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23 .. NiSAN 1935 SALI 

So/ya, 22 ( A..A..) - Kıral Bo..U, ulu
m laltaben neı rettiği bildirijinde yakın bir 
selecekıe. yeni bir anasal kanun hmsırlana
caiını bildirmektedir. 

Her yerde 5 kunıt 

Gündelik Çocuk Haftası 
bugün başhyor 1 B. Celil Bayar'ın diyevi 

Yirmi üç nisan 

... r ~°.~ devlet, 1920 nisanının yir
hl uçunde, luıkara'nın sarp ve 

1 
.. ç~n ba~rında kurulmuttur. O ,.:n enben, Atatürk'ün yanında 

...: UZağında, yurd ülküsüne özve
••P h lk · · ri ' ~ ıçın çalııan her cumu-
..Jetç•,. on betinci 23 nisan bayra-
1_ nı, vıcdan ve gönül ferahlığı ile 
•utlayabilir. 

d .. 1920 den bugünkü Türkiye'ye 
::::-· bat dönmeksizin bakıla
d ... Dütman yalnız ate,boyunda 
ı:_ıı~ Ankara sırtlarına kadar, bü
d farda, yollarda, tehirler
~ kö~lerde idi. Sağde düt· 
d.. kim olduğunu değil, 
ı&fınanlıiın da ne olduiu-

1111 bilmiyorduk. Bütün topraklan:•z, son kantına kadar, adıma· 
• ın, boiuf:ılarak, geri alınacaktı 
.: 0 gün itlerimizden ancak birini 
.. til'lllif olacaktık: Bu topraklar 
u:~nde, son köye kadar, her teY 
~ nıden ve temelden yapılacaktı. 
sınanıı haznesinin asırlarca altı
~ boğduğu lstanbul'un bile naatl 

ab, yıkkın ve bakımsız olarak 
~rda kablmlf olduğunu dütünü· 
~z. On dokuzuncu un buharsız. 

trıninci un elektriksiz geçiren 
aclolu'ya, telınik kelimesi bile 

)eni deYletle beraber ıirecekti. 
• 23 niaancdar, bu saftfm, biribi· 
~den dolatık, çetin ve zorlu ıe
l:~leri.ndea hiç biri kartısmda ir
~~-• Ç~ bu geçidler~en 
,,.~hiri. lzgenlik ve eıemenlıie 
~ tiden tek :rohm üstünde 
dı. DaYaDUn -='ndelik imanlar ... . ... 

Falih Rı/kı AT AY 

ıibi çalıtarak dejil, destan kahra
manlan gibi döğüterek kazanabi-
lirdik. 

Bütün imkimızlıklar, 1920 An-
karasının sarp ve yalçın bağrı gi
bi, yumupmııtır. Ot vermeyen 
toprak, timdi her tarafta bir ba
har rüyasının çiçekleri ve kokula
rı içinden bize gülüyor. 

1935 23 nisanında Ankara'dan 
hangi yönelte uzaklqırsanız, de
miryollarımız üzerinde bir sürü 
bacalar tüttüğünü, yeni fabrika i• 
keletlerinin türk betonu ile kap· 
landığını göreceksiniz. Ne genc
leıimiz, ne de halkımız çaidat za 
naatm ince ve güç tekniğini bir 
gün bile yadırgamadılar. Ekon'>· 
mi ve tarım itlerimizin nasıl top· 
tan gelişmekte olduğunu her gün 
istatistiklerden öğreniyoruz: Bun· 
ları 1925 de bile peri masalı dene 
cek kadar hayal sayanlann ne ka· 
dar çok olduğunu biliriz. 

Bayındırlık ülküsü bütün mem
leketi bava gibi sarmııtır. 

Bu yıl kültür savaıımn can ds
man üstündeyiz. Onu da biz ba· 
prmalıyız. Şimdi, her itte olduğu 
gibi, ilk zorlukları çoğumsayanlar, 
1940 gazete ve kitablannı okur· 
ken, dil davaamın aldığı hız:-, -:e:
ne kendileri f&f&caldardır. Bır dılı. 
on on iki asrm yoaunluiu altında 
unutulup giden bynafma bvuş
turmak, ona az zamanda, kendi 
özlüğünü v~ erkinlifini vermek 
de, ancak, 23 ni .. nc:dar kafası ile 
dütUnülebilirdi. 

Denim, 5lr bakımdan, 6iiy31l 

AÇILMA TÖRENi BUGVN 
DOKUZ BUÇUKTA •• 

Bugün çocuk haftası baılıyor. 
Saat dokuz buçukta istasyona &'i
den caddenin 10nundaki alanda 
bütün okulalılar toplanacak, mı
zıka egemenlik (iıtiklil) ve ço
cuk martlarını çalacak ve okulalı
lar hep bir ağızdan bu martları 
söyliyeceklerdir. Ayrıca aöylevler 
de verilecektir. Bütün halk bu tö
rene çağrılıyor. 

Süel rütbelerin 
karşılıkları 

"ALI ASKERi ŞOKA,, NIN O
NA YLADI(;J KARŞILIKLAR 

Süel rütbelerin kartdıldarı "Ali Aa. 
keri Şura,, tarafından onaylannuıtır. E .. 
ki rütbelerle karıılık~an ıunlardır: 

(Sonu 4. CÜ .ayı/ada) 

itler Jeuri. bir balamdan, tam 
ue bütün ifler Jeuri demektir. 
Eskisini temeline kadar yıkan hız 
ve ate§, yenisini çabıına kadar ku
ran yarabcı bir enerji olarak kul
lanıldıiı zamandır ki uluslar yal
nız tarih değil, tali de deiittirmiı 
olurlar. 

ôzvermek - Y•lılı nel~tmek 

Ôzgenlik - Hürriyet 
Egemenlik - Halcimiyet 
Yötttt - l«ibmn 
T•rım - Zirut 

,, ~ .............. .: 
···UCW.wt.Y1 programının dörtte ü ·· h 1 ............. 11!1 S .. ÇU azır ~a.u..u.~, 
umer Bank teknik murakabeyi kurmuştur. 

S.. Bank " umer Genel Kurulunun 
dünkü toplantısında, toplanbda 
bulunan bazı saylavların arzu va 
temennilerine kartı Ekonomi Ba
kanı Bay Celil Bayar ıu diyevde 
bulunmuttur: 

''- Umum müdür veya idare 
meclisi reisi, rakkamlara aid olan 
~zunuzu ~tmin edici tözler IÖY· 
l~y-:C~klerdır •• Ben yalnız itin pren. 
sıpını, devletın umumi ıiyaaeti iti· 
bariyle değil, Sümer Banka veriJ .. 
mit vazifeler bakmamdan ana ha
zırım. Heyetiniz, bir k•unç mü
eueseai olan Sümer Bankın, umu· 
mi heyetidir. Bu sıfat haricinde 
vekiletimden sorulması arzu edi: 
!e~ ıua.lleri varsa arkadqlarma 
ıçın daıma fırsat var demektir. 

Arkadqımız Emin Sazak yer
li mallar pazarının satıılan~dan 
bahsettiler. B. Emin'in enditeleri-

Blıoaoml Bat.az B. Cel.ı Bayar 

nl töyle seziyorum: yerli maDN 
pazarı andetay sallf yapblı taJ. 

(Sonu 6 ıncı uyılada), 

Bulgaristanda yeni hükômet 

Yeni Başbakan Bay Toşef 19 Mayıs Prensiplerine 
Göre Hareket Edeceğini Söylüyor 

Sofya, 22 (A.A.) - B. Andre muof, 
Totef kabinesini fÖyle kurmut- Kültür bakam: General Raaef 
tur: Para itleri bakanı: Ulual baa 

Dıt bllk•nı: Kc;.. lY&DOf, ka bakam Riaekof, 
Jç Nbnr: Cenel Jmimiıy ...,_ n. ._ ... , TlliıiiJla .-ı..a 

kan yan (amaYini) ........ı Ata- (Son l lllOI _,,Jaila)_ 

Osmanlıcadan 1 ürkçeye Karşılıklar Kılavuzu N.30 
l - 0. türkçe kölelerden .eı.n w.lerin karfUlllG (T. Kö. ) beldeli ( alôıned) kuıunUftur. Bunların la.r biri lıalckında nraa U. 

,...ıannı 11aatıelsre tHJrecelü-
2 - l'enl lconan lcarıılılclann iyi ayırdedilmal için, ıereiine ıöre. fraıuıscalan yasılmlf. aynca örnelUr dll konulmıqıur. 
3 - Kölcü tiirlcçe olan /celimlJlerin bu •iinkü qlenndı .,. ~ullanılan ,ehilleri alın ll&lfhr: .4.ı. ak olan hak. ula ügüm olan 

len fekli ,,ibl. 

M 
'1. (bak: lb) = Su =.> (Fr.) Eau 

"1.i . 
~ ~ - Akarau = (Fr.) Eau courante 

rakit = Dursun au 

.... - - ile, L!I-[ ,, - -:--- = (Fr.) Avec 
Maa.,, ile baıhyan sözler biru awaiıdadır.] 

~İr = Köprüler 

"-..- = Baıka 
~elef, maatteeuüf = Yazdı ki, esefle 

rnek: 1 - Maatteessüf dediğinizi yapam•dım 

2 
Yazılı lıi dediğinizi yapamadım. 

- Maalesef söyliyeceğim lıi arzunu• yerine 
fetırııe . . 
11112 

y ~emı~tı~ -= Esefle söyliyeceğim lıi •rzu. 
erıne getırilememıştir. 

"-ai """ Yücelilder 

~ = Kıvançla, onur bilerek. öriacle 

~. - lıtemiFerek 
"-ı...etnnuai•e - Se • · ı - Ye 1"8, MY9 llÖY8 

~ """ 1 - Kültür, 2 - Bilimler 

1 
~ek: 1 - Maarif Vdileti • ICQltfJr Balıaa

'ıı. 

Mabeyn = Ara, aralık 
örnek: Jl•beyaimi.deki dostluğ• giJveaerelı = 
Ar•mı.daki dostluğ• gaveaerelı. 

Mabihiliftihar = Ovünek 
örnek: Atatürk, tfJrlı tuibinia mabibililtibuı· 
dır =-Atatürk, tarlı taribinia övüneğidir. 

MalMad = l - Tapacak (En ıenel anlamında) 
2 - Yaraclan(Halik anlamına) = (Fr.) Cr&teur 
3 - Tann (Allah anlamına) - (Fr.) Dieu 
4 - Opn (Kadiri mutlak anlamına) = (Fr.) 

Le Tout • puiasant 
S - idi (Rab anlamına) 
6 - Kuclay (Huda anlamına) 

7-Çalap 
Mabud = Allah (müslümanhk mabudu) = (Fr.) 

Allah 

Mabud = Yahuva (Yahudilik mabudu) = (Fr.) 

Jehova 

Mabud (esatir mabudu anlamına) = ilah 

= (Fr.) Dleu 
Ornek: M•rs, mitolojide barb ilahının adıdır = 
Mus, mitolojide b•rb t•arısıaın •dıdır. 

Mabude = Taarip - (Fr.) .Dffue 
örnek: Venilı, hiıllıı ilibesidir = Yeaüı, ıa-
sellilı taari~ıidir. 

MUucl (aanem) = Pat, iclol - (Fr.) Idole 

2 J' - Maarifin bir memlekette teralclıisi - BI· UIUhiyet = Tanrılık = (Fr.) Divinit~ 
P.t 'llılerin bir ülkede ileri gitmesi. llibi =:s Tanrısal = (Fr.) Divin 

'-1,,.. A7Jtlc - (Fr.) Appointement 

~J'•cletia _ .... Ö =- Artıflyle, çok çok, • den daha ,,.-
d 't"n_ k: lnedığini maaziyadetin verdi = ,,,,.._ 
'iıni çok çok verdi. 

.._..t ::::: ... _.__ .. s . 

........ ~-. öte, sonra = (Fr.) uat' 

'1ıl:.... .... - Anau ...... IODl'UI ... 
.-........ _ Geçit 

Örnek: llihi bir büıiin = Tanrısal bir güu/lik. 

Mülhid = Taaruız = (F.r.) AtW 

llhad = Tanrısaldı - (Fr.) Atheilm• 
Telib etmell = Tannsamak = (Fr.) D~ifier 

örnek: Edi /aaaa/ar abcu ve eıcarı telib • 
derlerdi - Eski Jnsaalar tqları ve alaparı wı-
rıarlardı. 

Telila • T .......... • (Jfr.) Apeell,_, 

Macera, sersibet\ = SdftD - (Fr.) Aventure 
Örnek: Maceralı bir hay•t geçirdi = Serüv•rıli 
bir b•y•t geçirdi. 

Maclame = Oldukça 
Örnek: Madamelhayat """ Hayatta oıuu«çı 

Mademki = De, ela 
~mek: Jfade~ böyle y•pacalıtın, aiye bqka 
turla söz verdınl = 86yle y•p•calıtıa da, niye 
b~ka tiirlü ıöz verdin. 

