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Gündelik 

HAVA TEHLiKESi Aydı• battıaı da aldık 
Bütün ulusların gözleri hava

dadır. Şimdiye kadar yalnız kut
ların dolaşbğı bir alan saydan 
ha va artık insanların da bütün 
zekalariyle, bütün yapıcı ve yıkı
cı kuv'Vetleriyle baştan başa hü
kümleri altında bulunmaktadır. 
Havada uzaklık, yakınlık kav
ramları kalmamıştır. Gittikçe yük
selen teknik dünyamızı saran ha
va tabakasını her gün biraz daha 
daraltmakta ve bütün uluslara is
tenildiği zaman onun her nokta
sında hazır bulunmak imkanım 
vermektedir. Öyle görünüyor ki, 
yarının egemen ulusları bu imka
nı çabuk elde eden uluslar olacak
tır. 

l(amutay diinkü toplanhsında Tarım Enstitüsü; Devlet De
mir ve Hava yolları; İzmir ve İstanbul limanı hüdceleriyle öz -
gen ertikler kazanç vergisi lcanununu, tuzun üç kuruşa iııme
sini; sıyasal bilgiler okulu yapılmasını kabul etti. 

Türk ulusu tarihinin hiç bir 
devrinde köle olarak yaşamağa 
dayanamamıştır. O, kendi içinden 
yakalanamayınca, dıştan gelen 
tehlikeleri her vakit utku ile kar
şılamış ve savuşturmuştur. Çünkü 
türk ulusunun kendini koruma 
uğrunda, öteki uluslardan daha 
çok, daha yüksek bir irde ve ener· 
jisi vardır. Hayat şekilleri değiş
tikçe korunma araçları da değiş· 
mekte olduğundan uyanık bir 

·ulus bunları hiç bir vakit gözden 
kaçırmaz, ve sırasında gereken 
tedbirleri alarak gene zamanının 
kuvvetlileri arasında bulunmak 
yolunda koşar... Biz de ulusça 

.böyle bir dönüm noktasına gel
dik ... İkiden biri: Ya dünyanın 
gidişine uyarak ilerlemek. .. ve ya
hut yarış alanından çekilerek ar
.kada kalmak... Bunların anlamı 
bellidir. Biri şerefle egemenlikle 
erkinlikle ya~amak, öbürü de ya
vaş yavaş yokluğa götüren kulluk 
ve eksinlik yolunda sürünmek 
demektir. Türk ulusu için ikinci 
iktimali tasarlamak bile imkan
sızdır. Ulusça ve ferdce bizim tek 
hir seçimimiz, tek bir yolumuz 
vardır. O da tarihin her devrinde 
ancak yükselerek, sayılarak yaşa· 
makbr. 

Büyüklerimiz söylüyorlar: 
Türk ulusu için havadan tehlike 
vardtr ... Onu türk gücünü kanat
landırarak savmak gerektir. Teh
like eyice anlaşıldıktan sonra o
na karşı durmak artık her yurdda
şın en büyük ödevi olur. Türk. 
gerek ulusça ve gerek f erdce bu 
ödevi gereği kadar yapacak du
rumdadır. Her gün yiyeceğimizi, 
içeceğimizi, ve ciğerlerimize ala
cağımız havayı düfilnürkeo, bun
ların bir gün havadan gelen bir 
etke ile yinilemiyecek, içilemiye
cek, nefeslenemiyecek hale gele
bileceğini de unutmıyacağız. Ve 
bunun için gündelik hayatımızın 
g~venliğini sigorta etmenin yeni 
hayat şartlarından olduğunu bilip 
hava korunmasına pay ayıracağız. 
Tehlikeyi bilenler bu payı seve 
seve vereceklerdir. 

Dünyanın sıyasal durumunu 
az çok sezen ve sezmese bile türk 
büyüklerinin tehlike var! ıözünü 
duyan her türk artık tehlikeyi bi
ı~mler arasındadır. O bundan son
ra maddiğ ve tinel varlığından 
ne verebilirse verecek ve kendi
siyle beraber, türk ulusunun bu 
tehlike dışında da ıerefle ve kuv· 
vetle ya,ayıp yükselmesine yar
dım edecektir. 

Zeki Mesucl ALSAN 

Fransız finans bakanı 
çekildi 

Gece yarı11nJan bir saat ıonra 
ıu haberi aldık: 

Paris, 30 (A.A.) - Finan• Ba
kanı B. Jermen Marten cekilaait -

r---~-~~~~~~~~~!!!!!!!~~ 
Kamutay dün Hasan Saka'nm 

başkanlığında toplanmıştır. 

C.H.P. 
Genel yönetim 
k.uruluııda 

Paı·ti Genel yönetim kuru· 
lu Parti kurultayının yeni 
progt·am ve tüzükle kendine 
yüklediği ödevleri önümüzde· 
ki dört yıl içinde nasıl başa· 
racağını planlamak ve üyeler 
arnsında iş bölümü yapmak 
için 29/mayısta başladığı ho • 
nuşmalara 30 mayısta da ele -
vam edeı·ek Jzararlara varmış
tır. Yeni tüzüğün koyduğu yol
dan Partinin hükümetle el ve 
iş birliği yapması için kurul 
üyelerinin ödevleri de sap · 

Tarım enstitülerinin 935 yılı 

tanmı~lır. / 
~- ~ 

-Bayındırlık Bakanı B. Ali Çetlnkaya 

büdcesi konuşulmağa başlanmış 
ve söz alan Rasih Kaplan ( Antal-

Bir yurddaşın yardımı 
B. Abdurrahman Nacı Demirağ Hava Kuru. 

muna 120.000 lira veriyor. 
Hava tehlikesi karşısında hal

kımızın gösterdiği büyük ilgi gün 
geçtikçe artmaktadır. Birçok ör -
nekler arasında. kıymetli bir vatan 
oğlunun Başbakanımıza çektiği 
telgrafla İsmet lnönü'nün verdiği 
cevabı a,ağıyya yazıyoruz: 

Başbakan lnönü 
Ankara 

Büyük Önderimizin dahice reh
berlik ve kumandası altında kur
tardığınız sevgili yurdumuzu her 
türlü tehlikelerden koruyacak ha · 
va kuvvetlerimize, bedelleri mec
muu 100. 120 bin lira c~varında 
1 • 3 uçak ilave etmek istiyorum, 
bedellerini istenildiği anda c-:.ri 

FRANSADA 

devletlerine amade bulunduraca • 
ğımı ıonsuz saygılarımla arzecle -. 
rım. 

Abdurrahman Naci Demirağ 

Abdurrahman Naci Demirag 
lstanbul 

Vatan havasının masuniyeti 
için g:.: ~~rdiğiniz yüksek ilgiyi ve 
genif ölçüde yardıma koşmak için 
ledakarlığım:ıı takdir ve tebcil 
ederim. Sizin gibi çalışkan ve le . 
dakô.r ev/adları ile vatan haoası 
elbette masum ve masun kalacak
tır. Telgrafınızı Türk Hava Kuru
muna verdim. 

Başbakan ismet lnönü 

DURUM 

RadiJcaller hül{ümeti yalnız bıı--al{mamar 
ya karar verdiler 

Paris, 30 (A. 
A.) - Radikal 
sosyalist grupu • 
nun parlamen • 
toda yaptığı bir 
toplantıdan son • 
ra B. Heryo, par· 
ti yürütüm komi· 
lesinin bir top • 
lantısma baıkan • 
lık etmiştir. 

B. Heryo, hükümetin istediği 
tükel yetkenin, spekülasyon ma -
nevralanna karşı ko~a~ gaye .. 
sini güttüğünü söylemııtır Kısa 
bir fikir danışıklığından sonra ~o
mite, projeyi oya ko~adan da8:ıl-

böylece radıkal soıyalıst 
mıı ve . . .. t 
partisinin şefine güvenım gos er -

miştir. 

Yeni projenin ana 
çizgileri 

çoğunlukla onaylanan projenin, 
oya konulmasında'? önce, komis · 
yon üyelerinden bırkaçı, bu pro · 
jeyi paranın değerden düşürülme
mesi prensipinin bir berkite ola · 
rak gördüklerini bildirmişlerdir. 

(Sonu 5. inci sayıfada) 

ya), ekinci olan memleketimizde 
bu bilgi kurumunun büyük ödevi
ne işaret ettikten sonra çiftçileri -
mizi toprak üzerinde çalrştırama
dığmuzı, yalnız teorik bilgiler ver
diğimizi; tarım enstitüsünün, yur
dun bu bakımdan olan eksiklerini 
tamamlamak için ne gibi tedbirler 
ahndığmı sordu. 

Bu mesele üzerinde 8. Rasih 
Kaplan'ın sorusiyle başka say -
lavların sorularına cevab veren 8. 
Muhlis Erkmen dedi ki: 

" - Rasih arkad:ışımız zirai 
teşkilatımızm, bilgiyi. ve ilmi tat • 
bikat olarak köye ve köylüye ka
dar götürülmesine temas ettiler. 
Bu münasebetle ziraat teşkilatının 
çalışması hakkında benden iza • 
hat istediler. 

Arkadaşlarım; ziraat teşkj -
lat1 hakkında büdce müzakeresi 
esnasında bazı malfunat vermif w 

tim. Bu teşkilat tam değil, nakıs • 
tır. Bu kabahati hic bir memur ar
kadaşıma yüklemeden söyliyebili
rim ki tetkilatrmıza işlerini tam 
görebilmesi için eleman verilme . 
miş, kafi vesaitle techiz edilme • 
miştir Nihayet bulunduğumuz 
mmtakadan köye ve köylüye gide
bilmek için kafi derecede tetkilat
landırılmamıştır. Onun için Ziraw 
at Vekaletinin yapmıf olduğu 
programda bunu ön sıraya almı • 
ş1zdır. 

( Sonu 4 üncü sayrfads) 

Takas anlaşmaları 
lıakJunda 

Ekonomi Bakanlığının 
Bildiriği 

Ekonomi Bakanlığından bildi· 
rilmiştir: 

"Memleketlerle aramızda mev
cut muvakkat ticaret anlaşmaları 
hükümlerine göre bir takım mad • 
delerimizin ihracı takasa tabi tu -
tulmuştur. Bazı ihracatçılarımızın 
bu hususa dikkat etmiyerek, mal
larını takas heyetlerine müracaat 
etmeden gönderdikleri ve bu yüz
den bazı ahvalde yenilmesi kabil 
olmryan bir çok zorluklarla kartı· 
lqtıkları görülmektedir. Bu zor -
luklara meydan verilmemeıi için 
ihracatçılarımızın, gönderecekle • 
ri maim takasa tabi olup olmadı -
ğmı evvelemirde takas tetkik he • 
yetlerine, Türkofis ıubelerine, ti • 
caret odalarına veya gümrüklere 
giderek öğrenmeleri ve takasa ta· 

( Sonu 4 üncii sayıfada) 

l ' 

• 

Paris, 30 (A.A.) - Parlamen
. anı komisyonu tarafmdan 

Yarın aı;ı/ıcd olan nsim ~rgisiain hımltklıt1. (Yuı.'1 2 inci sayılamızda) . 

Her yerde 5 kuru~ 

Kronik. 

Bağınsızlar 

A m e r i k a n i z m kültürü • 
nü Avrupa'ya en eyi tanıtan lran
nz yazarlarınclan biri der kiı 
"Amerikalının kafa•ında bir fikir, 
onu hemen gerçeleştirmek .. tma
" ile birlikte doğar. Amerikalı 
dütündüğünü yapmadıkça ro.hat 
etmez!,, 

ismet lnönü'ne Atinanın yenl 
ıu barajını gezdiren Venizelos de
mi§ ti ki: "Bu su me•elesini tam 
yüz ıene konuştuk!,, 

Eğer bir şehir için ., bir ihti· 
yacıa, eğer ilim ve teknik denen 
bir şey varsa, Atina'nın .uyu b'ir 
asır konuşulmamak Uizım gelir. 
Amerikalılaı· kendilerini, Jaha 
ilk adımda, eıki Avrupa'nın ift• 
bu yüz sene konufma ha.ıtalığın
dan kurtarmışlardır. Yapmadık
tan sonra düşünmek, hele, ayağı
nın altındaki toprağı ve gözünün 
karıısındaki halkı bırakıp, engin
leT üstünde hayal koıturmak ney• 
yarar? 

En ileri ve büyük Amerika, en 
geri ve küçük bir Avrupa vatanı
nın onda birinden daha az zaman
da yapılmı§trr. 

Amerikanizm'in baflıca kue1-
vetlerinden biri, b a 1 t n • ı .z • 
l ı k idi. Hcpıi Avrupa'nın birer 
köşeıinden kopup gelen göçmen
ler, ham ue boı topraklar üıtünde, 
kendilerini yapyaln1% buldular. 
Bütiin scırtlar başka iı!i't Bütün 
metodlar ela bcqka olacaktı. Gel
Jikleri memleketler medeniyeti· 
ni1 yeni lıayat ve İf gerekleri lfin
de arıtmak, süzmek, yaln~ ife ya
rar larallannı alıp, oaktl ,ok o
lanları eğlendirmekten ba,ka bir 
feye yaramaz tarallannı unafmall 
18.zımdı. 

ilk Amerikan piyoniy..ınln 
ıol elinJe kilab, ıağ elinde kasma 
görünür. Okur ve yapardı. 

Bizim T ürkiye'miz bayla blr 
piyoniyeler memleketidir. Baro
da herke• m a el d e ye tlo•n
masını bilmelidir. BııraJa top .. 
rak ve halk, ve yapılacak İf 
bQ§kadır. Biz Avrupa medeniyeti 
içindeyiz: Fakat bu medeniyetin 
kavradığı memleketlerden hiç bi
rinin §artları içinde değili%. 

