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Adımız. andımızdır 

Gelecek ihtimaller· lıH ~eyll<•n evel bii

yiik devletleriır sıysalan ile l"·lli olrtr. 6ii

yii k deııletler<Ien lıer bfri ge{·erı ,.;t•rr~ki uı~ -

yare biidceleriııi bu sene err az iki mislim 

~·akm art1rm1şlar(J,,.. - lı.ımpt lnönil 

He!' yerde 5 kuruş 

Kronik. 

f'. R. ATAY 
İstanbul, 29 (A.A.) - Cumur 

Baıkanı Kamil Atatürk bugün sa
at 16 ile 18 arasında Boğazda bir 
gezinti yapmışlardır. 

AtatürJ{ Hava l(uru muııa 
lira verdi 

Ayl{ırılar 
ATAY 

Atatifrk, tiirk ha~·a kurumuna on hin lira vcı·erek ha' a Bütün ömürleri Avrupa endüs
trisini beslemekle geçen sömür
geler gibi, evimizin kiremidine, 
oturduğumuz iskemleye, giydiği
miz çamatıra kadar, her şeyimizi 
dıprıdan getirtirdik. Şimdi da
mımızı kendi toprağımızla örtü
yoruz; eşyamızı kendi ağaçları
mızdan yapıyoruz; kumaşlarımızı 
kendimiz dokuyoruz. 

Bakanlar Kurulunda 

"Roman,,da fU •Özü kullandc-
lf•Mikeıo;ini bilenlerin haşnıa geçmişlerdir ve demi~lerdir ki ı iım için kendimi her gün daha 

"'-Bu ulus en zor zamanlarda memleket iidederitte Fazla haklı buluyorum: D e 

Fakat bu ilk devirde k a 1 i · 
t e işçileri yabancılardı; !İmdi 
onları da memleketlerine yolla
dık. İ 1 k - m a d d e lerimiz gi
bi, i~çilerimiz de türktür. 

Endüstri üretmenleriyle, kü -
çük ertiklerde çalışan türk işçile
rinden şunu istiyoruz: "Kalite 
yoksunluğu çekmiyeceğiz!,, 

Ormanlarımızda hind ağaç
ları bulunmayabilir. Fakat türk 
meşesi, meşe Avrupa'da işlendiği 
gibi işlenecektir. Evimiz eyi boya
nacak, et yamız sağlam ve rahat 
yapılacak, parkelerimiz temiz dö
şenecek, her şeyde özen ve teknik 
tam ve kusursuz olacaktır. 

Belki her çeşid kumaş çıkar· 
mı yacağız. Fakat çıkardıklarımız
da ne dokuma, ne dikme kusuru 
isteriz. işte ve işçilikte en büyük 
kültür, k a f i t E. dir. Eski türk 
işçisi, en başta, bir kaliteci idi. 
Onların yaptığı kaşıkları ve ta. 
kunyaları bile şimdi vitrinlerimi
ze koymaktayız. Türkün dikdiği 
sökülmez, dokuduğu yıpranmaz, 
çattığı kabarıp ayrılmaz olurdu. 
Eski türk işinin vasıfları, ancak, 
ingiliz işinin vasıflariydi Türk İf
çisinden bu vasıfları yüzde yüz 
isteriz. 

Y aabncı işçiler burada fiat 
vurguncuları idiler. Türk işçisi 
liat düşürecektir. Gündelik eıya, 
geyim, evimizde ve üstümüzde 
kullandığımız ,eyler eyi ve ucuz 
olacaktır. Eğer size Türkiye'de 
son yıllarda eyi boyanmış bir ta
van, eyi döşenmiş bir kaldırım, 
eyi yapılmış gündelik eşya olma
dı!iını söylersek, bunu, bir gurur 
davası yapmayınız: hemen bu
günden önüne geçilmek lazım ge
len 'bir onur davası yapınız. 

T denik, bahçemize fidan dike
cek bahçıvana kadar girecektir. 

Biz gümrük dıvarlarmı kurup, 
yeni endüstri kurmağa başlıyan 
memleketlerde fiat ve kalite işle
rinin ne derin buhranlar doğur
mu§ olduğunu, komşumuz Rusya
nın deneçlerinden biliriz. Bütün 
Rusya sokaklarını, bir gün, "ka
lite! kalite!,, diye haykıran afi~ 
ler kapladığını biliriz. Dostumu
zun bu uğurdaki savaşlarını ve 
aldığı sonuçları göz önünde · tut
malıyız. 

Her gün beş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen 5 er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı
calarrm kullanmryacaktır. 

ON BEŞİNCİ LiSTE 

· 1. - Muvafık -= 1 - Oydaşık, 2 -
Onay, 3 • Yerinde, uygun 
Muvafakat etmek Oy -
da§mak 
Örnek: 1 - Bu meselede si
zinle oydaşıh değilim. 
2 - Bu önergeyi onay bulan~ 
lar ellerini kaldırsınlar. 
3 - Bu hareketiniz benim 

(Samı 2 inci sayı/ada) 

Bakanlar Kurulu dün de saat 
17de toplanmıştır. 

canla. başUı koşmw1ıur. lste'diklerirtden daha fazla~mı b<t- m o k r a • i f e r i a t l l 
1 şaracaklardır. Tuttukl<ırı yol doirudur... Dikkat eder•eniz bizim parti• 
~, ... ._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-iiiiiiimiiiiiiiii:/ nin adındaki h al k ue okla 

Azat günleri kanunu 
çıkıyor 

Azat günleri kanunu Cumur 
Başkanlığınca onaylanmıştır. 

Ulusal kalkınma ofisi kalktıktan sonra durum 

GeııeJ grev tehlilcesi var - B, Ruzvelt çare 
arıyor -.4.ınerilcan l(amoyu ulusal k.alkuı

manın k.almasını i~tiyor .. .. 
nans komisyonları başkanları ile 
N. R. A. nın temel prensiplerinin 
kurtarılması işini görüşmüştür. 

rrndan birindeki hal h ç r l ı A 
davosiyle uğrtJ§ıldığını görmezsi. 
niz. Bu demokrasi •Öz.ünde eclıi 
§eriat klişesinin sırrı ve trlısımı 
bulunmuştur. A y k ı r ı 'lar için, 
sizden olmıyarak, ve •izden göril· 
nerek, kendi 6ilahınızla mi vur
mafl için, en elveriıli buldukları 
pırau d e m o k r a • l d e m a
g o j i s i 'clfr. 

Bilseniz bunun altında neleı 

Kanun 3 haziran 1935 pazar -
tesi günü resmiğ gazetede çıka -
caktır. Kanunun hükmü çıktığı ta
rihten başlıyarak yürüyeceğine 
göre, 7 haziran 1935 cuma günü 
resmiğ dayreler, kurumlar ve özel 
yerler açık bulunacak, 8 haziran 
cumartesi günü öğleden sonra ile 
9 haziran pazar günü yeni kanuna 
göre hafta azatı başlamış olacak
tır. 

Vaşington, 29 (A.A.) - Hü - "' 
kümet adamları ulusal kalkınma 
ofisinin tüzüklerini bozan yüct: 
hakyeri kararına kar~t alınması 
gereken tedbirleri gizlice incele -
mektedir. 

Söylendiğine göre bu tüzükler
den bir kaçının ve hele işçilerin 

haklarım koruyanların yürürlük -
te bırakılması için parlamentodan 
yeni bir kanun çıkarılması düşü -
nülmektedir. Yüce hakyerinin ka-

Amerikan kamoyu ulusal 
kalkınmanın yıkılma-

var ve hepsinin bO§ında, halkı. 
forum arenlerinde döğüıtüre dö
gÜ§tÜre, yüz aıncla ayarmak, bira 
parçaya bölmek, ve 6 oku birden 
kırmak var. 

Fransa ile tecim 
anlaşması 

Bozulan fransız Modü vivendi
sl, l temmuza kadar olmak üzere 
bir ay daha uzatılmıştır. Fransa 
ile hükümetimiz arasında yeni te
cim uzlaşması bağıtlanması için 
Paris'te yapılacak konuşmalara 
hükümetimiz taraf mdan Ekonomi 
Bakanlığı yönetgeri Faik Kurdoğ · 
lu ile Türkofis baş danışmanla • 
rmdan Burhan Zihni gönderile -
cektir. Delgelerimiz, hazıranın or
talarına doğru Paris'e hareket 
edeceklerdir. 

Türk - bulgar tecim 
anlaşması 

Memleketimizle Bulgaristan 
arasında olan tecim anlatması 15 

· haziran tarihine kadar uzatılmış -
hr. 

Zonguldak limaı:ınrn 
yapılması için 

Zonguldak limanını yapmak 
isteyen İngiliz Vikers Metropoli -
ten şirketi oruntaklariyle Bayın -
dırlrk Bakanlığı arasında konuş -
malar devam etmektedir. Orun· 
taklar dün Bayındırlık Bakam Ali 
Çetin Kaya ile görüşmüıler ve son
radan da Finans Bakanı B. Fuad 
Ağralı taraf mdan kabul edilmiş -
lerdir. 

rarı işçiler arasında büyük bir kü
sü uyandırmış ve genel grev tehli· 
kesi başgöstermiştir. 

B. Ruzvel t çare arıyor 
Vaşington, 29 (A.A.) - 8. 

Ruzve\t, parlamento ve Senato {i-

masrnr istiyor 
Vaşington, 29 (A.A.) - Pat

ronlar ulusal kalkınması yönetge
ri taraf mdan konulmuş olan bu -
günkü gündelikleri bırakmak is • 
temediklerinden bütün Birletik 
Amerikadaki asfalth kömür mağ
denlerinde çalışan işçiler birliği 
17 haziranda genel grev ilanına 
karar vermişlerdir. 

Bu kararın tersine olarak Det-
(Sonu 3.'cü saycfada) 

-- ~----..... ---···----~~ ----
TÜRK - SOVYET DOSTLUG UNlJ.N YENİ Htlt GÖSTERi.Si 

l\ıfemlelcetlerine dön en sovyet artistleri 
gördükleri büyük il g·iyi ve türle devrinıİ· 

nin eşsizliğini anlattılar· 

R. J'asf Çınar; Tiirk Sovyet tlostl uimum biiyiik tleğerini nnlnllı. 

Moskova, 29 (A.A.) - Büyük 
Moskova tiyatrosunda, Türkiye' de 
yaptıkları geziden dönen Sovyet 
artistleri bir kon~er vermişler ve 
bu konserde Türkiye Büyük Elçi
si elçilik ve dışişleri komiserliği 
il~ri gelenleri ve basın delgeleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Türkiye Büyük Elçisi Vasıf Çı
nar hüküınet locasında gözükür 
gözükmez salonda şiddetli bir al -
kış kopmuştur. 8. Çınar kendini 
aJkrşlıyanları locadan selamlamış 

ve teşekkür etmiştir. Tiyatro asdi ~ 
rektörü Arkanof Sovyet artistleri
nin Türkiye' de bulundukları za -
manı anlatmış ve gerek hükümet 
çevenlerince, gerek halkça artist -
Jere yapılan çok yürekten kabul -
den bahsederek bu sevgi gösteri -
lerinin iki ulusu biribirine bağlı • 
yan sıkı dostluğu bir kere daha 
meydana koyduğunu söylemiştir. 

Konser; artistlerin Türkiyede
ki programlarının aynı olmu, ve 
büyük bir başarık kazanmıştır. 

Frangı kurtaracak yetki kanunu hazırlandı 

Sosyalistler kabineye yetki v~r~esini 
istemiyorlar . Radikallerde de ıkılıl{ var · 

Borsada durum 

Konserden sonra, tiyatro direk 
törü Mütnik tiyatro büfesinde bir 
supe vermi' ve söylevinde Türki -
yeyi ökeceaine güdemiyle yeni ye· 
ni başarıklara götüren büyük ön -
der Atatürk'ün şerefine kadehini 
kaldırınıttır. 

Verdiği cevabta Türkiye Bü · 
yük Elçisi, zor günlerde doğan, 
Türk - Sovyet dostluğunun ilerle · 

(Sonu 3. cü sayrf ada) 

Paris, 29 (A.A.) - Hükümetin 
parlamentodan istediği yetki hak
kındaki kanunu gerektiren sebeb· 
ler projesinde frangın durumu ile 
ekonomi ve büdce durumların · 
dan par~nın değerden düşürül · 
mesine karşı tedbirlerden ve arsı· 
ulusal bir durluk paktından bahs
olunmaktadır. 

1 _ Fransadan şimdiki altın 

mide kalkınma varaır ve işsizlik 
azalmaktadır. 

3. - Asıl tehlike büdce açı -
ğındadır. Bu, genel borçları ağır
latarak frangın değerden düşü -
rülmesi iktimaline dayanan spe · 
külasyon için iyi bir hava yarat -
makta ve para için bir tehlike ol-
maktadır. Genel borçlar her yıl 
büdceye 3 milyar frank yüklemek
tedir ki devlet bunu daha fazla ar
tıramaz. Büdce açığına liarşı alı -
nacak tedbirler altın çıkışma kar
şı tedbirlerle birlikte yürümelidir. 

Geçenlerde genç demokratlal'
dan birinin yazıaınJa ıu sözü okd 
dum: "Biz y e r i n e w ö r • 
devletçiyiz!,, Fakat aynı arkada. 
fa sorarsanız, ka'nın ıeJJeıi V4 
re'nin yedi etil çekilifiyle demok
ratız. Sakın sör.ün büyüaüne ka
pılmayınız: Bu, onların ağzından. 
krsaca, l i b e r a l i ~, demek
tir. 

Ekonomiyi bırakınız, lahat 
hif olmazsa sıyıua liberalizmi/ 
Bunun ıınırı nerede olduğunu •ÖY· 
/er misiniz? Liberaller, meul.S, ne 
hakla eğer kalmt§ıa padqahçıla
ra, eğer var&a islamcılara da, cu
muriyetçiler kadar özgenlik ver• 
miyecekler? 

Demagojiye karıı kendi bay. 
rağınızı gösteriniz ue dört uasılta 
bütün kuvvetinizle durunuz: Biıı 
cumuriyetçi, halkçı, devletçi ve 
devrimciyiz/ Halk Partisi erkede 
kaldıkça, bütün •ıya.a hareketle
ri ancak bu çerçeoe içine .ığabil
d iği kadar Ö;r;gendirler. 

Biz, köşesinde oturan ıerialçı
lar gibi, Türkiye halkının bin par
çaya bölünüp, içinde gelişi güzel 
av_lanmalarına elverqli bir bula
nık su haline gelmediğine, gene 
kendi köşelerinde, esJlenip du
ran liberallere de bir şey dediği -
miz yoktuı·. Yalnız bunlar, bi 
zim bayrağımızı, sokak donanma
larında kullanrr..:ısınlar! 

Biz büyük bir devri~inin ıu 
sözünü •everiz: "Telı doğru olan 
politika, pl"ensipler politikasıdır!,. 

Ve hiç bir zaman anlaşıdcılığa 
dü§mek iatemez. 

BUGÜN 
Üçüncü sayıfamızda 

'·Hava tehlikesini bilen iiye... 

yazdanlar 

çıkış~ devam ederse frank tehlike
ye düşecektir. Sağlam paralara 
_ Holanda ve İsviçre paralarına -
hücum etmiş olan arsıulusal spe • 
külasyon şimdi de franga saldır -
mışlardır. Bunun etkileri içerde, 
devlet sehimlerinde ve hazne bo -
nolarının ödenmesinde kendisini 
göstermiştir. 

2. - Devam eden buhrana 
karşın ekonomi alanında korku 
için hic bir sebeb voktur. Ekono -

4. - Hükümet frangın değer -
den düşürülmesine karşındrr. Her 
hangi bir devaluasiyon, ancak ge
nel borçları o da kısa bir zaman 
için, hafifletebilir. Fakat ulusu fa
kirleştirir ve büdce açığmın kapa-

( Sonu S. inci sayıbda) 1 Rus artisrlori Anka•aya g•ldikl•d •aman kenJll.rini kar~'frJ"'nl" ammda 



Kılavuz için dersler 
-21-

lbmal etmek = Savsamak, botlamak, bakmamak 
ihmal = Savsa 
Mühmel = Sawk 

Türkiyenin bava güvenliği & a " 8 a n m • l • 6elma. 
S a v s a , şahsiğ işlerde bir .hsur, yani banmı işleıind• 

'bir suçtur. 
Dnlet iıyarlarmın en biiyti lıenalılı • a v s a c ı l ı ~
S • v ıı k toprağı ot büriU. 

·~· 
ıllti,vat etmek = Sakrumak 
İhtiyat == 1 • Sakm, 2 • Yedek 
lhtiyatkir = Sakm1ı 
S • le a ı y a 11 lıaybetm~. 
Politikada eyi vasıfların bll§lıcala11 s a k n ı ve 6ng8ıfl. 

tir. ~ 
Acaba "ihtiyat etmek,. anlamına s a it n r d ıı r m a lı 

rahut • a k n l b u ı u n m a k gibi §ekiller de yapamaz 
lıuyuJ 

S a a D l l J .ıamJa SllVSBCIYI biribirine karıştumayınn. 
"Temiaat,, ulimesi için inanca dedilimiz gibi, belki •Juty. 