Madde = Madde (T. Kö.) = (Fr.) Mati~re, article 

Maddi = Maddit - (Fr.) Mat~riel 

Madelet (Bak: adalet) 

Miden - Maiden 
Mader, valide = Anne, ana 

Madrub ( mazrub) = Döiülmüı, damgalaıunıı 

Madud = Sayılı 

Madum = Yok 

•• tadun = Aıt 

Mafevk = Oıt 

Mafsal = Oynak, oynak Jeri 

Mafilbal = Gönüldeki 

Mafimmir = Kalpclelô 

Mafüy = Bafltb, baiqlanmıı 

Maiar• = Kovak, maiarı 

Maibun = Alclaıuk 
Maibut = imrence 

Örnek: Rüfekasının m•ğbutu oldu = Arlcadıı
larıaın imrencesi oldu. 

Maifint etmek =- Yariıi-k 
Maif6lt = y.-,,..... _ (Pr.) Valncu 

büküm, dlrlcce "çek,.~ ... 

Maimam = Kapuuk, sdaablı, ..... ..... • 
(Fr.) Triıte, sombre 

Örnek: l - M•ğmum bava - Ka,.mt (•m 
tılı) bava. 
2 - Jf ağmum insan = Gamlı (lzıla) ,,,... 

Majrib - Bab 

Maiıak (Bak: gark)=- Batmq, ........... 
- (Fr.) Naufratıf, noyf 

Matrur = Gmwlu (Bak: prur) 

Mafrar olmak = Ganarlanmak 

Matsa& - Kapik (Bak: ıasb) 

Örnek: Mali mağsub = K•pılı mal 

Maiıuı = Karıı k - (Fr.) Melang~. fılsifi6 

Örnek: Mağşuf yağ = Karııık yağ 

Mağz = Beyin 

Mah .... Ay 

Mahabet = Aybarlı• 
Örnek: Ordumu%un mah•betl tllJımam 11Mırtlı 
• Ordumuzun •ybarıı;ı dlifmaaı yıldırdı 

Mahal= Yer 

Mahalle == Uram 

Mahalli, mevzia - Yersel - {Fr.) Loca! 
Örnek: Mah•lli adetler Yersel t6rill•r 

Mahalli tahaffuz = Korunak 

Maharet B~erik, uzel (Fr.) Adreue, balıl1 t 

Örnek : El ı~lerinde ~ok mah•retı var 
lerinde çok becerığı (uzellığı) var. 

Mahaain Guellilder, ıökçelikler 

Mah.._ (Bak: bapiabane) 
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SAYtFA 2 

Yiı·ıninçi yüzyıhn 
istekleri 

Sağlam bir nülus s1ya11cuımn 
bcq işi; çok çocuk yetiftirmek, do
ğanları büyütmek ve yurdda ölüm 
nisbetini gittikçe diifürmek için, 
bütün sağlık ve soy.al kaidelerine 
yumaktır. Bu amaçla uluata me· 
•ud, temiz ı>e yüksek ıeviyeli aile 
yuvalarının çoğalman, her lerdiı: 
ıılus ve yurd için bunu bir vmile 
edinmesi gereklidir. Ulusu büyü
tecek, koruyacak ve yarının ordu
.unu kuracak olan, ancak bugü
nün rocuğudur. 

Yirminci yüz yıl türk ulusuna 
diyor ki: "Bugün ve yarın, yurdda 
her §eyin temeli ve heT gücün kay
nağı (sağlam, yılma% ve güvenilir 
bir türk çocuğu) dur. Ona her 1e
yiniu veriniz. 

MaTqal 
Fevzi Çakmak 

İstanbulda yarınki 
kutlamalar 

lstanbul, 22 (T eJefon) - Ha
kimiyeti milliye hayra.mı yarın fo .. 
renle kutlanacaktır. Ha1kevindeki 
töreni C.H.P. vilayet bqkanı aça
caktır. Oniveraite konferans salo
nunda milJi türk talebe birliği 
bayramı kutluyacaktır. 

Çocuk bayramı da yarın saat 
onda Fatih parkında başlayacak, 
çocuklar Taksime giderek cumuri
yet abidesine çelenk koyacaklar
dır. 

:/o::t-~ 

İstanbul, 22 (Telefon) - Bu 
yıl ihtiyat subaylar okulasını biti
rerek subay çıkanlar Taksimdeki 
emniyet abidesine çelenk koya
caklardır. 

İstanbulda vergi 
tahsilatı 

1stanbu1, 22 (Telefon) - İs
tanbul vergi tahsiJibnm 934 mali 
yılı sonunda yüzde doksanı bula
cağı ve tahsilatın 22 milyon fo a
yı dolduracağı umulmaktadır. 

Mahbus (Bak: hapis) = Kapsrk 

• 
1 ç D 
Bükreş elçimiz geldi 
Romanya orta elçimiz 8. Ham

Julloh Suphi T anrıöver izinli ola
rak ,ehrimize gelmiştir. Bay Tan
növer Ankarada birkaç gün ka
lacakhr. Değerli elçimize hor gel
din deriz. 

eker fabrikaları için yeni bir 
kanun layihası 

601 numaralı kanunun 8 inci madde-
si cerekinee teker fabrikaları i~yar ve 
iıçileri, fabrikanın açıldtğt tarihten bat
layar.lk on yıl temettü veya kazanc ver
gisinden muaf tutulmu~tu. 

Gümriiğün yüksekliği, teker maliyet 
fiatlarının indirilmesi hususundaki te
td>bü• ve kararların teker fabrikalarının 
nrlıklarmı korumaya kafi geleceğinden, 
teker aanayÜnin gelişmesi i~in 341 ee
neıinde kabul edilen muafiyetlerin ida. 
mesir:e ihtiyaç kalm«rnı§hr. 

Bu dunım göz önünde bulundurula
rak 935 yıh büdcesinde yeni masraflara 
kartılık olacak kaynaklardan biri olmak 
üztte bu muafiyetlerin kaldırılması içi.n 
hükümet Kamulaya bir kanun layihası 

teklif etmiştir. 

Ha) Rızamn ardasına maaş 

Kurtuluş savaşı yıllarında Da
mad Ferid kabinesi tarafından yo-

katım cezasına çarptırılan milis 
yüzba§ı Bay Rızanın karısı Bayan 
Hadiye He oğlu Rif ata bay Rıza
nın ölüm tarihinde meri tekaüd 
kanunları hükümlerine göre maq 
verilmesi hakkındaki layiha Ka
mua.ty ruznameaine alınmıştır. 

Kamutayda 

Kamutay dün Bay Nuri Conker'in 
ba§knnlığında toplanmıısa da ruzname· 
ıinde görüıülecek bi1' şey bulunamadı

ğından perşembe günü toplanmak Üzere 
dağılmıştır, 

ULUS 

u y u 
Müziğimiz ve l{ültür 
Kültür Bakanının söyledikleri. 

KültÜl' Bakanı Bay Abidin Ozmen 
ga:z:etemize ıunlan söylemiıtir: 

.'- Ankara'da tarih ve coğrafya fa
külteleri kunılmaıı hakkında teklif etti
ğimiz kanun projesini Kamutay'dan ge· 
ri aldık. Projeye, Ankarada açmayı dü . 

şündüğümüz dil ve lisan işleri enstitüsü
nü de koyacağız. Ulusal müziğimizi 

arıtmak için Almanya'dan getirttiğimiz 
muıilqinaı Bay Hindemit uluıal mÜ7.İ· 
iimiz etrnfında tetkiklerde bulunmakta
dır. Tetkikleri tonu cunda vereceği rapor 
üzerine bakanlık gereken tedbirleri al~
cakbr. tik tedrisat komisyonu dil kıta. 
vuzunun bitirilmesinden sonra toplana. 
rak ç.alışmalanna devam edeeektir. 

Bilecik kah,·derinde O) un yasak 
Bilecik. 22 (A.A.) - Bile::ik beledi· 

yesi 1 hnzirandan sonra kahve, gazino 
ve buna bcıuer genel yerlerde satranç 
ve b!lardodan ba~ka diğer bütün oyun 
ları yasak eden bir karar vermiştir. 

Avcılar Kurultayı 
Avcılar kulübü ba§kanlığın

dan: 
Ankara Avcılar kulübünün ku

rultayı 1935 mayısının 3 üncü cu
ma günü saat 15 de toplanacaktır. 
O gün o saatte bütün üyeleri kulü· 
be çağırıyoruz. 
111111111111111111111111ti11111111111111111: l ~ılJ 111111111 ı I 

Otuzuncu kılavuz-
da aylılt aboneleri
miz doluyor. (;azete 
~önderi) l>ilmc:.si • J .. 

çin şimdiden ycııi

lenmesi. 

L A R 
Takas yolsuzluklan 
lstanbul, 22 (Telefon) -Ke

reste takas yolsuzluğu tahkikatını 
yapmış olan komisyona yeni bir 
ihbar yapılmı§tır. Bu ihbara göre 
tütünlerin takas yoluyla gönderil
mesinde de yolsuzluk olduğu bil
dirilmiıtir. Komisyon bu haberi 
Gümrük ve inhisarlar bakanlığı
na göndermiştir. 

İstanbulda jimnastik 
hayramı 

İstanbul, 22 (Telefon) - 26 
nisan cuma günü İstanbul lise ve 
orta okulalar jimnastik bayramı 
yapacaklardır. Bugün genel bir 
prova yapılmıştır. 2000 kız ve er· 
kek talebe buna i~tirak etmiıtir. 

Trakya 'ya 100.000 
göçmen yerleştirilecek 
İstanbul, 22 (Telefon) - Trak

ya genel ispekteri İbrahim Tali 
bugün Edirneden geldi. Yarın An· 
karaya gidecektir. Trakyaya bu yıl 
Bulgaristan ve Romanyadan gele
cek göçmenlerden 100.000 kadarı 
yerleştirilecektir. B. İbrahim Tali 
bu itler hai.<l<ında da İçişler Ba
kanlığı ile görüşecektir. 

Muvakkaten koğulan 
bir üniversiteli 

İstanbul, 22 (A.A.) - Hukuk 
talebesinden olup geçenlerde ü

zerindeki tabanca patlayarak Ca
hidin yaralanmasına aebeb olan 
Sırrının muvakkaten )tovulmasına 
karar verilmiştir. · 

23 NiSAN 1935 SA~ 

Ucuz çimento saL.şı 
başladı 

İslanbu), 22 (Telefon) - E
konomi Bakanlığının çimeııton"' 
ucuzlatılması hakkındaki tebliği 
bu günden ba,layarak tatbik ed;I• 
di. Piyasada çimento 22,5 ::.·adaO 
aatılmağa başlandı. Çimento sar
fiyatının yıldan yıla art~ı ... ı anla• 
şılmışlır. 

Aranan gömü 
bulunamadı 

IHanbui, 22 (Telefon) - A
radaş ve arkadaşı olan iki alma
nın ihbarı üzerine Kadıköyüncı. 
ayrılık çeşmesi mezarlığında göaad 
aranıyordu. Bugün resmiğ işyarlao 
rın önünde yapılan araştırmada 
gömü işinin boşa çıktığı görülnıiif 

tür. 

Ordu kıyafet kararna· 
mesinde değişiklikler 
Ordu kıyafet kararnamesinde yaprW 

cak deği~iklikler Bakanlar kurulunca • 

na.. ştır. Bu değişiktiklere göre mlf 

harib sınıf generallc,·in yakalanncit 

angudi kırmızı çuha, yarduncı .nıuf •..J 
ralleı-in yakalarında angudi k.ınnızı ~ 

ha kenarında yanm aantimelTe ıınıf re• 
gİ çuha veya kadife bulunacaktır. 

Süd imamların kıyafeti öteki aık• 

ri iıyarlar gibi olacak, yakalanndaki 4ı 
nıf rengi kadife üzerinde iıaret buhaıf 
mıyawıktır. 

Ne.fer caketlerioin arka etdderi .,-, 

laska takıldığı zaman kısalmamak içlil 

iki santim kadar uzun olacak, yakaıa-. 

devrik olmzyarak üç santim yük1eldiğ~ 

de düz yapılacak ve iki kopçalı olacalıi 

tır. Kararnamede subaylann caketJerinf 
koyacakları iprct hakkında da kayıdW 
va dır. 

Örnek: Mahbesten iki mahbus firar etti = Ha
psevinden iki kapsık kaçtı, 

Mnhkiim olmak (hüküm giymek) = Kasanmak 

Mahluk (Bak: halk) a:::r Yarat k = (Fr.) Creature 

Mahlul = Erimiş, eril 

Mahsuldar olmıyan = Verimsiz 

Mahsuldarlık = Verimlilik 

Mahsur = Kuşanık, kuşatılmıt 

Maili inhidam (Müşrifi harab) = Yıkılmak iizerf 
yıkkın 

Maişet = Geçim = (Fr.) Subsistanc 

Mahcub (Bak: bicab) - Utangaç= (Fr.) Tiroide 

Mahcub etmek = Utandırmak = (Fr.) Confondre 

Mahcubiyet = Sıkılganlık, utangaçlık = (F.r.) 
Timidit6 

Mahcub olmak = Utanmak 

Mardud - Buçlu, sayılı, sınırlı, çevrilmiş, dar = 
(Fr.) Limite 
Örnekler: 1 - Verdiği mabd ud bir iki kitabı 

bir hazine mi sanmı§? = Verdiği sayılı bir iki 

kitabı bir hazne mi sanmı§? 
2 - Bu tarlanın sağ tarafı bir çsy ile. mahdud

dur = Bu tarlanın sağ yanı bir çayla revrilmiş

tir (sınırlıdır) . • 
3 - Mahdud bir saba içinde = Dar (buçlu) bir 

alan içinde. 

