tahmin edilen fiatı 480 
kuruş olan 500 metre haki 
elbiselik gabardin kumaş a
çık eksiıtme ile satın alına
caktır. 

2 - İhalesi 18.5.1935 cu
martesi günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 180 lira
dır. Şartnamesini parasız 
görmek istiyenler heT gün 
öğleden sonra komisyona 
uğnyabilirler. 

4 - Eksiltmeye girecek
ler ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle kanunun 2 ve 
S üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte iha te g ü
nü ve saatinde M. M. V. Sa. 
Al. K8. da bulunmalan. 

(995) 1--1739 

İLAN 

Kullanılmış olarak on bir 
eevrole şasi ile ild şevrole 
mGtör maktaı memleket da
hilinden satın alınmak üze
re açık eksiltmeye konmuş
tur. Tahmin edilen umum 
bedeli (3580) liradır. Şart -
namesi bedelsiz olarak ko
misyonu nuzdan alınacak -
tır. İhalesi 4 - V - 935 cu
martesi günü saat on birde 
komisyonumuzda yapıla -
caktır. Muvakkat teminatı 
268 Hra 50 kuruştur. Eksilt
meye girecekler 2490 N o. h 
kanunla şamtamede iste -
nen belgelen beraber geti
receklerdir. (857) 1~1488 

Z AY t 
Beledıyede namıma k1vrıJ1 

162 No. arahamm plilatsuu kav· 
l9ettim htllaal JOktur. 

Cebeci arabao thatd• 
t-17Jı 

1- 17-10 

Devlet Demiryollan ve 
Umanlan Saımalma 
Komisyonu hinlan 

İLAN 
:Muhammen bedelleri ile 

mikdarları aşağıda yazılı el
bise, palto ve serpuşbrm 18. 
5.1935 cumartesi günü &aat 
ıs de kapalı azrf usulil~ An
karada idare binasında tek
rar eksiltmesi yapılacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 
4498,72 liralık muvakkat te
minat vermt-leri ve kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve işe 
girmeğe manü kanuni bulun
madığına dair beyanna~e ve 
teklifler ile ayni gün saat 
14 e kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdu. Bu 
işe aid şartnameler 325 ku
ruş mukabilinde Haydarpa
şa, Ankara merkez ve İzmir 
veznelerinde satılmaktadır. 

Takriben ( 4 702) takım 
ve parça lacivert serj, laci
vert ıayak ve gri şayak el
bise, Eiyah kastör, gri şayak 
palto, lacivert çuha, kırmızı 
~uha, lacivert şayak ve gri 
şayak şapka (980) 

Muhammen bedeli 
64974.35 lira 

1-1738 

Satılık 
Kasap senafmm kuzu de

risi ve bağırsağı satılacak -
tir. Taliplerin Kasaplar Ce
miyetine müracaattan 

1-1686 

Satılık arsa 
Sıhhiye vekaleti karşı

sı, Bomontiye giden dört 
yol ağzı, önünde yeşil saha, 
iki belkide blok halinde üç 
ev yapmaya müsaid (717) 3 

· 

lık imarca muamelesi ikmal 
edilmiş arsa. 

Haritasını görmek ve gö
rüşmek üzere: 

Bankalar caddesi 13 
Telf. 3855 

1-1648 

iLAN ARTLARI 
Beher Beher 

Sa,.& Santimi Sayda Santimi 

---------
2 300 3 200 
4 tlO 1 100 
8 80 7 40 
8 25 lmruttur. 
l - Hayır itlerine ve yeni 

çıkan kitablara aid ltlnlardan 
% 15 tenzitit yapılır. 

2 - Zayi itin bedetten mak. 
tu yilz otuz kuruttur. 

3 - Tebrik, teıekkür, evlen· 
me vefat ve katı atlka Ulnla · 
&1ndan malrtuan bet lira atmır 

ABONE ŞARTLARI 
ı ı~üdJet Dahilde Harıçte 

Seneliii 17 Ura 30 Lira 
f\ Aylıp 9 .. 18 .. 
3 Aylriı & " 9 • 

Posta Ucred gönderilmiyea 
mektublara cevab verilmez. 