Wı ibti;yad,. IWşesi için •ak n ı c a diyebiliriz. •Kaydı ibtİ· 
ıul. içiıı de •'çekiııce,. veya "sakmca., lıelimeJerini lwllanac:a-
1•: Bu ıekil, "eğlence,, gibi kelimelerde olduğu gibi, türk~· 
ile pek güzel geçiyor. 

Onergenizi s a Jı D ı c a ile karşıllyorum. 
Bu meselede hiç bu ç e k i n c e ileri sürmüş değilim. 
Eğer, kabw ederseniz, çilnkü bımlaı teldillertlü, ili lulimı 

J.zanmı§ oluruz: 
Kaydi ihtira.zf = Çekince 
Kaydı ih~ti = Sakmca 
En çok otoinobil sataJJ firmalar. el altında en çok y e d e 1 

6 e r e ç bulunduranlardır: "Yedek gereç a= lhtiyat malzeme,, 

Müstaid = Amk 
İstidad = Amlrhk 

* 11'"1 

O, böyle ÖIJn'Kelm kabul etmele elgin ve a n ı } de
Jildir. 

Çoculanıan rnim sanatına olu a .a ı ı l ı l ı n a p 
•11aeTek, onu, Gilul SalJlltlaı AkademisiM 7ımlııdım. 

ıjı •• 

Kafi= Yeter 
Kifayet ::::a Y eterlür. 
Kifayetli, ehliyetli = Y etkil 
Dar uman/anla, bir hru ekmelin lıeıidilenne y e t e ı 

"1duğunu söyliyenlere inanmayınız. 
200 kanadın türk havasını savgamağa y e t m e z oldıı.ı 

lunu bütün yıırddaşlara anlatmalıyız. 
Koca evi onarmak için bu kadar paramn y e t e r J i ğ i n • 

' e fiipbe l"iyonun. 
Siz bu işı görmeğe y e t k i 1 değilsiniz, 
Ba misallerde geçen yeni kelimeı 
Tamir etmek = Onarmak 
Tamir= Onarmı 

Kaide= ı - Kmal (ngle), 2. Taban ·n.--..:, s - n.-.. .(piedeatal) \-.-.:i.J -··ay 
Bu dimleaiıı tiUkp 6ıanJer .i u ı a 11 a ı ı bal.ımıDllaa 

11anlqlanm &öst.UU. 
Bu beylelin d a ı • o ı sqlam, lııbt t a b a .o 1 ı.o. 

mktur. .... 
Snilr81d = Yaimç 
Yqoslavya ldiiiimed., )laıuı,a y a ı ı a • ı Wbmfa 

flaslaz sosyete&im yeııitlm IJ • ı v a r • 1 • ı 4 • ( .miıw• 
-.tlanla) bıılımd& 

Bu lltiı,, yımf !H!Vgisbıe hrşı balqlan11U12 biı y a i 1 11 f. 
t11. 

Her gün be' kelime 
(Bap 1 inci Brplad11. 

ahUik anlaYlfUJIG D7IJUll "de· 
'fildir. 
4 - OyJapnak laer .zaman 
wöniilllen olına. 

- /Walaarıl = AYT11rll 
MaWJ.t etmek = Ayrlf • 
malı 

'Ornelıl•: 1 - Bmle .ynpA 
"""'1• 70idw. 
J • NiPı iter ifte a7J1fmak 
"-aine lıapJ170rw;Z? 

a.-- Zd = K.arpt 
7 Gld = KarpllıA 

Ornelıler: l - Ba ilıi lilcü W. 
ri6irine ......, defUir. 

~ • Elıoonııü gİrifinılale 
"-nııl-1.,...,,Ja karpt
lık olmaınalula. 

4. - Teli/ ebnd = BaiJ..
Ornek: Ba ilri lilai 6bilnrl
ı. naaJ ,,,,.J,---~·~ . . " - U,,_,l&I,...,. ~ ' 

S. - T auib etmeli = Onam..1ı 
T milt dnlel = Onayla . .... 
T a.Jik = Onaylama 

OrnelJ.a: l - Ba 1..elıeflni. 
%İ ltiç Je onaınt)W'llm. 

2 - Cmmır ""'"""' .,,. la -
,.,.. orwqlllntlflu. 

Not: Gazetemize slnderilecek 
:ruılanl. .. Wi-elerin ..... n1ı. 
calarr .......... _81111 rica ede • 
riz. 

ç D 
JST ANBUL TELEFONLAR/ 

Amerikalı gazeteciler 
İstanhulda 

lstanbul, 29-Güney amerika
lı gaeztecileri lstanbrıla geldiler. 
istasyonda basın genel direktör
lüğü lstanbul oruntağı tarafından 
karşılandılar. Gazeteciler öğle ye
meğini otelde yidikten sonra B~ 
ğazda bir gezinti yaptılar ve yarın 
memleketlerine döneceklerdir .. 
Gazetecilerin hepsi Ank.arada gör
dükleri iyi karşılanmadan hoşnut
turlar. 

Gazeteciler arasında oJup da 
Sen Dominik dış bakanı olan Al
Jas Hijo Ankara duyguları hak
kında şunları söylemiştir: 

"- Ank.arada türk ulusunun 
kurduğu şehir tabiata karşı kauın
dığı büyük bir utkudur. Şölende 
Başbakan lsmet lnönünün bana 
karşı gösterdiği yii.bek dostluk 
gösterisini hayatımın en büyük a
nısı olarak saklıyacağım.,, Gazete
ciler arasrndl{lki dqktor ve ıızmaır 
lar Ankaradaki hastanelerin ve 
b'f:'nlardalri avadanlıkların birçok 
Avrupa memleketlerinde buluna
mıyacak kadar yeni ve tüke/ oldu
ğunu söylemişlerdir. 

Hepsinin Ankara hakkındaki 
duyguları bu merkezdedir. 

Gazeteciler cumur başkanı A
tatiirke bir telgraf çekerek daygu
lannı bildirmişlerdir. 

182 kuruş yüzünden 
bir kıya 

lstanbul, 29 - Bugün Ka
raköyde 182 kuruş alacak yü-
2iinden Zühtü adında 18 yaşında 
bir geaç, hamal Ahmet taralmdan 
bıçalda öldürüldü. Ôldürenle onu 
bşlıırtan kahveci #"asa11 yakalan
dı. 

Hava tehlikesine yardım 
lstanbal, 29- Hava tehlikesi

ne yardım hazırlıkları artıyor. ls
tanbul endüstri odası, balıkçılar, 
balıkhane- işyacları, bütün esnaf 
onmtaklan toplu yardım için ça
Jı~mağa başladılar. Yakında çok 
büyük sonuçlar alınacağı umulu
yor. 

Paris üniversitesine talebe 
• • 
ıstenıyor 

lstlmbul, 29- Paris ruuYer
mai tip laülttsinde 11 buiru
tlu 12 temmuza luldaı siire -
cek bir kurs açılmıı .,~ kursa Js .. 
taabrıl tıp lalriiltesi talebeleri ça
fınlmışlardır. Kurslarda bevliye 
banalılılan hakbntla konleıaaslu 
verilecek, laboratııvu çalı§maları 
olacak ve 1'.ms sanımda kazanan
lara diplomalar verilecektir. 

Basın Kurultayı 

dolayı sile 
Enneni dilindeki türk 
gazeteleri delgesinin 

telgrafı 
Türkiye birinci basın kurulta. 

yma ermeni dilindeki türk gazete
leri delresi olarak katılmış olan 
Bay Şam!r Basm Genel Direktör . 
lüğüne fU telgrafı röndermittir. 

"Kurultayımız dolayniyle bi· 
:ze lra1Jı göeterdiğiniz yüksek lrar
dqlik ilgisine candan te,e)driir 
eclerbn ymd iflerinde tirk - er -
meni gazetelerinin öteki tıen.1t -

Orman Çiftliği Fabrikasının 

u y u K L A 

Yarınki at yarışları 
Yarın ilkbahar at yarışlarının dör

düncü haftasıdır. Koşulara 30 at ve kıs· 
rak yazılmıştır. At çokluğundan fazla 
Ankaramıza yeni geien lrunetH atlar 
koşulara bir yenilik ve değişiklik ver
mi§tir. Xopların lıal•balılı:hğı i•e hem 
heyce.anı arttıracak hem de birge bahi•
tc umud edilmiyen sonuçlara yol aça
caktır. Okurlanm1za birge bahiste Jra. 
zanabilmcleri için imkan olduğu kadar 

yardıma çalışacağız. 

Birinci koşu : Arıkan ingiliz at ve 
kısrakları için satış kOfUSudur, uzaklığı 
2000 metredir. Koıuyu kazanan at satıf 
tutarı üzerinden satılığa çıkarılır. Bu 
koşuyu B. Akifin Kazbadalyasının ka· 
zana~ğı umulmaktadır. Fakat ikincilik 
için Conk ve Türkan arasında kuvvetli 
bir çekişme olacaktır. 

İkinci koşu: 3 yaşındaki yarı kan 
ingiliz taylar içindir, uzaklığı 1400 
metredir. Bu koşuya Yüksel, Ayhan, 
Arslan, Alemdar. Semiranıia, Bora, 
lılaJı:bal. Uçar illllinde sekiz tay yazıl
mıştır. Bunlardan, ba§tan sıra ile, beş 
tanesi birer koşu kazanmışlardır. Bora 
bir defa. Makbul ioki defa ikinci ge1-
mittir. Tayların hiç birinin üst üıte 
iki kO§u kazanmamış olması kuvvetle
rinin bidbirine çok yakın olduğunu 

gösterir. 1400 metre taylar için epey bir 
uzaklık olduğuna göre nefesli ve daya
nrklı tayların avantajı fazladır. Birge 
bahiste Yüksel, Ayhan ve Makbul'e 
plase oynanabilir. 

Üçüncü koşu : dört ve daha yukarı 
yaştaki yarıkan ingiliz at ve kısı:aklar 

içindir. Uzaklığı 2200 metredir. Bu ko-
şuya yazılan at ve kısraklar timdiye 
kadar kazandıkları koşulara göre fazla 
kilo aldıklarından Yıhlınm 65, Ceylan 
ve Süha 56,5 Kap 56, Nona 52,S kilo Ue 
koşacaktır. Yıldırımın gene kazanacağı 
umud ediliyorsa da' kendisinden çok 
hafif koşan önürdeşleri sonucu değiş· 
tirebilirler. Ydchnm ilin en korkulu 
önilrdeş Ceylan ve Kap'br. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha yu· 
karı yaştaki arıkan ingiliz at ve k11rak· 
lar içindir. Uzaklığı 2400 metredir. 
Şimdiye kadar İzmir ve Ankarada ya
pılan koşular B. Akifin Markizi ile 
B. Ahmedin Grandezaaının diğer atla
ra üstün olduğunu göstermiştir. Bu iki 
ımhn yann AnJrarada j)Jr defa olarak 
lıet'aber Jropcaklardrr. fnnir yanıları 
menim başlangıcı olduğu için arala
rındaki kuvvet ayrımını meydana çıka· 
ramamıttır. Şimdi her ikisi de tmı id
manında ve koşuya hazır bir !ıaJdedir. 
Yanlarında •kopcak atlardan Barç bel· 
ki sonuçta aralarına girebilir, fakat 
Wrge bahiste llnldı: w Grandezadan 
taıbaına ganyn aynanmu. 

Bcıinci koşu: Yerli, ,.nbn •• 
arı.kan arab aı ve kısraklara handikap. 
Uzaklıit 2600 metredir. Bu koıuya on 
at yazıhmftır. içlerinde tn lnnvetlileri 
Aldervit ve Halam.dır. Bu Ud at, inllr· 
deşlerinden çok fazla •kilo taşımalanna 
rağmen birinci ve ikinciliği ara1anncla 
paylaşacak gibi görünüyorlar. Koşula
rı hiç beklenmiyen atlann kazandığı 

da çok g&ühn6ştür. Onun için okı.ırla
nmrza bir ar da '8J!Slanna güvenerek 
oynamalarını tavsiye ederiz. 

Çağırı 
Bugün Kamutay toplantısın

dan sonra Belediye kanunu mu
vakkat komisyonu toplanacaktır. 

rilcrinden ayrılmamayı prensip o 
larak kabul ettiklerini yüce bü -
yüklerimizle Ankara devrim çeve
ninin bizde bıraktrir silinmez anı 
Te heyecanlanndan h1Z alarak 
bundan sonra da öde•lerini daha. 
hüyülc bir anlayqla Ye bütün ka 
oasiteleriyle yapacaklanna hüvü' 
Seflerimizi inançlamanızı derin 
~v~tsıırr-lsa diterim ... 

Hava tehliliesini 
hilen üyeler 

B.B. Hamit Fettah Ankara 
Posta ve tercüme memuru 20 lira, 
Kemal Yüksel A.P. abone memurq 
20, Cevat Tuna A.P. mevrude baş .. 
memuru 20 Rıdvan Nafiz Kültür 
Bakanlığı müsteşarı 20, İhsan Ta
lim ve terbi ye başkanı 20, Haydar 
Taı::u ve terb:~e: üyesinden ~O, 
Nevzat Talim ve terbiye üyesin· 
den 20, Tevfik Talim ve terhiye 
üyesinden 20, Cevat Kültür Ba· 
kanlığı teftiş başkanı 20, Rdik, 
Kültür Bakanlığı orta tedrisat G. 
Md. 20, Rasim K.B. Zat işleri di· 
rektörü 20, Dr. Celal K.B. Başmü
fettişi 20, 

Muhittin İstanbul tiirk hava 
K. Ş. muhasebecisi 48, Fe • 
him muhasebede 28, Salim memur 
20 Kazım veznedar 201 Bayan Ad· 
viye memur 20, Radiye memur 20, 
B.B. Hilmi memur 20-, irfan me
mur 28, Abdullah memur 20, Tev1 
fik memur 20, Asrın memur 24, A• 
1i memur 201 

Laleli apartmanlarında memuıı 
Rauf 20, Laleli apartmanında me· 
mur avukat Ahmet 20, Uleli a
partmaında memur Zeki 20. 

Tıbbiğ konferans 
Birinci bölp hekimler odua • 

nm her on bet siinde hir ppmaJi.1 

ta olduiu T ıbbiğ konferans 30 -
S - 1935 pel'fembe - .. ı 
18,30 da eskisi gibi Anbra N6 • 
mune haıtaneıi konferana aalo • 
nunda yapılacakbr. 

Konular ıunlardır: 
1 - intani haatalaklal&a yeni 

telakkiyat ve kilya ihb1itlannm 
tedavisi (Dr. Nad) 

2- Neo - salvarsane'dan mU· 
tevellit 3 üncü şırınga Ye 3 üne~ 
gün arızalarından üç Taka (Dr. 
Ali Rıza) 

3 - Bir Meningite Sypbiliti • 
que va.kası (Dr. Şükrü Yuauf) 

4 -Türe ve ceza •lanmda hl;. 
hii aorav (Dr. Fahri) 

Bugünkü saymuzda ge
çen kılavuz kelimeleğ 
A11DM1ı1ıldık = irtqa 
Arılamak =. Tasfiye etmek 
Ayrım== Fark 
Birtan • Yekn•aJr 
Bölp = muatlka • 
El&ialik = tcmayW t..a 
'RMIMri - Smyi 
Gadem == 1nlı ve idare 
Hakyeri = mabkeme 
rap.ite = Kabiliyet 
Klıtl = infial 
Öke= dilli 
OnemU = MWıim 
Önergemek = teklif e11nea 
Orgiit = tcşıkillt 
Sallrur = heyeti munlaJuıu 
Tanık = Şahid 
Te1rkalma = infirad 

Uretim = İstihsal 

Yargıç =hakem 
Yer = Mekin 
Yilrilrlük = meriyet 

Romanımızın bugünktı parçaund4 

geçen kelimelerin osman_lı~ ka11ılık1 

ları: 

tlkel = iptidai 
Tapınç == İbadet 
Bakı = Muayene 
Smaç = imtihan 
Diben = Zemin, fond 

Ruba = Elbise 
Ertik -= Meslek 

Ankara Birası Zengin bir Gıdadır. 
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tJ L U S 

mcf:tultları 

Hava tehlikesini 
bilenler 

Yarlılımıu. p11$U karan te1tJI.. 
Beleri ~am1UUnda •eun ve haki
kat/arın korkunç/ulu karpsında 
sinmeyi değll, haylurarak ileri a
tılmayı kendisine uyan tammış o
lan lnön(J kahramam, Türk Hava 
Kurumu Kuru/tayrnı see.rkt!n gök
lerden ba§ımıza ystacak ate§ ve 
r:ehir bulutlarına karşı durmak 
için hazırlıklarrmrzm çok cılı~ ol
duğ·unu büttin ulusa haber verdi. 
Ve bu memlekett~ yuva kurarak 
nesil yeciştiren, bu topraklarda 
yaşamanın uvkin; t•dan bütün 
yurddaşlara y~ni bir qalışma yolu 
g~sterdi: 

"Varlıklı olan h•ı tDrk, gökle
rimiz için, cilerlerimizin besini 
olan havamız için her yıl en az 20 
lira verecek.,, 

Göğsünden kur~un yarası al
mış yiğitsiz tek bir soyu bulunmı
yan türk ulusundan yurd için, var
lığımrzrn korunması için şimdiye 
kadar ne istendi de vermekten çe
k.indi? işte lnönü'nün bütün u
fuklarda yankılar uyandıran sesi
ne dört yandan gür cevablar geli
yor: H azrrız. 