Tanzimat'tanberi bütan a~ 
leme heueılerinin yüzüıtü lıalnKI-' 
•ına ıebeb, kalıp ·teoriler i~de 
bir memleket clökii.lebileceğine 
inanmak, ve ölü benutcilUı lgin • 
Je yaratıcılıktan V• g~ecililttM 
uzaklQ§mak olmuıtut. 

Acemi bahçıvanın aıJadalf 
eıkl ağaç, her tJakit kendi yabani 

1 

lilizlerini sürerek, ap ballan,. 
çiirüttü, attı. 

Her giin beş kelime 
Ulus ba~tanbqa Julavu 

kelimeleri ile çıkıyor. TllrkJ. 
yede çıkan gazete ve dergil .. 
re her gün verilen 5 et kellıa 
melik listeleri de yuıyorua. 

Bu listeyi basan ıa••t• 41'1 

tık bu kelimelerin osllYJJll. 
calarrnr ku/lanmıyacskttF. 

ON AL TiNCi LiSTE 
1. - Hakikat (T. Kö) = 1 ....... 

çek, gerçeklik == VeriN J • 
(Terim) Gerçe, gerçelilı _. 
Realite 
Örnekler: 1 - Haki/tat bu
dur, 
2. Bir devlet adamı hayal 
değil, gerçeler (gerçekli# 
ler) üıtünde yürür. 

( 5ayılayı çevlrinis) 
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81'-l - sıyasal Notlar N. R. A. MI, ANASAL KANUN MU? 

N.R.A. Macar E tri • 
B. Conson, ameriJ<an ulusunu 

gelmeye çağırdı 
harekete 

A \'Illpa dönu§ü, gördüklerimizi an

latnı:ık, yap:ıcagımız en doğru iştir. Şu 
v r ki, vapurlar, trenler, hatta uçaklar, 
bızlcri şuradan buraya taşıyrncaya ka -

dar, el ha zorlu motorlarla koşan ha -
dı,,eler, govdclerimiz gibi göriı:şlerimi
zi de arkalarda b,rakıyor. 

Almanya ve Ortaavrupa'da gördük -
lerimızi srrJya koyup okurlarrmıza sun-

~ı.ıd~n once N.R.A.'nrn başına gelen 
uzerınde beraberce düşünmeyi doğru 

bulduk. Hemen arkasından, gezi du • 
yuşlarımızı toplu olarak anlatmayı borç 
biliyoruz. 

**~ 

N. R. A . genel bir formül aranırsa, 

meşruti ''constitutionnel,, bir amerikan 

faşizmi idi. Nitekim, kongrenin kara -
riyle dünyaya gelen N. R. A ., ''Yüce 

hakyeri,. nin karariyle ortadan kalkmak 
üzeredir. Gelmesi kadar gitmesi de 
m şrutidir. 

lşverenle ışalanın arasına giren Ro
osevelt devleti, bu iki birbirine karşı 

gucu kol gücü ile birbirinden uzak tut
mağa ve araya ulusal asığı sığdrrmağa 

çalışıyordu. Bütün öteki faşist rejim

ler gibi. Ve gene bütün öteki faşist re

jimler gibi, pek büyük güçlüklere uğ -
rayor, durumundan fırlatılıp atılma -
mak için kanter içinde çırprnıp duru -
yordu. 

Büyük indüstrici memeleketlerde, 
genel savaşa kadar, İ:jverenle işalamn 

arasına böyle bu biçimde girmeğe bile 
lüzum yoktu. Çünkü hepsinde, ulusal 
gelir, yıllar geçtikçe artıyor; kavganrn 

Habsburg'ların gününde ma
car endüstrisinin önemli kısmı, 
bugünkü macar topraklarının dı· 
şmda kalan yerlerde kurulmuştu. 
Bu endiistri Macaristan için bel· 
ki de çoktu, büyük bir imparator
luğun iç pazarını ve komşularını 
doyuracak kadar genişti. Bugu11 
büyük kısmı romen topraklarına 
geçmiş olan bu fabrikalarla, ma
carlar, endüstrilerinin yüzde elli 
beşini kaybettiklerini söylüyorlar. 

Bununla beraber macar ulusu, 
bir devletin özgenliği için sahib 
olması lüzumlu olan endüstrinin 
birçoğunu kurmayı on beş yıl içi
ne sığdırmıştır. Bugün macar 
toprakları yeni ve modem fabri
kalarla bezenmiştir. 

Macar endüstrisinin ürünleri 
1923 ten buhran yıllarına doğru 
durmadan yükselmişti. Bu yükse
lişi, rakamlar şöyle gösteriyordu: 

1923 - 1.412.000 
1924 - 1.821.000 
1925 - 2.068.000 
1926 - 2.192.000 
1927 - 2.692.000 
1928 - 2.816.000 
1929 - 2.830.000 
Henüz uluslar, sınırlarını giiın

rük duvarlarile kapamadıkları bu 
yıllarda macar malları pazar bul
dukça macar endüstrisinde calı
şan işçilerin sayısı da yükseliyor
du: 

konusunu, kazancın paylaşılması veri -
yordu. Savaştan sonra beş on yıllık 
bir uydurma genlik devresi kapanrr ka- • 
panmaz, kavga, kazancın değil zararrn 
paylaşılması üzerinde koptu. 

1923 - 209.000 
1924 - 196.000 
1925 - 200.000 
1926 - 207.000 
1927 - 247.000 
1928 - 250.000 
1929 - 251.000 . Zararrn payla§ılması demek buhran 

demektir, işalanla işverenin birbirini 

didı'klemek için birbirine sarrlmak iste
mesi demektir. işte tam bu arada böyle 
iki gücün arasına girmek, devlet ga -
cünde bir k,urum için bile, kolay değil-

dir. 

Roosevelt, bB§langıçta epeyce pek
gözlülük gösterdi. Sert kararlar almak
tan çekinmedi. Fakat ne de olsa, eski 

durumu ayakta tutmayı ilk ödev tanı
dı. Roosevelt'tea, ilk gUaünden bu -

güne kadar her iki taraf da memnun de
lfl idi. Yanı/arın, sızıltı/arın ardr bir 

türlü gelmiyordu. Bundan birkaç ay 
5nce buraya gelen ve amerikan kilisesi 

1drna konuşan tanınmış bir ekonomik 
ve politik derginin yazarr, Roosevelt' • 

in istediği ve gerektiği kadar .<;ola gi -
icmcdiğini söylemiş ve N. R. A.'nın ö

lumünü daha o zaman haber vermişti. 

Bu yazar, KamaJist Türkiyenin devlet
~; adımlarını övmelcle bitiremiyor ve 
Amerika için de aynr yoldan yürümek 
gerektiğni söylüyordu. 

Bugün N. R. A. yani " ikisi arası,, 
sıyasası göçmek üzeredir. Yerine ne 

gelecek? Yahud Roosevelt ne yapacak? 

Tam faşist bir evrim devresinin gelme

si yani "meşruti,, yollardan ayrınrlmasz 

mümkündür. Şurası besbellidir ki, "new 
Deal., , etkilerini zamanla kaybeden 
ilaçlar gibi, bugün kenara atılmak üze

redir ve Amerikaya şimdi yeni bir re
çete gerekmektedir. 

Burhan Belge 

Atyanşlan 

Macar endüstrisinin bu hızı 
buhran yıllarında birden kesildi. 
Onunla beraber kurulan fabrika
ların ürünlerini satmak için mal 
car devleti bütün sıyasal ve eko
nomik yollara başvurup durdu ... 

Budapeşte ile Balaton gölü a
rasında, yolun biraz ötesinde ye
ni macar endüstrisinin bu büyük 
eserine rastladım. Küçük Pet ka
sabanının yanında kurulan koca
man bir kimya fabrikası .. "Peter 
Nidrogen ve suni gübre fabrika
sı,, adını taşıyan bu büyük 
varlık, macar ulusunun Ö'-:Ünebi
leceği büyük ve modern fabrika
lardan biridir. Barış günleri yap
ma gübre ve amonyak gibi şey-
1 er çıkaran, malını Mısır'a kadar 

satmak yolunu bulan bu fabrika, 
macar yurdunun korunm3sı ge 
rektiği günlerde de süel işlere ya· 
rayacak ana maddeleri yapabile
cek bir araçtı. 

Bizim me•nleketimizde de Lir 
kimya fabrik sı yapmayı üzerine 
al:n genel dıı-ektör Zilinski'nin 
çcvirdıği bu büyiik varlık, yüzleı. 
ce metı e murabbaı yer kaplıyan 
hüyük bir kurağm içinde elli -ı 1 t
mı~ uzman işçinin elinde işlet ilen 
bir laboratuvar gibiydi. Tertemiz 
işciler, her yer tertemiz, bütün ha- ı 

reketler bir elektrik düğınesinin 

ucuna düğümlü. 

B. Ruzveltin yaptığı 
tecim anlaşmaları 

Vaşington, 30 (A.A.) - Bay 

ne gibi yıkılmamış şeyler varsa 
hiç olmazsa kurtanlmasmı iete
miştir. 

B. Consoıı, bu arada şunl n 
söylemiştir: Vandcnberg Senatoda şunları 

"- Ulusal kalkınma yöneti
minden doğrudan doğruya fayda 
gören en aşağı 20 milyon kişinin 

söylemiştir: 

''- Yüce hakyerinin kararı da 
göstermiştir ki, kongre Cumur 
Başkanına karşılıklı tecim anlaş

aları yapmaya izin vermeklt-
bu yönetimin temel prensiplerini 
kurtarmak için derhal harekete 
gecmeleri gerektir. 

Yeni macar endtüsrisi kimya 
ve demir sanayiinde başarımlar 
elde etmis, kontenjantman, takas, 
klıring gibi duvarlarla karşıla
:..;ı 1(.ıya kadar hayli kazanmış v

0

e 
şimdi de gü1ı;1Ukleri yenmek için 
çırp.ı.nıp dtıfil}'OI ... 

Macar topraklarında eyi kö
mür azdır, Zonguldak'tan Tuna 
yolu ile türk kömürü taşıyarak, 

onunla işletilecek fabrikalardan 
para kazanmak, macarları uzun 
zamandanberi ilgilendiren bir iş-
tir. Bugün linit ocaklarını mon
dernleştirmek yoliyle kendi top
raklarındaki kömürden asığlan
maya uğraşıyorlar. 

Macar endüstrisinin; yalnız 

endüstrisinin değil, bütün ulusun 
bir derdi de ormansızlıktır. Or-
mansız derken, ormanlarının biz
den az olduğunu sanmamalıyız. 
Bugünkü ormanlarım, yurdlan-
mn akciğerleri gibi tutan ve koru
yan macarlar, geniş ölcüde asığ
lanacak ormanlarını kaybettikle
rini yanıp yakılıp anlatırlar ... 

Tahta ve sellüloz endüstrisi-
ni bu yüzden kuramadıklarından, 
kaybettikleri geniş ormanlara ka
vuşmak için bin dereden su geti
rirler. Değerli bir macar gazete 
başyazmanı, sayılmakla bitmiyen 
macar derdlerini birer birer anla
tırken, sıra kağıda gel ince, bu
nun üzerinde sinirli sinirli durdu 
ve haykırdı: 

- Ormanımız az, kağıd en
düstrisi kuramıyoruz, bir savaş o
lur da İsveç'ten kağıd getiremez
sek, memleket gazetesiz, dilsiz 
kalır, azı başlar... Macar devleti· 
nin yaşaması için orman da şart
tır .... 

Naşid ULUG 

Bay Runelt 

yetkisini aşmıştır. Bundan böyle 
gümrük tarif el eri hakkındaki 934 
kanununun 350 inci kısmına da-
yanarak hiç bir tecim anlaşması 
yapılamaz ve yapılanlar da kısa 

bir zamanda bozulmalıdır. 

450 bin işçinin grev yap -
ması iktimali var 

Nevyork, 30 (A.A.) - N. R. 
A. ana prensiplerinin ilgililer ara
sında, özel anlaşmalarla yürü
mekte bırakmak güç gözüküyor. 
Bu prensipler şunlardır: Günde
likler, iş saatları ve fiatlar. Fiat 
düşüklükleri yalnız tütün, likör 
ve kumaşlarda görülmektedir. 
Aksiyon satıcıları da Kalifomiya-
da fiat kırmak yarışına çıkmışlar
dır. Asıl tehlike 450 bin kömür iş-
çisinin genel grev yapması ikti
malindedir. Çünkü kömür ocak-
ları işletenler N. R. A. run koy· 
duğu gündeliklerini artık vermek 
istemiyorlar. N. R. A. nın süresi 
15 haziranda bitmektedir. 

Bazılarının söylediğine göre 
hükümet memleket kamoyunu a
yaklandırarak ana yasada değişik
likler yapmak isteğindedir. İşle
rin düzeltilmesi hakkının hükü-
Mete bırakılması isteniyor. Böyle 
bir projenin gerçekleştirilmesi 
için ise bir yıl gerektir. 

Frankın durumu ve 
B. Ruzvelt 

Vaşington, 30 (A. A.) - B. 
Ruzvelt, beyaz evde Fransa finan
sal durumu hakkında Nevyork 
Rezerve Federal Bankasının ge
nel direktörü ile görüşmüstür. 

B. Conson amerikan ulu
swıu harekete getirmeye 

çalışıyor 

Böyle yapılmazsa, gündelikle 
ri azaldığını ve buhranın en kötii 
zamanlarında bile görülmemiş bir 
şekilde iş saatlerinin çoğaldığını 
göreceğiz. Bizim yeni sistemimiz, 
yüce hakyerinin hükmü ile, bu
gün ancak bir yerinde sayma dev
resi geçirmektedir. 