Mahdudülfikir = Darlıafah-= (Fr.) Borne 

Mahdum = Oğul 
Mahfaza = Kulu, ıaklak, kab 

Mahfi (Bak: hafi) = Gizli 

Mahfil = 1 - Derge, 2 - Klub. 3 - (Bak: muhit) 

Mahfuz = Saklı 

Mahir Becerikli, uz, uzelli = (Fr.) Habile, adroit 
Örnek: Mahir bir doğramacı = Uzelli bir doğ
ramacı. 

Mahiyet - Nelik, içyüz 
Örnek: Mahiyetı meçhul bir hastalık - Neliği 

bilinmiven bir hasra1ık 

Mahkeme Hıılcyeri 

Mahküke. kitabe Kazıt = (Fr.) Inscription, lpi 
tap he 

Mahküm - Kasaıuk = (Fr.) Condamne 
Örnek: Mahkf!mlara hüsDÜ muamele ettiler -
Kasamklara karşı iyi davrandılar 

\!ahkiim = Kölemen = (Fr.) Asservi 
Örnek: Mahlulm mİJ/et = Kölemen ulus 

Mahkiım etmek = Kasamak (Fr.) Condamner 
Örnek: Mahkeme ... i iki seneye mahkum etti = 
Hakyeri .... i iki yıla bsaclI. 

Mahkumiyet = KaSJnlık (Fr.) Condamnation 

Mahkumiyet, eıaret = Kölelik 
ıcrvitude 

(Fr.) Esclavag~. 

Mnhliit :::; Katışık, (Bak: halis) = (Fr.) Melange 
Örnek: Mahliıt yağ = Katr§tk yağ. 

Mahmi (Bak: himaye) == Korunuk = (Fr.) Pro 
tcge 
Örnek: Bu çocuk benim mahmimdir = Bu ço
cuk benim korunuğumdur. 

Mnhmul = Yüklü 

Mahmur ::::: Baygın, ıüzg.ün = (Fr.) Langoureux 

Mahreç Çıkıt, sürüt = (Fr.) Sortie 

Örnekler: 1 - Bu binanın sokağa mahreci arka 
tarafrndadır = Bu yapınrn sokağa çıkıtı arka
smdadır. 

2 - lzrnir üzüm ve incirlerinin başfrca mahre

ci Amerikadır = lzmir üzüm ve incirlerinin 
ba§lıca süriitü Amerıkadrr. 

Mahra = Yöründi, yürüncii, dönge = (Fr.) Tra-
jectoirc 

Mahrem .,. Ozdeş, içJi dışlı, gizli = (Fr.) İntime 

Mahrcmane = Gizli olarak 

Mahremi esrar, mahremi riz = Gizde§ (Fr.) 
Confident 

Mahremiyet = içli dıılılık, ÖZdeJlik, gizliük 

Mahrukat - Yakacak 

Mahrum - Yoksun 
Örnek: Rahattan mahrum kalmış bir adam -· 
Rahattan yoksun kalmı§ bir adam. 

Mahrum etmek = Yokıundurmak 
Örnek: Sizi hiç bir şeyden mahrum etmek is

temem = Sizi hiç bir ~eyden yoksundurmak 

istemem. 

Mahrumiyet, h'Jsran = Yoksunma, yoksunlu 

Mahrum olmak Yok sunmak 
Mahsuben = Tuta 

Örnek: Deynime mahsuben ~u parayı liıtf~n ka

bul ediniz = Borcuma tuta şu parayı kayralıD 
kabul ediniz. 

Mahsub etmek 

Mahsul - Ürün 

Saymak, tutmnk 

Örnek: Mahsul, bu sene daha iyidir = Ürün bu 
yıl daha iyidir. 

Ma':ısuldar = Verimli, bitek 
Örnek: Mahsuldar topraklar = V~rimli toprak-
/ar 

Örnek: Dü§man ordusu orada mahsur kaldı = 
Düşman ordusu orada kuşanrk (kuşatılmış) 

kalclı. 

Mnhsus, bas = Özgü = (Fr.) Propre A 
Örnek: Çocukfara bas bir gülüşü vardı = Ço
cuklara özgü bir gülüşü vardı. 

Mahsus = Sezilmiş, duyulmuı = (Fr.) Sensible 
Örnek: Onun büyük bir adam olacağı daha. i;'O· 

cukluğunda mahsus olmuştu (sezilmi~ti) 

Mohsıis ve namahsiis = Belli belirsi-z 

Mnhsi'ıı sUTette = Duyulurcasına ::::: (Fr.) Sensib
lement 

Mahşer, izdiham = Yığılım = (Fr.) Grande afflu. 
ence 

Mahüf, mchip = Korkunç = (Fr.) Terriblc 

Mahud (Meşhur anlamına) = Herkesçe bilinen, hep 
bildiğimiz, hani §U bildiğimiz 

Örnek: ( .... ) in mahut kitabında da yazıldığı gi
bi= ( ... )in herkesçe bilfoen (Jıep bıldiğimiz) ki
tabında da yazıldığı gibi 

Mahv = Yokolma 
Mahvetmek = Bitirmek, kii1ehnek, yoketmek 

Mahviyet = Silginlik, alçak gönüllülük 

Mahvolmak = Bitmek, külo1mak, yokolmak 

Örnek: O malıvolmu~ bir adamdır == O bitmiş 
(kü/o/muş) bir adamdır. 

Mahz = Salt, ıom 

Mahza = Yalnız, ancak 

Mahzen= Kav 

Mahzuf = Çıkarılmış, kaldırıJmıt 

Mahzur = Çekinecek, sakınca = (Fr.) !nconve. 
nicnt 
Örnek: Bunda ne mahzur görüyorsunuz ? c::: 

Bunda çekinecek ne görüyorsunuz? = Bunda ae 

sakınca görüyor:.unuz? 

Mahzuz olmak = Hazlanmak 
Örnek: Pek mabzuz oldu = Pelc hazlandı. 

Maide = Sofra 

Mail= Eğik 
Örnek: Bu direk maildir = Bu dir~k ~eiktir. 

Örnek: Maişeti gü~Jliğe uğramıştı - Geçl"4 
güçlüğe uğramıştı. 

Medarı maişet = Geçinecek 

Maiyet = Süder = (Fr.) Suite 

Maiyetinde = 'Yanında 

Makabl = Önce, öncesi 

Örnek: lşin makablini bilmiyordu = Jşin i:Jnc4' 
sini bilmiyordu. 

Makale = Betke = (Fr.) Article 

Makamı memuriyet = Orun 

Makarrı hükumet, makarrı idare, payıtaht = Ban• 
bir = (Fr.) Capitale • 

Makar, merkez ._ Başkent 

Makarrı vı1ayet = il başkendı 

Merkezi kaza = İlçe ba§kendi 

Nahiye merkezi = Kamun ba§kcndi 

Makbul (Bak: muteber) 

Makbuz = Alıt = (Fr.) Reçu 

Makbuzat = Giren (Banka terimi) 

Maklub = Çevrik, çevrilmiı 

Maksad = Vargı, erge 

Örnek: Maksadı para kazanmaktı = Ergesi ~· 
ra Jrauınmakt1. 

Makıem = 1 - Böleç, 2 - Savak, maslnk 

Maksud (Bak: meram) 

Makta -= Kesit = (Fr.) Coupc 

Maktu = Keıme 

Maktu ücret = Keıeadı 
Makul = Usalır, beğe.ıik 

Örnek: Makul hareket etmedi= Usalrr (beğenllc) 
hareket etmedi. 

Gayrimakul = Usalmaz 
Örnek: Gayrimakul bir düşünce - U:>aln:ıaı bit 

dü§Ünce. 

.Makuliyet = Usa1ma 
Örnek: Sözde ve i~te makuliyettcn dış.ırı ,,ı · 
mamalı = Sözde ve i!jte usalmadan dı~rı )lk" 

mamalr 
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..!_Yazılan 

Tenkidler 
Dün1c·· • . . . . Yıf u gazetemızm ıkmcı sa-
a&ınd .. l b' ''S .. a foy e ır başlık vardı: 
aglık B k l .. • Ilı 
1 

a an ıgımızın bır buyru-. ,, 
İtQc/Kdavuz buyurmak kelimesini 
tnı : etnıek karşılığı olarak al
h\I~ ~· Bur~da ya e'!1ri demek, ya-

. ,, u kelıme enıırname'nin çe-
trı:neai . kull ıse buyrultu karşılığım 

anmak gerekti. 
6 la" ınc~ sayıfada İspanya telgraf-

•lnın b . .. l . . ırı şoy e yazılmıştır: ''Yü-
ce mahke dQ 'd me Alava ve V alensiya-
•en~·~nı~ mahkum edilen anarşist, 

0 
1 alıst yedi kişinin cezalarını 

"<unı•t ::r ır.,, 

11 
idam karşılığı yokahm'dır. 0-

ı: CUtıt§tır, kelimesi tasdik edilmİ§-
,.,. anl k 
t 

anıma ullamlmışsa yanlış-
ır • Ç" k 'b. un Ü onamak osmanlıca tas-
uı et k me karşılığıdır: Tasdik et-
inek · ıse onaylamak'tır. 

danGene ikinci İspanya telgrafın
te şu parçayı okuya lam: "Kor

zler açılmazdan önce hükumeti 
~oh.lu" d b ga ayandırmak için bir 
llhr 'hd k . an 1 as eylemek, yahud ki 
QbıneU: ld ~ 'b. l " "~ o ugu gı ı par amento-

11lln k argııına çıkarıp, ondan son-
rQ cleği§iklik yapmak!. 

... . Bu satırların ne denıek istedi-
&ırıi ıtöyl b •• l . . UH" ~"' ~ e oy e sezınıyoruz. u-
trmeti çokluğa da.yandırmak sö-

Zii "h " iikumete ekseriyet temin et-
ntek ka l w l k ,, rşı ıgı o sa gere . Ekseri-

l
l'et karşılığı çokluk değil, çoğun
trk' i . tur. Daha T harfi çıkmadığı 
Çın temin etmek olduğu gibi bı
t~kılabilir, onun yerine istinad et-
lrrm k . h e çevırmesi konuıazdı. Ya-
h ~d ki sözü osmanhca için de iyi 

tt şey değildir. 

*** 
f' İstanbul gazetelerinde gene 
d.'lltkçe yok. Yalnız Yunus Nadi 
d Ostunıuz baş yazılarında büyük 
e\'rime yardım ediyor. Dünkü ya

ıı3ında atavizm'in karşıbğı olarak 
~Qçhk keliıneıini kullanmıştır. 

alhuki kılavuzda doğrusu var
dır. 

T. Ta. C. Kurultayı 
toplantısr 

la Türk Tayyare cemiyeti kurul
t Yı mayısın yirmisinden sonra 
}':P~~n~ır. Kongrede her vila· 

tı iluşer murahhas temsil ede

1 Arsıulusal l{adınlar 
l{ongresinde lı 

latanbul, 22 (A.A.) - Yıldız arsrn· 
lusal kadınlar kongresinin, Cumur Rei
alne çekmiş olduğu saygı telyazısına ce
vab olarak, Kamal Atatürk, kongre; e 

ıu telyazısını yollamıştır: 

"Kadınlara seçim hakkı temini için 

toplanan arsıu!usal kadınlar birliği 
12 inci kongresine. 

Yıldız - İstanbul 

"Bana yo!lamış o!duğunuz: cemilekar 

sö7ler için ı.i:ıe teşe!~kür ederim. Si <raıi 
ve içtimai h. .. ; k arm k.:ı ' n taı·afın:Ia:ı iı
timalinin, b .:ş eriyetin ~aa :kti ve presti

ji noktai nazarından elzem oldu~.ına 
em.nim. Kongre mesaisinin feyizli n 2ti -

celel"e ula1masını dilerim.,, 
Kamil ATATOaK 

İstanbul, 22 (A.A.) - Arsıulusal ka
dınlar birliği kongresi bu sabah :ıaat l O 

da Bayan Malter - Selycnin başkanlığı 
altında toplanmış ve "ekonomik sorumıar 
karşısında kadın,, konusu üzerindeki •et

kiklerine devam etmiştir. 
Arsıulusal iş bürosu başkanı B. Mau-

rette, konuyu aydmlatan bir söylev ver-

miştir. 
Celsede, kongrenin genel ka tibi Ba-

yan Gourd, Cumur Reisi Kama! Ata· 
türk'ün yıldız arsıulusal kadınlar kotı
gresine yollamış olduğu cevabi telya.tr· 

smı okumuştur. 