Artık güvenerek bekliyebili
riz. lnönü'nün sesi bütün vatanı 
baştan başa dolaşacak ve her çatı· 
nm altında başbaşa veren vatan 
çocukları bu ulusal çağırıya koş
makta gecikmeyi bir suç sayacak
lar. Erkinlik savaşı günlerine bir
az başımızı çevirirsek bunun böy· 
le olacağım kavrryabilmek için 
düşünmeğe lüzum olmadığını an
larız. 

Bütün türk aydınları, bu büyük 
davayı kavrayamayanlara yol gös
termek gibi değeri kolay kolay 
anlatılamaz bir ödevi üstlerine 
almış bulunuyorlar. Çiftliğinde, 
dünyadan habersiz, çubuğunu tüt
türen ak sakallr zenginin ayağına 
kadar giderek ona vatan çatısının 
açık bırakılmasındaki tehlikeyi 
anlatacağız. Günün binbir karma
karışık işleri içinde bunalan ya
rım milyonluk tecimeri de yakala
yıp ona da başını biraz havaya 
k<1/dırmasını hatırlatacağız. Du
yurmak, anlatmak ve bu yolun 
yolcusunu çoğaltmak için kendi
mizde var olanı ku/Janacağız. 

l nönü kahramanrna göstermek 
.ıoru altındayız. ki, bütün ulus o
nun gibi görüyoruz. Yüreklerimiz 
onun yüreğindeki kaygı ile çarpı
yor. Onun ortaya attığı davanrn 
üstüne hepimiz onun gibi yürek
ten titriyoruz. 

Hava tehlikesini bilenler/ Siz, 
birkaç yüz bin ki.şilik bir köme de
ğil, ba!jtan başa bütün türk ulusu
nun el ele vermesinden ortaya çı
kan bir yığın olacaksınız. 

Server Ziya Gürevin 

Takas yolsuzluğu 
etrafında 

-P...ı.rım Bakanlığı, takas yolsuz· 
luğu hakkındaki gerçin dosyasmt 
gözden geçirmi, ve bu is hakkın -
daki dücüncesini Gümrük ve Te
kitler, Ekonomi Bakanlığının da 
dosya hakkındaki düşüncesini al • 
dıkt<\n sonra kararını verecektir. ··----

Ankara Radyosu 
19.30 - Musiki 
~vieniavsky: Chanaon Populaire 
Jfaff: Dolce 
Keman: Necdet Remzi Atak 
Piyano: Ulvi Cemal Erkin 
ı 9.50 - Matbuat raporu 
20.30 - Musiki: 
Ferdinand David: Hatıra 
Vieu temps: Chant d' Amour 
Keman: N ecdı... t Remzi Atak 
Piyano: Ulvi Cemal Erkin 
20.50 - Haberler 

Halkevi başkanlığından 
Perşembe akşamı saat 21 de 

evimizde, "Düşünüş ayrılığı,. pi
yesi oynanacaktır. Davetiyelerin 

Ulusal kalkırima ofisi 
kalktıktan sonra durum 

Türk - Sovyet dostluğu
nw1 yeni bir gösteı isi 

ı Alnı.arıya 

1 

üçüncü Ravh basını 
' 

(BB.fl 't iaoi »yrfada) 

rolt bölgeıindeki Ehrysler fahri • 
kaları ulusal kalkınma yönetgesi
nin emirlerine bağlı kalmaya ka -
rar vermif lerdir. 

Yüc~ hakyerinin verdi~i hü · 
kiimden ıonra bonada blr arıtma 
ha.reketi görülmüştür. Birçok en -

dU~ri enast ile bakır bir ila 6 pu
an ara.sında bir düşüklüğe uğre. · 
mı,tır. 

Artık meydanda i~l"r direktif 
verecek bfr düzen kalmadığından 
yenfden fazla ürün elde edilme -

1 
ıinden korkulmaktadır. 

. Novyork'ta ve diğer tarlarda 
1 ulusal kalkınma yönetgesi kal!..: · 

i
l mıt farzedilerek mağazalar fiatla· 

rı indirmişlerdir. 
Enflasyona karşın bir hava 

doğduğundan dolar yükselmiştir. 
Öte yandan B. Ruzvelt, her tür

lü diyevde bulunmazdan önce ye
ni den meydana çıkan durumu in
celeyecektir. 

Demokrat partisi liderleri hil
kümet kontrolunu kuvvetlendiren 
tarm1 ürünlerinin yeniden düzen
lenmesi kanununu yüce bakyeri -
nin hükümlerine göre, değiştirme
ğe çalıtacaklardır. 

Yüce hakyerinin hükmüne kar
tı bir dayanma hareketi belirmek
tedir. Parlamento tüzel komis; .:>

nuna yüce hakyerinin kongre ka • 
rarlarmı bozmak hususundaki yet· 
kisini budayacak veya tüke) ola -
rak ortadan kaldıracak 9 proje 
verilmiştir. 

Dokuma sendikaları ve öteki 
kurumlar ulusal kalkınma yöneti· 
mi ortadan kaldırılırsa grev ilan 
edeceklerini hükümete bildirmiş • 
lerdir. Kuzey Dakotası sena üye· 
lerinin cumuriyetçi 8. Froizier 
çiftlik sahihlerinin satınlamalara 
karşı koymak için aralarında bir -
leteceklerini söylemiştir. 

Hükümetin yenilme~i, düzel -
mez bir şey değildir. Söylendiği
ne göre, hükümet ulusal kalkınma 
yönetgesinin esaslarını kurtarmak 
için bir kanun hazırlıyacak ve 
narh koymak hususundaki yetki • 
yi bu kanunun dışında bırakacak • 
tır. 

Zaten önce de böyle bir teY dü-

şünülmüştü. 
Kamoy; gündelikleri. ve it sa -

atlerini buçlandıran; çocukların 
işini ortadan kaldıran; fazla ürün 
elde edilmesine karşı koyan; hak· 
sız önürdeşmelere ve abartmalı fi
at düşkünlüğüne sedçeken ulusal 
•-... Jkmma kanunu gibi bir kanu 

(Baıı 1. ci sayrl arta) 

mckte olan Türkiye cumuriyeti ile, 
kuvvetli sovyetler birliği arasında 
durmadan daha sıkı bir hal aldı
ğım ve bu dostluk duygularının 
iki ulusun. içinden geldiğini söy -
!edikten sonra demiştir ki: 

" - Vatandaşlarım, Sovyet ar
tistlerine hetyran kalmr~ ~ardır; 
Her şey den önce bunlar; Bü~ ~·k 
Stalin'in yönetmekte o?duğu mem

leketten geliyorlardı. Bir türk va
tandatı olarak Sovyet Rusyanın 
başarıklarından bilhıusa kıvanç 
duymaktayım.,, 

Türkiye Büyiik Elçisi en eyi 
artistlerinden bir grupu Ti.irkiye' · 
ye gönderdiğinden dolayı Sovyet 
hiikümetine teşekkür etmiş ve mü
zik alanında Türkiyede yeğriliın 
yapılmakta olduğu bir sırada bu 
gezinin çok faydalı olduğunu aöy
liyerek ıözlerini bitirmiştir. 

Gazeteler, Sovyet artistlerinin 
Türkiye' de yaptıkları gezinin so .. 
nuçları Tekendi duyuşları hakkın 
daki yazdıkları bir çok betkelerle 
doludur. 

nun toptan yıkılamıyacağını an · 
latmaktadır. 

B. Ruzvelt sıyasasıru 
savgayacak 

Vatington, 29 (A.A.) - 8. 
Ruzvelt, ulusal kalkınma yöneti -
minin gelecekte alacağı şekil : . · .1 

araştırmaları şimdilik tüze bakan
lığına vermittir. 

Sanıldığına göre, B. Ruzvelt, bu 
kalkınma yönetgesinin anasal ka
nuna uygun bir tekilde yaşıyabil
meıini sağlıyacak yeni bir formül 
bulmaya çalıımasmı tüze bakan -
lığından istemiştir. 

8. Ruzvelt, pazar günü radyo 
ile yayılacak bir söylevinde, du -
rumunu ıavgayacaktır. 

Gazeteler, bugünkü durumu 
dıt yüzden sakinlikle yoramakta
dır lar. 

Hükümeti binlerce kişi 
dava edecek 

Vaşington, 29 (A.A.) - TUzel çc· 

venlere göre: ulusal kalkınma ofisi tU

ztiklcrinc karıi• geldikleri için bir çok 

para cezalarına uğı atnI§ olan binlerce 

kişi hı.ikümete karşı zarar davası açabi· 

Jeceklerdir. 

Beş )71~1ıl{ endüstri 
progranundan Ispar
ta gül yağı f abrik~ası 

1 

1 

uı usaJ &O!yalistler gazeteyi, liberal 

demeıkratlar gibi anlamazlar. Ti.ire. din, 
e~ltlm, illm hakkrndaki filcirlnl de böy

le-dlr. 

Ulusal t-0ıyaliııtleı uya.al program· 
lramda; dilnyaya m1.tt"ryallıt bir dil.zen 
veren Roma ttireıi yerine Cennen l'Üre

emın iılonmasınr (rn~ddt 18) vf: Ray 

ıçınde dinsel kanağatların; devletin var
lığın ı tehlikeyf' lroymamak, Cermen ır· 

kının h ıssine v'!' tOr!lllilne ıykırr olma
mak şartıyle ör.genli~ini (24 Oncll mad
de) isterler. 

Hitler söylevlerinden blrindf'; 
" Eğitimin eıı te~lli amaçlarından 

biri; ırk kavramını Vf' !ri ırkının yUk • 

sek değerlerini talebenin k.afasına kıs · 
gm bir demir gibi işlemektir. BUtUD 
ilimler bu arada he le tarlh deovletln hls
mctine verilmeli ve nkı ira (seciye) nln 
devamını aağlamağa yaramalıdır . ., 

Der. Üçüncü Rayh'da köy, aoıyete, 

ekonomi, it için ıöylen~nler de bunlar 

gibidir (1). Her yerde yepyeni bir dev· 
Jetten, yepyeni bir sosyeteden, köyden, 
ekonomiden bahsedilir. OçUncU Rayh'· 
da her şey, 1870 - 1918, 1918 - 1933 Al
manyalarından ba,ka türlü olacakta 
denir. Basının onun için rejim emrine 
alındığı aiSylenir. 

tJ'çüncU Rayhda bugiin kendini dev· 

letler ve uluslar üstünde ea.yan ve al -

man ulusunun% 32,5 na dayanan Vati • 

kan'a bağlı bir katolik, ve veim.ar'dan 

beri kendini önürdeşl karşısında zayıf

lamış hisseden bir protestan kilisesi 

vradrr. Ve Almanyada ulusal sosyaliz • 

min daha ne ırk, ne ekonomi ne de ter
biye ve din prensipleri programda ya
zıldığı gibi gerçekleştirilememiştir. 

Üçüncü Rayh'da alman birliği iç.in 
25 alman devletinin ayrı ayn egemen

liklerine nihayet verilmiş, köy, it için 

bir çok şeyler yapılmış, fakat ne kilise 

Cermen hissi ve törUsUne uygun bir 
düzen altına alınmış, ıı.lmanlaştırılmıt. 
ne Atmanyada bilyilk toprak sahibleri
nin toprak gelirlerine dokunulmuş, ne 
işyarlar karlara ortak edilmiş. ne de 
büyük mağazalar kommtinali:r.e edil • 

miştir 

Ulusal sosyalistler tJ'çlincU Rayh'da 
programlarının birinci maddesine koy
dukları ırk prensiplerini bile başara -

mamışlardu. 

Bana AJmanya'da her ~eyin zamana 
ve yetiştirilecek elemana bırakıldığcnı 

söylediler. (2) 

( 1) Bunlardan birkaçını bundan evel
kz' mektublarrmda yazmıştım. Bundan 
sonraki yazıladımda da fırsat buldukça 

geri kalanları anlatacağım 
(2) Hitler'in 21 mayıı. ... .söylevindt dı 

böyle bir fikir ortayı konmuştur. 

lrşmalarmı göstermektedir. Ortada fab· 

rikanın kazan dayresiyle yönetim kıs-
d 

· net duymdktadır. İlk günlerde bir kar 
6teygünkil ajans ha"oerleri arasın a. mı dışarıdan görülmektedir. Sağdakı 

1 
· b taklık şekli verilen ve 1ç Bakanının di-

1sparta gülyağı fabrikasının ça ışına- resim ise fabrikanın gene içınden aş- yevilc de bir polis olgusundan başka bir 
- a başladığı vardı. Beş yıllık endüstri ka bir kısımdır. g d "Ik • · şey olmadığı eyice anlaşılan ıon badi-
programma giren bu fabrika a ı Ajans; halkın çıçeklerini fabrıkaya 
kampanyasını yapmağa başlamış bulu- sevine içinde getirdiklerini bildiriyor- se, burada ~ok derin bir Uzün uyandrr-
nuyor. du, çevresinde bir varlık yaratacak o- mıştı. İşin aydınlanmış ve anlaşrlmı:J 

d·~· 1 d'' t • · J olmat;ı halkı yatıştırmıştır. Gillyağı fab· 
Özel aytarnnızın bize göster ıgı re- lan fabrika program r en us rının s-

d 
· · d b" ·· ~ ·· "d"" ö ı rikasınm açılması i~c ıspartalıların bil-

simler fabrikanın dışın an ve ıçın en partaya düşen ır yugrumu ur. ze 
b

"ld' a·-· .. h lk bu tün ,,urdla bil'likte rejime ve onun yü-
bircr krsmtnı gösteriyor. Bundan sağ- avtarımrzrn ı ır ıgıne gore a : J , d 1 u · t' •erı"mli ce varlıg-rna besledikleri saygı ve sev-
daki resim uzman kiınyacılarımızın eser önün e c e, cum rıye ın \; 
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Belki bu doğru bit gBrüt ve doğna 

bir utlatı§tır. &lki Almanya~ uayo

nali:ıs ve soııyaliH etmek lçln beklemek 

vı: çalışmak lhım gelecektir. Fabl ben 

bu ye.zıda a.lman devrimlnhl p1ecell 

hak:kmda oranlar y•pmak ie~iyonma. 

Bana ltzım olan bu detlldh'. Ben bu 

notlarla bir noktaya; 

Uluaal ıoayalizmin Almanyada ulu• 

~al bfr rejim haline gelebllmeei için ÇAi' 

pışm.a.k ve ortadan kaldırmak yil.killnfln

de bulunduğu engellerin çok.lufun~ ve 

derinliğine ltaret etmek iatlyorı..ım. 

Uluııal eoayaliatl•r 1931 U.k yuı.nda 

OçttncU Rayhı programla.mı• göre...., 

yona1Jıe ve toay&Use etmek için tim blr 

aavq halindedirler. Sa'fAll'l mllılbet. 

menllt Ud ewai vardlT. 

MDıbet evrede, ulueal aoeyatlsUer 

fUrirlerlnl alman ulusu uuında yay -

mak için zengin n bUyilk blr yayım -or

ganlzaıyonu (gu.ete, r..Syo, 1dtab. kon

ferana, tiyatro, mü.ıı:ilr llh...) ellerloe aJ. 

mıtlar, alman soayeteaini ,.n1 pr.-ısip
lere göre dllı:enllyecek bir çok lauıun • 

lar çıkamuılar; men fit, evrende' de, 

ulusal to1yali.zme aykm blttiln laırum· 

ları (aendikalar, patron blr1Uderl, ayaı 

yal partiler lllh .. ) ve flldrled (liberal, 

demokrat, komünltt Uh .• ) ortadan lıııal· 

dırarak Rayh'da fikir ve anlayı9 birliif. 

için tam bir çer~ yapmak ubla:Üf -
terdir. 

uıu.aı &osyalistledn tl9'btcü Rayla • 

daki, bu yayım tutumunu, devrim ya· 

pan ve devrimlere bağlanan lnaanlar blr 

tUrlU devrimlere aırt çeviren oportll • 
nistler başka tlkll1 anlarlar. Fakat biH 

lazım olan, ıunun bunun alman baıam 

h <.t kkında ne dllfllndUğil değil, UçöncU 

Rayh'da baaının ne suretle~.,. 
dllmlt ol:dufudur. 