B. Ruzvelt yargutay ka -
rarmm sonuçlarını ulu -

sun görmesini istiyor 
Vaşington, 30 (A.A.) - Cu

mur Başkam Ruzvelt her gün tü-
reci, ekonomist, parti tefleri ve 
işçi liderleriyle yargutaym karan 
hakkında görüşmeler yapmakta
dır. Bay Ruzvelt'in tlmdilik A-
merikan ulusuna bir blldiriğ çı
karmak istemediği öğrenilmittir
Çünkil, yargutayın kararını isti
naf imkanı olmadığı gibi B. Ru
velt ulusal kalkınma kurwnu di
rektiflerinin ilgililerce devamın

da hiç bir fayda görmemektedir. 
Bay Ruzvelt gazeteciler top

lan tısında şunları söylemiştir: 
"- Dokuma endüstrileri fab

rikalannm yüzde doksanı hilkB
metin direktiflerini aayaa bile. 
yüzde on saymıyanJar iyi niyet 
taşıyan fabrikalarm lfbıi durdu
rabilirler. 

N evyork'taki bir çok dokuma 
fabrikaları şimdiden ücretleri üç.
te bir indirmişlerdir. Bu itin ne
reye varacağını bilmek imkinau
dır. B. Ruzvelt'in, önergelerde 
bulunmadan önce yargutayın ver
diği uğursuz kararın 80Duçlamu 
ulusa ispat etmek istediği sanıl
maktadır. 

Bay Ruzveltin aldığı 
mektublar 

Vaşington, 30 (A.A.) - Biı 
bildiriğde deniliyor ki: 

Hükümet Cumur Başkanı Ruz
velt'in ulusal kalkınma kuruma 
sistemini geriye bırakmasını ten
kid eden mektublar almaktadır. 
B. Ruzvelt yann bir bildiriğ çık• 
rarak yargutayın kararını bozmı
ya hiç bir kanunun izin vennedi
ğini bildirecektir. 

Sanıldığına göre, B. Ruzvelt
in, yargutay hakyeri tarafından 
kaldırılan ulusal kalkınma sistemi 
hükiimlerinin yeritilmelerini pat-

Bngiin çok güzel koşalar Vaşintgon, 30 (A.A.) - B. Con-
göreceğiz son, Cumur Başkam B. Ruıvelt 

ronlar ve işçilere tavsiye edeceği 
anlaşılmaktadır. Yetkin çevren
de, patron ve işçinin özgür olarak 
kabul etmeleri gereken böyle bir 
anlaşmanın hükümet tarafından 
ceza tedbirleri olmadıkça gerçck
leşemiyeceği hitdirilmektedir. ···----

Dünkü aaymıızda buıün yapı- ile görüştükten sonra, ulusa karsı Azat gu·· nln • k 
lacak at yarıılarını bütu··n tafıı·la"'b --1 

/ ',rı an unu "tfacufatan'ıa ea ba,tk lıur•ll•rındın biri: Büyük llacuw.rtın r;in yapılan radyo ile yaydığı bir söylevde cı 
ile yazmııtık. Birge babiı merak meclis turağı tada yüce hakyerinin hükmü Yann öğleden sonra her 
ldarına bir kolaylık olmak üzer~ koıularda kazanması umulan at taraf kapalı 
vekıarakları kotu aıraıı ile yuıyo- Dün verilmiı olan yeni bir b-
ruz: rara ıöre reamiğ azat günleri b-

Birinci koşu: Kubadalya nunu yannki resmiğ gazetede çı -
lkinci ko,u: Yüksel - Ayhan. kacaktır. Ba~bakanlık kanunu dün 

Makbul her tarafa telgrafla bildirmi~tir. 
Ücüncü kotu Yıldırım. Ceylan Yeni duruma göre bugüa eski ka-
Dördüncü kofU: Markiz - Gran· nuna göre azat olacak, yann nal 

de7ll\ on üçten pazllrtesi sabahı 
eş inci koıu: Aldervit - Hakan na kadar da yeni kanuna göre re!-

ç: fte bah;ı ikinci Ye dördün • miğ daynlerle kurumlar kepah 

--~~--.:J._ •~-I----- ... ...a •. __,._~~~~~~~~~--~~~~_:_P~e~tt~'t:•__:N:id:r~o:k:emı::_· ~ıab::_ı:ik=&111=-~-~r1J=-~.,=ar:::a:ı:ad:::•~lıur-=-u/.==•a~l•=b=r=ik=a:la:r:d:•a~b:ir:i~~;~,~~~~~~~~o:la~ca::kt:ır~-~~~~~~~~~~~~~~ 
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(Başı ı ıncı sayrfada) 

Bu meyanda dogrudan doğruya ma
ıa ba ında kırt .. sı işlerle ka!rnıya ak bil
gi.erini köye ve köylüye gt>türm k ve 
yaymağı esas ittihaz ettik. Köye ve koy· 
IUye doğru inmek m se.esi bir program 
ve eleman meselesidir. Bu program da 
bilinde herhangi bir mıntakada yapılm•ı 
olan teşkilat vazife olmak üzere masa 
başında kalmayacak, masadan tarlaya in
tikal edecektir. Bu suretle teşkilata da • 
bil olanlar bütün kafalarındaki bilgileri 
köye ve köylüye gôtürecek1erdir. Onun 
1'in teşkil5.tı şu suretle yapıyoruz. Yek
diJerine zirai şart ve icaplarla uygu. C' 

lan vilayetleri bir mmtaka halinde top· 
ladık. Bu mıntaka ziraat bakımından 

muhtaç olduğu ne ibi §ubeler varsa 
buralara mütehassıslar gönderdik. Kaza
lara da şamil olmak üzere yaltıLZ nazari 
değil çalışacakları sahada bUtün pratik 
malumatı haiz olan arkadaşlarımız fili· 
yat sahasına geçerek çalışacaklardır. Bu 
euretle yapmıJ olduğumuz bir program· 
da meselti Ankarada 70, 80 kadar ye -
tffmiıt ve yetiştirilecelc pratik arkadaf
Janmız bulunacaklardır. Bütün tedbir -
lerde, bütün programlarda pratiğe, tat
bikata en futa 6nem vermi~dir. Ve 
hatti tali ziraat mekteplerine yaptığım 
tifr tamimde ve programda demiştim ki 
~ebe az bilsin, &z bilaln. Aynca hoca -
Jara da vemıif otauğum talimatta gös • 
teremiyeceğiniz, yaptıranuyaeağnm: bir 
ıeyi hattı tı\lebeye s5jilcmeyiniz de -
mI imdir. Bu noktai nuardan Raaih ar
b.dapmm dediği gibi köye ve köylUye 
doğru inmek meselesi para ve çok ele -
mana muhtaç olduğu halde Ziraat Veki· 
1etinin en ziyedt: önem vcrmiı olduğu 

bir mese1e halinde tamamile derpi~ et
miştir. Önilmwdeld sene teıkit5.tmt yap
tığımız zaman bUdçcde ılze etraflı iza
hat vereceğim. Enstitilniln iki büyiik va· 
sifesl vardır. Birisi, memlekette ziraat 
ilmini yaymak, kurmak, belletmek, Zi
nat bilgisini memlekete yaymaktan an
ladığım şudur ki tatbikatta ıı:iraat ıubc • 
Jerine memleketin iklim.ine; toprağına, 

Uı:tısadl ve zira! biltün şart ve icablarına 
en uygun gelen tedbirleri, en uygun ge
len yollan ctrafiyle gösteren ve bildi -
~n bir bilgidir. Memleketimizi tanıma
yı ve kavramış olmayı, ancak bu miles
aeseler yapabilir. Arkadaşlardan rica e
derim. Enstitüye gelsinler, orada göre • 
ıeklerdir ki memleketin her tanıfmdan 

ıctmiı olan elemanlar üzerinde Hiyik er 

lan ehemmiyet verilmektedir. Bunlar 
memlekette bilgiyi kunnak için fevkaJ -
ade mesai sarfetmektedirler. Burayı ce· 
sen arkada§lanm ıı:anneue.riın ki bu ci
heti takdir ederler. Ar)rada§ım erkanı 

harbiye ile zeoteknik ve baytad ıu.beler 
tçln aramız~a bir konu~:na mevzuundan 
bahsettiler. Hakikaten doğrudur. Bn.2:1 
mesela baytari derslerin ne mikdar oku
tulacağı hakkında aramızda bir konuş
ma mevzuu oldu. Fakat bu nihayet tek
nik ve ilmi sahaya ait bir konuımadır. 

Bundan batka geye muttali değilim. 
Arkada§lar, evelcc profcaörlin ya

nında asistan .kullanmadığımıı vakit, 
vaktile profesör olarak _kullandığımız 
ckadaşlar, halkalı ziraat mektclbini 
ikmal ettikten sonra Avrupaya gidip 
çalışmış ve doktora vermişlerdir. Bu 
&ı1kadaşlarımız imdi orada baş asistan 
doçent olarak çalışmaktadırlar .. 22 ens
tftU i~erisinde 62-157 tane başasistan, 

asistan ve şef olmak üzere arkadaş1a
nmtz çalışın ktadırlar. Bunların % 95 i 
bu suretle kendi şubesinde, kendi bran-

şında çalışmış arkadaşlarımdır. Bazı 

en t1tü er vardır ki; o da iki tanedir. 

Onlara çalışmak için lazım gelen ela
manları vefcmemişizdir. Onların bir 
ikisi de hasta oldukları için bu dediğim 

nok n olmustur. Bu mektepten asis
tan olarak çıkanların bu noksanları da-

hi telafi edilecektir. 

Arkadaşlarımın yakınında olması 

itibarile gidip tetkik edebilirler. Zira
at Enstitüsü kendisine verilen yolda 
vazifesine mükemmel ve kati adımlar

la ilerlemekte ve kendisine tahmil et
miş oldu Mu ödevini iftihar ve kıvançla 
yapmaktadırlar . ., (alkışlar). 

Bu izahlardan sonra Enstitünün 935 

plı "Saypaları karşılığı olan 1.137 .180 

lira ~mm kabul edildi. 
Tarım enstitüsü büdcesinden sonra 

Devlet Demir ve Hava Yollarının 935 

yılı bu ce inin .gö,.· .. ltncsine b, c;1an -

mıştır. 

Bu mesele üzerin eki sorula.ra cevab 

veren Bavmdırlıık Bakanı B Ali Çe
tinkaya demiştir ki: 

- Efendim, muhtelif suretlerle bu· 
yurdukları bu permiyi sarfetmek lüzu
mu görülmektedir. Onun için bur, da 

nısıf ücreti mevzuubah.s et:miyerek doğ
rudm dogruya bu müsaadeyi kanun da
dilinde alıyoruz. Bunl r matbulta ve
rilebilir, bazı hariçten gdecek ecnebi 
bir gnzetcciye, hariciyenin, bükü.metin 
lüzum gösterdiği kimselere bir çok va
ziyetlere sarfcdilmek üzere malıdud 
mikdarda bu müsaadeyi almakta bulu -

nuyoruz. 
YatakJı vagon ervisi vaktiyle 6 -7 

sene cvel memleketin ecnebilere scya -
hat ıimkfi.nr verdiği 61ralarda, Bay Behiç 
nmanmda, bir mukaveleye raptedil -
mi ti. Son zamanda biz bu mukaveleyi 
mun u"'adıya tetkik ederek bazı esaslı 
no'ksa!llar tesad·if ettik. Bılhassa va -

gonların b olmaması meselesi. Bu
nun llicrinde ıı rar ettik. Belki de nua
n dild:atini.zi celbctmiştir. Vagonl:ır 

çelik olarak yenilenmektedir. Bir kn~ 
tanesi gclmiftir. Bir bç tanesi gelmek 
llzeredir. 

Yemek meselesi üurinde tetkikat 
yaptık. Haddı !li.zımmda bulduk. Tet
kl.katımız neticesinde; 160 kuruş kadar 

blr parndır, evelki vaziyetten indirmiş
lerdir, bunun mutedil lbir fiat olduğuna 

bni olduk. servi lc.rl ve sairesi itib -
riyle. Gene bu noktai nazardan bir a -
çık olursa beynelmilel zaruret itibari
le bu açığı Devlet Demiryollar.ı ·izeri -
ne almak mecburiyetnde kalı)'or. 