Cumur Reisinin telyazısı, kongre ll-

yeleri ve dinleyenler tarafından hararet

le alkışlanmıştlr. 

İstanbul, 22 (A.A.) - Arsıulus1l ka-

dmlar kongresinin bugün öğleden son
raki celsesinde, birliğin geleceği ve mali 
durumu konuşulmuştur. Bu husus ·a, ü

yeler birkaçı söz söylemiş, doktor Do-
rothee von Yelsen de mali durum hak-
kındaki raporunu okumuştur. Kongre
nin bugünkü toplantılarında icra komı· 
tesinin seçimi yapılmıştır. Seçim sonu
cu, çarşamba sabahı kongrenin kapanış 

celsesinde okunacaktır . 

Saylavlarımızın miting
deki söylevleri 

İstanbul, 22 (A.A.) - Arsıulusal ka
dınlar birliği barış ve uluslar sosye· 
tesi komisyonu tarafından hazırlana-ı 
miting bugün saat 17 ,30 da üniversite 

konferans salonunda toplandL Mitinge 
arsıulusal kongre murahhaslarından baş· 
kaüniversiteye mensub büyük bir kala

balık da iştirak ecliyordu. 

İlk sözü B3yan Roza Manus aldı ve 

arsıulusal kadın birliği onursal başkanı 
Bayan Gani Şapmanın bir ıuektubunu 
okudu. Bayan Garri Şapman, bu mek 
tubunda sağlık durumundan ötürü pek 

istediği bu kongreye gelemeyişinden do· 
layı özür diliyor ve türk kadınlığına se

lam ve saygılarını bildiriyordu. 
Amerika Cumur Başkanının eski bir 

cektir. 
-- -.!!! 

liftik Cemiyeti yıllık toplanbsım yaptı 

J'iitik Cemiyetinin toplamısında ,,uıunanlar 
'J'~ büd Ur/~iye Tı'ftik Cemiyeti genel merkezi yıJJık toplantısını yapmrş, 935 yllı 
cesııe 9 b I · t · l' • 34 yılı besablarını tetJcjk edecek ka u etmış ır. 

ltıi 
1 

apılan seçimde genel çevrim kuruluna aşağıda adları yazılı olanlar seçil· 

~erdir: 

ULUS 

feminist olan refikaı:;ı Bayan Ruzvelfm 
türk kadınlığı hakkındaki sevgisini an
latan bu mektubta, bayanlarımızın ka

zandıkları yüksek mevkii barıştan ya. 
na kullanmaları tavsiye edilmekte idi. 

Arsıulusal kadın kurumunun barış 

komisyonu başkanı Bayan Jozef'in ka· 
dınlann barışa yardımcı olmaları tezim 
anlatan söylevinden sonra Uluslar sos
yetesinin delegesi prenses Radzvil güzel 
biı' söylev verdi. Prenses, 1926 da An
karaya gittiğini, sonra 928 ve 934 de hü
kumet merkezimize geldi~ini söyledi ve 
bu tarihler arasındaki büyük değişiklik· 
lerin bir ülkenin ilerleyişini en güzel ifa 

de edecek anlamda olduklarını ekledi. 
Prenses Radıvil, söylevinin sonun•:fa 

tü k devriminin ve türk kadmlığınm, 

acun için örnek olmaya layık olduğun · 

söyledi. Ve şiddetle alkış landı. 

Malatya saylavımız ; ayan Mihri 
B.:ktaş alkışlar arasında kürsüye ~ıktı 

ve kcıdıntn barış yolu üzerindeki mev· 
kiini anlatan güzel bir söylev verdi. Ba
yan Mihri Bektaş bu söylevinde banşm 
nasıl korunabileceğini anldtıyordu. 

Seyhan saylavımu: Bayan Esma Ney
man, kürsüye çıktı ve zaman zaı"'. ın ai
kışlarla kesilen uzun ve güzel bir sö: 
lev verdi. 

Dün geceld konser 
Moskova dkademik devlet tiyatrosu 

sanatkarları altıncı konserlerini dün 
gece halkevi salonunda Ankara kor 
diplomatiğine verdiler. Bütün büyük 
ve Qrta elçilikler mensublarile, bakan
lar, sayavlar ve yüksek işyarlardan mü
re kkeb kalabalık dinleyiciler önünde 

v~rilen b.u konser de bütün ötekiler gi· 
bı tam bır muvaffakiyetle sonuclandr, 
gelenlere tad ı unutulmaz güzel bir sa· 
nat gecesi geçirtti. 

Program halk artisti Ştenberg'in 

idaresindeki filarmonik orkestramız tara 
fından Li zt'in prelüdü ile rus halk 
müziğinden Volga gemicileri parçası· 

nm çalın.masile başladı. Az zamanda 

çok ilerleme gösteren orkestramız her 

iki parçada da mükemmeldi ve dinleyi

ciler üzerinde kuvvetli bir tesir bıraktı. 

Bariton Nortsof, Çaykofski'nin 

Mazepa operasından Mazepa aryasile 

Rossini'nin Sevil Berberi operasından 

Figaro aryasını söyledi. Bilhassa bu 

ikinci parçadaki muvaffakiyeti çok tak

dir edildi. 
Genç viyolonist Oystrah, Şopenin 

valsmı, Dvorak'ın ıslav dansını, Paga· 

nini • KraysJer'in Kampanellasmı çal• 

dı. Öteki konserlerinde olduğu gibi 

tekrar tekrar sahneye çağmlarak proğ
ram dışı Şopen'in valsile Mazurkasını 

çalmağa mecbur kaldı. 

Maksakova, Sen San'm Samson ve 

Dalila operasından Dalila aryasını ve 

başka bir parça daha söyledi. 

Dudinskaya ve Messerer, Asafyef'in 

"Paris alevi,, balesinden "Paı de deux,, 

dansını oynadılar. 

Büyük piyanist Oborin Şubert _ 

Lizt'in serenadı ve Ştravs - Oronf eldin 

valsile dinleyicileri yüksek sanata hay. 

ran etti ve program dışı bir parça daha 

çaldı. 
Dudinskaya. gene başka bir ünlü 

rus dansözü olan Pavılova'nın adını öl

mezleştirdiği (Kuğu'nun ölümü) dan· 

sınr çok yumuşak ve ustaca hareketler· 

le oynadı. 
Tenor Jadan Çaykofski'nin Evgen 

Onegin operasından Lens.ki arya.sile 

Rigoletto'dan Dilk aryasını söyledi, 

çok alkışlanarak Albeniz'den bir parça 

daha okudu. 
Messerer'in kurdeleli dansta ve 

futbolcu dansında göste rdiği esneklik 

ve akrobatik kabiliyet çok beğen ildi. 

Bas Pirogov'un Faust'u~ Mehsto 

kupleleri her .zamanki gibi candan al

kışlandı. 
Dudinskaya ve Messerer, (Piyero 

ıll..,:rıkars. saylavı Bay Şakir Kınacı, Maraş saylavr Bay Nuri, Eski!Jebir say· 
~if Bay Emin Sazak, Çorum sayla.vı Bay lsnıail Kemal, Çankırı saylavr Bay 
sa.yıat, Ankara say lavı Bay Rasim, Çor. l'1 .saylavı Bay baytar Ali Rıza, Sinob 
esk/vı Bay Hulusi, Yozgad saylavı Bay ômer, eski Ankara sayl~vı Bay Ihsan, 

Kastamonu sa lavı Bay Refik, tüc:ardan Çulhazade Bay Rıfat. tüccardan 

ve Piyeret) dansı ınoynadılar ve Barso

va Halkevi salonunda gene Glinka'run 

(Tarla kuşu)nda. Guno'nun Romeo ve 

1 

Jilliyet'inde, ('V'enedik kuşları)ncla bir 

kuş gibi hançereaile öttü ve salonun 

içinde bir bahar havası yarattr. 

B. Hasan S~ka'nın Balkan ISöı.ün gelişi 
Ekonomı Konseyinin 23 • 

nısan 

çah~mal~rı için ı 
soyledıkleri 

Balkan andlaşması istişari ekonomik 
konseyi başkanı Hasan Saka konseyin 
ç~h~aları etrafında Anadolu ajansı 

bıldırmenine şu malUmatı vermıiştir : 

"- Konseyin tetkikine tevdi edil
miş olan işler, dört komisyon taraftn
dan tetkik edilmekte ve bu komisyonlar 
şu suretle aıy nlmaktadırlar. Balkan 
andlaşması memleketleri arasında tica
ri muameleleri teshil komisyonu, antant 
memleketleri arasındaki nakil vasıtala
n, hava, deniz, kara nakil vasıtaları a
rasında münakaleyi teshil için yapıla
cak teşriki mesaiyi tetki·k eden müna
kale komisyonu, Balkan memleketlerine 
aid bir banka teşkilini tetkik eden bir 

banka komisyonu, 
Gerek Balkan memleketleri arasın

da .gerek hariçten gelecekler için gös
terılecek kolaylıklar işini tetkik eden 
turizm komisyonu. 

Bu komisyonlar ilk küşad celıiesini 

müt~aki~ ~endilerine tevdi edilmiş 0 _ 

lan ışlennı tekike başlamışlardır. Bun
lardan münakale korr isyonu kendine a~ 

id olan işleri bitirmiştir. 
Bu komisyonda görüşülen işler kon

seyin Atina toplantısındaki kararına 

göre 10 nisanda BeJgrad andlaşma 

~mleketlerinin müşavirlerinin fştiri

kıyJe Belgrad'da yapılan toplantıda bu 
mevzularda uzun uzadıya tetkiklerde bu
lunulmuştu. Bu mevzu üzerinde burada 
yeniden müdavelei efkar edildi. Zaten 
esasları mütalea ediJm.iş ve eyi tetkik 
edilmiş mevzular o1duğu için koiayhk
la bir neticeye varılmıştır. Bu hususta 
~u~oslav milli seksiyonunun Belgrad 
ıçtımaındaki faaliyeti konseyin Anka
ra toplantrsınm meııaisini çok k:?laylaş

tınnıştır. 

Turizm işleri içir çalışan komisyon 
şimdi bu s,aatte yunan delegasyon reisi 
Haritakis riyaseti altında çalışıyor. Bu 
mevzu için milli seksiıyonların hazırla
mış olduğu teıklif]er ve projeler lizerin
de kolaylıkla müsbet ve faydalı netiı:e· 
lr-re varılacağını Umid edıyorum. 

Banka komisyonu da içtirn.1larrnı bl· 
tirmit gibidir. Vardığı netice. bir karar 
projesi halinde Hariciye vekilleri içti· 
mama arzedilmek lizere iktısodi komis

yonunun raporunda yer alacaktır. 
Antant memleket1eri arasında ticari 

mübadeleler iş.ini tetkik etmekte olan 
komisyon da uzun uzadıya müzakere
lerden sonra bir neticeye varmış bulu· 

n.uyo~. V c komisyonun tahrir heyeti 
şımdı varılan bu neticeleri tesbit için 

çalışmaktadır.,, 

Bildirmenimizin konsey mesaisinin 
ne zamana kadar devam edeceği hakkın
daki sualine karşı başkan Hasan Saıka 

demiştir ki: 
"- Komisyonların umumt surette 

faaliyetlerinin yarın akşama kadar bite
ceğini umuyoru.z. Ondan sonra umumi 
içtimalarda komisyonların mukarrera
tını müzakere edeceğiz ve bu kararlar 
ıo mayısta Bükreşte toplanacaık olan 
drş işleri bakanları içtimaına arzedilınek 
üzere bir rapor halinde tesbit edilecek 
ve Türkiye dış işleri bakanı tarafından 
Balkan andlaşması dış işleri bakanları 
daimi konseyinin tasvibine konulacak-

tır. 

Perşembe akşamına kadar son celse-
yi de lbitinnck kararındayız. Herhalde 

cuma günü iktısadi konseyinin Anka

ra içtimaı nihayet bulacağı muhakkak-

tır.,, -----··----
Muallimler tayyare 

alıyorlar 
Bir tayyare satın alnıması için 

muallimler arasında başlıyan te
şebbüs ilerlemiştir. Pek yakında 
ordumuz muallim adını tafıyacak 
bir tayyare kazanacaktır. 

Samsnnda konser 
Samsun, 22 (A.A.) - Birkaç konıer 

vermek üzere Maraıtan çağrılan ıaz şa
iri B. Mebmed ilk konserini Halkevinde 
vennit. halkın yürekten gelen sürekli 
alkıtlarını kazanmı§hr. Ozanın öz türk· 
çe söylediği koımalar çok canlı ye idi. 
dir. ~ 

1 

Bağrma düşman lopları çevri-
1n, yapılarını ve sokaklarım ya
bancı askerler bürüyen l.stanbulun 
havası, '4Mecli•i mebıuan,, r J6 
martta bir kat daha boğınuştu. A
n~d0!?nun ve bütün Türkiyenin 
yuregı olan Ankara 23 nisandı\ 
uTürkiye Büyük Milİet Mecli~i,, oc 
can verdi. Bugün, o mutlu ve 
kutlu günün yıldönümünü bahti
yar bir ulusun gönlü sevinç ve ö
ğiinçle dolu çocukları canla başla 
kutluyor. 