Almanya mektublanmın birlnddn

de alman basını hakkında parti prog • 

ramından alınmq bir madde vardı. Ka

nunun daha iyi anlaşılmasına yardım 

edeceği için bu maddeyi buraya tekrar 

alıyorum: 

Madde 23 - Basın yollyle bilerek 

ıtlylencn aıyaııal yalanlara .karşı kanun

la savq isteriz. Bir alcnan bunımın 

nıe ydana gelebilmesi için; 

a - Alman diliyle çıkan bütün ı•· 

ıete direktör ve ltyarlarmın alman ka

nından olmaları ylikUmünil, 

b -·Alman olmıyan gazetelerin dev-

letin mUsaadeai olmadan çıkmamalannı 

ve bunların alman diliyle basılmama · 

tarını, 

c - Alman olmıyanlarm alman g" • 

ı:etelerine para ortakhklarının ve bu ga

zetelen etkilerinin gazetenin kapatıl -

maaı ve alman olmıyan ıuçtunnn Rayh

dan koğulmaaı ile cezalandırılmalarını, 

fıtcri.s. (3) 

Madden.in baam kanuniyle aldığı ,e. 

klllfır 1öyledir: 

OçUncU Rayh'da gazete bir şahsın, 

veya birkaç şahım malı olabılir. Fakat 

hiç bir gazete yazılarında bir veya ~ir 

kaç f!bıın fikirlerini yayamaz. Hiçbir 

gazete sahibi gazetesinde ça ·~r.r. yazı

cılara. kendi özel işlerini kol&ylaştrran 

yazılar yazdıramaz. 

Kapital gazeteciliği, sınıf guetec:i 

liği gibi yasaktır. Ulusal sosyalizm 

Oçüncü Rayh'ta eınıflar üstünde milli 

birliği temsil eden biı devlet siıtemı :.ıl

duğu için Rayhd.ı 1-ıu ~isteme aykırı va 
yım da yapılam.ıL 

Ga.ı:ete. bir 'ahsa veya bir kapital~ 

para kazandıran ~ıı tecim kurumu de · 

(J) Maddr.nirı alırnd• k•oı,ığ;..sı • • 

Jeyhine yuı yazaıı gadtclule h11lba 

yaşayışım pa.rçıl•yıı:ı etki111r y:ıpa.a .sa
nat edebN.~t rRr:l1tr ba.«n gazetel~ri11 

11asak ediJıııeier j ae <..t!Zil.'iJı~!l;:r ;, ı ıııılcrı

mı aid bir blJJek \·.adıt. 
· · · · d · u"ceı·,·~ 1•111• ;ınm.,ı·ta ve geni"' ·r min- ginin t;ı!;imasma sebeb olmuştur. 

··~· ~u.--brn1n..ın-.sn~v.ı:c.s1n ......,.,.-'<!!!.;,,,..11-J.=..:o."'"'""...=.;.__ ____ ..;;.....__;"° ___________________________________ _ 



S\YIF • ~----~~"!"!!'9-----------~""!"'--------....------.:-..;~.._..-------,----._..J_ı_.u __ s ____ p,_ __________________ ..__., __ 1!"'!'!!!!~~~~~30~M~A~Y~l~S~l~9~3-5_P_E_R~Ş~~~~~l~~-~ 
Noflpr. 

"Macarlar, sanatta Ortta Avrupanın 

Jlerı •·'· s/ riyl~ boy ölçıi.şec~k düzeye 
ge'mi~lerdir Kom Alber Aponi'nin de
di.; ~·bi. rloı:çulu bir ulus olan m&car
Jar, gerc,.kt n bug iin, Avrupa kültürü

nU:ı içinde, batı soysallığrnm bir p:ır

,asıdırlır. Macarlar bu yola, ilk krralla
rınrn, papa ikincı Silvester'in elinden 
taç .i.iydığı", yani kat1Jliklikle bağlandık
hl.rt giin girdiler. O günden bu yana 
hayli zaman hıristiyanlrğın doğuya doğ
ru bayrağını ta~ıyan bu ülkenin; her 
köşesinde, her sokağında, kilısenin ha
yat iizerindeki ~rt basıncı sl1rdü gitti. 

Eugün hllli macar varlığı, lroyu bir ba
lmazlrğın elinde oyuncaktır. Bununla 
beraber rönesansla aklım başına toplr
yan katolik kilisesinin ondan asrğlan
mak icin sanata verdiği önem, macar 
ulusunun yiikselisine çok faydalı ol
muştur. 

Türle gezmenler macar topraklarına. 
11ğrarlarsa, macar mOzelerinde ve gale
rilerinde birikmiş olan renmleri ve 
lwyl:eIIeıi dikkatle glSzdea geçirmeli, 
Benczurlarrn, Mualcacsylarıa. Csokların, 
•ıchylerin, Paalların ve daha birçok 

ressa.mlsrın eserleri IJnüade uzun UZUlJ 

tbı.rmalrdırlar; luo gı"bi, Sala gibi hey
hl yontanların nerleriw değerleyen 
bir gö%/e bakmalıdır; bugankii macar 
mhiğiain çıktılı ytıbıek düzeye u za
manda U.IB.fmamu Jçia ne kadar çalı~ 

.mamız gerekle§mif olduğunu besabla
malzdrrlar. Ba bakımdan ma.car sanatı 

'blr ti1rlr için çok çekici ve insanın içi
• ateş dü:şiiriicildtır. 

* • • 
Geçen güzün bafl-ıgıcı.adJı macar 

alusal operasının eJlinci yıldöaümün-

• yaprlan büyllk töttDlle baJWJ11n ya
)ancılar arasında, onları en içten bir 

duygu ile laltlryanlar ıüphesiz türk
lerdi. Büyük çatının altında, g6z alan 

fil, alman kazn<:.yuna ulusal eosyallst 
prensipleri ve ulusal .asyaliat devle • 
tfn gidi§ini öğreten bir eğitim araçıdır. 
Döyle bir gazetede alınan kam.oyuna ya· 
len yanlrş haberler verilemez Şantaj, 

jeJcandal yapılamaz. 

Gazeteler avukatlar, ~kimler, gibi 

wri>est çalışan insanların lS.z::l. aaığlan

aı koruyan araçlar da değillerdir. Hiç 

l·ir avukat, hiç bir hekim, hiç bir endill· 

triycl veya banm ilh.. bir gazetede, 

kendi işinin çıkarına yazılar yazamaz, 

yazdıramaz. 

Basın suçları hakkında ilk kıaırar, bk 

ertiık mahKemesınde verilir. Gazetede 

sıkan yaz 1 tlan gaz ne sahibi ve imza aa

lriıbi ayrı ayrı sorguya çekilirler. Suç -

larma göre ayrı aıyn ceza görUrler. 

Üçüncü Rayh'da gazete kanağatlara 

aöyler kamoya haberleri bir tarafh, fa

kat i§liyerek verir. 

Gazetecilerle devlet arasındaki mU

nasehetler her türlü yanhş a;ılaşmaları 

ortadan kaldıracak şekilde organize e -

dilmiştir. Her gün Rayhın her yerinde 

lıasm k~mferanslan yapılır. Bu konfe -

sanslarda gazetelerin (sıyasal, ekono . 

mik ilh ... ) yazıcıları devletin yetke sa

hibi işyarlariyle karşılaşırlar. İşyarlar 

gazetecilere devletin bir iş hakkında 

aldığı veya almak kararında olduğu ted

llirleri an 1atırlar. Bazan işyarlarla ga • 

zeteciler arasında öz çekişmeler olur. 

Yüksek sıyasal zorağlar olmadıkça ga -
zetecılere bildiriğ şeklinde haberler 
verilmez 

Aynca btitün bakanlıklarda özel, 
ıe mig clairclerede gazetecilerin sual • 
]erine cevab vermek icin kurulmuş ba . 
sın büroları vardır . 

Gazet cıler tirajlarını halktan ve 
ht · · T!" tt n sak!ıyamazlar. Her gaze
te j -ar r in ne kadar bastığını gazete
sinin !r ·· e"ine yazmak yükümünde-
4iir 

Rr•h'da gazet cinin işi gibi, kendi -
•ide düş:"niilmürtür Gazetecilerin, ya
rısı çalıstıkları gazete tarafından öde -
nen, yardım sandrkları. ölüm ve emekli 
aigortalan vardır. 

Rayh'da gazete~er basılmadan önce 

eansör edilmezler. Yazılacak yazılım -
yacak şeyler el ile tutulacak kadar bel-

sanatı 

ı~ıklar ıçinde, sırmalar ve elmaslar 
içinde parlayan macar so.5 c ı in gıı
rurlu bakrşları arasında üç \"aat dinle
dik. 

Evrensel müzik tekniğinın büyük 

eserleri biribirini kovaladı. Macar mü

zikçilerinin elinden ~ t! ruhundan çık

ını§ opera parçaları dn programı zen
ginleştirmişti. Ulu''Rl operanın büyük 
töreni, ünlü bir artistin hançeresinden 
taşan Rakoci'nin özgenlik ve erkinlik 
türküsile kapanırken, koca çatının sl

tındaki yüzlerce mııcar, artistle beraber 
bu türkiiyii mtrıldanryordu. 

"' ıt: * 
Bugüııkü macar müLiği, özelliği, 

şakraklrğı bakımından bizim kulağımı
za da tat/r gelir. Macar sesi; bi?im se
simiz gibi, acem, sra!.• ve bizans sesle
rinin arasında o.<>ma.nlı ince saunda 

soysu?laşmamış, kafesli bir odanın içi
ne tıkılmaımş, mııcar ovasının enginli
ği içinde, açık havada, toprak üzerinde 
gelişip pişmiş ve gerçekten bu, bir ulu
sun sesidir. denmeye değer kazanmış

trr. Hele macar ulusu, uzun zamanlar, 
Hlemenliğin baskısı altında yaşamamış 

ve nlusal scılarınr asırlarca içine skıt
mamı~ olsaydı, bugünkü macar sesi da
ha ne kadar gür ve ne kadar co.şkun 

ohrrdu. 

Mııcar müziğini batı tekniğinin ör
sünde döven ustalar; Bartok'Jar, Ko

doly'ler sonsuz ovaların, altrn başaklı 

tarlaların, macar ulusunun birer ferdi 

gibi sevilen ve bakılan hayvan sürüleri
nin, kuşlann, Tuna'nrn ... natürün sesle
ri üzerinde çalıştılar, benzeticilik çuku-

runa düşmeden ulusal kaynakları işle

diler ve bugün dünya ölçüsünde saygı 
değer bir yer alan macar müziğini ya
rattılar. Macarlar, müziklerinin erişti

ği düzeyle övünmekte bıaklıdular. 

Naşid Hakkı 

ll olduğu için her gazeteci neyi yaza • 
cağını neyi yazmıyacağını bilir. 

Bununla beraber, iş gene iyi niyete 
bnakılmamış, her gazetenin başına dev

let tarafından güvenilen bir yazı işleri 
direktörü konmuştur. 

Üçüncü Rayh'da gazete her alınan 

vatandaşının yüzü kızarmadan okuya -

cağı, karısından, genç çocuğundan çe -

lkinmedcn evine getireeeği, bir ahlak dü

zeyindedir. Gazeteler açık resim açık 

hikaye veya roman basamazlar. Oazete

yi okuyan, cinsi duygusu kırbaçlanan 

okul çocuğu değildir. Gazetelerde, sa -

nat tenk.idlerine, spora, yaratıcı edebi • 

yata, ertik çalışmalarma büyük yerler 

verilir. Ertiği ne olursa olsun, her al . 

man vatandaşı her gün eline aldığı ga

zetede kendi ertiksel çalıpnasını ko • 
laylaştıran bir yazı bulur. 

Bugünkü ulusal so$Jalist gazete • 

lerde, kişinin pozitivist hak anlayışma 

dayanan eyoist bir yayım değil, insan _ 

ları biribirine karşıhklı borç ve yüküm

lerle bağlıyan idealist bir oydam var • 
drr. 

Fena mi, yazık mi, başka türlü mü 

olmalı idi? Ben bu yazıyı ulusal sosya

listlerin anlayışlarına göre yazdım. 

okuyanlar istedikleri gibi düşünebilir . 

ler. 

Neşet Halil ATAY 

Süt alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Ge • 

nel merkezinden: 

Genel Merkez aütbanesi için bir 
sene günde en az (50) en çok 
(100) kilo ıüt alınacaktır. 
Şartlan görmek iatiyenlerin mu

hasebeye müPacaatlan. ihale 
2 - 6 - 935 pazar günü saat üç
tedir. 

Kiralık 

Y enişehirde Selinik caddesi 
yukarısında nezaretli, geniş, 2 sa
lon, büyük bir hol ve balkonlu 2 
yatak odası, geniş banyo, kömür
lük, garaj. Bütün kat parke döşe
me. Tel. 3935 

gazete erde okuduklar.ımız 
_; 

• • 
ıçın .. 

Arsıulusal sp0 külasyonlar yuzun
den durumu sarsılan fransız frangınr 

korumak için fransız kabinesinin par
lamentodan tiikel yetki istediğini ajans 

haberi olarak yazmıştık. Lö Tan gaze
ıesinın, bunun ne §eki/de olacağını an

latan bir yausım. 25 mayıs tarihli sa
yısmd3.n alıyoruz: 

Tükel yetki ancak, üsnomal güç
lükleri yenmek için kullanılacak üsno
mal bir çare olarak görülmelidir. Fakat, 
tükel yetkiye başvurulmasını ve bunun 
lüı:umluluğunu haklı gösterecek güç
lüklerin ne giıbi şeyler olduklarmı an· 
latmak da gerektir. Franstı: finansının 

durumu, telaş verecek bir halde değil
dir, fakat gereken tedbirler hemen alın
mazsa, telaş verecek bir hal alaıbilir. 

Yapılacak olan, frangm değerini koru
mak ve kıymetini düşürmekten yana o· 
lan kimselerin, kendi .yüzlerinden çı
kan güçlükleri sömürmelerine imkan 
vermemektir. 

Şu halde çabuk ve emin bir tarzda 
iş görmek gerektiği için, tükel yetki 
lüzumludur. Bunun kolay bir şey oldu
ğu sanılma.malıdır. Tükel yetki hükü
metin soravlarmı azaltmam.akta, tersi
ne olarak, arttırmakta ve zaten karar
laştırı.lacak olan değişikliklerin eninde 
sonunda parlamentoca kabul edilmesi 
lüzumlu olduğuna göre, parlamentonun 
kontrol hakkı da olduğu gibi durmakta
dır. İğreti bir tükel yetki rejimi, hiç 
~üphesiz, keyfiğ bir rejim değildir. 

Kendisine tükel yetki verilmiş olan 
bir hükümet ancak üzerine aldığr şeyi 
yapmağa izinlidir. Ona, çok acele hal
lerde başvurulacak bir u::ılün kullanıl
ması hakkx verilmiştir; o kadar. Gele
cek hafta parlamentoda başlıyacaık o
lan konuşmalar, hükümete tükel yetki 
vermemenin imkansızlığını göstermek

le beraber, bunun ne gibi hallerde kul· 
]anılacağını da belli edecektir. 

Tükel yetki bizi serüvenler karşı

sında bırakmaz; tcµn tersi, bunlardan 
korur. Tiikel yetkide bir tehlike bul· 
mağa uğraşanların, ulusumuzun başka 

memleketlerin atıldıkları şüpheli de
neçlere girmesini istiyen kimseler ol
duğuna da dikkat edilmelidir. Bu kim
seler, çok sa kınsız anrşmaınlardır; çtin-

kü, neden bahsettiklerini bilselerdi, 
tükel yetkiye karşı durmak için bu 
bahsettikleri şeyleri kullanmaktan çe

kinirlerdi. Güç bir durumdan kurtul
mak için, bilinmeıyen bir işe atılmak 

herhalde, sonuçları önceden bilinen ça
balamaları yapmağa karar vermekten 

daha az doğrudur. Fransa-da timdiye 

kadar kullanılan ekonomik ve finansal 

usulleri altüst etmek için hiç bir sebeb 

yoktur. Fakat büyük yanlışlar yapma

mak ve sonuçları bugün bütün yurd. 

daşlarca hissedilen yanlışları da müm

kün olduğu kadar çabuk düzeltmk için 

birçok sebe.bler vardır. 

Tükel yetki, her derde çare olan bir 

ilaç değil, - tekrar ed6yoruz - kota

rılması ulusun asığlarmx tehlikeye dü

şürmeden geri bxrakrlamıyacaık olan 
güçlükleri yenmek için bulunmuş iğ

reti bir çaredir. Tükel yetkinin verile

ceği kimseler buna uyacak kimselerin 

uyanık olmaları gerektir. Bu, hiç bir 

törümlü hakkı çiğnemiyecek, soravlı 

adamları, ödevlerini daha bilg.ili ve da

ha etkin bir çabalama ile başarmağa 

sevkeedcektir. 

Tiikel yetki = Salahiyeti vasia 
Üsnomal = Fcvıkalade 
Finans = Maliye 
Sömürmek = İstismar otme.ıc: 
Sorav = Mesutiyet 
Serüven = Sergüzeşt 
Saknısız = İhtiyatsız 
Danışman = Müşavir 

Asxğ = Menfaat 

Törümlü = Metru 
Ödev= Vazife 
Etk'tiı ::::: Müessir 
Çabalama = Gavret 

Bir İngiliz gözü ile tür.k okulları 
Manchester ıiniversitesi profosôrle- · 

cinden olup geçen yıl kısa bir silre için 
Türkiyeye gelmiI olan Btiın Stanley, 
SchooJ and society dergisine "Bir ingi
liz yolcusunun gôzfiylc türk okıull#lrı., 
başlığı altmıds yazxlrğr bir yazıda di

yor ki: 

Geçen kış Türkiyeye ya.ptığını kısa 

bir göretle Türkiye KUltür Bakanlığı

nın gösterdiği büylLk.Iük ve ıkol~lrk 
kuzeyinde türk okulları hakkmda lbir 

Jcanağat edinmiş, öylece yurduma dön
mii~ bulunuyorum. 