Sivil tayyare hizmeti memleketin 
muhtelif istikametlerinde seyahat ede
bilmek imkanını vermek için ötedenbc
rl bükümet~e teşebbüsatta bulunulmus
tur. Fakat bir kaç senedenberi bu iş 

maalesef ileri git:nemiştir. HaHul:i bi
liyorsunuz bütün dünyada sivil tayya
recilik meselesi çok ileri gitmistir. Bir 
defa gUnUn vesaiti nakliyesi sırasını 

girmiştir. Uzun mesafelere postalan 
nakletmektedir. Memleketimizın böylt 
bir hizmette gecikmiş ve zamanını :kay· 

bcderek buna yetişememif olması bil • 

yUk bir ziyndır. Bu.ron hiikümet bil -
hassa Başvekil buna layık olduğu e • 
hcmmiyeti vemıekteair. Bu işi öteden • 
beri Milli Müdafaa tarafmdan tedvir 
olunuyordu. Kendileri yeni bir faaliyet 
imkftnı aradı ve ıbu işi Devlet Demiryol
larına tevdi etmek istedi. Biz de o ka-. 
dar ihtisasımız olmadığı halde kabul 
ettik. Ve bu hususta icabedcn cşebbU -
utta bulunacağız. Bunun talı.si atı blid
cede olmadığı için Devlet Dcmiryolları 
kazancından 500.000 lira buna ayırdık. 
Şahsiyeti hUkmiyeyi haiz bir mudüri -
~ti umumiye tarafından tedvir olun -
ması teklifinde bulunduk. Devlet De
miryollan bu suretle bu i i üzerine ıı.I -

mış bulunuyor." 
Bu izahlardan sonra Devlet Demir -

yolları bUdcesi 20.000.000 ve Hava yol

ları devlet i letmcsi biideesi de 600.000 

lira olarak kabul edildi. 

lznıir ve İstanbul liman) rı 
biidcesi 

İzmir ve İstanbul liman yönetgele-
ri büdcesi görlişülürken ileri sürülen 
fikirleri Jrarşılayan Maliye Bakanı Fu
ad Ağralı söz: alarak demiştir ki: 

"- Limanların tahmil ve tahliye 
işleri, büdce müzakeresi münesebetile 
maruzatta bulunurken ifade ettiğim 
veçhile bu müessese hazinenin de i ti
rak hissesi !bulunan şirketlere tevdi e
dilmiştir. Bu şirketin kar gayesi ta'.kib 
etmesi hissi hasıl olunca devletçe bu 
mevzu üzerinde tevakkuf edilmesi la
zımgelen bir husus olduğu nazan iti· 
bara alınmıştır. Sermayesinin dörtte 
üçünü veya ondan fazlası hükümete ıin
tikal etmiş olan şirketlerin tasfiyesi 
için hiikümete salidiyet verilmesi yo • 
!unda geçen sene yükseı'k heyeinizin 
kabul etmiş olduğu kanuna binaen, o 
sene 13 ağustosta tasfiye karan ver
dik, tasfiye heyeti teşkil ettik. Tasfiye 
heyetinin aldığı bilançodan İsmet B. 
arkadaııımızm bahsetmiş olduğu kusur-
lardan birisi de budur. Yani ieclisi 
İdare azalarının zimmetlerine avan o
larak bazı paralar alınmış olduğu gö
rüldli. Memurlar da dahil olmak üzere 
bunun yekunu 18 bin liradır. 9000 ni 
rı clisi idare az"l:ırmın, diğer nısfı da 

~m'Y'larm ıiınrn_çtindçJiir. T~ma1 ık 

ULUS 

tiklerı noktanın birisi de budur. .Bu 
paraların tahsiline teşebbüs etmişizdir. 
İcabedenler hnkkında ta'dbatı kanuni
yede dahi bulunulmaktedır. Binaena
leyh mütemadiyen tahsil ıçı ugr ıl

maktadır. Tahsil olunacaktır. 
Kadro hakkındaki suale encümen a

zası arkadaşımız an:ı ccvab ettiler. Yal
nız: bendeniz de ~unu eôyleyeyim ki bu 
iuarelerin ati senede en zi ""ade m-rcii 
aslisi olan vekaletlere raptı hakkında 
d< bir 1ayihai kanuniye- derdesti tak · 
<li.'ndir. Binaenaleyh intikal devresı ol
mak itibariyle maliye almış, bu.glinkU 
ihtiyaca göre kac!roları tesbit etmiş, ar
kadaşım•n da izahı veçhile tasa.ı.Tuflar 
ıyapı uş ve ati için alınması lfizrm ge
len tedabiri de göz önürde bulurıdur
mu;ttur. Atide mercii aslisi !ktısad Ve· 
kMetine bağlanacaktır. 

'Finans bakanının bu izahından son
ra 1stanbu1 limanı 1.139.521 ve İzmir 

limanı da 352.924 lira olar.ak lca~l e

dilmiştir. 

Ô::.geıı erlik salıiblerinirı kazanç 
vergileri 

• Bundan 11onra özgen ertiklcrlc uğ -
raşarilar hakkındaki kazanç vergisi ka· 
:nun projesinin konuşulmasına geçildi. 

Özgön ertik aabibleri oturdukları ya
pırun gayri aafi gelirinin yüzde yüzü de
recesinde kaza.ne vergisi vermekle yU
kümlli idiler. Finans Bakanlığı, bunlar
dan vergi alınırken, yalnız sanatlarını 

yaptıkları yerin hesaba alınması yerine, 
kulhındıklar.ı adamların sayısına ve otur
dukları evlerin vergi kıymetine de baktl 
ması ) olunda bir önergede bu1unmuş -
tur. 

Kamutayın finans komisyonu, kulla

nılım adamlar v" oturti1an ev yerine baş
ka bir esas llzcrinde:ı kazanç vergisi 
almrr.asmı düşiinmüştü. Komisyonun 
bunun iç.in kabul ettiği fo!':"lülün ana 
çizgileri unlardır: Komisyon özgen er
tik yapanlardan iki ölçü üzerine kazanç 
vergisi alınmasını düşünmiıstür. 

1 - Ertiklerini yaptıkları yerlerin 
ga}•ri safi gelirinin yüa:de 50 ıi nisbe · 
tinde; 

2 - Ayrıca da bunların bulundukln· 
n şehir1erin nüfusuna ve bu "§ehirlerdeki 
derecelerine göre maktu bir kısım. 

Du maktu kısım için de avukat.farla 
müh•ndislere ayn, doktorlar ve di çile· 
re ayn mikaarlarda olrnal· üzere, bunla
nn bulundukları ehirlerin nüfusuna ve 
crtik sahihlerinin derecelerine birer çi· 
zelge hazırlanmıştı. 

Büdce komisyonu, Finans komisyo
nunun bu esasını kabw ederek hazırla
dığı projeyi geçenlerde Kamutay gene] 
kuruluna vermiştir. Ancak Tüze komls· 
yonu genel kuruldan maddenin kendi 
aralannd2 konuşulmasını istcmiı olau • 
ğu ;için, proje bu komisyona gönderil • 
miştir. Projenin Tüze komisyonunca gö
rüşülmesi sırasınaa üyeler iki kısma ay 
rı1dılar. Üyelerin az bir kısmı finans lko· 
misyonunun önergesini az bir aynmla 
kabul etmi~. çoğunluğu da, eskiden ol • 
duğu gibı, verginin, oturulan yere göre 
almmasmda ısrar etmi~ti. 

Projenin görüşülmesin başlan cağı 

aırada Finan komisyonu raportörü Ke
mal Ünal (Isparta) söz alarak: 

"- Büyük B .... bakan f2landa hepi • 
t:rlze söylemişti ki: "herkesin verCbl -
leceği mikdarda ergi vermesini temin 

eaek bir usul henüz bulu mamı tır. 

elimizde böyle bir mucize yoktur.,, Fi
nans komisyonu da en doğru ve mutlak 
ölçüyu bulduğu düşunccsinde değildir. 
Özgen ertik iblerlnden vergi ıalauik 
yolunda -omisyonlar arasındaki bazı 

göru fnr'kları ve, bir ko:ni yonun için
deki ayrı ayrı du ünüşler bile, hakika
te imkan old ğu kadar yaldaşmak için
dir. Onun için, finans omisyonunun 
hazırladığı madde metninin görü ulme-
ini ileri &ürliyorum.., 

Diyerek bir dilerge vermiştir. 
Bunun üzerine soz alan B. Refik 

Şevıket ınce (Manisa)- HukUmctin 
gayriwi gelir Iormülünun sağlam ol-

• madrğını, örnek olarak gösteııdiği İs
tanbul hekimler odasında 686 sı işyar 

olmak iız:cre 1178 hekim oldugunu, bun
ların lbu çizelgeye göre beş 'kısma ayrı
lıp maktu vergi vermelerinin, oda yö
netim kurulundaki 11 üye tarafından 
kestirilmesi lazımgeldiğinı, ne buna, 
ne de timek olarak gösterdiği barodaki 
avukatların verecekleri vergilerin ba
ro yonetim kuru' •nun 7-8 tiyesi tara· 
fmdan ptnnma ına imkan olmaaıgım 
ve bunun haksız olduğunu ileri siır

müştür. 

_ Xemal .'Unal .(Jt;parta) - Finans ko-

misyonu saltıık tiızeyi sağlamak dava
sında değildir. Hekimler odası bu ;gl
bileri tanımakta güçlük çekmezler. Her 
yerdeki tecim odaları, şarbaylıklar da 
boyledır. Kimin ne durumda olduğunu 
bilirler. Dilergemin kabul edilerek fi
n ns komi yonu madde inin görüşUl

mc ini ileri sürüyorum.,, 
Dilerge okunurken, Raif Karadeniz 

söz alnrak demi§tir ki: 
"- Kanun maddesini fonnUJe e

den bir ve iki numaralı çizclgelerdeki 
avukatlar ve mühendislerle dişçiler, 

d0ıktorlar ve diş tabiblcri arasında ver
gi bakımından bilyük farklar vardır. 
Özgen ertik &abiblerinden vergi alınır
ken bu yUzde SO nisbetindeki ayrmı ne
den ileri gelmiştir? :BuradakJ haksızlı
ğı bildiriyorum. Bu çizelgeleri birleş ·
tinnelidir. Komi yon bu le uğraşma -
lıdır., 

B. Refet Karadeniz bu kteği için 
bir dıleree verdi. 

B. Kemal Unal'ın daha öııoe Tedlıniş 
olan dilergesi okunarak kabul edildi ve 
finans :komisyonunun ha.zırlamq olduğu 
proje gö~Ulmeğe başla.dı. 

Bundan &0nra B. Refet Keradenizin 
dilergeai okunarak kabul edildi Te cvu
kat 1 arla mUhe™5iılcr lçln yapılm!f olan 

hir numaralı çhelge lk doktorlar ve 
diş:iler için yaptlmıf olan Ud numara· 
lı çizelge birleıtirildi. 

Özgen ertik aahiblerinin kuanç ka

nunundal:i §artlar (~inde bildiril vere
bilecekleri de maddeye ilave edilmiştir. 

Fhuınt ıBakanınm 1935 de alınmak 

üzere geçen martta eeki kanuna göre 
kesinlenmlt kazanç vergilerinin ve bu 

vergiler hakkındaki bilgiritlerin gim -

diki kanwı esaslarına göre yeğritilme
si için projeye sUresiz bir madde lla -
vesi hakkındaki önergesi ile beraber 
proje olduğu gibi kabul edildi. 

Tuzun üç kuru§a satılması 
hakkmda kanun 

• 

Sıra Kamutayın evgin olarak g8rU -
şcceği meselelere gelmi§ti. T:uz kanunu 
projesi basılmamış olduğundan alkışlar 
arasında okundu. Ve yurdun hayatiğ 

mes-elelerindcn birini halkın asığı ba • 
kınımdan en üstlin bir tarzda kotaran 

kanun oybirliğile kabul edildi. 

Sıya 1 bilgiler okulu 

Sıra, evginliklc görüşulmesi gere -
ken sıyasal bilgiler okuluna gelmişti. 

Sorulara cevab veren Kültür Bakanı, bu 

yapı mevsiminin içinde okulun yapıl -
masının gerekli olduğunu ve ~ilen ye
rin en uygun yer olduğunu anlattı. A
çık oya sunulan kanun kabul edildi. 

Aydııı hattım da 
aldık 

Aydm ~emiryolunun dev:ıet,c sa -
tm almmnsı hakkındaki kanun proje -
sinin gösüşülmesine başlandı. Bayındır
lık Bakannnı.z Ali Çetinkaya, hattın u

fak bir tarihçesini yaparak bugüne ka· 

dar geçirdiği evreleri anlattı Ve bugün 
Kamutaya sunulan kanunun devlete ne 
ler kazandıracağl!ll izah etti. 

Sürekli lln~arla ar ılanan kanun 
oybirliğiyle onandı. Aytaçlar bu Bn • 

lrr:manm hilkümetin ve Baymdırltk Ba· 
kanının yeni bir utkusu olduğuna ıişa
ret ettiler. 

Not: Ôncmli bulduğumuz ve 
bir~ok dikkate değer tarafları o
lan Bayındırlık Bakammızın dün
kü diyevini, okurlarımıza; yarınki 
sayımızda sunacağız. 

Başkan, yeni azat kanunu cumarte-
sinden sonra yürütülmiye girdiğinden 
pazarteci, çarşamba ve cuma günleri 
toplanılmasını önergedi ve kabul edil
di. 

Kamutay pazartesi günü ı;aat 15 de 
toplanacaktır. 

Bugünkü kupa maçı 
Ge ıe~al yiib kupa mı bu ün 

Çankaya - Gen er O) nuyorl r -
iki haft önce Ankara Gücü 

Genel Ba kanı General Eyüp An· 
ra'nın iyi ayaktopu takımların 

dan Carikaya ile Ankara Gücü ar~
sına bir kupa koymu ve bu şı
la.şma beraberlilde bi i~i. Bu -
gün b• maç yeniden at 17 S d 
oynanaca 1 ·trr. Çankaya elan Nuia 
ve H~1·' ı'nın oynıyacağı sÖ:> len -
mek\edir. 

31 MA YlS 1935 CUMA 

Yabancı postası 

Pr.avda Hitler söylevi 
için ne diyor? 

Riga'd8D 24 maysı tarihli Tayml 
gazetesine bildirfüyor: 

Bugün çıkan &ovyet gazeteleri Bay 
Hitleri'n söylevini zorluca tenkid etı 

mektedirler. 
'Barışın ve güvenligin dü§manla

rı,, başlığı altında yazmış olduğu bir 
betkede Pravda gazetesi "Peri ma • 
aallariyle bülbül beslenemez., der.ıe'k

te ve Hitler l!Öylevinin alman barışse • 
verliğiyle sovyet saldırımı hakkında 

uydurulmuş peri masallariyle dolu ol· 
duğunu yazmaktadır. 

Pravda, bundan sonra diyor ki ı 
"Almanyanm bar.ha hazırlanmak 

için zamana iht~acı vardır ve bundan 
dolayıdır ki barıştan bahsetmektedir, 
Almanyanın bugünlerde bUtUn umud~ 
1ngilterededir. 1ngilterenin nötr vo 
Avrupanm barıı arayan devletlerinden 
ayrı kalmasını istemektedir. 