19 ı:nayıs, bir tarihin başlığı i.. 
ıe 23 nısan da o tarihin içinde bir 
ıahr başıdır· Türk topraklarına \le 
o zaman için kendi baınıda gizli 
duran cumuryet ülküsünü dışan
dan saldıranlara ve içeriden azan
lara kartı koruyan Gazi, 23 nisaa
da Ankaraya çağırdığı ve Ankara
nın loş hir salonunda bir avuç 
yurttaşa kendi arkasından naNI 
yürüneceğini anlatmıştı. 

Bugün Atatürk'ün yükaek ön
derliği, başkanlığı ve başbuğluğu 
altında yürüyen ulus, o günden 
bugüne kadar yürünen yolun a
kılları durduran uzunluğul.Al, ba
tarılan işlerin gözleri pşırtan ge
nişliğini göre göre bu ulusal bay
ramı kutlamak hızını yüreğinde 
bulmaktadır. 

23 nisan, türk devrimi tarihi1t 
de ünlü bir satır başı idi- Busrm 
birçok yapraklan yazılan b~ 
bir tarihin o dönüm noktasını ani) 
o ulusal bayramı kutlarken bir 
devrim ödevini yerine getinnit o

luyoruz. 

*** 
Bundan dört yıl kadar önce 

Keçiörendeki "Ana kucağı,, m 
gezerken orada çocuk esirgeme 
kurumunun esirgeyici ve koruyu
cu eli ile okıanan miniminiler 
gördüm. 

Bol günetli bir balkonda daha 
yeni yürümeğe baflayan yavrular 
cıvıldaııyorlar ve genç bir bayaa. 
onlarla uğratıyordu. Bayana 80I" 

dumı 
- Miniminiler konupbiliT• 

lar mı? 
O cevah verdi ı 
- Eh, "ana baba,, diyecek U. 

dar .. 
Onların böyle diyecek ne art

ları vardı, ne babaları •• Bu ıözlul 
kime karşı kullanacaklar diye dü
tünmüttüm o gün •• 

Bugün öyle düşüıunüyorum. 
Çocuk esirgeme kurumu bütün ba
basız ve anasız yavrulara baba .., 
ana olmak dileğiyle yüreği yanan 
bir kurumdur ve 23 nisanda !>at
layan çocuk hatfası, bu kuruma 
yardım elini uzatacağımız bir 
çağdır da. 

23 nisanda ulusal bir yıldönü. 
mü anmalı, yoksul çocuk1arnnıa 
yüreğimizin acıması gerektir· • 
hatırlamalıyız. 

l\'1.N.A. 

Türk mühendis ve tale
beleri Moskova' da 

Moskova, 22 (A.A.) - 40 türk mii

hendis ve talebesinden bir grup bura. 

ya gelmiştir. Bunlar Sovyet mensucat 
fabrikalarında ameli dersler gördükten 

sonra Nazilli dokuma fabrikasında ? · 
lışacaklardır. 

Turkostroy baş mühendisi Ziglin de 

Türkiyeden Moskovaya dönmüştür. 
Moskova, 22 (A.A.) - Türk tarihçi

leri cemiyeti başkanı Muzaffer, tayya· 

re cemiyeti başkan muavini B. Şükrü 
tarım uzmanlarından B. Ertekin, mat
buat umum müdürlüğü mümessili B. Şe 
kip ve Ulus Yazx işleri müdürü B. Na
suhi Baydar bugün Moskovaya gelm.it
ler ve büyük elçi başta olr:ıak tlzere 
Türkiye elçiliği ileri gelenleri, dışan 
işleri komiserliği, matbuat müdilril. 
şark dairesi müdür muavini tarafuıdao 
karşılanmrş1ardır. 

Misafirler Moskovada 1 mayıs şen-

liklerinde bulunacaklar ve sonra Lenin-

gradı ~ezeceklerdir. 



S"Yif.A4 

Orl{estra şefi Ştenbergle bir görüşme 
Moskova büyük akademik devlet ti

yatrosu artiı;tleriyk beraber şehrimizde 
bulunan ve bu tiyatronun en iınlü orkes
t ~efle-inden biri olan Maystro Şten
berg'le dün bir yazmanımız gorüşmüş. 
tür. En çok senfonik müzik u •erinde 
çalışmış ve bırçok sovyet senfonik or • 
ke tralannı kurumlandırmış olan sayın 
artist kompozitör Sovyetler birliğinde 
senfonik orkestra çalışmaları hakkın

daki sorusuna karsı şunları sdylemiştir: 

- Devrimden ônce de senfonik or
kc.. .. traların konserlerinde rus k:aı>ik mll
ziği yanında batının yüksek izcrlerine 
bi:yuk bır yer ayrılıyordu. Rus klasik 

muziği temel olmak üzere, batının kla -

sik v .. m..ıJern muıiğı11den geçiıdiğimıa 
sosyal degişnıelere ve bugünkü yaşayı
!jımıza uygun i..ıerlere çalışmcllarımızda 
gl;niş bir yer verdik. Yalnız ne yclzık kı 
yeni ban izerleri ara:>mda ışimıze yarı
yacak pek çok :iey bulamıyoruz. Batı • 
da son yıllarda kompozi:>iyon düzeyi -
nin çok duşmuş oldugunu onların mü -
zıkçileri de ıtiraf edıyorlar. Almanya 
artık yeni bır şey vermiyor. Fransada 
ona bakarak biraz daha hareket görulü
) .Jr. Ancak bugüniın fransız kompozi
törleri daha çok bizim klasiklerimizin 
izinde yürüyorlar. Stnvinski ve Pro· 
kofyev'in tesiri altmda kalıyorlar ve 
bu bakımdan bize yeni bir şey veremi -
yorlar. Bununla beraber burun dunya
daki müzik hareketlerini buytlk bir dik
kat ve ilgi ile takib ediyoruz. 

- En çok Ortaavrupada görülen 
Ultra - modern cereyanlar üzerinde ne 
düşünüyorsunuz ve bu izerlerden fay
dalanıyor musunu:r:? 

- Dedıgım gibi bütün dünya müzik 

hareketleü yanında buradaki ar kımıl
danışları ve arayışlarını da takib e<li. 
yoruz. Ancak bizce, bu araştırmalar • 
dan büyük sonuçlar alınmış değildir •• 
Savaştan sonra biıtün dünyayı sarmış 

olan yenilik ve yabansılık havası aşırı 

derecelere götürüldü. Bu müzik ecre • 
yanı kuvvetli bir temele dayanmamak -
ta ve kaprislerle ses cambazlıklarından 
ibaret kalmaktadır. Bizde ilk zamanlar 

bu yolda yürüyen kompozitörler ol -
muştu. Çok şükür ki bu derdten çabuk 

kurtulduk. Yalnız bir elit zümresinin 
keyfini ve kaprislerini karşılıyan böy
le bir ar anlayışla bizim kütle i~in mü
zik prensipimiz arasında büyük bir ay
nlık vardı. Bizde de modern kompozi
törler var, fakat bunlar müzikte te -
mel oJan histen ayrılmamışlar ve onun 
içindir ki çok değerli izerler vermişler· 
drr. Bunlar arasında Meskoveski, Palai
jinski, Kabaliyevslci ve Şebalin gibi 
kompozitörler vardır. Fakat bunlar de~ 

diğiniz ü1tra - modernistler gibi hasta 
ruhfu artistler dei)l1erdir. Gene yeni 

kompozitörlerimiz arasında Şostakoviç, 
Şaporin, Yalabinski iibi yüksek değer
ler vardır. 

- Modernleşme gidişlerini halk 

yıaıuıarı natıd karşılıyor? 

- Tabii m~ern~riıı anlatılması biraz 

daha gU!rtUr, aııcak halk, bizim modern

lerim" zi de sevmekte ve takdir etmek

tedir. 

- Batı klasiklerinden en fazla han
gilerine yer verirsiniz? 

- Moskova'da o kadar çok orkestra 

vardır, ve bunlar o kadar çok konser 

veriyorlar ki klasikler arasınd11.n değerli 

olup da bir kompozitörün veya izer'' 

kenarda bırakılmasına imkan yoktur. 

Bütün klasikleri veriyoruz. Moskovada 

her: gün konaer •ardır, gUn olur ki Uç 

dört yerde birden konserler verilir, 

Sonra radyo progrmlarında her gün 

senfonik konserler vardır. 

- Moskova'da kaç senfonik orkes

tran12 var 1., 

- Yalnız radyoda çalışan ikisi yet

mişer kişilik büytik senfonik orkestra

lar olmak üzere yedi tane orkestra var

dır. Bunlar ayrıca halk için de konser

ler verirler. Büyük tiyatronun 300 ki

fllik kadrosu 2 ve bazı da 3 011kestra 

halinde çab§ır. Ayrıca filarmonik or • 

kestra, Kızıl ordu orkestrası, matbuat 

evine batlı orkestra ve daha bap:a or -

lrestralar nrtfır. Bunlır en sayılmaya 
drı;er olanlarıdır. 

Son soru olarak değerli şefe idare 
ettiı;i ıı;.;;;,., filarmonik okestramı:t 

hakmdaki dı.işi.ın6elerini sorduk. Şten
berg yoldaş dedi ki: 

- Orkcstrar.ız mc:teı·yel itiba· 
riyle çok zengindir. T eknih İ§inde 
de olgundur. Sonra orkestrada ça
lıfanlar çok dikhatli ve öğrenme -
ye heves'idirlcr. Bu çok önemlidir. 
Her yeni öğrendikleri şeyi kol.ay -
ca ez.imliyorlar. Bu, orkc::tranın 
ilerlemeleri için teh başına yeter 
bir vaiddir. Bence orhe:;!ranıza 
gerchli olan §ey iyi bir §eftir. Bu
nı:n!a b "rlikte artistlerin eksik ol
duğ:ı görü!en müzik terbiyeleri 
üz.erinde Je ayrı ayrı ça!ısmah ve 
te1mi.k bilgilerini ar:ı;·ma!: gerek -
tir. Halkzvinde öğret.ır.en!erle okul
lulara vcrcl:ğ:miz konseı-de orkes
tradan a!dığım sonuç beni çok 
memnun elti Üç ay beraber çalt§
tıktan sonra bu orkestra ile lon
d ra ve Bcrlin'de konserler verebi -
lirim. 

Memleltetini-dc ue hükUme -
tinizde senfonik mibiğe ve orke.
lraya karı• büyük bir ilgi gördüm. 
Bu ilgi beni çok ıevindirdi. Ve 
müzik devrimini~in başladığı bir 
ııroda memleketinizde konıerler 

vermiş olmakla övünç duyuyo -
rum. 

SO\ YET RTI. 'Tl.ERl lClN Ö
TEY GECEF<l sırv RE 

lç Bakanı ve Dış Bakan vekili Bay 
Şükrü Kaya ötey cece Marmara kö~

künde şehrimizde bulu"lan sovyet artist
leri şerefine bir suvare ver.niştir. B i
tün bakanfanmnla, yi;Jcs k işyarlarnnı. 
zm ve sovyet artist eriyle s:wyct Büyük 
Elçisi Bay Karahan ve elçilik işyarları· 
nın bulunduklan bu suvare çok güzel 
olmuı ve gece yarısmdan sonra Ata
türk'ün de ,.etmesiyle bir k t daha ne· 
şelcruniştir. Konuklarımadan Pirogof 
pn yapmıı ve Oystrah kemanla iki par
ça çalmı§tır. Atatürk artistlere ayn ayrı 
takdirlerini söylemiıtir. 

Suvare, çok aamimi ve ne§clİ bir hava 
içinde sabaha kadar sürmüştür. 

---------·-·-------
Süel rütbelerin 
karşılrklan 

(Başı 1. inci sayıfada) 

Generaller ve Amiraller (Erkin) 

Müşw - Maretal, Büyük Amiral 
BiriDCİ Ferik - Orgaıeral, Oramjraf 
Ferik•. Korgeneral, K.onmiı-al 
Fırka K. Mirliva - Tümaenenıl, Tünı;. 

amiral 
Mirliva • Tuğaenera&, Tuğamiral 

Ü•tmbaylar (Ümera) 

Miralay - Albay 
Kaymakam • Yarbay 
Bmhaşı - Binba!ı 

Asubaylar (Zabitan) 
Kıdemli yüzbaşı - Önyüzbap 
Yüzbaşı • Yüzbaıı 
Birinci müla:ıim - Teğmen 
Mülazim • Asteğmen 
Zabit ,·ekili - Yarsubay 

ErbQ§lar. 
Başgedikli - Başgedikli 

Babçavuş - Başçavuş 

Başçavuş muavini • Üstçavuş 
Çavuş • Çavuş 
Onbaşı • Onbaşı 

Ziraat fakültesi talebe 
cemiyeti seçimi 

Ziraat Fakültesi talebe cemiyeti yıl
lık toplantısını 19. 4. 935 de bitirmiş ve 
yeni iş derneğini JÖyle seçmiştir: 

B.:ışkan: İsmail Süreyya, genel sek

reter( Necmi Yücer, muhaubaci: Celı..I 

kasadar: Umran, Defl'iyat koluna: Fe
ridun. tahsildar: Niyazi. 