Bu görette liç &ün Ankarad.a, yedi 
gitn lstanbulda, iki gün Utlrlidarda, bir 
gün de taşrada kaldım. 

Azad günlerimin bana Tiirldyc'de 
kalmak Jçln verdiği imlch ancak bu 
ıkadar oldu. 

Eğer bana engin bir kol~'lık" bli· 
yüklük göıtedlmemit oıl•ydr. bu k• 
d.ar kıaa bir aiire içinde ttırk okullan 
bakıknıaa hl~ bir feY 8ğrenmeden yur
duma dönerdim. 

Tilrkiyo, eğitim ba.!cımmdag epey 
Herlemittir ve bu Wkeyi &öımeie gi· 
den bir göretçi, Ol'4lıdak1 öğretmeıılerin 
iolerine olan aşkm bağhJıklumı ve bu 
yoldaki özverilerini görmeain edemez. 

Bunlar becerildi ve elveri§li lümae
lerdir ve bir bahçıvan, tohumunu ken
di eliyle diktiği bir bitkiyi nasıl &:en 
ve dikkıatle ıbilyütmeğe uğraşıraa onlar 
da okutacakları çocuklara ~artı aynı 

bağlılığı ve özeni ~terirler. 

Bunlarda en .dyade göze sarpan 
nokta, hepsinin kendilerini dtiştinmiye
rek biitün varhklannı {,terine nrmiı 
olduklarıdır.,, 

Profesör Gui Eastitlidnde 9«}ıf• 

mı§ öğretmenlerle görüştağana, bura
da güzel bir yol tutulmu~ o/drığıanu uı~ 
lattılt.ta.n aonra diyor ki: 

Türkiyede yillcsek ayltkla.r yOktur. 

Önemli öğretmenler ve iıyular bile az 
bir aylık alır ve bir okul kurağuun bir· 

bç odasında yatar, kalkar ve baş 6ğ
retmenlerle okul direktıörleci öğretmen 

aylığından bqka ufak bir para alıTlar. 
Böylece önemli bir işten ayrılan bJr 
ityar o kadar ıarsılmam.ı! olur. 

Soravlı i~lerde bulunan ldmeeler 

de oralarda kendilerinden beklenen iti 

yaptıktan aonra çak kere kaldırılıp 

başka yerlere atanırlar ... 

.... Burada öğretmenler, ertiklerin· 
deki becerik ve değerlerin! artırmak 

için srk sık kunılara ve ıkonfcransla.Ta 
gıiderler. 

Bir ilk öğretim ispekteri bana, llç 
yıllık öğretme ve kurs plft.nının iki 
yılmda olduğunu söyledi. 

Bu ispekter benimle ç.ocwklara ya
zı nasıl öğretildiği. hesaba nasıl geçil
diği hakkında da uzun boylu konU§tu. 
Fakat bunların hepsinden üstün olarak 
projekt metodu ile öğretmeyi anlattı. 

Gddiğim bir takım illı: okullarda 
- hele İstanbuldaki kız 8ğretmen oku
lunda - projekt metodu kullanılmak
ta olduğunu gördüm. .. 

.... bizim pek ileri aaydığmuz bir 
takım usuller vardır ki Türk~yedeki 
ilk okullarda yeritilmeıktedir. Buralar
da özgür disiplin vardır. 

lngiliz yazmanı, burada okullarda 

öğretmenlerin tuttuğu yolli!rdan, yön

temlerden daha uzun boylu bahsettik

ten S-Onra diyor ki: 

Türk devlet adamlarının ve öğreti
cilerinin karşısında yeni bir halk var. 

Altı yüz yıl, türık osmanlıhğrn yöne
timi altında kaldığı bir türk kadın yaz
manının söylediğine göre ger~ek türk, 
osmanlrdan büsbütiin baska ve ayn bir 
şeydi. 

Ancak büyük harbtan sonradır ki 
Mustafa Kemal, Anadolu türkünde 
gerçek ulusu buldu. 

Memlekette demokrasi yönetini ku
rup lstanbulu hükümet merkezi olmak
tan çxkaran bu ulusal kahraman, os
manldığı yıkmış ve Türki:yede yeni bir 
yurddaş kipi yaratmış bulunuyordu. 
Bugünkü tiirk yıırddası, öğretmenin 

elinde kendiaine yara,acu ,ekli alma .. 
ğa hazır bir hamur halindedir. 

Bır taku:ılan eekiden büyüklitğe 

ermi§ bir ulusun, geuc vaktih• içiı Je 

YllfBlJllf oldue-u 9t!k: yartlar kendiai 
gtsatemıedLkçe, eğıtilcmiyeceğini, e,;.i
timinden bir &sığ çıkmıyaceğınr ileri 
•Ürerler. 

Bu, l§atı yukarı, bir gener•lin oğ

lu yeniden bir bnb çık.maua büyü.le a
dam olamaz demek gibi bir ,eydir. 

Eğer ıbunu doğru diye alaak da ge., 
ne türklere ttirk ruhuna taptayamayız. 

Batı ülkelerinde gerçek tllıık an
cak ve ancak bir uva~man. bir asker o
larak tarunmııtu. 

Bu yeni ulusun okuma yuma bil
miyenleri ço.ktur. Onun iç.in türk öğ· 
retımenleri halka okuyup yazma öğre· 

tip onları uyandırmak gibi önemli bir 
&devle kartı mıxya bulunuyorlar. 
Ttlrıkler, timdi litin alfabeaıiı:ıi kullam· 
yorlar .-e bunu öğrenen halk, devrim
den önce eski harflerle ya.nlıruş olan 

kitabları ~kuyamamaktadxdar. İçlerin
de bu harfleri Uln.Iyanlar balunsa bile 
kelimelerinin anlamını an.lamaları gilç 
oluyor. Çünkü eakiden içinde arab ve 
acem sözleri dolu olan ttickçe §imrli 
ISzleştidlmekte, du.rutulmaktadır. 

Tiirkiyede çocuklann Amerikac!a 
olduğu gibi demBkratça yetiştirilmekte 
olduğu göee çarpar ve buna karşı göz 
yumulamaz. 

Türkiyede ulua, gittikçe kendine 
güvenmesini öğrenen bir çocuk gibi ye
ti.Jtlrilme•ktedir. 

-· İstanbulda ilerlemiş sınıflardan 
birialniıı. dersine girdim. Burada öğ
retmen, büyUk harbtan, yakın türk tari
hinden, devrimden önceki çağlardan, 

Lozandan ve Sevr'den loahst;diyor ve 

2C)Cu.klardan birisi tarafından yapılmış 
bir harita üzerinde Sevr andlaşmasınm 

Türkiyeyi ne kadaz krskıvra:k ba~ 'armş 
olduğunu gösterlyordu. 

Benimle beraber ımıfa girmiş olan 
latanbul killtilr asdirektörU Hıfzrrrah
man Rafid, çocuklara yeni rejimin eyi
llklerini, gUzelliklerinl canlı surette 
anlattı Bu yolda gidi§, yenl Tünkiyede 
başlaDU§trr. Eaki .rejim, uluıun eyiyi, 
kötüyü ayırdetmeılni pek dilemediği 
için böyle davranmazdı. Yeni ~jim ise, 
bunları oldulu glbi göstermek yolunu 
8CÇ1lli ştlr. 

Bir takım inglli..ılerln de okuma 
yazma bilme% olmalarını ve onlara böy

le heyecanlı sözler ıöylenerek kamu
l&l işleri ve yurddaılığm ödevlerini 
8fretmey.i ne kadar isterdim. ..•. 

Hi tlerin söylevi ve 
Bay Baldvin 

13 mayıs tarihli Deyli Moyl gsute 
sinden: 

Avam kamarasında hUkU:metin öner 

gelerini anlatan Bay B:ıldvin, sözüne 

Bay Hitlerin söylevinden bahsederek 

başlamış ve demiştir ki: 

"Bu söylev çok önemlidir ve <bizim 

tarafımızdan gereği gibi ilgi ve karşı

lık görecektir. 

Parlamento, şurasını hatırlamalıdır 

ki mayısın ikisinde başbakan ve dış ba

kanımz IÖyledikterl sözlerde Almanya

yı, kollektif bir güvenlik sistemi üze

rinde anlaı,>.maya çağmmışlardL 

Görüli;iyor ki alınan önderinin bu 

söylevınde güttüğü amaçlar arasında 

bir tancsı de bu çağırıya cevab vermiş 

olmaktır. 

Bunu anlıyoruz. Söylevinde Bay Hit· 

ler, önemli bir surette Almanyanm bü

tün nyasasını canlandırmakta ve al-

manlarm neler yapmağa hazırlanmış ol

duklarını ortaya koymaktadır. 

Biz, bu sözlerden pek önt>mli so

nuçlar çıkacağına kanrğız. 

Bunların bizim hepimiz tarafından 

pek ciddiğ bir surette incelenmesi ge

rektir. Biz, elimizden gelen imkiııh 
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Almanya·- İngiltere B. Gömböş Avrupan 

deniz konuşmaları ı sıyasal durumunu 
Loadr.a, lQ (A.A.) - RMrniğ ola-

~ ~rlld.ipne pN, A-.ıya i le İn- anla tryor 
•lt~r• A&a dama d&geleri 4 buiranda 1 Budape.~te, 29 (A.A.) -
topl .. ao.klardrr. v.,., reıımif lconllfma- I l,ı.,. büdceıinin konuıulmaıı 

ın 

Dış 
il . 

ALMANYA.O. :t: 

Alman ord usu kuruluyor 
A.A.) - Yükümıel 
inin yedek örgütle
aonradan yapıla -
her askerlik böl -

vetleriain batlrca11 
dea hazırlanacak
oğu Pruıyaaı ıibi; 

Berlin, 29 ( 
alkerlik hizmet 
rinin l<uvvetleri 
c:aktır. Şimdilik 
ıeıi ) edek kuv 

Frangı kurtarmak için 
hazırlanan kanun 
(Baıı 1. ci sayıfada) 

tılmasma da yardım etmez. 
5. - Hükümet paraların dur • 

luğu için arııuluıal bir andlatma 
yapmaya ve gene ar11uluaal t~i 
min genişlemeıi için itbirlifbae 
hazırdır. Bu yolda harcanacak 
sayret)er bqün 6ncelrinden ... 
veritli bir alan hulacaktrr. Parla. 
mento verecefi kararla franarı 
krediyi ve ekonomik çalıımayı tut
mak iıtediğini gösterine halkı ay
dmlatmıı ve halrildğ durumu ona 
olduğu ribi göatermit olur . 

• tdmırt ikeR 74~ ye Mpifttlr. 
Frqı tutmak ~n infl~ Uraa MtzM.. 

ya bqlmııf olan inplu U... llontrol 
komia7onu frangm bil'dttl blre yOln~i· 
meıinln önüne pçmtılr Jtin lattrj ı ın
giHs liralarmr tekrar l9tJG a1aı ştır. 
Bunun tlzerine frank biı'u dütmüf * 
de ırene 75.oe da tutunmtJ9tur. 

lerın &-yetti denis ailtblarının ualtıl- ruında yeni bir ıöylev veren Ge-
maaı için Al'9ıuluaa) rt'emiğ konutmala- neral Gömböt demittir ki: 
ra baf angıç olacak fikir danışmaların- "- Genel i.tek, Avrupa 'da 
d. bulmım ıtktrr. hakıız bir dunımu ıilrdürmek ele-

Bun:ınl3 ~ e:-abcr sanıldığına göre, 
konuşmalar, sa ı.aş gemilerinin ailihları 
ve lonajhı r gibi teknik meseleler üze
rinde de dolas.ıbileceklerdir. 

arı 

vru-
ğil, fakat yapılmıt yanbtlıkl 
düzeltmek iıe, Macariıtan, A 
pa konferanılarına ve hele T 
konferanıına giımiye hazırdır 

una 
. ,, 
al -

kendi bölgelerin 
lardır. Fakat d 
anavatandan a yrılmıf ve kendi sav 

n yapman ıere · gasını kendisini 
ken ve nüfuau a z olan bu bölıe 
için Sü Babnlığ ı yükümael uker

ma kadar çıkar . lifi, elli bet yat 
mrf ve ikinci bir 
fmr da ıilih alt 

Borsada durwn 
PuJa, 29 (A.A.) - Bor;a dün de ayni 

•icfnliti cöatennekte idi. Fransıı; 1e

hJmleri tekrar ytlbelmefe batJamıt ı.. 
de öteki eehimler u çok düpDilılerdir. 
Prana11 benkaımın i•lrontoJU oldukçı 
artırmıt olmuı piyaaanrn eğginlifin• 
u etki yapmaktadır. Bu konufmalar, alınan deıaiz aillh

lanmaaının, İngiltereyi 1930 Londra 
andla!Ulilsmda ,,-adı olan ve &akalatör 
.adı ..erilen, lrurtulut maddesine bat vu
rulup vurulmryacağmı gösterecektir. 

Alman salkuru gidiyor 

B. Gömböı, Almanya'nm 
lihJanmasını tenkid eden ulu 
soayeteai karannın tek taraflı 
dutu fikrindedir. Macar hüküm 
adamı, burübkü aıyua] clwwnaa, 
franıız direktiflerini pden dew 
Jetlerin güttükleri ıiatemi aat:am 
laıtırdığını IÖylemiftir. B. Göm 
böt'e göre Avnıpa'da iki ko•bİM
zon belirmefe batl.auttır: Bir 
doludan batıya ıid• •• Fransa 
iJe Ruaya'yı bir araya toplar. Ot.. 
ki, kuzeyden güneye aider •• P 
lonya'yr, Macariatan'ı, Avual:ar1 
yı, Jt&Jya'yı ve belki de Almaaya 

alar 
ol· 

et 

. 

nümüzdeki yıll 

sınıfı l 91 O ımı -
ma çafmmttır. O. 
arda da t 915 li!er 

18 Jılarla 1912 li-ile 191 l tiler, 19 
ler ve 1917 lilerl e de 1913 lü!er 

ih altında 1.alun-aynı zam&11cla ıil 
durulacaktır. 

Sosyalistler hükümete 
yetki verilmesini 

istemiyorlar 

Parlamentonun dünkü 
toplantısı 

Parla, ~ (A.A.) = Guetaer, parla· 

mentodalr.i dtinldl toplanmam. heyecan· 

k Mttt. atıefM oJdutua• yasıyorlar. 
llateQ ıuuaıı, aıuı uyua1 pupı.. 

.. toplantılarım yuarllk diyor ki: 

'"Pwlamento Wlnnö oldu? Abdalhfa 

mı tutuldu? Bpr parı..ato frangın 

dtlfmeaiain Bnlne ıeçme .. , lııendiei d6 

Berlin, 29 (A.A.) - Haber verildi
ffoe göre donanma hakkında İngiltere 
ile Almanya arasında yapılacak lconuı
maların tarihi 4 haziran olarak bilirtil
miştir. Konu,matar, Lonchada yapıla
cak ve alman aallruruna B. Rfbentrop 
ba§kanlık edecektir. Salkurda amiral 
Cuaaer, Kurvet kaptanı von Kidedlen ve 
Almanyanın Londra atatenevali yilzbafı 
Vasner vardır, Alınan aalkuru hafta .o
nunda Londraya gidecektir. 

İtalyan - Habeş 
anla§ma.Zlığı 

Cenevre, 29 (A.A.) - Ulular 
ı~sye~eai genel ıekreteri, yargıçlık 
fııni, düzeltmek kin Cenevre' de 
kalmq olan Habeiistanrn Paria el
pisi ile ıörü,miiftür. 

Genet sekreter, yargıç komia -
yonumm toplanma tarih ve yeri • 
nla brarlqmdmuı '-ldmıda laeJ" 
llı4 tuafa yardımda lııaluwyı 
hergemi,tir. 

Almanya Habeşiana sllih 
vermiyor. 

Bedia, 29 (A.A.) - Alman 
Mava BakanJrjmm özel kabine 
plt, lt..ıya hava at&fesine, .AJ -
a...ı,.a'am Habeti8tan'a uçaklar 
M aavq cebeai vermedijini H 

......a~jİllİ ,.. t. Jalcla almaa 
~ lrıeaia ·r1er veril -
-- .... mii olarak hiWirmiıtir. 
her ICYİ yaparak .uaml&aaaJ bir uzlapua 
Ye anlapuap vaamk içiA ufra,acağu. 

JNr Hitlerüı liiyleriılde ouıünkü 
toplutıyı ~Jadir• bJr ukta vardır. 

-. LERfSTAN'DA: 
. . 

1 

.. .. , -
yı çevresine alır. 

B. Gö=eböt, bu ............ 
bir ç.atlelc oldujuna aöyliyerelr de. 
mittir ki: 

"Ba ela, Muaoliai le Hitler 
kartı karpya ko,an A YUıturya 
meselemdir. Fakat bu meaele, do 
iu ve batı Avnıpaar ülkeleri ara 
nnda anlqmashk çıkaran meee 
leler kadar önemli değildir.,, 

·ı 

-. 
Macar Bqbakam, Macariata 

ma AYmtaa ta ile bir ıümriik bir 
Jiti ppmap hazır bulunduğunu, 
lmalbk meeeleainia bugünün it 

-
i 

olmadıjmı aöylemiftir. 
B. Gömböt, AYUturya'nm .... 