Bay Hitler, İngiltereyi lkomüninn 
omacısiyle ürkütmek istiyor. Almanya, 
devletleri biribirlnden ayırmak ve onla
rı teker teker tepelemek dileğindedir. 
Bay Hitlerin kıolloktlf palctlara brtın 
kalmasmm anlamı budur. 

Almanya, hllktlmcleri ayrı ayrı etki 
eltmda bırakmak istiyor ama "ou ff, 
pek de o Jcadar kolay olmayacaktr. 

Sözün açığı. Alma~ barışın ve gU
TCnliğin dUşmanıdır. 

Bay Hitler'inki bir barıı değil, Av
rupanın doğusu ve batısı tçln bir harb 

programıdır. 

Pravdanın bu betkesi l>UtUn rus ga· 
soteleri tarafından kopya edilmiştir. 

Sovyet Rusyanın resmiğ organı O• 

lan !zvestlya da buna benzer bir betke 
yazarak Bay Hitlerin. bu söylevinde 
Rusyaya kartı yaptğı hUcu.mlann 
Rus - Alman ilgilerini daha kötüleş
tirdiğini bildirmektedir. 

Tali.as anlaşmaları 
haklonda 

(BCJ§ı ı. ci ssyıfads) 

hl maddeleri takas heyetine kıy
metini takdir ettirmeden ihraç 
etmemeleri ehemmiyetle beyan 
olunur.,, 

Çiment.o fiatları hakkında 
Ekonomi Bakanlığının 

·genelgesi 
Ekonomi Bakanlığına telgraf· 

la ilbaylıklara yapılan genelge su
retini önemi dolayısiyle aynen bil· 
diriyoruz: 

"1 - Çimentodan ton başına 
alınmakta olan istihlak resmin · 
den 250 kuru§ tenzilat yapı1mast 
Büyük Millet Meclisi heyeti umu
miyesinden çıkan kanunla onay -
lanmı~tır. 

Bu kanunun hükmünün 1 hazi
ran 1935 tarihinden itib ren cere
yana başlıyacağı kanund musar
rabtır. Metin l haziran 935 tarihli 
resmi gazetede bittabi cıkacakl!r. 

2 - 18. 4. 935 tarihli ve 909 
sayılı telgrafımda gösterilmi 
prtlarla çimentonun tonunun 22 
buçuk liraya satılacağım ve vergi
lerden tenzilat kabul edildiği n
da bu tenzilat nisbetinde ayrıca 
fiatın düsürülmesi icab edece ini 
bildirmştim. 

3 - Birinci fıkradaki vaziyete 
nazaran 1 haziran 935 tarihinden 
itibaren çimentonun ton başına fi
atı 20 liraya indirilmiş olmak İcab 
etti/iinden vaktın d rh ı h ebi -
le alıc11~rın hukukunu tPmİn er1° -
cek tedbirlerin alınması için şim -
ılid"n bj diriyonım. 

4 - 9 sayılı telgrafım esas • 
ları dahilinde 1 haziran 935 t ri
hinden itibaren çimentonun ton 
ba"ınl\ yirmi liradan g tılm •rnın 
tem~.,; ve inha ı rica ol•m r.,, -----·· 

İzmirde yaz saati 
İzmir, 30 (A.A.) - Ha'Zİranın 

ilk gününden sonra hükümct day
:re1erinde yaz saatinin yeritifmesi
ne başlanacaktır. lşyarlar aat 8 
den dörde kadar arasız çalışacak: 

ondan sonra hükümet davrele· 
ri kapanacaktır. 



DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLA 
ITALYA'DA AIJIANYA 'DAı 

İngiliz kabinesinde deği- Fransız gözüyle İtalyan - Bitlerin sıyasası ve 
Avrupa barışı şiklik nasıl olacak? habef anlaşmazlığı 

Londra, 30 (A.A.) - İngilie 

kabinesinde yapılacak değişiklik· 
lerin listeai herhalde yortulardan 
Mr gün önce bildirilecektir. Aıl
cak anlaşıldığına gör, dit bakam 
Con Saymen bakanlar kutulu lor
du, sü bakam lord Haylıbam bal"' 
bakanlık lordu, dominyonlar ba· 
katıı Tomas sü bakam, Filips Lis
ter hava bakam Ye Koael dellk 
lordu olacaklardır. 
Dıt bakanı* için iç ..... ia .a4ı 

geçmektedir ki, .,...., ... ... 
den, caki RhvJHıtan askrab 1ar4 
Halifab ve Hiadistaa y&aetpri 
Samuel Hoar'dır. 

Lan1 Kdea herkes tara&Km 
tok aeviJm bir eahslyet olmakta 
berüer onaa al.._. -.ı1ıeıim fazla.,...... )olunda~ ilelf 
titme.indm Jrorbllty.Gr. 

B. Nevil Çemberlayn finans 
bak ..... Ws: ..... lad ... 
den dış bakam olun• B. Makd~ 
Mld onun yerine mUlsiillllı ı..du 
olacak, Con Sa)'IDen caaraaı 9dev 
alacaktır ki ~ dl\zedk du
rumu bakmunlM bli dojtu olur. 

B. Loyd C.-e'aa kahineye .. 
mesine ihtimal verilmiyor. 

B. Sanneıün IÖy.leri 

firmiftir. 
Kesin bir hareket 70ha _. • 

5 . Çünkü B. Bitler iniüm 
elpinia qdmJabJme.,. 
nniDJua cJa1ta ..,.ı, .... 

--.m. 
İngiltere t~ pro

testo edecek 
Londra, 30 (A.A.} - Diplo • 

mnt\k lift '•~ JaaJ,a .......... 
·~·79-...~ 
dola11, proteeto edilmeaine ildi • 

Roma, 30 (A.A.) - Gazeteler 
pneral dö Cuganc'nin, "Frans 
ICıliter,, de İtalyan - habeş anlat
mazlığı hakkında, yazdığı betke
yl almakta w bu ·betke hakkında 
d&şüncelerini yazmaktadırlar. 

Giomale d'İtalia ~r ki: 
!'Bu betıke; yabancı ıneınle

ketlıerde italyan • hahet anlq
madığı dolayısiyle İtalya'ya kar
ii bir taknn yoravlarda bulunan 
ve bıeceriksizce manevralar ya· 
panW tarafından okullmağa de
ler W.ı be~. ttaıya bu anlat
•estrıJ iat •ıdiği halde ve bir 
"1 ....... .._ ve fayda veımi-
,.mı 1alr tr' - .. iıUli girgil .. 
de bulun4*a aonra; ~ 
tan tarafmcJaa tılrWdeamiftir. O 
Babeıistan ki, .,..ı !*-ulusa ve 
WIOdern bir devletle QAt dtıseyde 
-.ydnuyacak ol• bir memleket· 
tir.,, 

İtalyanın finansal 
dwumu 

Roma, 30 (A.A.) ..... y....., 
...... 8. Di R...t I":: para clmı•lutumm tehlkLJi ,a. · 
tererelı 1tu.Ja'mn .ılt 4tttiii eko • 
•m"k • 1-··I 4M'eri anlat-
11111 w dinp dm llabnun ,..m 
\ettan ~ ıerektilial 
..,.., ... alim hanlmtleri hak • 
kmcla Wr ~ -ltalyaa w. 
po11a.ı. w.etmlttir. 

Bav Musolininin söyle -
vinin alman gazetelerin-

... ı;., 30 (A.AJ - 1'oı'8I • 
pondana Politik ıazeteai "Aft11 • 
pa eoravı,, bqbjı ile ıunu yazı • 
yor: "B. Baldvia'in avam kama -
raamdaki eöyleYinde olduia gibi; 
italyan hükümetinin de aenatocla • 
ki .aJleft .. ._.. tm.lmuyor ki,, 
Hitler'in tkleri .... tpa inemli 
bir yarcbmcLr • 4l7'in bir incele
._,. cbl11 • 

Rilllrr'iıiı .aJW ••rimll bir 
.. politikaya .,.. ....... ola-
Wlrı ....,_ ......... .. ... . 
llldw tarafmdan Japılan önerıe-
lllla toptan .. ,. .. .,..... ..,. 
....dilmealnin imldnlı olmadı • 
iım hiJaümiftir. Amapa 4iJ»1o. 
LE T '1[ f lde"ri ... lnerıthtl ele 
•'m k.•• :hn._..ettia_. Ye 

bl71.,_)ir ..,ı ı q o ts .. ıllae wv
maktır • .,---~
siriitüdür. HerhaWe ,...ı.ee1r 
...,..,. -- o .... .,. ....... 
olduiU gı1>i blok Wncle projeler 
lraı.t ettirmeye tal..-ktaa he 
aonaçlara Jaftf yaftf TarlllaJI im
ldnb lnlanlı bir )'Ola koyulml\k • 
tar. Bu .... iyi olur • 

Hitleirn söylevi karşısında 
Belçikanm güvenliği 

Briibel, 30 (A..A.) - Bqba • 
kan 8. Van Zelaacl, dün ıenatoda 
ftl'diji hir IÖyleyde demipir kiı 

"-& Hitl.'ia ......... 
isi, hu ..... 80Dr&, ..ıece1t 
liareketlerle ·•tdacalrtır. Al • 
manya'nm ıil•lılanwuıı, bizt Bel
çilm'nm ıiYeDliil meselesini ine. 
lemek zorunda bırakmaktadır. 

Btilgar hUkünıetl, Balkan 
paktma~Jil
iendtif1)tpliJ111ıfat· ..f,.. IO (A..A..) .._.,lfMu a. 

1 , wkeı Alev H.• •'r• 
General ~'in Kıral .a.w a. 
.............. Plırdıiı -
lalprillaa•m..._ .. ., p.. 
91111181i,uDadiithfL t.ı. 
............ ..._ILT•f 
!! Dil ..... B. Kllei9-DOf ya • 
... ,.....,... ...... , h6tibl .a. 
.......-m nllllS elamomik me. . ........... ,.. ........ .............. AllCÜ ilrl 

'97 ..... ilcilaini -- ,.. 
honu•elr .. - Jll9tde lllal • 
,.. ..... Wru -·· , ...... 
WppılapJ.te. J-nifllrtlir. 

•e.Michele'nln kitabı 
ft.r..,_ pftıa: •-111 IJAF.O.U 
1'-....ı•rı•r 

İliaiJ>ilir bir hekim a141:'1' ~ 
llendiai de, ~ gibi, bk p hu~ 
•ndığmı aö}'ledL Ertik mrmı ortaya pkar
mamamı, onu dostlarma söylemememi rica 
etti. O.alarm ilgili olıııad*lan yleri bil-
meleriai ietemiyordu. te 

En.i güıı Paıise IWUlr. I>&ıvf.daıı_Ka
le'ye &'eçit pil ._.._. ci~ •aent.zt Pek • 
reıiJ». dedi 0 &ilQ bia ~tir, Vilye cadde
ıindem evinden hemen hiç bir tarafa gitme
li, bir dakika bir Jel'de dııramamıı gti o
iadaıı odaya, ıinirli, .tntrU, dolaşnıa1Ltilb 
raz geçmedi. 

Şimdi bakı odamda, avunmut olmak iÇkı 
mıerikalı .ze~ arasında d~ duru
yor ve çok bitkin Oldaimııı stS.Y11b'or. Ged 
kalan vakitlerde de, beaimle .arlba1.a ~ 
pıraya baraya ıidil'ar ft heıı heat:fl.,..... 
~ köpejimJe Wtlibe anbada,. .... 
h olawtw, beni beldi.Jw. Y-emek 71:mk#\ ._. 
di ilisin oturw ıkta .................. ... 
pp, Ja'Clm cWeriai rl ı ı ft•rlıı • 
9mıda -..,er; tttı' ••••• o ...... ,...,. 

DACINIK DUYUKLARı 

Uluslar sosyetesinin birge 
güvenlik için buJdıığu 

gar-eler 
CeneVre, 30 (A.A.) - Xollek· 

tif güvenllii kuvvetlendirmek 
ili ile uğrqaa 13 devlet komitesi 
dün sabah ilk toplantı devreainin 
monunu getirıaif~. 

Komite •••imin komot• fil. 
celemnesi .....-.,.... ~ 
ni bırakarak ....... ,. tıhd 
tek taraflı oı.- ......... •••tip. 
le ban§I tehlikeye koyaa deYlete 
kartı uluslar IOSyetesi and!atma· 
llDDl çerçeveli içinde abnacak e
konomik •• fiıDanul tec1birleri in
celeaiftlr. 'Bu tdlirı. ,.,_....,.: 

1. - Silahlarm yapılm- lçia 
...h olarak 1tBumlu obm ewa
nm cfrmesini ve .avq haml*la· 
nnı ,.ak etmek, 

Z. - Yiyecekten bqb. ı.. 191 
dlrHI eebe giftMliBd ,.sak • 
•ek. 

s.- 8- meiiıdstem ... t1-
c1miııf blhe~ 

4. - Kredi açmamak gibi fi- 1 

nansal dmdU111ca tedbirler almak. 

Avusturyada &idi 
silah depolan 

Lenz, 30 (A.A.) -A..ıu,,a 
polisi, Snemli bir tlllla •• cobe cı.. 
posu bulanqtur. Bir~ ta -
nnarum•a ...... a.a.ı..Wr 
çok ıillhlardan hatim, 1aaldneH 
tGfekler, Ye Wr bNnlııa ...ı. t& 

Polla, ba ifte, IUÇlu umlma bir 
alınanı yakalannttwr. 

Hicazlı prens Parlste 
Paria, 30 (A.A.) - Hicu kı • 

ralı IWasuud'un büyük oilu Emir 

Danzig-TQkyotelefon 
Daaia. IG (A.A) - Tok:Jv Ue .. 



Ankara Elektrik şirketinden; 

Aııa ve llahalara 

Çocuklarınızın hayatmr korumak için elektrik 
hava hatlarının geçtiği yerlerde uçurtma uçurmala
rına mani olunuz. 