Kontrol kuruluna da şunlar seçilmi§. 
tir: Suphi, Feyzi, Cemal. 
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Çocuk Haf tasının 

başlang.cıdırj 
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u~us 

Yabancı gazetelerde okuduklarımıı 
Arsıulusal dövız 

spekiilasyonu 
12 nistın ıaı ihli FiilJ..işer Bcobalı

ter'den 

Arsıulusal döviz spekülasyonu yeni
den var güciyle çalışmağa ve böylelikle 
kafa ve kol işçileri ve para artırmt~ olan 
milyonl .. rca insanın en büyük bir felaket 
içine yuvarlanmasını hızlaştırmak için, 
çalışan ve i11sever ulusların ekonomi te
mellerinin dipleri oyulma~a ba~ladı. Bu 
gibilerin saldımı1an ile arsıulusal dövir. 
sn-::külasyonunun ilk kurbanı Belçika 
frangr oldu. Şimrli de aynı inadla İsvic
re frangına ve Felemenkparasına ı:aldı. 
rılıyor. 

Fraı ... ız frankla çatmaga henüz daha 
yeltenemiyor; çı.inkü fransız devlet b:ır.
,kası 86 milyar franklık bir altın stoku 
ile bugünkü gün:le kolay kolay yıkılamı
yacak bir kale gibi karşılarında duruyor.. 

Bu i;tlerin a::c:nisi olan bir l::mse, u
hısbr arası döviz spck'..i1asyo.1unun ça
lıftmasını ve akılların a1amıyacağı dere
cede biiyiik olan kazıınc imkanlarını di.ı. 
§Ünemez bile. Dünya ekonomisi yalnız 
uluslar arasındaki e~ya mübadelesinin 
inkişıfını giiclcndirmekle kalmamıştır. 

Sermayede, daha serbest hareketlere gt-ı;
miş, bir ülkeden öteki iilkeye göçmüs
tür. Srrası gelince, en büyük güven ol
duğunu sandıran ve aynı zamanda da 
en çok faiz veren ülkelerin bankaların
da toı:>lanr.ıı~t:r. Bu gibi yabancı banl. 
tarın ve spckülas oncul:ırın, iç ülkedeki 
banl.alarda böyle alacakları olması, b.ı. 

püne kadar sanıldığı gibi bir hayır d.· 
gil, ülke için b;r felaket ve devamlı bir 
tehlikedir. Ar Jıulu .. :ıl sermaye münase
betlerinde al.m es~rı iizcrinde yürüniil 
dLiğü müddct:re, yabancı ülke ?lacakh
ları bankalardaki kısa vadeli alacakları· 
nın altınla ödenmesini istemeleri de, ar. 
sıulusal sermayenin çalışmasında her va
kit bir esas olarak kalacaktır. Fransa ile 
Birlec-ik Amerika hükumetleri istisna c· 
dilecek olursa, bütün öteki ülkelerin dev
let bankalarındaki altm stoklan banka· 
lardaki depozito alacaklr hesablariyle 
hiç bir suretle uygun bir ölçüde değil
dir. Nctekim son istatistiklere göre, f r 
viçre bankalarındaki mevduat 16,S m;J 
yar İsviçre frangını buluyordu. Halbuki 
mart sonunda İsviçre ulusal bankasında
ki altın ve döviz mevcudu, 1,780 mily:ar 
İsviçre frangından ibaretti. Yukar,-!1 
söylediğimiz 16.5 milyar İsviçre frangı 
içinde ne kada,.rnın yabancı bankalar a· 
lacağı o1duğu belli dei7ildir. Ancak ıu· 
rası rnuhakk.ıktır ki, bu yekun İsviçre 

uln .al bankasındaki, bütiin altın ve dö 
viz mevcudundan çok daha yiiksektir. 
lcıviArc, bugüne kadar bütün ulusların 
tercihan sermaye kaçırdıkları bir ülke 
idi? 

Arsıulu:;al döviz spekülasyonu nas<l 
çalışıyor? İlk önce, bankalardaki, mese

la İsviçre bankalarındaki kısa vadeli a

facaklannr geri çekmek suretiyle hakkı

nı kullanmağa başlıyor. Bu hareket kar-

ısında lııviçre bankaları böyle bir mü. 

racaat üzerine büyük bir yekun tutan 

depozito paralarını n:ısrl ödiyec•kleri 

meselesi ortaya çıkıyor. Herkes bilir ki. 

bu gibi depozitolar, ona göre de kredi

lerde kullanılmış olduklarından, dünya 
yüzünde hiç bir banka büyük yekunlar 

tutan mevduatı kısa bir müddet içinde 
~eri veremez. Bu kredilerin çoğu sureta 
kısa vadeli olmalarına rağmen hiç bir 
ülkenin borçluları bankaların alacakları
nı istemeleri üz.erine derhal borçlarını 

ödiyccek bir durumda değildir. Bu du
rum karşısında da bankalara devlet ban
kasına yüklenmekten başka bir çare kal
mıyor. Devlet bankaları da yabancı al -
caklılara ödemek üzere altm stoklarına 
müracaat ederler. 

Bu şeyler tabiatiyle gizli kala::t ~Y
ler değildir. Belçikatlaki misalin d • ap
açık gösterdiği gibi, b5yle bir <l ırı•m 
lraqısında arsmlusal speklila:ıyoula en 
çok yardımı dokunan, Ulkc iç:ııd k' 
mevduat sahihlerinin şuursuzluğudur 

Bu gibi kimseler, yabancı mevduatın, 

büyük ölçüde geri çekilmesi yüzünden 
bankalarmm ademek kabiliyetini kaybe
öeceğinckn ve dolayısiyle ülke içinde 
artırım alacak hesablannın da tehlikeye 
düşeceğinden korkuyorlar. Bunun sonu
cunda yerli alacaklılarında da ülkelerin
deki bankalarına karşı az çok bir ylllt. 
Jenme lıey gastt'riyordu. Artınlmı~ nlan 

paralar bankalardan kaldırılarak küpler
de saklanıyordu; banknotlar piyasada!l 
çekiliyor. Netekim, Belçikada piyasada 
dolaşan 18,5 milyar banknottan bugün 
4-8 milyarı piyasadan çekilmiştir. 

Birçok defalar yalnız banknotların 

toplanması ile kalınmıyor. Ülke içindeki 
alacaklılar, paralarını, yabancı ülkelere 
kaçırmak yollarına sapıyorlar. Bundan 
da, ister bankalardaki kasalarında külçe 
halinde altın saklasınlar, ister altını ya
bancı ülkelere götürüp oradaki ntkenin 
parasına çevirsinler, her iki halde de, 
kendi ülkelerinin paralarını arsrulusal 
ödeme vasıtasr olan altınla değişiyolar. 

Buna göre, devlet bankasının altın. 
lar.ını carçabuk eritip tüketmek için, ya
bancı ülkelerin mevduatlarını çekmelerı 
ile paralarını kaçırmaları i~i birlikte ça
lışma ğa başlıyor. fsviç.re bankasının yu
karda söylediğimiz rakamlarına göz atı
lınca dünyada hiç bir ülkenin devlet 
bankası böyle bir aaldırışa karşı koya. 
cak bir durumda olmadığını söylemeğe 
bile lüzum kalmaz. 
Arsıulusal spekülasyon yalnız ıerçek

ten yabancı ülkede bulunan alacağını 

geri çekmekle kalmıyor. Eğer yalnu: bu
na kalmış olsa pek çok bir şey kazan
mış olmuyor: yalnız yabancı ülkelerde
ki teahhüdlerinden ziyansız sıyrılmış o
luyor. Arsıulusal döviz spekülasyonu. 
nun belli başlı ticaretini vadeli döviz iş
leri alanı teşkil etmektedir. Tıpkı bor
salarda hisse senedleri vade ile satılalıi
ldiği, yani hisse senedleri veya bunun 
gibi sehimleri bugünkü satış fiatı üze
rinden ilerdeki bir tarihte teslim edilm le 
üzere satıldığı gibi. arsıulusal borsalar
da da döviz spekülasyonu yapılmakta. 

dır. Mesela Londrada da spekülasyon 
yapan bir kimse haziranda ödenmek ü
zere ingiliz lirasına karşı bir milyon İs
viçre frangı satıyor. Bu adamın bu sa
tışı yaptığı tarihte bu kadarlık bir İsviç
re frangı alacak hesabı olmasına ihtiya
cı yoktur. Alıcının göstereceği bir İsviç. 
re bankasına 30 haziranda bu parayı ya
tırması ve buna karşı da alac:ak hesabı. 
na ingiliz lirası geçirtmesi bütün bu a
lış verişe yetmektedir. Demek oluyor .ıı:i 

spekülasyon yapan, karşılıksız aatmış ol· 
duğunu kap tmak için haftalarca uzun 
ve bol bol vakti vardır. Bu gibi aktarma
işleri sonucunda da birdenbire piyasaya 
büyük Öl!:üde yabancı kambiyo dökill
meğe başlar. Kambiyonun böyle bird~ .
hire piyasaya büyük ölçüde yığılması, 

mesela Londra piyasasında, fsviçreden 
aldıkları malları İsviçre frangı ile öde. 
mek zorunda olanlar, bıı bolluk karşı
sında f sviçre frangına karp naza çekme
ğe başlarlar. Yerli kambiyo karşısında 

da yabancı kambiyolar düşüklük gös
termeğe koyulur. 

Yerli kambiyonun yabancı pi.yasal r
da böyle deiercien düşüriilmesi tabiatiy
le hemen ülke içinde duyulur ve bununı 
sonucunda halk ve arsıulusal ticaretle 
işleri olanlar sinirlenirler: bundan sonra 
artık, bir yandan ülke içindeki ~vdu. 
atın geri çekilmesi hız alır, öbür yandan 
da döviT. hiç gelmez olur ki, yuli ban· 
kalarla devlet bankasının durumu daha 
çok kötüleşir. 

Stresadan sonra 
}ournal des D~bats, Paris - 16.4.JJS 
Tekrarlam:ık geregtir ki., Stresa'da 

toplanan devlet adamları istenilen bü
tün şeyleri şüphesiz elde edemernişlcr
ae de, pek de önemsiz olmıyan bir eser 
yaratmı!llardır. 

Konferans. Sir Saymenin istediği 

gibi yalnız araştırmalar yapmakla kal

mam~. geleceği de bağlıyan bazı mus

bet kararlar almı tır. Eyi tesirleri du

yulmağa başı yan Fransız - İtalyan 

yakın!aşma ının da bu sonucun elde e

dilme inde ço'c et ·esi olmuştur. Şüp

he! ıı:. so::-uznlıırın kökü.:.den kurtarıl

ması. daha sonrya bırakılmıştır. Bu
na göre, Avusturyanm e. kinliğini eyi 

şartlar içinde temin etmek için yeni 
bir konferans daha yapmak lüzumu 
vardır. Fakat b~klenen çözgeler şimdi

den eyi bir yöne doğrulmuştur. İş, yo

la çıktıkt~n sonra d:.ırmamakta ve doğ

ru yoldan 2yrılmama~tadır. 

Streld bir baş!:mgıçtır. Konferans 
için ileri süruiec.clt düş.lılcclerde ka
çınahnası gereken iki şey vardır: K~ 
nuşmaların şümulünü ne rrii\:ıal~ ~ a ile 

kuç,uıuneıi, ne de bunların kıy 

büyük görmelidir. Birinci şıkta, ı 

edilen şeyin faydası kaybolacak, ı 

cisinde ise acıklı umusalara d. 

cektir. Pratik bakımdan daha bit 

yapılmanuf, fakat üç batı devletinı. 
sanüdü az çok tezahür etmiştir. B 
landa su götürme:ı bir değişiklik 
muştur. Alman tehlikesi gôrülmu 
buna karşı korunmak lüzumu a 1 

mıştır. Şüphesiz, eski hayallere gt 
dönüleceğinden korkulabilir. On.ın ~ 

şimdi her zamankinden daha U} 

olmak gerektir. Zaten bu, insarı' 

bütün teşebbüsleri için de böyle de~ 
midir? Her ilerleyiş. ondan foyd 

nıldığı zaman devamlı olabilir. Ş.~ 

devlet adamlarımız, lüzumlu olan. 

yeniden tebdid eden ve anlayışlı, o~ 
li bir ııya:;anm bizden \ızaıklaıura 

ceği tehlikelere yol açacak erksb:.li 

göstermemektir. Kullanılsaydılar ~ 

di Avrupayı 1914 ten önceki devre 

döndürmiyecck olan, son yılların " 
tıaları artık elimizde değildir. Bunı.: 
beraber, Almanyanın isteklerini jk 

sürerek amaçlarma dünyayı lı:an .,e ' 

teşe bulayarak varmasınrn &tüne ge\ 
mek üzere barışçı devletler hakiki· b~ 
birlik yaparlarsa, elde kalan vasıt:ı j 
da yetebilir. 