... p lin? ............... . 
clafa cfütüncesindedir. 

Bay Gömböş Uluslar 
Sosyetesini tenkid 

ediyor 
BudaPette, 29 {A.A.) - Ba,. 

Gömböt parlamentodaki diJnin -
de Avmtur)'a muelesi hakkında 
ıunlan .CSylemif tir: 

- Bfl,nk Avrupa memleketleri
nin onmtakLi.n A vuturyaam er -
kin1ili meMlesinde anlqırlana, bu 
"ütün AYnJP&mn faydasına ola · 
caktır. Ben ftalya Te A vuıturya 
ile aynı fildıdeyim. Fakat Alman· 
,..,. .. l'fl da woıiaa nrdır. 

Polonya ha rb gemileri 
ıyor yap 

Varıova, 29 (A.A.) - Leh 
omutanlıfı, kenbarb donanması k 

diainin Gdynia'd alri tezrihlann -
yaptırmair bat · 

apdar, uyual ve 
eler dolayuiyle 

u,tür. 

da harb ıemileri 
Wm'fbr. Bu y 
ekonomik dütünc 
lbumla r&rülm 

BULGARiSTAN' DAı 

B.Görin gin Sofya 
ın sebebi göretin· 

lofya, 29 (A.A.) - Bulgw ajanaı 

Qöring'in Sofya p. 
• yapıldığı hak

erde çıkan baber
Pruaya .,.,__,. 

bildiriyor: Genual 
retf dolaymiyle görtlfl 

landa yabancı gazeteıl 
Jw yaJ•wbr,, ÇÜllıidi 
am Bulpdıltıana y. aptıfı &&'« tllhl 
8-1 idi. 

aa amaçlarından ea inlendi. Hal . 
retle hareket 

en büyük hiz -
yapabilirdi. Ma -

eranaıada ve
Yeaile ile haklı 
ltizmet edebi

lauııidır. Eter 
buaraıulmal 

tüpheye dü: :: 
ıöre, türlü ıı
rıova, Viyana. 

&uki daha bqka au 
etmekle dün,.a,.a 
metlerden birini 
cari.tan, Tuna ke.t 
ya diler batka bir 
dannm bqanmma 
lecefine kunetle 
bu •nwc:a sifmeuek 
otoritelerin lü~ 
cektir. Kanaiatıma 
yaaa.I anla11ılar, Va 
Budapette, Roma •e Bertin ara . 

heraberlifi k ... ımda 10n bir göriif 
Bıı• hn -.c1an monra al • 

... ,_ tekrar .ıMhlanmum • 
racaktır. Bu hal A TIUpa denıe ve 

olabilir. Ma-

Pari1, 29 (A.A.) - B. Jermuı M.· 
ten parlmaentoda Franudan IOll altm 
çıkıflarnu anlatmıı ve bele lt9J'i sin 
çıkan altının bir milyar ytb mll,.a 
fra~ buhnuı oldufumı 15yff7eNlr 
demiftf r ki: '°Oelfr1er ile ay • 
palann denldqdriJmul g.-ektir. Fran
gın bugUa deferiade t11tulmaıı için b· 
blnede 1ılm bir Put birHtl vardır." 

B. Blum, hükümetin fıtedifi yedd
ye kaış•n bulunmuttur. 

Radikal sosyalistlerde 
ikilik 

Padiı. 39 (A.A.) - B. &,o ndUral 
IOiıy.U.t parlamento ırupunua topla
mında bugünkü fhwnul durum dolqı
llle büldbnete yardım edilmMIAI taylı
mittir, 

8. Daladle fae gruptan kmra.wte 
kartı bulunduğunu gGsterea bir 1raru 
"nneainl lıtemlttir •. 

Grup bapanı B. Del>oa da hWdimt-
1111 illedllderial ~ Qnn ıdlm Wr 
1larar ftreml,.c:ellal bflıll ... t*. 

Radibl ..,.U.t ırupu f.lnaM to
mlıyonundaJd Uyelerinıi bqbMan B. 
Planden ile görilıfmelerine kararl.8ftu· 
Dllf bapaca bfr karar vermeden toplan-• 
tlyı bitlrmlttir. 

Grupun bu hareketi til'IU ttlrMl 10-
ranmalctadır. Birçok radikaller btlkil· 
metla hele ifyar ve emekli ayhldanm • 
ultmıyKafı için olan .adnl Jerine 
ptirmetıini iltemektıedirler. 

Ote yandm finmaı komi~ 

hükümetin hıtedttf yetJıılıp. •tlfn bir 

90fwıluk elde edilmeai çok u ılıi ı&

dklyor. Böyle olur• hWrUmetin fekİ· 
lecefi tıöıy1enlyor. 

.. &ön, hWdlmet, aylddana ladlriltce. 

it laakbndald babeıMrf yalalıyerek it· 
yar&.n tekinleftkmekteclir. HUkDmet 

a,ıll 9Mlılllda Mlkf UftfÇıJarm emeldi· 

lin• de dokunmıyuatmı llJylfyec:ektir. 

BöyleWde ortalıfm J'Mlfbr•lmlf oıa... 
lı be.bellldfr.,. 

Januııl .... ~ •unları yuayor ı 
,.._ ,.. 8. Jl'Janclen"la parJıımeıa

toda buluıımuım n lılıll dunamuna 

baflıdır. Partfam bybol6ufuna 1twn. 

mak dofru defildk.,, 

Fransa'dan dışarıya aJtm 
akıyor 

Alman öHeri alımm bava kuwetJe. 
rinin ileri gelen bir clnlet ı...netlKDe 
etit olacak bir buçta atırÜMljmı .ay. 
Klyor ld bizim ıa.a -..Ctllllis c1e bu 
Ditbet.s&c~ ..... 

t1aa •haederek demiftir ldr 
"- Almanya'11 a•l•maddar 

ft ona liel alanda .,itik ta•wna· 
drlar. Ulular 90qeı.i, tiire bera
heılifi ~ kaçmdıjı - • 
mu, bir taraflı emperyalist uya 

....... için bir manca 
car aluwncw yapım ya hakin ol

n, macar hG
meaelesinin 

maama kartı 
rmiyecektir.,, 

İngiliz piyasalarında 
frank 

Londra, 39 (A.A.) - facaiı paıee. 

lerine ıöre, lalı ,ona Pranu'dan İD· 

ciltereye altın aJatı pmik llalini .....,.. 

tır. Soo J4 ... ~inde us;.klu Parlıltea 

1.250.000 lnrtlU Hruı deterfnde bet 
ton külçe altm ...... .,ıar&r. Tolcatar 

da para n Jaci eJmu ılttlnDllflerdir. 
Bulon,,-daa Polu.toaa bil' wpur 500 

bin iagilb liruı delerinde albn ı.ta· 

mıttır. Bu vapurdaki 1olcular ,.ınıa 

frankla lngillı liraıı deilftlrmek lgln 

pıi yapmıılarcbr. 
Bay BalOill bu eöderclea eonra ln

ıilteretÜn ailahlanmMı mHelfflne geç
mfttfr. 

ILUS'u~ romanı Tefribı 84 

Tilrkçey• çeviren: Nasuhi BAl'DA.R 
Yazan: Akse/ MUNT 

Eğer bunlar nk11ma yuma bilmiyorlar idiy'° daha iyi ya 1 Bana 1iimmu olan feY kireç
le badanalanmıı bir oda, bir tahta masa, iki 
undalye, bir piy11110, aç* penceremin önün
de kll§larm avıltm ve denizin uakJardan 
gelen sesi idi. 

Sevip özlediğim teYlerin hepsi pek az 
para ile ele geçebilir ıeyJerdi ve ben en aade 
bir çerçeve içinde - ancak dört bir yanımda 
çirkin hiç bir ıey bulunmamak prtile • ken
dimi çok bahtlı mayardmı. 

Ben böylece anlatıp dururken N~ 
?1lDl güderi de dıvartardaJd a1tm yalc:hzb 
ılkel tablolardan Çinko eçentonan, taP'DÇ 
masam üzerinde dunn Floransa lladoru
srna, Kafaiolaaun vernikli YUoılarile aüall 
ince Venedik cam tabeklarma ve aalardaa 
da yerdeki acem haJdaıma çnrildl. 

Nontrom, mMPnm aitmda duna deteıf 
ölçülmez Babmıa ldHnrine kumum baka-

dula tanmdılı sama 
ldimeti Tuna balıesl 
haldı olarak kotan• 
hl 

0

bir zorluk ra.te 

Londra, 2t (A.A.) - P'ranau kabı· 
Delinin etki lauuuıunu kabul etmeai bor
uda frank Uzerinde iyi etkiıiııf hemen 

&6atennlt ve bir ingiliz Jiraıı 75,25 fran-

BucOııle• A..rlb'ya ıldecek bir
çok vapurlu ela lnemll altm ,etarecek
lerdlr. 

rak "Saııınm ki bilt&ı bunlan bonmarpden 
aJdm f,, dedi. 

- Biitiin bunlan bir gece sabaha kadar 
uyumak bqılıp olarak seve seve vermeğe 
hammı. Beni biraz rüJdürebilinen Maestro 
Civogyo kmasmı tapyma Urbino VU08UDU 

almanı rica ederim. Bütün bu kalabalığı ar· 
tık ktemiyonmı, bütün bunlar artık bana 
bir feY demiyorlar •• Bunu sana ispat edece
ğim. oc;ca. boğmacaaı olan kadına bakmak 
için, &eçeıı hafta, Londraya gittiğim zaman 
ne yaptım, biliyor musun? O gün, çok daha 
cidcüi bir baltalık dolaynile ve bu sefer bir 
erkefe komiiltasyon yaptım. Bu erkek ben· 
dim. daha doğrmnl, Hayne'nin dediği gıbi, 
benim bemerim, benim Dappelganger'im 
idL 

Doppelgaııcer'lme, kolkola Sen Ceyma 
JDöp'ta çıkarken: -aana iM dotltum,, ele
dim, "Senin içini iyice bakıdan geçirmek 11-
tlyorum. limdi eminle, Piklradilti'dm Olm
fonl Strlt'e kadar N,a Saad Strit'te dcü
pcaiı& 

Beni 1J1 dinlet en imin gtszltldednl 
tak, bittin mağaza camlarma dikbtle gös 
gadir, g&ecefin 191lere iyice bek. Senbr 

gibi güzel eıyayı aevenler için bu, bulunmaz 
bir fırsattır. İşte Londranm en tinltl mağa
.zalan. Para ile almabilen her teY, gözleri· 
nin önünde, ellerinin irişebileccği yerdedir. 
Eline geçirmek istediğin bütün güzel şeyler 
sana sunulacaktır, yeter iri sen onlan ele 
geçirmek istiyesin. Yalnız bir şartla: seçe
ceklerini kendin kullanacaksın, bqkalamıa 
venniyeceksin. 

Pikıkadillinin köteaini döndük, unaç 
başladı. :Mağazalarm camlannr ıeyrede ede 
Bond Strit'i çıkarken, Doppelganger'ime 
göz ucu ile dikkat ediyordum. Eski sanat e
serleri satan Agnuv'un önünde bir dakika 
durdu, altın yaldız diben üzerine yapılmış, 
eski bir Madonna'ya uzun uzun baktı, bumm 
Siyeıı okulundan ve belki Simone eli Mar· 
tlnonun kendW tarafından yapılmq çok gti
sel bir tablo olduğunu söyledi. Eski tabloyu 
yakalamak latiyorm1J1Caıma vitrine doğru 
ilerledi, sonra, bıkkm bir adam halile başım 
l&Dayıp ellerini ceplerine ıokarak yoluna 
devam etti. H°ônt ve Roakel mağazasında 
g6rdiiffl eıki bir dıvar saatini pek beğendi, 
fakat omuzlarmr silkerek,, saatin kaç oldu
ğuna 6ğremnek neye yarar! Günqe bakıp 
bmm anhyabDfrim.. .dedL Aaoeri'de, çetit 

çept biblolar, gümiifteD, altından, değerli 
tatlardan yapılma türlü güzel işler karpsın
da iğreniyonnllf gibi bir hareketten IOllra • 
bu karma kanpk şeylere daha çok bakacak 
olursa, camı kınnakta gecilmıiyeceğini bil
dirdi. Prens dö Gal'in terzisinin önünden 
geçerken eski rubalarm yenilerden rahat ol
duğunu söyledi. Yokuşu çıktıkça kayıtsa 

görünmeğe ve mağazaların camlarına baka
cak yerde, sahiplerinin ardı sıra koşup du
ran finoları okşamağa başladL Okaford Stri
te vardığmm vakit bir elinde bir elma ve öter 
kinde de bir inci çiçeği demeti vardL Bond 
Strit'te gördtllderinden hiç birini eline ,.,. 
çirmek istemediğini, yalnız Asperi'nin ö
dnde, 1esini çıkarmadan sahibini bekliyea 
küçük köpeği için böyle düşünmiyeceğini 
anlattı. E1masnu yemeğe bafladı, bunun peli 
iyi bir elma olduğunu a8yledi. İnci çiçefi 
demetine bakarak lı~teki eski, baba evi~ 
ni hatırlattığım ilive ettL Bakmu bitirip 
bitirmediğimi, bitirdimse çekmekte olduğu 
derdi anlayıp anlamadığımı sordu. - Bu 
dert başta mı idi?,, 

"- Hayır, yürekte ... 
(Sonu var) 
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sı Mayıs c~ıma günündeP itibaren Cllma günleri An kara - Gazi ve Ankara - Kayaş arasında aşağıdaki 
tarite tatbik olunacaktır Eldeki ilanların buna göre düzeltilmesini dileı iz 

. 1L ~ l\ 
İtfaiye memur \C mi.'~tCI':· 

demini için lüzumu olan (t") 

takım yazlık elbise nliıı1unl! 
si ve şartnamesi mucı1 ince 
açık eksiltme\ e cıkaıı.mıs· 

ur. Muhaın ı e•1 bede ( ı3'0) 

linıdıı. 11 ıaııran 9 s ... lı 

günü saat on la ihale y ... pıla 

caktcr. Taliplerin u< 7.5 ve 

muvakkat teminat akcelerı 
ni yatırdıktan sonra komis
yona müracaat etmeleri la
zımdır. (1205) 1-2122 

732 734 
Gazi 8 33 10 55 
Fişekhane 8 39 ıı 01 
Ankara V. 8 43 11 05 

K. 8 46 
Yenişehir 8 51 
Kurtuluş 8 56 
Cebeci 9 01 
Mamak 9 12 
Üreğli 9 19 
Kay aş 9 27 

731 733 
Kay aş 9 55 
Ureğli 10 02 
Mamak 10 09 
Cebeci 10 21 
Kurtuluş 10 25 
Yenişehir 10 29 
Ankara v. 10 33 

K. 8 15 10 35 
Fişekhane 8 21 10 41 
Gazi 8 25 10 45 

/36 

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

737 
12 56 
13 03 
13 10 
13 22 
1 '3 26 
13 30 
B 34 
13 38 
13 44 
13 48 

738 740 
13 58 14 43 
14 04 14 49 
14 08 14 53 

14 57 
15 02 
15 07 
ıs 12 
15 23 
15 30 
15 38 

739 743 

14 23 15 45 
14 29 15 51 
14 33 15 55 

Gidiş Katarları 
744 742 748 746 752 750 

16 08 16 52 17 50 18 30 19 33 20 22 
16 14 16 58 17 56 18 36 19 39 20 28 
16 18 17 02 18 00 18 40 19 43 20 32 
16 28 18 06 19 57 
16 33 18 11 20 02 
16 38 18 16 20 07 
16 43 18 21 20 12 
16 54 18 32 20 23 
17 01 18 39 20 30 
17 09 18 47 20 38 

Dönüş Katarları 

741 
15 48 
15 55 
16 02 
16 14 
16 18 
16 22 
16 26 
16 32 
16 38 
16 42 

747 

17 30 
17 36 
17 40 

745 751 
17 26 

17 33 
17 40 
17 52 
17 56 
18 00 
18 04 
18 08 18 56 
18 14 19 02 
18 18 19 06 

749 753 
19 17 
19 24 
19 31 
19 43 
19 47 
19 51 
19 55 
19 58 20 48 
20 04 20 54 
20 08 20 58 

754 756 
21 08 21 50 
21 14 21 56 
21 18 22 00 
21 28 
21 33 
21 38 
21 43 

155 i57 
20 48 
20 55 
21 02 
21 14 21 46 
21 18 21 50 
21 22 21 54 
21 26 21 58 
21 30 22 02 
21 36 22 08 
21 40 22 12 

1756 
22 20 
22 26 
22 30 
22 40 
22 45 
22 50 
22 55 

1757 

23 ()( 
23 04 
23 08 
23 12 

İLAN 
ı - Halde 54 numcıralı 

çayhane 31.5.936 tarihine ka
dar olmak iizere açık artır
ma ile kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen hedeli 
( 480) liradır 

3 - Muvakkat teınina.t 
(36) liracltr 

4 -Şartnamesini görmek 
istiyenler fıcrgün mut :--ıoe
heyc gel,.1.i\irler. 