• Tellere takılan uçurtmalar tehlikelidir, ve çocuk- F. 
lan direklere tırmanıp takılan uçurtmaları kurtar- ~ 
mağa teşvik etmek de, hayatlarını bu suretle tehli- 6t 
keye sokmaktadır. ın 

Çocuklarınıza bunları anlatınız, elektrik telleri :ın 
. ı fü bulunan yerlerde uçurtma uçurmalarına manı o u- a 

nuz ve bu hallerin önüne her halde geçiniz. l.: 

1:rXx1,:tıjlt:cXx1x1&LıXı1xXıXıXxXı1xXıiıiıiıixiıJ:rXjl ın 
ıııuı-ı 11111111111111m11111t1ıııınıı11111ı ıııııımııt11111111111111ıımıım11ııın11ft1111111mı~ııı1ımu1JR1111 ıııı "- ııınP1H111t1u1U111111~ 

1 ~ 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 

Satın Alma Komisyonu ilanları 
!@ 

1 
~ 

İki bin ton mazot altmış ton dizel devri daim yağı 

Tahmin edilen bedeli (150.000) lira olan yukarda 
miktarı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca 16 haziran 935 tari
hinde pazar günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Sartnanıe (yedi) lira (50) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (8750) li
rayı havi teklif mektublarını mezkur günde saat. 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları (1249) 1 - 2185 

t L A N ni hamilen bu husustaki şe-
Matra imali için lazım ge- raiti anlamak üzere 6 - ha · 

len makine ve techizat si - ziran - 1935 tarihine kadar 
pariş edilecektir. Mütehas - Ankarada Umum Müdürlük 
sıs firmaları temsil eden ala- fen şubesine müracaat et · 
kadarların vekaletnameleri - meleri. (1185) 1-2091 
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j HAV ACILII\. VE SPOR ~ 
_ Havacılık ve Spor, özel bir (Türk Kuşu) sayısı çı- _ 
§ ka~mıştır. Bu sayıda (Türk Kuşu) açılına törenine a· = 
5§ it (25) resimle şu yazılar vardır. = 
§ 3 mayıs - Server Ziya Gürevin ;; 
~=== Atatürk - Behçet Kemal Çağlar _ 

Türk kuşu açılırken verilen söylevler = 
_ Türk kuşu üyelerile bir konuşma E§ 
;;;; Türk kuşu derslerine başlarken = 
~ Öğretmen Bay Anohin'le Romanof'un duyguları = 
:::: Motörsüz uçuş ve önemi ~ 
§ Uçman - Ferid Ziya -
§ Talim uçuşları için basit bilgiler - F. Z. § 
~ Sporda, müsabaka idmanlarında yaş - Vildan Aşir _ 

~- Güçlü § 
_ Yenilen erkek (hikaye) - Server Ziya Gürevin :: 
~ Bin uçak ve on bin uçman - Şakir Hazım Gökmen = 
§ Türk kuşu için gazetelerimizin görüşleri :: 
§ Bu zengin sayryı bütün okurlarrmız görmelidirler. = 
5§ Havacılık ve Spor en zevkle okuyacağınız bir derg1 = 
5: dir. =: 
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TGRKiYE i~ llANKASI 

İmar Müdürlüğünden: 
Musa bey mahallesinde şehit Murat sokağında istim

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

- - - ---------·---- -- - - - -- -

Beyılazarı BelediyeBaşlianlığından 
Belediyemiz için açık eksiltme ile asfaltlı <selik su bo

rusu satın alınacaktır. 
4252 lira bedeli keşfi olan 1436 metre çelik boru ve te

ferruatı 22/5/ 935 gününden itibaren tatil günleri hariç 15 
gün müddetle eksiltmeye konmuştur. İhale günü 8-6-935 
cumartesi günü saat 10 belediye dairesinde yapılacağından 
taliplerden fazla malmuat almak istiyenlerin esas şartna· 
mesini istemeleri ilan olunur. 1-?081 
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Öl~DÜRÜR! 

Karıncalan Ö l D Ü R ÜN ÜZ. 
Her hangi (haşarat öldürijcü bir maytJ 
ile karıncaları öldürmeyi tecrübe et
tlnlzml ? Eğer tecrübe ~ttlniz ise bit· 
tabi tesirslzll!1"1nl de gördünüz. Karın. 
calar sizin bu tecrübenizle adeta alay 
ederek mutbağınızı ıstılA ve vemek. 
ıerinlzl bulaştırmağa devam ederler. 
Bunun önünU atmak için münnastrel\ 
ve muslrren FLiT isteyiniz. FL•T; 
hakikaten ve ebediyen öldürür. U:ıke 
yapmaz, taze ve latif kokuJudut. Siyah 
kuşaklı ve asker resimli san teneke• 
iare dikkat ediniz. Fiatlar tenzllBJlı. 

Umumi Deposu : 1. CRESPIN, lst. Galalı, Voyvoda Han ı 

G m :ı: :tj~T+xıxıxıxıTıxıTıTfTLTıjl;,T.4.TLxıTıtıxLT.litJ 
•• •• 

BUYUK 
Tayyare Piy·angosu 

Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
1 inci keşide 11 HAZİRAN 935 tedir 

I
.,.,,..,,.,~,.,"',.,"'-.."'..., ... ..,"'...,'"" ,...1.,, ... .., ... ,.,~~ı~ Büyük ikramiye 30 000 liradır 

\okara H.-!t•di\c Reiıdiği ~~ 1 9 • 
ti"' ı ~ Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

an an 1 "20.000,, liralık bir mükafat vardır ... 

Ur. t.E'.h'in 

Nasır İaacı 
İLAN 

1 - İtfaiye meydanında 

.. 

belediyeye .ai: buz fabrikası Sinob C Müddei Umumiligın-.;· den. 
15.6.935 tanhınden 14.6.936 • 

En eski nasırları bile pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan
zuk eczanesi, her eczanede bu
lunur, Ciddi ve müessir bir na
sır ilacıdır. 

Kanzuk öksürük şurubu: Öksürüğü 
kati şekilde durdurur. 

Sa tıhk ev ve arsa 
Y e.nişehirde Mimar Ke· 

mal mektebi civarında 8 o

dalı bir ev ile paşalar tepe
sinde bir arsa satılıktır. 2291 
telefona müracaat. 1-2124 

Ankara İkinci Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: 

Maraş eski ziraat bankası 

memurlarından ölü Sabit kızı 

Melahata: 
Ankarada mukim T~gar o

ğulları vekili avukat Hüsnünün 
mahkemeye ikame ettiği Ankara 
Atpazarında Çengel hanı deıı· 

mekle maruf hanın şüyuunun 

izalesi; taksimi kabil olıııazsa sa• 
tılmasma mütedair davada: ge-
lip bir defide bulunmanıza dair 
28. 4. 935 saat 14 günlemeçU da· 
vetiyede mübaşirin vermiş oldu· 
ğu meşrubattan adres.lnizin ma· 
Hlın olmadığı anlaşılmakla tA· 

lep ve usulün 141 inci maddeıi-
ne tevfikan yapılacak yeni teb
ligatın ilanen icrasına karar ve- ~ 
rilmiştir. 

Muhakeme 25. 6. 935 saat 9,5 a 
muallaktır. Gelip bir defide bu
lunmanız veya bir vekil gönder
meniz aksi halde gıyalb kararı 

verileceği lüzumu ilan yolu tle 
bildirilir 1 - 2159 

tarihine kadar kapalı azrfla 
artırmaya çıkarılmış ise de 
istekli çıkmadığından bir 
ay zarfında pazarlıkla kira· 
ya verilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

2 - Muhammen (1) se
nelik kira bedeli (6301) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 
( 472,58) liradır. 

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

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

Ankara 3 üncü Sulh Hu. 
kuk Hakimliğinden: 

Zirin Bucuk köyünden kip· 
ritçi oğlu Dede Mehmed vefat 
eylemiş ve mahkemece terekesi· 
ne vaziyet edilmiş olduğundan 

kefaleti hasebile alacaklı olan· 
lar da dahil olduğu halde bil
cümle alacaklı ve borçluların ve
saiki resmiyeleriyle beraber bir 
ay zarfında üçüncü sulh hukuk 
mahkemesine müracaatları ve a
lacaklarını v.aktile kaydettirme
ycnlcrin mirasçıya ne şahsen ve 

ne de terekeye _izafeten .takib 
edemiyecekleri ve ibraz edeceık
lcri vesaik için makbuz istiyebi· 
tecekleri lüzumu ilan olunur. 

1 - 2177 

Kelepir eşya 
~ Balıkpazarmda Işık- ~ 

lar caddesinde köşe ha- ~ 
şmdaki mobilya mağa- ~~ 
zanu tahliye etmek sure- ~ 
tiel bırakacağımdan mev· ~~ 
_:ıt eşyayı ucuz fiatla 
satmakta olduğumu ilan ~ 

ederim. 1 - 2182 ~ 
•,., ,., .,• 'M./ · 

Sinob umumi hapisanesindeki mahkfun ve mevkuflara 
1. 6. 935 gününden 1. 6. 936 gününe kadar bir yıl içinde 
verilecek ekmek 20. 5. 935 gününden itibaren 20 giln müd
detle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılnuştır. 

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

2 - Ekmekler hapisane müdüriyetinin göstereceği lil· 
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 kuruşluk teminatı muvakkate verecek
lerdir. 

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

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

6 - Mektub1arm beşinci maddetle 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 ekmek ve
ya unların tahlil ücreti ve sair bilcümle masarifat müte
ahhide aittir. 

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

1 - 2121 

İstatistik Umum Mü.dürlüğü 

Eksiltme l( omisyonundan: 
Umumi nüfus sayımında kullanılmak üzere her biri 

başka başka ebat ve evsafta bastırılacak olan 10 parça cet
vel ve koçanlı evrak pazarhkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
950 lira baskr bedeli tahmin olunmuş olan bu cetvel ve ev
raka ait kağıt daireden verilecektir. Nümuneler daireden 
görülür. Ve şartname parasız olarak komisyon katipliğin
den istenebilir. Basılacak olan evrak ve cetveller İstan -
bul'da dairenin göstereceği yere teslim olunacaktır. Ek -
siltme 1935 haziranının 5 inci çarşamba günü daireye top
lanacak olan komisyonda 14,5 da açılac:ıktır. htekliler 
o/o 7,5 muvakkat teminat vesikalariyle müracaat etr.-ıın' 0~; 



lnıar Müdürlüğünden: ı 
Kimden istimlak Muhammen bedel 

edildiği Mahallesi Sokağı Ada panel lira ku. 
Bay Ali Rıza Yeğen bey Bahriye 192 2 150 00 

,, Ali Yenice Namugib 211 4 150 00 
" Bürhanettin Yeğen bey Bahriye 197 11 10 00 

Yukarda kaydı çıkanlan hanelerin enkaz1an 6. Hazi. 
ran. 935 peııembe günü uat on bqde bilmilayede aatı
lacağmdan taliplerin İmar Müdürlüğündeki komisyona 
miiracaatlan. ( 1186) 1-2090 

••111-•11111111 ____ _ 

1 Sablık arsalar § -= = == = 55 Yenişehirde, Havuzbaıında, Milli Müdafaa cad- § 
~ desi üzerinde ev ve apartman yapılabilecek büyük, § 
1 küçük arsalar satılıktır. Talip olanlann (2395') nu • i§ 
E maraya telefon etmeleri rica olunur. 5 
iiİIHllllUllDlllllllllUIDllllllllllDDllllllllllllHUmllHllUllllllRDIRll-

Ankara Viliyeti 
Defterdar Jı~ndan: 

Divam M1ıhasebattan: 
Divam amhaıebatta mfinhal murakib muavilllikleri 

için imtihan yapılacaktır. Şartlar aşağıda yazılıdır. 
l - Mülkiye hukuk mekteblcriyle bunlara muadil ma

li ve ticari yiibek ihtıaaa mekteblerinden mezun olan· 
lardaıı miiracaat edecekleria adedi miiDbal adedinden 
aPiı oldaia takdirde banlarm imtıibaıı edilmeksizin ahn
malmnda daire muhtardır. :imtihana tibi tutuldukları 
takdirde tablil dereceleri tercihe aebeb tqkil eder. 

2 - Taliblerin akerlilderinl: bidmıif ohnalan prttır. 
3 - imtihanda muvaffak olanlarm tayinlerinden evu dlı 

ire tarafmdan heyeti llhbiyece muayeneleri icra ettirile
rek memmin kanununda aranılan sdıhl vuiyetleri hais 
olmachldan anJaplanlar tayin edilmiyeceklerdir. 

4 - Muth memmi1ette bulmunamış veya henüz nam
zedlilderi kati memuriyete tahvil •dilmemiş bulunanlar 
namsecl olarak aJmacakJardır. 

S - imtihan divanı mabuehlltı altkadar eden malf 
mevzu ve kanunlardan yan ile Ankarada yapılacaktır. 

ANKARA.da 
bulunanlara müjde 

ORMAN çlFTUGINDE: 
Karadeniz pilijı 

M2rmara parkı 
Çiftlik parkı ve lokantası 

Bira parkı 
açılııu§tır. 

Her gün öğle •e alırpm ı:enp mlaik •ardır. 
V E 

Her ıUn geceleri AnJrar-a ller t.t.,--•~ 
dan Çiftliğe trenleri iflemekted. 1--21& 

Maliye ekiletindm: 
ismi tşi Vergisi İhbarname Senesi 

6 - İsteklilerin 19.6.935 tarihi akşamına kadar anu
halle divanı mubueı.t başkitibliğine müracaat etmeleri 
ve nüfus tukeresi, askerlik terbii vesikası ve mekteb 
diploması ve memuriyette buhmm111 olanJarm da memu
riyetlerine dair veaikalamtın asıl veya muaaddak suretle
ri gı"bi vesikaları da ar.zuhalleri ile birlikte divana verme
leri lizvnchr. 