Onun için ödev, bir taraftan ~ 
bakımdan kuvvetlenerek, barış İÇ 
müşterek yöneyin kurulmasına ç lif 

maktır. 

Alman notasrnda, Fransanm ı;0ıd' 
son Lokarno protokolunu say.matfı~ 
yolunda yapılan imayı da k:aydeurıt) 
gerektir. Bu, Berlinin, Rcn'de bird«I' 

bire bir emri vaki çıkarmağı de:neyeca 
ğini göstermez mi? Onun için, tngO 
tere ve İtalyanın Stresada Lokaı11' 
andlaşµıasmdan çıkan yükümleri ve 11 

rası gelince bunları sadikane tatbik ' 

deceklerini yeniden teyid etmeleri ç~ 
eyi olmuştur. Almanya bilmelidir 
biten konferans barışı her türlü zor te' 

şebbUslerine karşı korumağa ödevli O' 

lan devletleri onun karşısında birle#' 
tirmek gibi bir sonuç vermiştir. 

Almanyada yül~üw· 
sel askerlil{ten sontS 

Berlinden 17 nisan 1935 tarihli TB'/' 

mis gazet•sine bildiriliyor. 

S.A. (Nazi yıldırım kıtaları) l{ut' 

may başkanı bey Lutze, bugün verdiği 
bir diyevde yükümsel askerlik tüm olıl' 

rak yerleşince S.A. nın ne şekle gircc•· 

fim n ne i ler ve ödevler göreceğiııl 
-an lat:Jll1'tır. 

Bu ödevler, 30 haziran tarihinde te• 

mizlenen yilzbaşı Röm tarafından bı1 

kurwnlara askerlik ihtirastan a,1ılanrrıl\' 

dan önce zaten yapılmakta olan öde\'' 

!erden pek fazla farklı değildir. 

Bu esaslara göre S.A .. nasyonal sn" 

yalizm esaslarını korumak, yaymak •;• 

ona göre gençliği yetiştirmeyi sırtın' 

almıı bir çeşid ııyasal askerlerdir. 

Bay Lutzcye göre yükümsel ask•rli

ğin yeniden canlanması S. A. nın bıl 

temelli ödevlerini gereksiz bir tıal• 

koymıyacaktır. Çünkü S.A. ile ordunuıı 

yapacakları işler biribirinden tamaıni1' 
ayrı olduğu gibi, B. Bitler de S.A. nsıl 
nasyonal sosyalizmi korumak ve yar 
mak yolunda pek önemli işler görebi-' 

leceğini söylemiştir. 

Bay Lutze bu kurumun tama.mı11' 
gönüllü olarak girmek istiyenlere rnaJr 
sus olduğunu, bunların asker olmadık• 
!arını, fakat as' erce bir disiplin içinde 
yaşamak yükt: '.ıc:.le bulunduk1arııt1 

söylemiştir. 

Bu kurumun baımda yer alanlat• 
karakterleri, nasyonal sosyalizm filO' 

zofisini kavramış olmaları, askcrletf 
yakışır bir disiplin içinde ya~ayıp ya· 
Jamadıkları bakımından sınamalara ti• 
bi tutulmuşlardır. 

Bay Lutze, diyevinde bundan sonr' 
gene bir almanın gelecekte nasıl bir 1•' 
FYlŞ sürecciini anlatmı$tır: 
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Hayvan ıslahı 
nasıl olur? 

~~ - --
[ Bi_bliyograf ya 

AnadoJuwuzun tarih ve arkeolo
jiıdmlen: ~e havafüıinde 

fıalo'Uluıaı ekonomi ve yurt korumu 

tan znın~a~ . c-onsu7 ,..ri bı.ılunan hay 
,.,,

1 
Yetiştınciliği VL. .ı.lalıı yolunda son 

, .. ar · · lar 1~tnde atılmakta olan i'cd adım • : 
"' tevındirici bir görünü~ :a 1 mıştu. 
ou b" 

IZMJR - YILDIZTEPE -
LARISSE - S.ARDES. 

fl oyle olmakla beraber, daha bir sı- Anadoluınu zun tarih ve arkeolojisin. 

bi 
düşünceleri havsaladan silmek de ka 

l olnı den Ege ha valisinde: 
IJı tyor. Bunu şu yazımda kısmen Tarihi ve arkeolojik tetebbu ve neşn · 
~aYrnı: yatiyle tanınmış olan Avni Candar İzmiı 

Yurdumuzun yerli hayvanları bir - civarında yap~ış olduğu bir seyahat ao-:k sebebler altmda ufalmış, bozulmuş nunda dört yerden bahis yukarıki isim· 
ti hcnıen hemen benliğini kaybetmiş • deki eaerini bastırmıştır. Kitabın güddü.. 
it~ Bunların ıslahı için yabancı mem • ğü gaye, eski Anadolu aekenesinin de 

etlerden birçok fedakarlrklarla da· bugünkü gibi türkler olduğunu isbat et-
~ lllııiıkta · . mektir. Bu sebeble Avni Candar, Ho-

ti r getınyor, kısmen bunları üre-
1 

• ·ı lı 
Yor d mer, Herodot, Justin, sıcı ya 

1_ ve aha ziyade de yerli hayvan -
,, 1t1rla s 4 • Strabon gibi en eski tarihçilerin fikirle-
~ it unı veya nomal çıftlesmeler yo· 

Yle y 1' h • riyle Avrupanın tanınmış itim adamları-
1 er ı ayvanlarrmızın soylarını ıs- k"k aha 1 nın neşriyatını derinden derine tet ı 

. ça ışıyoruz . Memleket içinde bey- l 1 t pJ tir 8 ~ etmiş ve bunların müta ea arım o a-
d. 'e ı.grr. ve ~oyunlardan bu suretle el- malı: ıuretiyle Ealrit ve Etilerin aynı 

~ dthn1ş bu çolı: döller de meydana ırktan olduldannr meydana çıkarmı,tır. 
- ti!hniştir. Acaba bu döll~r maksadımızı Bu neticeye vara~ilmelı: için kitabında 
- ~•men temin ediyor mu ve edebile - "Asya adınm kaynağı. eski Anadolunun 

~lr nıi? Bence şimdilik huna veri~ceir eoğraff taksimatını. e~ki Anadolu 1ıeke· 
' Ctvab (hayır) dır. neıı.inin ırkı, Trova barbı. Amazonlar, 

Çünkü: baba ve ana ne kadar mü • Lidyalılar, Pcl:ısklar,, etrafında ayrı ay. 
~I olursa olsun doğan yavrunun rı kıymetli etüdler yapmış. ve Sardea, 
Oltlara benzemesi ancak bakım ve bes • Larise, Yrldıztepe, İzmir hafriyatlarrnı 
~ şartlarına bağlı bir iştir. Şu nal- . da tahlil etmiştir. Eserde yirmi be§ re-
ele da 1 ı sı'm ve harita vardır. Kitabda gösteril !n • mız ııı: seçilmesi kadar, yetişecek 
hvruı ak kaynakların bibliyografyası ve geçen . ara uygun ve bol besim bulm 
~ l isimlerin endeksi de kitaba ilave edilmiş-

nı i bir noktadır hatta daha önem-
lidir y .. ' .. tir. Bu değerJi eseri okuyucularım?za 

· oksa dunyanın en arıtılmış or -
itekle · h' . tavsiye ederiz. 

rı ıç bır varlrk gösteremez. 

Örnek olarak atçılığı ve iri yan ko
f\ln:ı hayvanı yetiştirilmesine ayrılmış 
olan Uzunyayla ve Kangal mıntakaamı 
~le alalım. Macaristandan getirilen bir 

0 nius damrzhklan bu mıntakada yıl· 
laruanberi kullanıldığı halde beklenilen 
teşekkülde ve bedende melezler pek sey 
tek görülmektedir. Bunun sebebi doğ • 
tudan doğruya besimsizliktir Hayvan • 

larrn doyması tabiatın müsaadesine bı· 
1akdnııştır. 

Bol yulaf ve bol çayır otu tedarik 

ecli.lrnekai.zin at yetiştiriciliğinden bir 
"erim beklemek imkanlı değildir. Hal • 
buki yulaf memleketimizin seyrek yer
lerinde yetişmektedir. Çocuk bakımın
da bile önemli bir yer tutmuş olan yu
qf artık memleketimizde yayılmalıdır. 
~e halk öğrenmelidir ki arpa beygir 
IÇin uygun bir yem değildir. Öt:e yan
dan çiftçhni:ı gene kandırılmalıdır ki 

~ &enç hayvanlara, bilhasaa tay la· 
ra Yedirilecek bir madde defildir. Fa • 

· kat bu ikinciyi de töyliyebilmek için 
ııae..,cud çayırları ıalah etmke ve ıuni 
~lıiı yurd iç.ine yerleıtirmek eerek
tir. ltimiai çok kurak kimiai de tama • 
Qıen bataklık (vo dolayısiyle bir haata • 
hıı: kaynağı) olan mevcut sayırları ıs- -
1ab etmek en lüzumlu bir hareket olur. 

°l'nrk baytarhğmm ıslah hususunda 

<b.aı mıntalralar hariç) ılmdlye kadar 
daha yGbeolr verimler alamamıt olma-...._ 

----·----
Türkkuşu üyelerini çağırıyor 

Türk kusunun uçucu üyelerinin bu. 
gün saat 17 de bir toplantı yapmalaı-ı 
uygun görüldüğünden o saatte cemiyet 
merkezinde bulunmalan, Tayyare Cemi
yeti Başkanlığından rica edilmektedir. 

smda yukardaki scbebler de çok büyii'ıc 
rol oynamıştır. Şu halde ziraatçıhk ve 
baytarlık işleri esash olarak bölünür ve 
her iki taraf da kendisine dü§en yollar· 
dan yürürse alınacak: sonuçlar daha par

lak olur. 
Yetiıtiricililı:te önem verilecek da-

ha pek çok noktalar vardır. Fakat en 

önemlilerinden biriıi bence bol ve hay· 
van nevine gö=-e uygun btsim temini işi-

dir. 
Yurdumuzdaki hayvan bulaşık has

talıldan durumu çok ııağlam bir yola 
girmitti.r• Şarbon, veba, Ruam. .. ve bq. 
ka haetalıklar uğra,ı yurd baytarhfının 

yüzUnU güldürecek bir yol almı~tır, bu 

suretle hayvanların üı emesine ve dü • 
zelmesine karıı olan bir ço1' engeller 
aplmııtır. Bunun için baytarlığın hay· 

van ıslahı i•lerinde şimdiden sonra da· 

ha kolaylıkla yürüyeceğine güvenim 

var. 
Baytar 

Dr. SAİM 

ULUS 

l'wfLRCJaltuı. 

Bilecik halkevinin üç 
aylık çalışması 

Bilecik halkevinde üç aydanberı bü
yük bir çaJışma vardır. Bu çatı altın -
da toplanan yurddaşlar ülkünün ier -
çekleşmesi için elden geldiği kadar ça· 
lışmaıktadırlar. Bir yıllık bir çalışma 

programını üç aya sığdıran Bilecik 
halkevi göğüs kabartacak bir titizlikle 

ülkü yolunda yürümektedir. 
Üç ay içinde yapılan işleri yazıyo -

ruz: 

Dil, Tarih, Edebiyat Jıolu: Muhte

lif konular üzerinde konferans vermiı 
850 yurddaş tarafından dinlenmiıt.ir. 
Basılmak üzere iki eser hazırlamıftu. 

Temsil kolu: Sönmiyen atef ve U • 
yanıt piyeslerini temsil ctmig. 700 yurd
daş tarafından seyredilmiştir. Bu ay 
içinde Özyurd piyesini hazırlamakta • 

dır. 

Soysal ya,rdım kolu: Bir fakir yurd· 

dqa para yardımında bulunmUf, Halk· 
evlerinin yıl dönümünde cuuvinıde 

mahpus yurddaşları ziyaret için bir kur 

göndermiş ve 200 hapismene birer pa

ket sigara vererek onları teselli etmit· 

tir. 24 fakir yavruya eJbise, ayakkabı, iç 
çamaıırı daf ıtmış v fakirler için de bir 

muayene evi açmıştır. Fakir olanların . 

illçları halkevi tarafından ödenmekte

dir. 

Halk dershaneleri ve kurslar: İki 

sınıf üzerine bir fransızca kurs açıl -

mış ve bu kursa 15 yurddaş devam et -

mekte bulunmuştur. Bayanlar için de 

bir dikiş kursu açılmış ve bu kursa da 

20 bayan devam etmektedir. Okurlara 

150 defter, 20 alfabe ve 50 kalem dağı -

tılmıştır. Ayrıca cezaevinde de bir kurs 
açdmı§ ve mahpuslara ders gösteril -

mektedir. 