Bu katarlar 31 mayıs 935 ten 20 birinci teşrin 935 tarihine kadar yalnız cuma günleri işliyeceklerdir. (1217) l - 2148 

S - İhale 13.6.935 pcr
~cmbe f:i:cü saat on beşte 
artırma ve eksiltme kcmis 
yonunda yapılacaktır. (124J) 

İLAN 
Halkımızın pek ziyade rağ betine mazhar olan ucuz 

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

ANKARA kalkış 7.30 ÇANKIRI kalkış 18.02 
CEBECİ kalkıt 7.40 CEBECİ varıı 22.21 
ÇANNKIRI varıt 11.45 YENİŞEHİR varıt 22.27 

ANKARA varış 22.32 

Gezinti biletleri bir gün evelinden gişelerimizden sa· 
tın alınabilir. (1216) 1 - 2147 

nkara Vilayeti 
Defterdar lıbndan: 

• 
İsmi İşi Vergisi İhbarname Senesi 

Lira K. No. 
Halıcı Halil O. Salim müteahhid 160 39 10/57 931 
Abdullah Avni Şevrole 573 06 10/51 ,, 
Mesçizade Ali Kamil elbiseci 63 80 10/58 ,, 
A. Cevdet dişçi 218 82 10/64 ,, 
Ramiz Elhamra bar 100 80 10/60 ,, 
Mehmed Hilmi Tahan helva fabrikası 144 00 10/29 ,, 
Antanya edrer halı ve kurçü 88 20 10/54 ,, 
Osman oğlu Ali Osman kahveci 16 80 10/50 ,, 
Ramdi Ccvadeset müteahhid 688 83 10/66 ,, 
Osmon oğlu Ali Osman kahveci 24 90 10/49 ,, 
Tevfik Şevket dişçi 202 57 10/65 ,, 
Yazıcı oğlu Mahmud komisyoncu 172 80 10/62 ,, 
Makasdar Ali R . .za billQriye 37 11 4/66 ,, 
İlyas Remzi Elhamra bar 180 10/31 ,, 
Ahmed Nazmi Merkez kahvesi 109 20 10/32 ,, 
Mahir Şemseddin müteahhid 368 31 10/63 ,, 
Abdürrahim aşçı 67 08 10/61 ,, 
Mehmed İzmir oteli 432 00 10/68 ,, 
Ali Faik Kahveci 63 75 19/ 8 932 
Danilof müteahhid 106 42 19/63 931 
Cevad ve Tevhid müteahhid 29 32 17 /80 ,, 
Emannül ve şeriki Foto 94 50 8/36 ,, 
Hakkı oğlu İlyas kahveci 13 33 10/59 ,, 
Çubukçu oğlu İsmail Hakkı dava vekili 90 10/33 ,, 
Ali oğlu İsmail Ankara ban 120 00 10/36 ,, 
Eskişehirli Halil Kars oteli 57 60 10/14 ,, 
Mangal zade Bahri Kars oteli 259 20 19/90 ,, 
Tevfik Şevket dişçi 450 10/ 7 ,, 
Abdül oğlu Kerim mahallebici 4 55 10/53 ,, 

Adı ve işi yukarda yazılı kazanç vergisi mükelleflerin 
namına Kızılbey şubesince tarhedilen vergileri kendileri
nin ticari ve zati yuvalan arammşsa da bulunamadığın
dan tebliğ edilememiştir. Tebliğ yerine k;ıim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. (1232) 1 - 2162 

Askeri Fabrikalar 
Ticaret Kaleminden: 

1688 KİLO YUTADAN MAMUL FİTİL İPLtGt. 
345 ,, PAMUK İPLİCt. 

50 ,, PAMUK MARKA İPLİCt. 
363 ,, KATRAN 
220 ,, TALK 
85 ,, MAVİ AMBALAJ KACIDL 

Yukardaki malzeme 10 haziran 935 günü saat 14 de pa
urhkta satın alınacaktır. İsteklilerin gelmeleri. Bu mal
zemenin nümune ve şartnamesini görmek istiyenler her 
gün Ticaret Kalemine gelebilirler. 1-2120 

ıuı ıı n1111ımt111m!ll111H11111111-ııllllllllllll~nıımııııı- nıı ftıtnuını-111111""111Mııı-111111 ımın e 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satın 1 

A 'ma Komisyonu ilanları 

Krrıkkale askeri sanat mektepleri için 
Cinsi Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 

Kilo Lir; - •ra Ku 
Ekmek 80,000 7200 540 

Kapalı zarf usulile bir sartnamede 
Koyun eti 15.000 4875 363 63 

Açık eksiltme suretile bir şartnamede 
Cinsi Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 

Kilo Lira Lira ku 
Sade yağı 
Zevtin yağı 

3200 2720 204 
1000 500 37 50 

3220 241 50 
Açık eksiltme suretile bir şartnamede 

Ye~il Ayse K. fasulyesi 2500 
= barbunya = 1000 
= çalı - 1000 

Patlıcan 2000 
Dolmalık biher 500 
Kırmızı domates 2500 1563 50 117 27 
Sakız kabağı 800 
Taze bakla 600 
Ispanak 1500 
Taze bamya 400 
Patates 1200 
Sovan 2500 

Açık eksiltme suretile hir şartnamed" 
Yukarda cins ve miktarları yazılı mevaddı iaşe dört 

şartnamede ekmek kapalı zarf, diğerleri açık eksiltme su
retile 10. 6. 935 perşembe günü kapalı zarf tam saat 14 te 
diğerleri on beş . on yediye kadar satın alınacaktır: Mu
hammen fiatlan ile ilk teminat akçeleri ayrı, ayn hızala
rmda gösterilmiştir. İstekliler teminat akçelerini Kırık
kale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak vakti 
muayyeninde mektep Sa. Al. komisyonuaa müracaattan. 

(1081 1-1897 

İLAN 
1 - 240 ton unun kapab 

zarfla eksiltmesi Selimiye sa
tın alma komisyonnuda 15. 
6.935 tarih cumartesi saat 
l 4 de yapılacaktır. 

2 - İşbu unun tahmin 
bedeli 24 720 lira muvakkat 
teminatı 1854 liradır. 

3 - İstekliler usulüne 
göre yazacakları mektupla
rını mauyyen saatten bir sa
at evel komisyona vermiş o
lacaklardır. 

4 - Teminatlar ihaleden 
iki saat evetine kadar muha
sebecilik veznesine yatınl
mış olacaktır. Diğer malsan
dıklarma yatınlnuş olan te
minat makbuzları veya ban· 
ka teminatları usulüne tev
fikan teklif mektupları içine 
konmuş olması lizundır. 

5 - Şartname komityon
da hergün görülebilir. (1240) 

\1illi Müdafaa Vekilt>ti 
Saımalma Komisyonu 

hin lan 

İLAN 

1 - Bitlis Garnizonu için 
170,000 kilo fabrika unu ka· 
palı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 12 haziran 935 
çarşamba günü saat 15 de 
Bitlis'de Alay Sa. Al. Ko. 
da yapılaraktır. 

3 - Muhammen fiatı 
20,400 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek 
için her gün eksiltmeye gi-
receklerin teklif mektupla

.:anru ihale saatmdan evvel 
Bitlis'de Satın alına komi• 
yorıuna vermeleri. (1184) 

1-2089 

1-2176 

1 
Askeri Fabrikalar Um~ M~d

1

ürlü~-~ 
Satın Alma Komisyonu ilanları 

MÜTEAHHİD NAM VE HESABINA 30 TON 
DEMİR CEVHERİ 15 TON MANGAN 

Tahmin edilen bedeli (2700) lira olan yukarıda mikta· 
n ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satın alma komisyonunca 16 haziran 935 tarihinde 
pazar günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan (212) lira (50) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkQr 
gün ve saatte komisyona müracaattan (1234) 1 - 2163 

KİMYA MALZEMESİ 
Tahmin edilen bedeli 

( 100.000) lira olan yukarda 
miktarı ve cinsi yazılı mal· 
ezme askeri fabrikalar sa
tın alma komisyonunca 12 
haziran 935 tarihinde çar
şamba günü saat 14 te pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname 5 lira mukabilin
de komisyondan verilir. Ta· 
liblerin muvakkat teminat 
olan (6250) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mez
kBr gün ve saatte komisyo
na müracaattan. (1177) 

1-2079 

MÜTEAiiHİT NAM VE 
HESABINA 25 TON 

LULECl KİLİ 
Tahmin edilen bedeli 

(750) lira olan yukarıda 
miktarı vecinsi yazılı malze· 
me askeri fabrikalar umwn 
müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 15 haziran 935 
tarihinde cumartesi günü 
saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (56) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkGr gün ve 
saatte komisyona müracaat-
tan. (1213) 1-2130 

Kiralık ev veya 
Apartnnan 

Y enişehirde 2-3 oda, ban
yo ve mutfaklı ufak bir ev 
veya apartman aranmakta· 
dır. Azami kira ayda 45-50 
lirayı geçmemelidir. Her 
gün saat 9-5 e kadar 2145 
numara va Necdet namına 
telefon e<lilmesi 

-

l'ophanede lstanbul Le 
vaznn Amlrllıt Snhn 

Alma Komisyonu 
hin lan. 

İLAN 
7 3000 kilo süt 66500 kilo 

yoğurt 13 - haziran - 935 per· 
ıembe günü saat 15,30 da 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 19400 lira -
dır. İsteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün öğ
leden evvel ve eksiltmeye 
gireceklerin 1455 liralık ilk 
teminat mektup veya mak · 
buzlariyle teklif mektupla
rın. belli saatten bir saat ev
et Topanede satmalma ko
misyonuna vermeleri. (2816 
·1183) 1~2088 

Ankara İkinci Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: 

Maraş eaki ziraat i>.ınkau 

memurlarından ölü Sabit kanıı 
Saliha ya 

Ankarada :ııukim Taygar 
oğulları vekili avukat Hiısnü
nün ikinci ıulh hukuk mahke· 
meıinde ikame eylediği Ankara 
Atpazarında çengel hanı den
mekle maruf hanın flİyuunun 

balesi, takaimi kabil olmasa sa
tılmasına mütedair davad ... 2'6/ 

4/935 tarihinde uat 14 gun emc:-ç· 
H namınıza çıkarılan davetiye< c 
müb ... ~ir tarahndan veriltn m<"ş· 
ruhata nazaran ariresinuin ma· 
lQrn olmadığı anlafılmilktadır. 

Usulün 141 inci maddesi muci
bince yeniden çıkarılacak dave
tiyenin ilanen ıı:raı;ına karar ve• 
rilmiı olmakla uermucibi karar 
muhakemenin muallak bulund11-
ğu 25. 6. 035 gunUnli saat 9 30 
da mahkemeye gelmediginiı ve
ya bir vekil de göndermediğini• 
takdirde aleyhinize gıyab karan 
vcrileccjj !il.cuma ilanen teobli t 
olunur. 1 - 2Jfifl 



Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

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

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

lstiyenler bu evrakı 14 lira bedel ile 
Ankara şubesinden alabilirler. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14. 7 52 

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

6 - Teklif mektublan yukarda yazıldığı gün ve 
.,aatten bir saat evetine kadar Sümer Bank umumi 
müdürlüğüne getirilerek makbuz mukabilinde verile
~ektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 
ihale satinden bir saat evetine kadar gelmiş ve zarfın 
··~nnni ~ekilde kapatılmıs olması lazımdır. 1 - 2071 

J 

Sin~b C. MüddeiUmuıniliğinden. , 
Sinob umumi hapisanesindeki mahkum ve mevkuflara 

1. 6. 935 gününden 1. 6. 936 gününe kadar bir yıl içinde 
verilecek ekmek 20. S. 935 gününden itibaren 20 gün müd
detle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

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

2- Ekmekler hapisane müdüriyetinin göstereceği lü
zum üzerine yevmiye 700 ila 1000 adet arasında ve her 
gün nihayet saat 14 e kadar hapisaneye teslim edilecek
tir. 

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

4- İhale 10. 6. 935 pazartesi günii saat 15 te Sinob C. 
M. U. liğinde müteşekkil komisyonu mahsusunca Adliye 
Bakanlığımn mezuniyetine talikan icra edilecektir. 

5 - Teklif mektublan 10. 6. 935 pazartesi günü saat 
l4 e kadar sıra numarab makbuz mukabilinde 4. üncü 
maddede yazılı komisyon riyasetine verilecektir. 

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

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

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

8 - Eksiltmeden mütevellid bilcümle rüsum, tekalif 
ve damga resmi ile ilan ücretleri ve indelhace elunek ve
ya unların tahlil ücreti ve sair bilcümle masarifat müte
ahhide aittir. 

ANKARA.da 
bulunanlara müjde 

ORMAN ÇİFTLlôlNDE: 

Karadeniz pilajı 

Marmara parkı 
Çiftlil( parkı ve lokantası 

Bira parkı 
açtlmıştır. 

Her gün öğle ve akşam zengin müzik vardır. 
V E 

Her gün geceleri Ankaramn her istasyonJann 
dan Çiftliğe trenleri işlemektedir. 1--2068 

Ankara Vilayeti Def terdarhğındau· 
İsmi İşi Vergisi İhbarname Senesi 

Mahmut doktor 97,32 No. 
Ziya 5 78 931 
Adı ve işi yukarda yazılı mükellefe Kızılbcy şubesinct 

931 senesi için tarhedilen kazanç vergisi kendisinin ticari 
ve zati yuvası aranarak bulunamadığından tebliğ edilme
miştir tebliğ yerine kaim obnak üzere keyfıyet ilan o]Qıo 
nur. (1224) 1--.2156 

İmar ~lüdür1iiğünden: 
Emlak ve Eytam Baııkasından· 

Evsaf ve müştemilatı Mevkii Cinsi Muhammen 
kıymeti 

Hane ve ' 7 500 lira 
Bağ 

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

ı - 2121 

Musa bey mahallesinde şehit Murat sokağında istinı'I' 
lak suretile müdüriyete intikal eden 246 ada 15 parsel nu• 
maralı ve 100 lira kıymeti muhammencli hane 8 haziran cu
martesi günü saat on beşde bilmüzayede satılacağmdan 
ta.tiplerin İmar Müdürlüğündeki komisyonuna müracaat-

Ankarada 
Dikmen 
mevkiinde 

lsmetpaşa Hane 6466 lira 
Mahallesinde kahvehane 
U zon yolda dükkan 

İki kattan ibarettir. Alt 
kattaki kapıdan giril
dikte zemini beton bir 
koridor, sağlı sollu iiç 
oda, bir mutfak, bir kö
mürlük bir merdiven 

' altı bir heli 
Koridordan ikinci ka

ta merdivenle çıkıldığı 
gibi ikinci katın hariç
ten de kapısı vardır. 
1kinci katta bir salon 
dört oda, bir hamam, 
bir hela ve bir balkon 

Bağda bir havuz, bir 
kuyu hariçte müstakiJ 
ve ahşab bir mutfak, 
bir ahır, 17.000 metre 
murabbaı bağdan bir 
kısmı üzümlüktür. 200 
kadar irili, ufaklı, mey
valı, meyvasız ağaç var
dır. 

Evin yukarı kısmın
da taş ocağı vardır. 
Zemini kahvehane, bi

rinci katta bir sofa 
üzerinde iki büyük, iki 
küçük oda, hela, banyo, 
mutfak, elektrik tesiM.
tı mevuttur. 

Bitişiğinde ahşah bir 
dükkan vardır. 

Bankamıza birinci derecede ipotekli yukarda yer
leri ve vasıflan ve değerleri yazılı evler Ankara icra dai
resince açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. Birinci 
evin 9. 6. 935 ve ikinci evin 23. 6. 935 tarihleime müsadif 
pazar günleri Ankara icra dairesi gayri menkul mallar sa
tış memurluğunca artırmast yapılacaktır. Bu evleri üzeri
ne Bankaca ihale bedelinin yüzde elli nisbetinde ödüı:aç 
para verilir. Ödünç alma işi için daha ziyade malumat al
mak istiyenler emlak ve eytam bankasına müracaat etme-

• lidirler. (1235) 1 - 2172 

~ffflllllflHllllnBllUlllllltllHHlllllllllllllllllllHtlffllllllltUlllJllHlt•lnll 
~ Sablık arsalar ~ - -- -- -5 Yenişehirde, ~avuzbaşmda, Milli Müdafaa cad- SS 
~ desi üzerinde ev ve apartman yapılabilecek büyük, ~ 
§ küçük arsalar satılıktır. Talip olanların (2395) n~ § 
§ maraya telefon etmeleri rica olunur. § 

iirrrrtrrnrrnrrrırrrnırrrırrnnırrrrmHtnnıtmnnnnmımınnıu111118f_. 
Ankara Binicilitt mektebi 

müdürlüğünden: . 
1915 doğumlu bir kısrak 1 haziran 935 tarihine tesa

~ü! eden cumarte:si günü saat ıı de atbspor kulübünde ta
lıbme arttırma suretile satılacağı ilan olunur. (1236) 

1 - 2171 

Karacabey HarasıMüdürlüğönden: 

Kocaeli Ceza EviMüdürJiiğönden: 
Kocaeli hapis evi mahküm ve mevkuflarmm bir sene

lik yiyecekleri olan tahminen 65664 kilo ikincinevi ekmek 
20 gün ara ile açık eksiltmeye konulmuştur. İstekli olan
ların yüzde 7,5 pey akçesiyle veya bir banka kefalet mek
tubu ile birlikte 9.6.935 pazar günü saat ıs de Adliyede 
toplanacak komisyona şartnamesini görmek ve bilgi edin
mek istiyenlerin hapis evi çevirgenliğine müracaatları i-
lin olunur. (2887/1212) 1-2134 

Manisa Cümhuriyet Müddei 
Umumiliğinden: 

Manisa ceza evinin 93S bir ıedelik ikinci nevi ekmeği 
20 mayıs 935 de ı S gün temdit ve kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya konuldu. Şeraiti anlayacak taliplerin bedeli mu
hammeneden yüzde 7,S kuruş teminat akçesiyle müddei 
U. lik dairesine müracaatları ve 5 haziran 935 saat 15 de 
ihale edileceği ilan olunur. (1207) 1-2132 

Cenup Deıniryolları 
Müdürlüğünden: 

Cenup Demiryollarında bu kere aşağıdaki tarifenin meri
yete konulduğu muhterem ahahye ilin olunur. 