1) Eksiltmeye kcmulan it (Ankarada Ymifehir dnJet 
~ İnhiurlar Umam MBdlirliifi w•IR, W.a 

Lira K. No. 
Halıcı Halil O. Salim müteahhid \60 39 10/57 ~31 
Abdullah Avni Şevrole 573 06 10/Sl ,, 
llesçizade Ali Kamil elbiseci 63 80 10/58 ,. 
A. Cevdet dişçi 218 82 10/64 ,, 
Ramiz Elhamra bar 100 80 10/60 ,, 
llehmed Hilıni Taban helva fabrikası 144 00 10/29 ,, 
Antanya edrer hah ve kurçü 88 20 10/54 .. 
Osman oğlu Ali Omıan kahveci 16 80 10/50 ,, 

İmtiJmı 20. 6. 935 perfCIDbe günü saat dokuda Anka· 
rada diftm muhasebat binasında yapdacaktJr. (1208) 

1 - 2143 

günahı 
Mima Lay - Clark Cable 

ınpatı her ttirlü teaiatı beraber) 
Bina ve tesisatın kefil bedeli (47A24 lin 51 lnırUflW.) 
2) Bu işe ait şartnameler ve evrak pnlardır. 
A) Eksiltme pıtnameai 
B) Mukavele propi 
C) Nafıa itleri pniti mamni1eei 
B) Husmt prtmme 
F) Keşif cetveli, lilailei fiat cetveli 
G) il adet plan 

Ramdi Ccvadcset müteehhid 688 83 10/66 ,, 
Osmon oğlu Ali Osman kahveci 24 90 10/49 " P. T. T. BinaJar ve levazım 
Tevfik Şevket <ligi 202 57 10/65 ,, 

H) Fenni şartname 
İıtiyenler bu prtnameleri ve evrüı 23 lira M kunt 

bedel mukabilinde llaliye Veklleti miDt emllk müdürlüYazıcı oğlu Mahmud komisyoncu 172 80 10/62 • mÜt/ıİr/ÜiÜnden: 
llakasdar Ali R. a billOriye 37 ı 1 4/66 • 

ğünden alabilirler. 

İlyas Remzi Elhamra bar 180 10/31 ., 
Ahmed Nazmi Merku kahvesi 109 20 ~ • 
Mahir Şemseddin müteahhid 868 31 10/63 ,, 
Abdürrahim qçı 67 08 10/61 ,, 
Mehmed İzmir oteli t32 00 10/&8 ,, 
Ali Faik Kahveci &3 75 19/ 8 932 
Danilof müteahhid t06 42 19/63 931 
Cevad ve Tevhid müteabhid 29 32 17 /80 ,, 
Emannül ve şeriki Foto ~ 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 8"Mt diHI 458 .. !I. • 
Abdül oğlu Kerim mahallebici 4 55 10 53 ,, 

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

Nafıa Bakanlığı 
Beşinci Daire Su lfleri 

Müdürlüğünden: 
Keşif bedeli 2785 lira 89 lnmll olan Karakosun köyü

ne getirilecek su 28. 5. 935 tan1ıinden itibaren ıs gün 
müddetle v~ pazarlık auretile verilecektir. 

1 - Talib olanlar ticaret odaamda kayıdb olduğuna 
ve bu gibi işleri yapbğma dair vesika ibraz etmek. 

~ - 9 7,5 teminat akçesi olan 209 liranın vilayet vez
neaıne yatınldığma dair makbuz g&termek. 

3 - İhale baziranm on birinci çarıamba günü saat ıs 
te Nafıa Bakanlıfı beşinci daire ıu işleri mtidüriyetinde 
yapılacaktır. 

4 - E~akı ke~.fiye ve projeyi gönnek için her gün 
mezkQr daıreye muracaat edilmesi ilan olunur. (1215) 

1 - 2146 

Şehir Bahçesinde 
Türk. musikisinde yeni bir üslQb yaratan üstad 

B~y .Muhlıs Sabahaddin konseri baş okuyucu Bayan 
~ıkrıye ve Lemanm birlikte perşembe, cuma günle
rı akşamı yalnız iki konser verecektir. ı - 2166 

Adliye Vekiletinden: 
?SS ~e.nesi haziranından itibaren intişar edecek adliye 

cendesının en az alb en çok on formadan ibaret olmak ize. 
re her ay çıkacak 1750 nüsbanm bastırılması açık eksiltme 
uaul~le eksiltmeye konmQftar. Tahmin bedeli 3.000 liradır. 
~ksıltme 3.~1935 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Ad
lıye vekileti levazım müdüriyeti odasında toplanan eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. Umumi ve hususi şartna
~e ve.kilet levazım müdüriyetindedir. Eksiltmeye gelecek 
ısteklıler fula maUimat almalan için her g6n bu daireye 
gelerek şartnameleri parasız ima mukabilinde alabilirler. 
Eksiltm~ye girecek isteklilerin eksiltme günü saat 16 dan 
evel temınab muvakkate olan 225 lirayı nakten veya hükü
metçe nakit makanuaa kaim olan kıymetli evrakı Ankara 
•aJsandığma verenk m•kbnclanm komisyona ib-
raz etmeleri lüzumu ilin oJanur. (1110) 1-1949 

1) Şehirler arası telefon muhaveresi için satın alınma· 3> Eksiltme 
12 

• buinm • 935 mibiwlt ~ P nü saat 15 te Mali- Vekileti - 14
L -:LIA.IA.Trta-.aa - • 

sına ve tesis ettin1mesine lüzam görillen 4 tane ı.. ... ., ku- ,,_ llAl"llll& ---.- ,,_ ~ ptlacaktır. 
ranportör cı"huı ile 5 tane muhtelif tipte mil§eddide, 7 ta- 4) Bkailtme bpeb arf mliyle ppilacaktlr. 
ne filtre, bir tane şehirler arası masası, 9 takım muhtelü 5) Eksiltmeye P-.bilmek için isteJrUnin 22822 Ura 98 
volt ve amper saatHk akkü bataryası ile 2 talmn elektro- kunq muvakkat teminat veımeal bimdan hafka qağldakf 
jen grupu fennt prtlan dahilinde kapali zarf usulü ile veailıalan haiz olup g61temıeaf Ji•ı-'ır. 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye en u bir parçada (300000) llrahk birinci 

2) Cihazlarm heyeti umumiyesi ile teferrüatmın ve nevi idare binası yapım§ oldufmıa dair Nafıa Veklletin • 
tesisiyesinin muhammen bedeli 140.000 liradır. Eksiltme- den vesika alanlar girebilirler. 
~i 12 ~i.ran 193 .. 5 ta~ihinde saat on dörtte yapılacağından 6) Teklif mektuplan yukarda ikinci maddede JUılı a-
ısteklılenn fennı ve ıdart ~nameyi almak için her gün atten bir saat evveline kadar Maliye Vek&leti mDH emMIC 
ve bu baptaki tekliflerini vermek için de mezklir tarihe müdürlüğünde kurulan eksiltme komisyonu rcialiiino 

tla .lll8kbuz m~ " jle • 
nsrya ~ _... wtt ı+~ ~ · • ~ an.,.e11çMdi 7*6•.•_.•aeı~~'t,~: 
!!~ı:.: binasında ..tın akrla k-omiıyonuna mil- relmit olmur ve cbt ...ım mll* .._ ne l;rlce U,.tlloo 

3) Eksiltmeye i~tirak edecek olanların (82SO) lir-.ı-- IDlf bulunman Unmdır. P08111da ol*'8 pci•••ler b • 
..,, ilU&&6 bul edilmez. (1172) 1-aat 

ibaret muvakkat teminat akçelerini idare vemesine teslim §fmılllllff-1 
ettiklerine dair makbu veya kanunen muteber bir banka 1 Her tirltl itlere elYerftli. Jibcık evsaflı 
teminat mektuba ile 2490 No. lu kanuaun 2 ve 3 Uncü mad- il G 
delerinde zikrolunan vesaiki tarifatl kanuni.Ye dairesinde 15 Jlefbur arvens .. ,... .. Baskiilleri 
zarflayıp ve mühtirliyerek muayyen olan saatten evci ko- !5 Otomadll siya mllhell O A R v B • ı b•M'led 
misyon riyasetine verilmesi lizmıdır. 1 ll'Gtelmrlk dnkw' ve ya7h ..ık 'll'rr 

4) Şartnameler bedelsiz olarak verilir. (944) 1 Her nevi 1 1) T B A R a llllldlDld 
_________________ ı-_ı64_3__ Araba hlılldtDerf, IDZBABA " İIATVAK llllllllltrl 

ı........,._.._. .......... , .,.......,. 
.,.. ....... ~,-. uwl ftWll: A. c-ıı T1ılllt. .... ..,,.. 

15 ilan J-IMI 

.&W Ld 
çlJ4' 

nt.IMll• ııH - . 
EmJik ve Eytam Bankasından 

Ankara Yeniphirde Şehid Nuri sokağında Bay He
rant ve kansı Bayan Neomi'nin mah olup bankamın ipo
tekli apartıman Ankara icra dairui marifetiyle açık art
tmna ile satılığa çıkanlmı§tır. 

Billa 105 metle mm...,.ı arsa merille bodrum. R"'rin 
ve birinci katlardan ibaret beton kirgir olarak yapbmf
tlr. Aynca 110 metre murabbaı a.hçeai -vardır. Bodnlm 
btında 3 oda bir koridor bir heli, semin katında 1 met• 
hal, flç oda, bir koridor, bir matfak, bir heli. bir banyo, bir 
taraça ve bir balkon biriaci katta dört 00., bir koridor, bir 
mutfak, bir heli, bir banyo ve bir tarau. ve bir balkon 
vardır. İcra dairesince biçilen değeri (10.670) liradır. Ar
tırmasında başka alıcı çıkmazsa değerinin yüzde Yetmİf 
beşi üzerinden kati ihalesi yapılacaktır: Ahcı istene O.. 
le bedelinin yansını bankamız kendisine on seneye kadar 
miıddetle ve yüzde dokuz buçuk faizle ikraz edebilir. Art
tırma Ankara icra dairesi gayri menkul mallar satış me
murluğunda g buiran 1935 pazar giirıii saat 14 • 16 ara-
1mda yapdacakbr. Fam mlil.,_t ıltnalr için -1Nlittmrml 
müracaat (1189) ı - 2180 

Ziraat Bankası 

Ankara 
Rıs&zv1 

Lira K. 
1800 00 

600 00 
550 00 46 Fatma Zehra binbqı llllltewffa Ya-

kub sevcesi 
(Hitamı 11dedea itibaren fi> 5 f+e tibi e.lmdupo. 

dan faizi aynca heub edilerek itl>u lıMüJmal balParma 
zammolunacaktır.) 

Takviyel ziraat tab.ı.atm4an ~ aJcJıklan ,_.... 
n videsi geldiği halde vermemiş olai edlan yaka-da ~ 
zıh borçluların (muktazi tebligatm Wıll için) ati ve ti-
cad yuvalan aramlaralı: bulun~aldııjaııdaıı tıılıaill 
emval kanunu ahklmma göremm (maa faiz ve 
masraf) GD ıün zarfmda ödemelermi teblii yerine kailll 
olmak nezre uan olunur. ı - 2111 

Anafaular caddlli ZeacirJieilwi ....... 
tor llilamecldin apmb•._ Kerim~Brtaç telefan 20S7 

Komil)'an, miilk Mm, utma ...-tim-.. WtG
bldudaD it kovaı.m.. r rlrine ,.a yaeh·• ve 
her dilden çevirme itleri bUtomnzca Pna' " tel el
den bapnlır. 

Not: Satıhk miiUdi o1aalarla çevume ve,_ ille
ri iltiyaılerin büromuza bat vunbU'ı. Telefoa 203 

ı-zıas 



Selıir Bahçesiııde 
' l haziran 1935 akşamından itibaren Türkiyenin 

en yüksek okuyucusu deniz kızı Eftalya ile değerli 
sanatkarlardan Kemani Sadi ve arkadaşı az bir za
man için şehir bahçesinde yeni eserlerini sayın hal-
kımıza okuyacaklardır. 1 - 2167 

11111 .. 1ll!Uımı•Rliı ınııımııl!llllllH!Dll.mnıınıınnııımııımuıııııoonııııııımııı111IU ıııııı H 

Anl\:ara Vilayeti 
Defterdarlığından: 

ismi işi 

Foks sirketi Müteahhıt 
1 lhami komisyoncu 
İlhami komisyoncu 

İsmail oğlu İçkili lokanta 
Sabri 

Verl',İsi 
L. K. 

49020 00 
180 00 
193 20 
772 71 

ihbarname senesi 
No. 

6/ 87 
6/ 59 
6 85 
6 184 

931 
931 
932 
931 

Milli süt şırketi sütcülük 11 67 6 81 931 
Riza Nadir yağcı, peynirci 70 00 6 80 932 
Riza Nadir yağcı, peynirci 11 66 6/ 79 931 
Hasım sebzeci ve balıkçı 325 50 6 78 931 
Behçet müteahhit 487 54 6 88 931 

Adı ve işi yukarda yazılı kaz~nç müke.llef}erinin ~an~ .. 
larma Kızılbey şubesince tarhedılen vergılerı kendılen· 
nin ticari ve zati yuvaları bulunamadığından tebliğ edile
memiştir. Tebliğ yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. (1223) 1-2157 

Aııkara ''ilayeti Defterdarlığıııdan: 
İsmi İşi Vergisi 

Saraç İs- Müteahhit 452,83 
mail Hakkı 
vekili İsmail Nuri 

thbarname 
No. 