Kiralık bağ 
Dikmenin en eyi yerinde 

bet odası iki matbahı ahm 
kuyusu ve yirmi dönüm mey
va ve üziimlliğü olan bağ ki
ralıktır. Tel 1610, a müra -

.. caat. 1-1183 

ULUS 

Askeri Fabrikalar Umum i 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonu lliolan 

1 ADET KAôID KESME 
MAKİNESİ 

2 ., YEDEK BIÇAK 
Tahmin edilen bedeli 

(1400) lira(-) olan yukar
da mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 4 mayıs 935 
tarihinde cumartesi günü 
saat 14 de açık ekailtıne ile 
ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (105) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. Maddelerindeki vesaikle 
mezkQr gün ve saatta ko
misyona müracaatlan. (955) 

1-1661 

24 TON ÇELİK 
Tahmin edilen bedel" 

( 4320) lira olan yukarda 
miktan ve cinai yazılı mal -
zeme Askeri Fabrikalar U. 
Müdürlüğü satm alma kr -
misyonunca 5 - mayıs - 935 
tarihinde pazar günü saat 
14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname para · 
sız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (324) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle 
mezkQr gün ve saatte ko · 
misyona müracaatlan. (9U) 

1-1682 

736 ADET Bt S UN ÇlJ
VALI SATIŞI 

Beherinin muhammen 
bedelı 9 ku~u~ olan yu~ar\ia 
mikdan yazılı 'lOŞ çuual as
keri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komis
yonunca 12 mayıs 1935 tari· 
l<,imle pazaı gunil saat 15 de 
açık artırma ıle sa~ııa~~kur. 
Çuvallar her gün umum mü
dürlük daire müdürlüğünde 
görülebilir. İsteklilerin mu 
vakkat t~minat olan 497 kı1-
ruş ve 2490 nunıarah k.mu 
nun 2 ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikle mezkQr gün 
ve saatte komisyona müra· 
caatlan. (928) 1-1627 

KiMYA MALZEMESi 
Tahmin edilen bedeli 

(100000) lira olan yukarda 
mikdarı ve cinsi yazılı mal
zeme Askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 20 mayıs 1935 
tarihinde pazartesi günü sa
at 14 de pazarlık ile ihale e
dilecektir. Şartname (5) lira 
mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (6250) lira ve 
2490 numaralı kanunm1 Z ve 
3. maddelerindeki vf!saikle 
mezkQr gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (984) 

1-1737 

KiRALIK EV 
Yeni1ehir İnkılab sokak 

No. 12 altındaki eve nıiıra· 
caat. 1-1735 

SATILIK ARSA 
Yeniıehirde vekiletler bina· 

larma yakın bir ana acele satı
lıktır. Yeni teref otel No. 9 Bay 
tbrahime müracaat. 1-J 731 

------ ~ .____., 
lmtıyu sahih( ft Başmu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 
Yaıı lıleri MUdilrU Natuhi 
BAYDAR 

Ç•nkııı t:ldd11i clvııındı 

I Ulu• Bı11mıvlad• basılmıf· 

1 '"· \. 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamin Kremi 

Elli aenelik bir mulye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kuanmıı gtbel
lik kremidir. Cildinizin gü
sellik ve tueliğini dahaa 
muhafua ıeder. Balumin 
kremi memleketimbin ki • 
bar mehafilinde nlbet ıar
miif ciddi bir kremdir. Çil
leri ve bul'Ufuklan bale e
derek tene fevkalade bir ca
zibe bahteder. RuhnUvu ko
kusu ile aynca fC>hret ka • 
sanmııtır. Balsamin kremi 
katiyen kurumu teninizin 
litif tazeliğini, cildinizin 

cazib taravetini ancak krem 
Balsamin ile meydana çıkara
bilirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan baıka krem kullana
maz Tanılmıı ıtriyat mağaza· 
ları ile büyülı:: eczanelerde bu-

lunur. 