102 NUMARALI FEVKALADE VE MUVAKKAT 
SEYRİSERİ TARİFESİ 

Bir taraftan Mısır, Filistin, Libnan, Suriye ve Irak De 
diğer taraftan Haydarpaşa (İstan~) münasebatmda.1:~ 
ros ekspresine (yataklı vagona) bınen yoJculann nakıl uc-
retlcrine aid hususi ahkam. 

1935 ve 1936 senelerinin haziran başlangıcından eylfil 
sonuna kadar olan müddetleri zarfında Mısır, Filistin, Lib
nan Surie ve fraktan Haydarpaşaya ve n•ütekabilen gi
dec;k Toros ekspres (yataklı vagon) yolculanna, adi tari
felere göre yüzde 31,1-3 tenzilat yapılacaktır. 

Bu tenzilattan istifade etmek için alakadarların elinde 
"Semplon şark ve Toros ekspres trenlerile yolcu ve bağaj 
nakline aid beynelmilel tarifedeki,, fiat vr şartlarla satıl
mışı. ci veya 2. ci mevki Kidiş ve dönü.r biletleri lulunma-
hdrr. 

Demek ki bu gidiş ve dönüş biletlmnin muhtevi oldu-
O-u cd. kuponlarmm fiatlan şunlar o1acakbT. 
0 

Meydanekpe.zden Fev.zipaşaya gitfiş ve dönüs 1. ci mev-
ki 188 T.K., 2. ci mevki 133 T.K 

Nasibinden Çobanbeye gidiş ve d<lnüş 1. ci me\'ki 1891 
T. K., 2. ci mevki 1370 T .K. 

Yukardaki ücretlerde vergi ve damga resmi de dahildir. 
Fazla ınalfımat edinmek istiyenlerin Karkamışta Ce

nup demiryolları müdürlüğüne müracaat etmeleri rica olu-
nur. 1-2175 

Ro(lı•ırn•, ............. ,I 
Georges Arli s - Leretta Young 1 

---ıııaııNHtı~uıs nm11ııw111ıw11H11ıwımııınıuıııırııınııımıııııınaliAllHIHMHMll 

Ankara Valiiiğinden: 
Sekiz parsele ayrılmış olan ziraat köprüsü ile Kalaba 

önü ve Kınalı köprü ile eski ve yeni Çubuk yollarmm bir
leştiği sahalara ait dere mecralarından çıkarılacak kum 
şartnamelerine göre 13. 6. 935 perşembe günü saat 15 te 
vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üezre açık 
artırmaya konulmuştur. İsteklilerin 37 lira 50 kuruş temi-

. Hara ihtiyacı için aleni eksiltme usuliyle alınacak on 
bir kalem erzakın 22. mayıs. g35 çarşamba günü saat on 
beşte yapılan eksiltmesinde teklif edilen fiatlar layıkı had 
görülmediğinden eksiltmenin 3 haziran 93'5 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat on beşe uzatrldrğr nan olunur. 
(2928 123~) . 1 - 2173 

' 

nat mektub ve- makbuzlariyle birlikt~ daimi encümene 
gelmeleri şeraiti anlamak istiY,enlerin hususi muhasebe 
müdürlüğüne müracaattan ilan olunur. (1241) 1 - 2169 

ları. (1199) 1-2104 

Ankara Viliyeti Defterdarhğmdan: 
İsmi İşi Vergisi thı.ı.ame 

Saraç İs- Müteahhit 452,83 No. 
Senesi 

mail Hakkı 11/55 
vekili İsmail Nuri 

931 

Adı ve işi yukarda yazılı kazanç vergisi mükellefinib 
namma Yeğenbey şubesince 93i senesi için tarbedilen 
vergi kendisinin ticari ve nti yuvan Br&Dllll§ ise de bulu• 
namadığından tebliğ edilememiştir. Tebliğ yerine kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (1227) 1-2153 

Türk Tayyare ~ti 
Genel Merkezinden: 

198 tane sığır derisi 
140 tane koyun derisi 
152 tane tiftik derisi 
144 tane çıplak karban derisi 
Çubuk pabemizde bulunan ynk•ma yuılı deriler ıa.s. 

1935 tarihinden itibaren yirmi gün dre ile atıbja çıbnlıe 
mıştır. Almak istiyealer, satış günü olan 7 hasiran 1935 
tarihinde, Çubuk şubemize başvur8Unlar. 1-2094 

Ankara Milli Emlik 

Mevkii Cinsi 

Toktu Bağ 

Müdörlüjiinden: 
Eıki ihale 

Umum kıymeti Hille kaç takıit 
No. Lira K. miktarı olduiu 

40 M.2 
2382 4596,50 201 00 Tamamı sekiz aeae. 

ıekiz tabi 
Yukarda yazılı bağın mülldyetüahı ihalesi 23-5-985 

rihinden itibaren bir ay puar1'ja lnrablmııtır. İsle1dU.. 
rin 16 liralık depozito makbuzu ile defterdarlıkta kurulan 
satış komisyonuna müracaatları. 1-210Z 

Şehir Bahçesinde 
Türk musikisinde yeni bir iialfib yaratan üstad 

Bay Muhlis Sabahaddin konsed bat okuyucu Bayan 
Fikriye ve Lemanm birlikte pemembe, cuma günle
ri akşamı yalnız iki konser veı-ecektir. ı - 2166 

Sablık Emlik 
Emlik ve Eytam Bankasından 

F.au No Mevki ve nevi 

40 P07J'llCI mahatleei clölrmeciler ~lı 14 ka 
pu 33 ada, 43 panel No. la .. 3/4 hirM'i 

41 &.tani mahalleli Orta Çakmaaı 7 kapa, 39 11. 
ada, 8 parsel numaralı evin 1467 /18144 hüwi 

42 Boatani mahalleıi Çiçekçi ıokağı 18 kapu, 40 160-
ada 7 panel No.lu I dükkan ye bir oda ve ana 

43 lsmetpaf8 mdıallesi Çeıme 6Jı6 - Uzanyol so.~ 
46 kapo 20 ada, 8 parıel No. İü nin 1/4 hilleli 
Y ubrda yazı it emlik pqin ~ ile ve açık arttmna 

ile aabfacağındaıı isti' enlenn 4 lııü&.a 1935 salı günü 
saat on a.ltıd& hanbmıza ıeJmeWi. (1088) 1 - 2002 



ULUS 80 MAYIS 1935 PERŞEMBE 

1\ııli.ara 'iilayeti J)efterdarlığından: 
İsmi Adresi Vergisi İhbarname İ§i senesi 

No. 
Man:~aıc Aıi Sı.:ıluhan 13.13 14/13 Müteahhit 1931 
Gılayin İ.3tasyon caddesi 4 94 14111 ., ,, 

" M. Hilmi M. Ntyazi Anafartalar 73 04 14/47 
" " " Fiş Vekirol Bcndderesi boyacı 

sokak 236 18 14/ 9 ,, ,, ti 

rhap Vattarin mahallesi 204 48 14/ 31 " 
,, ,, 

ömürcü İsmail Samanpazarı Attarbaşı 
ham 32 78 14/ 17 ?• ,, 

" Zeki Tabakhane Hacıbaba 
3.partmam 14 11 16 '34 

" 
,. ,, 

Beypazarlı terzi Nazif Kurşunlu cami 
karşrsmca 29 98 14/ 10 ,, ,, ,,, 

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

apartmanı 15 72 16/ 40 .. ,, ,, 
Doktor Mahmut Celal Meçhul 42 00 16/ 51 Mü kriz 

" Necib Behiç Nilafer C. Mazhar 
Müfit A. 3166 36 16/29 Müteahhit " 

Diş tabibi Zühtü Halim Anafartalar C. 91 89 13/23 diş tabibi ,, 

Adı yukarda yazılı kazanç vergisi mükelleflerinin namına Yeğenbey şubesince 1931 
tenesi için tarhedilen vergi kendilerinin ticari ve zati yuvalan aranmış ise de buluna
ftığından tebliğ edilememiştir tebliğ yerine kaim olmak Uzere keyfiyet itan olunur. 

(1120) 1-2129 

Hakimiyeti l\I, il iye 
meydanında satılık 
arsa C. H. Parti 
binası bahçesine 

bitişik 
Emlali ve Eytam Banl{asından 

Esas No. Mevkii ve Nev'i 
3 Ankarada Fevzi Paşa mahallesinde 

Çankırı caddesinde Hakimiyeti Mil
liye meydanında eski Taşhan kar
şısında eski Anadolu Lokantası ar
sasr 28 ada, 11 parsel, 274 metre yü
zü 14 metredir. 

Teminatı 

Lira 
3.838.-

Yukarda yazılı arsa peşin para ile satılmak üzere ka
pah azrfla arttırmaya konulmuştur. 

l. - İhale birdir ve kat'idir ve 15.6.1935 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat onda Bankamızda yaptlacaktır. 

2. - Bu arsa peşin para ile satılacaktır. 
3. - Fazla tafsilat almak istiyenlerin her gün banka

mıza müracaatları ve bir lira mukabilinde şartnamesini 
a'lfuaları lazımdır. 1-2108 · 

----.;:ı._S 
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Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Elli senelik bir ma2iye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin gilzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk
ları izale ederek tene fevkalide 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kı>kusu ile ayrıca şöhret kazan. 
mrştrı. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz teninizin latif tazeliği· 
ni, cildinizin cazib taravetini an
cak krem Balsamin ile meydana 
çrkarabilirsiniz. Bir defa Balsa
min kullanan başka krem kulla. 
namaz. Tamlmış ıtriyat mağaza· 
larile büyük eczanelerde bulu
nur. 

Ev aranıyor 
Yenişehir veya Pa~alar~ 

tepesinde dört iia altı o- ~~ 
dalı satılık evi olanların ~~ 

adres ve sartlarile Anka- ~ 

Ankara Doğum ve Çocuk 
Bakımevi Baş Tabipliğinden: 

Ankara Doğum ve Çocult bakım evinin 1935 mali yıllık ihtiyacı olan aşağıda cins ve 
miktarları ve muhammen fi atları yazılr mevaddm evsafla rr şartnamesinde yazılı olup 

• 
1935 yılı Haziranının 2 inci günü açık eksiltmeye konu lacağmdan isteklilerin artır -
ma eksiltme ihale kanununun 2 inci ve 3 üncü maddele rinde yazılı şeraiti haiz olan
ların şartnamelerini görmek üzere her gün öğleden evvel Işıklar caddesinde Doğum ve 
cocuk bakım evi baştabipliğine ve ihale günü de saat on beşten evvel % 7,5 temi -
natı ınuvakkate olarak banka mektuplarını Ankara Defter darltk veznesine yatırmış bu
lunacakdirlar. İsteklilerin yu ı.<arda yazılı ihale günü ınües sesede teşkil olunacak Artır .. 
ına eksiltme komisyonuna müracaatları ilan olunur. (1122) 1-1970 

Tah min Miktar. Tutarı Muvakkat 

Cins. 
Sade yag. 
Zeytin yaec 
Pirinç 
Makarna 
Kesme şeker 
Nohut 
Çay 
Kuru fasulya 
Sabun 
Pirinç uııu 
Mercimek 
Kuru kayısı 
Şehriye 
Salca 
irn{ik 
Un 
Soda 
Kuru baıuya 
Bisküvi 
Tuz 
Gaz yağ. 
Kuru sovan 

Süt 
Yoğurt 
Koyun eti 
1 inci ekmek 
2 ,, ,, 
Kesilmiş odun 
Taze fasulya · 
Patlıcan 
Bakla 
Enğinar 
Kabak 
Semiz otu 
Dolmalık biber 
Taze bamya 
Kırmızı domates 
Patates 
Lahana 
Pırasa 
Kereviz 
Karnabahar 
Ispanak 
Yerelması 

Doktor 

1 

Fi atı 
85 
45 
18 
20 
45 
15 

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

9 
30 
7/ 50 

20 
25' 
30 
9 

7/ 75 
2/2~ 

12 

30 
s 

10 
18 
20 
25 
40 
15 
10 
10 
10 
12 
15 
10 
3 

K 
350 
150 

1500 
200 
500 
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Ali 1'1aruf Üncver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Defterdarlığından: 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: S 

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

İsmi ışı 

Foks şil'ketl Müteahhit 
İlhami komisyoncu 
İlhami komisyoncu 
İsmail oğlu İçkili lokanta 

Sabri 
Milli süt şirketi\ sütcülük 

Vergisi ihbarname scnMl 
L. K. No. 

49020 00 6/ 81 931 
180 00 6/59 93l 
193 20 6/85 932 
772 71 6/ 84 931 

11 67 6/ 81 931 
Riza Nadir yağcı, peynirci 70 00 6/ 80 93J 

~ ~ 

ra posta kutusu 164. ad- ~ - ----·-------
resine bildirmeleri rica~~ ACELE SATILIK ARSA 

~~ 
~ 

lllllHU"nnınııııııımf1111P llllOIU111MllllMlllİll~hllUHlılff1llllllllllÜUlllUllllRllllllllllUlllllUllUllllUlllllllllllllfffltltllRlllMlllRlllHH!lllllllJlll11!!Jl ~ 

Sehir Bahçesinde 1 
olunur. 1 - 2164 ~ 

' = 1 haziran 1935 akşamından itibaren Türkiyenin 1 
en yüksek okuyucusu deniz kızı Eftalya ile değerli 1 

sanatkarlardan Kemani Sadi ve arkadaşı az bir za- ~ 
man için şehir bahçesinde yeni eserlerini sayın hal- 1 
kımıza okuyacaklardır. 1 - 2167 ~ 

1111m111111ıuıımıttıınıı111HIHlfllUlll!lnmnıııı111111111111111111uııNHllHlllllll~llllllllUllHIUHllllllllUNl!llllltlllllllllfllllllfnllllllllrtlllllllijlillJHiHOO 

l\ılaliye Vekaletinden: 
Kağıtları hazineden verilmek üzere "yirmi iki milyon 

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

Ankara emvalinden almakta
olduğ um 2680-1035 numara maaş 
cüzdanımı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 

yoktur. 
Kayseri Bünya kazasının Pa

las köyiln-den ve malülini askeri
yeden Mehmet oğlu 309 D. lu 

İsmail 1-2168 

( imtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi ne§riyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilı-U Naııuhl 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

I U/uı Basımıvind• buılmış· J 
l tJ(. 

Riza Nadir yağcı, peynirci 11 66 6/79 931 
Hasım sebzeci ve balıkçı 325 50 6/78 931 
Behçet müteahhit 487 54 6/88 931 

Ankarada Kavaklıderede Çan· 
kaya caddesi üzerinde Almanya 
sefarethanesi karşı sırasında 2240 
arşın bir arsa ucuzca acele satı-

lıktır. 

İsteklilerin İstanbul 358 No. 
prısta kutusuna mi.iracaatlan. 

Adı ve işi yukarda yazılı kazanç mükelleflerinin nam
larına Kızdbey şubesince tarhedilen vergileri kendileri· 
nin ticari ve zati yuvaları bulunamadığından tebliğ edile
memiştir. Tebliğ yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. (1223) 1-2157 

SİNEMALAR 
BUGUN BU GECI:; 

1'.1:adam Butterfly fi1rninin unutulmaz 

iki aşrk cifti 

SİLVlA SİDNEY • GARRY GRANT 

Fransızca sözl il 

OTUZ GÜN PRENSES .. filminde 

BUGUN BU GECE 

Mevsimin en hissi filmi 

Bitmeyen i~bra , 
• 

Doris Kenyon -
Walter Conollv 

Kireci Yeni l(ütahya Pazarına ~ğramadan almayınız. Hem temiz ve hem ·ucuzdur. Seyyar salı~ 
IU...-~---._..sı.ulcoC.La.~~-U.C~~~~---1...S:ac.LUll.=-->-4:li.U.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--l:l-2135 