16 55 

Senesi 

931 

Adı ve işi yukarda yazılı kazanç vergLSı mükellefinin 
namına Yeğenbey şubesince 931 senesi için tarhedilen 
vergi kendisinin ticari ve zati yuvası aranmış ise de bulu
namadığından tebliğ edilememiştir. Tebliğ yerine kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (1227) 1-2153 

AııJ\:ara Vilayeti Def terdarlığıııdaıı: 
İsmi İşi Vergisi İhbarname Senesi 

Mahmut doktor 97,32 No. 
Ziya 5/ 78 931 
Adı ve işi yukarda yazılı mükellefe Kızıl bey şubesince 

931 senesi için tarhedilen kazanç vergisi kendisinin ticari 
ve zati yuvası aranarak bulunamadığından tebliğ edilme
miştir tebliğ yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu-
nur. (1224) 1-2156 

İLAN 
Piyade ve atış okulu için 

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

Hc,·lt't l>t•mir) ofları ve 
Limanları Satmalma 
Komi-.~·onu 11anları 

İLAN 
Muhammen bedeli· 8400 

lira olan 300 ton Fondri ko
ku 9. 6. 1935 pazar günü sa
at 15,30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankarada idare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenle· 
cin 630 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları keza kanunun 
4üncü maddesi mucibince 
işe girmeğe kanuni manile
ri htilunmadığına dair be • 
yanname ve tekliflerini ay • 
ru gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 
parasız olarak Ankarada 
Malzeme dairesinden ve 
Haydarpaaşda tesellüm ve 
sevk müdürlüğünden alına-
bilir. (1175) 1-2083 

ı\1iUi .\Ji;4Jafa11 \'ekal•·ti 
Sntrnalma Kornİ~Jonu 

1'J:inları 

İLAN 
198 adet karisöri yaptı

rılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuf tur. T ah
min edilen bedeli (54450) 
liradır. Şartname ve resim 
bedelli olarak Hr. O. Ş. iV. 
ten alınacaktır. ihalesi 12 
haziran ~35 çarşamba gü -
nü saat on birde komisyo
numuzda yapılacaktır. Mu
vakkat teminatı (3972) lira 
50 kuruştur. Eksiltmeye gi· 
recekler 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 üncü madde· 
leriyle şartnamede istenen 
belgeleri teminat ve teklif
leriyle birlikte en geç olarak 
ihale günü saat ona kadar 
komisyon reisliğine ·rermiı 
bulunacaklardır. ( 117) 

1 - 2111 

1LAN 

1 - Diyarbekirde efrat 
pavyonunun döşemesi üzeri
ne karo simen kaplaması ile 
kömürlük, camekanlı bölme 
ile su kulesi üzerine paro
toner açık eksiltme ile yap
tırılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel: 
2150 lira 38 kuruştur. 

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

1-2123 

ULUS 

2 ve 20 komprı mcl ık amba laıl.ırd ı 

bulunur Amba laı • C ~·ompr me· lf.1!1J~1911.. 

ler ın lizcrınde ha ı\lığın ı ı ·I< ellül 

eden ffi mark cı \ nı ıuay ın z 

((aracal tC}1 1-larası~Aüdiirlüğündeıı: 
Hara ihtiyacı için aleni eksiltme usuliyle alınacak on 

bir kalem erzakm 22. mayıs. 935 çarşamba günü saat on 
beşte yapılan eksiltmesinde teklif edilen fiatlar layıkı had 
görülmediğ·inden eksiltmenin 3 haziran 935 tarihine mü
sadif pazartesi günii saat on beşe uzatılrlığc ilan olunur. 
(2928 11239) 1 - 2173 

<\rakın a Lc,·aznn Amfrli~i 
Satrnalma Komi yonu 

ilanları 

1 LAN 
İstanbul kumandanlığına 

bağlı Anadolu ve Rumeli ci
hetindeki birliklerin senelik 
ekmek erazk ve yem nakli
yatı olan 8578 tondan iba
ret nakliyatı 15 haziran 935 
cumartesi günü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuş tahmin edilen bedel 
20963 lira 70 kuruş olup ilk 
teminatı 1573 liradır. Şart

namesi Fmdıkhdaki satın 
alma komisyonundan alına
bilir eksiltmeye girecekıe: 
rin vakti muayyeninden bir 
saat eveline kadar teklif 
mektuplarım Fındıklı İstan
bul kumandanlığı satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(1181) 1--2087 

İLAN 
1 -- Kırklarelinde 480 ton 

unun kapalı zarfla ihalesi 
11-6-935 sah günü telgrafha
ne ayan saat onbcşte yapı
lacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
62400 lira ilk teminatı 4680 
liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklare
li satın alma komisyonunda 
her gün görülebilecektir. 

4 - Eksiltmeye girmek 
istiyenlerin teklif mektupla
n ihale günü saat 14 de ka
dar Kırklareli satın alma 
komisyon reisine vermeleri 
ve saat on beşte komisyonda 
bulunmaları. (1201) 1-2106 

iLAN 

lLAN ŞARTLARI 
Beher Beher ~~ 

Sayıfa Santimi Saytfa Santimi~~ 
~ 

2 
4 
6 
8 

300 
150 
80 
25 

3 
5 
7 

kuruıtur. 

200 
100 
40 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçt• 

17 Lira 30 
9 • 16 
5 9 

Doktor 

Ali l\laı·uf Uııveı· 
DERİ, FİRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

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

lmtiyaı sahibi ve B.ışmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı İileri MildilrU Naauhl 
BAYDAR 

Çankırı clddesi .cfrurnda J 
Uluı Bınmıvimf• basılmrı· 

tı.r. 

31 MAYIS 1935 CUMA 

Milli Reasürans 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İDARE MECLtS1NDENı 

Milli Reasıirans Türk Anonim Şirketi fovkcllade hissedarııu 

umumi heyeti 18 Huiran 1935 tarihine rastlayan salı günü ıı.aat 

on beşte Şirketin idare rnerıkezi olan Ankarada Türkiye İş Banka
st umumi müdilrlUğü binasında toplanacaktır. Şirket esas mukave
lenamesi mucibince umumi heyete iştirak edecek olan hisseda~lamı 

hamil bulundukları hisse senedlerini veya bunu müsbit vesaiki iç
timadan bir hafta evvel Ankarada Türıkiye 1ş Bankasına, lstanıbul
da Türkiye hanında şirkı:t muamelat merkezine tevdi ederek muka· 
bilinde duhuliye kartları almaları lazımdır. lçtimaa esas mukave· 
lenamenin 53 üncü maddesine tevfikan bir hisseai olan hissedarlar 
da iştira'k edebilirler. Hissedarların mua}•yen gün ve saatte Ankara· 
da bulunmaları ilan olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ 

Şirket esas mukavelenamesinin 32. 33 Uncu maddelerinin asaiırlt 
yazılı ~kilde değiştirilme i ı 

ESKİ METİN 

Madde 32. - Umur ve muame

lat ~irketin tedvir ve idare i !bir 

müdür ile şirlcetin nezdinde mti· 

şaviri mali vazifesini ifa ede· 

cek olan İş Bankasının bir mu

rahhası ve bir fen müşavirinden 

müteşekkil bir heyeti miıdirana 

tefviz olunmuştur. Müdür ile 

fen müşaviri hissedaran heyeti 

umumi.yesince nasb ve tayin o

lunur. Bun lara tesvıye olunacak 

ücuratın şeraiti Meclisi İdarece 

tayin edilecektir. Fen müşaviri 

ile mali mtişavir Meclisi İdare 

azası olabilirler. Müdür ile fen 

müşavirinin müddctıi memuriye

ti Uç sene olup heyeti umumiye 

kararile yeniden intihapları ca

izdir. Heyeti mUdiran bir veya 

müteaddit mesail hakkında mU· 

nasip goreceği bir veya bir kaç 

zata ve ·aleti mahsusa verebilir. 

Heyeti mildiran alelumum me

murini ve acentelere na b ve azl 

ve maaş ve yevmiye ve ücret ve 

ikramiyelerini tayin ve bunların 

nasb ve azl şeraitini tesbit ey· 

ler. He.yeti mUdiran şu"ue tesis 

olunmastnr Meclisi idareye tek

lif eder. Heyeti mUdiran Mecli

si İdarenin her içtimaında umu

ru şirketin hal ve vaziyeti hak

kında bir rapor ita eder. Heye· 

ti mUdiram teşkil eden ı:atlar 

Mecli:s.i İdare azasından değilse

ler istişari rey ile Meclisi ida

re içtJmalarına iştirak edebilir
ler. 

Madde 33. - Şirket namına 

tanzim edilecek bilumum evra

~ın muteber olması ve şiı1ketl 

ilzam edebilmesi için şirketin 

isminin ilavesi suretile Meclisi 

İdare azasından biri ile Heyeti 

Müdirandan biri veyahut heyet( 

müdirandan iki aza tarafından 

veya heyeti mlidirandan bir aza 

ile heyeti mezk ' ce imzaya sa

lihiyet verilmiş olan zevattan 

birisi tarafından .imza edilmit 

olma.aı şarttır. Mekltip ve mu

haberat yalnız heyeti müdiran· 

dan birisinin imu:.ınr veya bu 

husuoda imzaya selahiyettar 

kimselerden birinin imzasını ha

vi olabilir. Bu imzalar Sicilli Ti

carete tescil ve alelusul ilan e· 

dilecektir 

YENİ METİN 

Madde 32. - Umur ve mua
melat şirketin tedvir ve ldareai 
bir Müdür ile ş.iricetin nezdin· 
de mü~aviri maU vazifesıni ifa 
edecek olan İfbankasrnın bir 
mürahhası ve bir fen müşavirin 
den müteşekkil bir Heyeti mildi 
rana tefviz; olunmuştur. Müdilr
ler Heyeti icabına göre Müdür 
Muavini ve :tkinci MUdüderi t. 
yin ve bunları istlşaıi rey ile 
Müdürler Heyetine ithal ede
bilir. Müdür ile fen müşaviri 

hissedaran Heyeti Umumiyesin
ce nasb ve tayin olunur. Bunla· 
ra tesviye olunacak Ucuratm ICI· 
raiti Meclisi İdarece tayin edi
lecektir. Fen müşaviri ilo mali 
müşavir Meclisi İdare aza ı ola
bilirler. Müdür ile fen müp.viri 
nin müddeti memuriyeti Uç sen, 
olup Heyeti umumiye kararil• 
yeniden intihapları caizdir. He
yeti MUdiran bir VCfa mütcad· 
dit mcsail hakkında münasip i(S.. 
receği bir veya bir kaç ı:ata ve
kdleti mahsusa verebilir. Heye· 
ti müdiran alelumum memurini 
ve acentelere nasb ve ad ve ma· 
aş ve yevmiye ve ücret ve ikra· 
miyelerini tayin ve bunların 

nasb ve azl §Craitini teabit ey
ler. Heyeti mtidiran tubc tesi• 
olunmasını Meclisi İdareye tek· 
lif eder. Heyeti mUdlran Mecli
si İdarenin her içtimamda umu· 
ru şirketin hal ve vaziyeti hak
kında bir rapor ita eder. Heyeti 
mildiram te~kil eden zatlar Meo 
lisi İdare azaıından değilseler 
istişart rey ile Meclisi İdare iç
timalarına iştirak edebillr1er. 

Madde 33. - Şirıket namına 

tanzim edilecek: bilumum evra· 
kın muteber olmaı;r ve şirketi 

ilzam edebilmesi i9in tirketi.n 
isminin ilavesi suretile Meclisi 
İdare azasından birl ile mUdürlet 
heyeti azasından veya Müdtiri· 
yet Heyetine itıhal edilenlerden 
bin ve yahut Müdüriyet Heyeti 
ile bu Heyete ithal edilenlerden 
ikisi tarafından veya Mecliai 1-
dare azasından veyahut Müdür
ler Heyeti veya bu Heyete ltlıal 
edilenlerden biri ile MUdürter 
Heyetinin teklifi ve Meclisi t. 
darenin k.abulile kendilerine im-
78 ıelahiyeti verilın\' olan ıa
vattan birisi tarafından mtiıte· 

reken imı:a edilmi! olmast §Art
tır. 

Şirketi ilzam etmeyen diğer 
bilumum muhaberat ve mektup
lıır yukarıda gösterilen zavattaa 
mada kendilerine imza selihiyo· 
ti vermiş olanlardan ikiai tara· 
fından imza edilebilir. Bu imza. 
lar sicilli Ticarete tescil ve ald 
usul iHin edilecektir. 

1 SİNEMALAR 

Çatalca civarındaki bir· 
likler ihtiyacı olan 132.000 
kilo sığır eti kapalı zarf ile 
eksiltmeye konulmuştur. 1 
kilosunun fiatı 29 kuruştur. 
İhalesi 8 haziran 935 cu
martesi günü saat 15 te ko
mutanlık satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 2871 liradır. Şart· 
namesi 191 kuruş mukabili 
komutanlık satın alma ko
misyonunda alınabilir. Tek· 
lif mektublannın belli sa
atten en az bir saat evetine 
kadar komisyona vennele-

I :YENi 1 8 UGUN BU ür.ı..: ı: 

ri. (1144) 1 - 2014 

Madam Butterfly filminin unutulmaz 

iki aıık çifti 

SİLVİA SİDNEY - GARRY GRANT 

Franarzca sözU 

OTUZ GUN PRENSES .• filminde 

lki muazzam filim birden 

l-ÇELUSKlN 
Şimal kutbunun buzlu denizlerin

de 60 gün hakiki heyecanlı 
seyahat filmi 

2-DEVRIALEM 
Douglas Fairbanks 

Kirecinizi doğrudan doğruya yeni ~ütahya Pazarından alınız ki ucuzluktan istifade edersiııiz 
Seyyar satış memuru yoktur. Telefonı 3820 l 2 35 