SATILIK BAG VE 

HANE 
Keçi örende Deliktaşda, 

10 dönümü mamur bağ ve i
ki yüzden fazla ağacı muh
tevi olmak üzere 30 dönüm· 
tük arazi ile bu arazi içinde 
iki oda bir salon bir mutfak 
ve bir de bodrumu havi hane 
satilıktır. Görmek için De
liktaş bekçisine pazarlık için 
Divanı muhasebatta müra
kip Bay Sakibe müracaatla-
rı. 1-1742 

Ankara tapu müdürlü· 
ğünden: 
Ankaranın Kavaklı dere mev· 

kiinde kain tarafları prkan yol, 
garben Kadirağa timalen MevlQt 
cenuben pamukların Hüseyin ve· 

resesile mahdut bir kıta bağın ta
ı>uda kaydı olmadığından Çerit· 
çi Ali vereseleri tarafından 1010 
No. lu kanun mucibince namları
na tescil edilmektedir. 11. 5. 1935 

günü mahallen tahkikat yapılaca
ğından mülkiyeti ile batlca all· 
kadar olanlar varsa mahulinde 
bulunacak tapu memuruna veya 
tapu i<hıresine müracaatları ilin 
olunur. 1-1729 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGİ VE 
BEI~OôUKLUÔU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: S 

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

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası • 
cilli ticaret bürosundan: 

Sicilli ticaretin 121 numarasında müseccel bul 
Türk telsiz telefon anonim şirketinin 30 mart 1935 
Hissedarlar umcımi içtimaına ait zabıtname ile 934 
hesabiyesine aid bilanço ve meclisi idare ve mürakip 
porlarmın 30.4.1935 tarihinde tescil edildiği ilin olun 

Emlak ve Eytam Bankasınd 
Esas N. Cins ve mevkii depozitosu 

4/13 İstasyon civarında Rüknettin apart
manının 13. N. 3 oda ve saireden i-
baret bir dairesi. 40 Lira 

13/12 Işıklar caddesinde Turhan B. apart· 
manmm 12 N. 3 oda ve aaireden iba-
ret bir dairesi 51 Lira 

Yukarda cins ve mevkii yazılı apartman dairelerid. 
ican 1.6.1935 d tarihinden başlamak üzere bir senem· 
detle ve açık artırma auretile kiraya ven1ecektir. t~ 
15.5.1935 tarihine müsadif çal'famba günü saat 11 decn.ı 
Görmek ve kiralamak istiyenlerin yukanda yazdı deposlı'i 
to parasile baııkamız muamelit müdürlüğüne milra~ 
ları ilin olun.u-. 1-1743 

Ankara Mahrukatçılar kunmı 
hafkanlığından: 

3. 5. 935 cama günü saat 9 eh kurunnummm y~ 
nel toplantısı yar !acağından o gün ve saatte kurumda ~ 
zıh bütün üyelerin ~snaf cemiyetleri evine gelme1eıial 
dilerim. 1- 1730 . . 

imar Müdürlüğünden: 
Mahallesi Sokağı Cinsi Ada Parsel Muhemın 

bedeli 
Yenice Bahriye Bahçe duvan 211 1 10 lira 
Yukarda yazılı bahçe duvan yıkılmak ve enkazı miir 

teriye aid olmak üzere bilmüzayede 11.5.1935 cumartesl 
günü saat üçte satılacaktır. Alıcıların İmar Müdürlüğüo-
deki komisyona gelmeleri. (924) 1-1617 
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Lırao' l:>ANkASI 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

DARVLBEDAYt 

BU AKŞAM 

Cürüm ve Ceza 
Dram 20 Tabi• 

Yazan: Dosteyeski - Tü,.kcesi :}!lif Nı•rl 
1-

1 SiNEMALAR 1 
1 BUGÜN BU GECE 

Ori · l damlarla ahenkdar mu
aiki eauı üzerine yapıhmt 

f YENi 

KARIYOKA 
Atlı Ye temata romam 

Doloree Dtıl RI• · Q;naw RoS .. 

BOGUN BU GECE 
1 KULOP) 

Sürüsüne be et 
Fevkallde gillünclÜ ~~llı 

komedi 
Jorj Milt 