Köycüler kolu: Köylülerin işleriyle 

daha yakından ilgilenmek üzere bir köy

lü bürosu tesis edilmiş ve bu büroda 

27 köylünün ışlcri takib edilmiş ve ba
şarıhnıştır. Pancar ekimi hakkında da 
bir izer hazırlanmaktadır. 

Kütüphane ve neşriyat: Mevcut kil· 

tüphanenin kitab sayısı artırılmıştır. 

Bilecik gazetesini muntazam bir suret· 

te neşretmektedir. Mahpusların fayda
l:ınmaları için cezaevinde bir kütüpha
ne açmıştır. Zehirli gazlardan muhafa
za adlı bir eser hazırlanmaktadır. 

Güzel sanatlar: İki konser vermiştir. 

, Spor: Mevcut spor kulüblerini ko

ruması altına almıştır. Bando heyeti 

teşkil etmek için bir karar onaylaınıttır. 

~--------·----------
Çağrılış 

24-4-1935 çartamba sWıü saat 
15 do MiW Müdafaa Encümeni 

SA 

Çoı·umda Eti tarihini aydınlatacak 
yeni bir kurum 

Çorum'da vali Bay Arif Aykaçın 

öncülüfil ve bafkanJığı altuıda, mem
leketin kültür ve bayat v• bavuına bü
yük faydaluı dokunacak yeni bir ku
rum kurulmuştur. Kurumun adı (Ço

rum Eelri !zerleri Koruma ve Al'&ftır. 
ma Kurumu)dur. 

Çorum tarihi, dıeyince, akla Celali 

~iyunrın uğrak, din, mezheb bofut
malarının lraynak y«İ bir ınır. gelir. 

Geliti güzel yazılan Çorum t&rihleri bu
nu bile doğru yumamıt bir mual an· 
!atmışlardır. Halbuki Çorum, çağ çağ, 

tarihin türlü ttirlü vakalarına &ahne ol. 

muş, devir devir üzerinde birçok ulus

lar barınmış bir toprak olarak (tarih 

gömüsü) gibidir. Çorum toprakları ü

zerinde büyük bir impantorluk kuran 

Etiler, bugünkü Avrupa soyaalhğının 
köklerini atan yüce bir ulustur. Boğaz. 

kö~de yapılan araştırmalarda çıkan 

csetıer, akıllara hayranlık ve durgun
luk verecek kade-r değerlerle doludur. 

Tunç, taş, demi.r, yüzyıllarca önce, 
ilk defa tUrk elinde bir hamur gibi 

yuğrulmuş, Hattusas'da yükseltilen 

muhteşem abideler, Avrupa medeniye· 

tinin öncülUğünil türklerin yaptığını 

bütün açıklığı ile acunun önüne sermiş

tir. 

Boğazköy'de yapılan arattırmaJ.arın 

verimleri aayılanuyacak kadar çoktur. 
Etiler, günlük hadiselerin sıyasal ta

rihlerini, zafer dastanla.rını günü gü
nüne yazmış olmakla tarihin ~ilik çağ· 
Iarını birer birer aydınlatmış oluyor

lar. Bu yazılardan anlaşılıyor ki, türk, 
tarihin her çağında zaferden zafere 

u !aşan, gittiği yerlere ilim, fen, sanat 

aşılayan bir önder olmuştur. Boğaz

köyde okunan kitabelerin yardımiyle, 

Çorumda Eti türklerinin bugün yaşı
yan çocuklarına rastla.nmıştır. 

Çorum eski belgileri koruma ve a
raştırma kurumu, Çorum tarihi hakkın

daki yanlış bilgileri giderecek gibi, 

böylece taşıdığı ülkünün deferinden 

başka, eski ve güzel işleri de bir araya 

toplıyara·k müze yapacak, halka, genç-

liğe faymh bir ~lı.,na yolu açauatır. 
Çorum eald bilgileri koruma ve a

raştınna kurumu, güael unatları da 
çevresi içine alınıt bulunmaktadır. 

Folklor üzerinde çok çahşacalrtır. 

Ata sözleri, bilmeceler, meaelleır, 

ağıtlar, türküler, maniler, tabirler, ki· 

nayeler, ninniler, ilençler, telrerlems· 
ler ve Çorum Yihıyeti f8İrlerirtln hayat 
ve eserleri araıtırdacalı:tw. 

Çorum, yaratıcı ve fakat hiliruni
yen halk şairleriyle dolu bir ülkedir. 

Çorum halk şairlerinin deyişlerin

de çok kuvvetli lirizm vardır. Fazla 

hayale kapılmadan duyulmuş ıevgi du
yuşlarını söyleyişleri çok incedir 

Mesela, çon~mlu Deli Boran'ın: 
Güzeller içinde gayet ıüzelsin 
Sa/Janma br~ırnda beni üzersin 
Bana derler niçin mecnun ıezersin 
Şöyle bir yosmanın divanesiyim. 
Ve Sefil Ali'nin: · 

Yar beni düşürdün halden hallere 
incinme !ievıilim gel yavaş yavaş 

Yönümü döndürdüm gurbet ellere 
Gözüme görünür yol yav~ yavaş 
Emsem yanaklarmdan ben kana kana 
Dudaklarından akar bal yavaş yav~ 

Seher vakti yo1ganınr arala 

De~sin ak göğsüne yel yavaş yavaş 
EJJ •Yi d08flarıodaa ıalcın an seo.i 
Gözler fırsatım el yava§ yavBf. 

DeJiti. •mtunı için için çektiği 

sevgiliye sevgi ve ondan ayrdık duy. 

guau negönülden canlandırılm1ttır. 
(Çorum etki izerleri koruma ve a .. 

rqtırma kuruaıu) belli ki, bi.ııe Deli 
BoraalM Sofil Aliler gibi, değerli bir .. 

çok çocuklarını tanıtacaktır. 

V c bütün bu faydalarının, verimi .. 

rinin başında cM Eti tarihi gelece~tir. 

Hattusaı'da yüklelen ünlü türk impa• 
ratorluğunun kuruluşu, yayılıtı ve çö

kü'ii ana batlarile, Çorum cıııki belgile
ri konuna ve araıtırıM kurum'1 tara

f andan 1tıklandırıl11Uf olacaktır. 

Sayın Çorum nlili Bay Arif AyAı 
çı ve kurumun değerli üyelerini bura

da kutlamak iPterim. Cevdet Baykal 
toplanacaktır. 
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Tefrika: ii 

S;uı Michele'nin kitabı 

tığı yağ ve ıu gibi teYlerle ~ olan ~ 
yere köpeğimi nasıl koyab~irdım? .. ~~J 
f urgoııuna kO§arak, kaııd~ktorden kope~ • 
me bakıvermesini rica ettım. yasak old?P 

.. ledi BagaJ· furgonunun yanındakı va-

bütün iatuyonlarm adlanıu bildiğini söyle • 
eli. Halbuki, mahbese beıuiyen furgoııwnuz
dan dışarwru hiç görmiyorduk. Yol arkada
pm on seneden fazla bir zamandan beri ölü 
götürücülüğü yapıyormuş; bu rahat ve eğ -
lenccli bir sanatmış, seyahat etmeği ve yeni 
memleketler görmeği seviyormU§, bana, al
tı defa Rusya' ya gittiğini, ölen ruslar da -
ima memleketlerinde gömülmek istedikleri 
için anlan sevdiğini anlattı.. kansı da "mes
lekten,, bir ölü yıkayıcısı idi. Azçok mühim 
olan bir tahnit ameliyesinin onlar çağırıl· 
madan yapıldığı çok nadirdi. İkinci tabutu 
göstererek, İsveçli Mösyö için ne kendisi • 
nin, ne do kansının çağınlmamış olmasına 
epi &iicenmiı olduğunu söyledi. .• 

ra ikimiz de furgonun döşemesine uzanmış, 
derin derin uyuyorduk. İyi bir goce ıeçir • 
dikten sonra Lübek ganna girdiğiım azman 
ortalı• iyice ağarmıştı. t'sveç konsoloslu~· 
nun bir memuru, tabutun Stokholm'e gide • 
cek İsveç vapuruna ta11nmuma neıaret et .. 
mek üzere nhtımı bekliyordu. Ölü götürücü· 
süne yürekten bir "Allaha ısmarladık,, de • 
dikten sonra konsoloahaneye gittim. Kon • 
solos kıöpeğimi görür görmez, şimal Alman· 
yasında san ıamanlarda birçok kuduz vaka· 
lan görüldüğü için lsveç'e köpek götiirme· 
nin yasak olduğunu, bir kere de kaptanla 
konuşabileceğini, fakat köpeğin vapura alın· 
mıyaca~ına kani olduğunu söyledi. Ala~a~ · 
lan yük arasında bir de tabut bulunan biltun 

Yaı:an: AkseJ MUNT 
TDrlrç~1• çeviren: NHuhi BAYDAR 

'1" Bereket versin köpek vaziyeti kurtardı. 
'1 Unakaşarmz esnasında istasyon şefinin, 
~ gözlükleri arkasından şefkath bir ba • 
d a ona baktığmm farkına varmıştım. Ara
la~;ırada, köpeğin ipeğe benziyen, uzun ku
~ arını okşamak için kocaman elini uaztı -
h~rdu. İstasyon şefini acındırmak için son 
it~ g~rret yaptım, hiç bir şey söylemeden 
O:Pegı dizlerinin üstüne koydum. Köpeğim 
lan Utı .YÜzünü yalayıp kirpiyi andıran b~yı~-
1· . rıı Yalandan ısırdıkça yüzünün sert çızgı-
"'ll ,, b. .. 
liinı Javaş yavaş, geniş ve babacan ır gu • 
a seme halini alıyordu. 

re .. ~~ dakika sonra kambur her iki tabutun 
~~ot~riicüsü,, sıfatiyle bir düzine kagıd ÜJ! -
liıt atnış ve ben de, köpeğim ve çantaml_a bı~· 
Jc te tıkhtn tıklım dolu ikinci mevkı bır 
.. :Partimana yerJeşivermiştim; tren ha -

et ediyordu .. 
ilin Pakat kontrolör, trende ~ö~ek g~_türme
te Yasak olduğunu, benimkını de kopekl~ 
o ayrılan yere koymam gerektiğini söyledL 
ler~arnanıar trenlerde köpeklere ayrılan yer
'11 ~tanç verecek derecede fena idi. Loko • 

"tı.t· 1
" tek,.rlekleri üzerinde, makinenin at· 

nu soy · · · olan 
gonun kapıları. ağzında uzun bır pıpo 
··ı ·· götürücilsünün başı geçecek kadar, ya -
~a~ça açılaı. Köpeğim ve çantamla beraber 
bir tavşan çevikliğiyle fW:gona sıç~ 
Kapılar dışardan sürgülendı, lokomotıf k~ 
kin bir düdük çaldı ve katar sarsıldı. Gelll§ 
furgonun içinde, tabut sandıklarmdan baş.ka 
bir şey yoktu. İçerisi mü?hiş ~~ ama ıni 
sanın bacaklarını uzatabılmeaı ıçm bol bo 

ardı Köpek catetimin üzerinde he • 
~C:n v uy~ya daJcİı; ölü götürücüsü Y~ 
sepetinden bir şiıe sıcak bira çıkardı; pıpo • 
ıanmm yakarak, dereden tepeden konuş • 
mak için ikimiz de yere oturduk. Raha~tık! 
benim bir sıçrayııta köpe~l~ ~~~ .. ı~e~ 
girdiğimi kimse görmemıştı. Ö~u got~cu 
hi çbir kontrolörün furgona ugramadıgmı 
bana temin etti. 

Bir saat sonra, tren y$1i bir istasy?'1da 
durmak için yavaşladığı zaman,.~~ 
cak zorla buradan çıkarabileceklermı, Lu· 
bek'e kadar burada kalmak niyetinde oldu .. 
ğumu arkadqnna aöylediaı. Saatlar, tatlı 
bir sohbet içinde akıp gidiyordu; ~ı~anca~ 
çok fena konuıuyordum ama pek 1~ ~ 
yordum. yeni dostum aym yolculugu bit • 
kaç defalar ,aptıimı, hatta trenhı durduğu 

Yol arkadaşım sandıimın üstüne temiı 
bir peçete yayarak yemek sepetini açtı. Do
muz sucuğu, peynir ve lahana tu11usunun 
burun deliklerimi gıcıklayan kanşık kokusu 
köpeğimi birdenbire uyandırdı. O da, ben 
de, gözlerimizi sepetten ayıramıyorduk. Ar
kada§ım beraber yemek yemeği teklif edin
ce çok sevindim. Hatta lahana turşusu bile 
bana pek fena gelmedi. Köpeğime bir dilim 
kan sucuğu da verince beni büsbütün teshir 
etti. •• İkinci Moıel şarabı şişesinden sonra 
yeni dostumla artık biribirimize anlatacak 
sırrmuz kalmamıştL Yalmz, kıskanç bir su
rette kendime sakladığım bir tek sır vardı: 
dokor olduiwn. .. 

Biru daha. konu,ıuıt. Birbç dakika aon-

kaptanlar gibi, bu vapurun kaptanı da çok 
hiddetliydi. Bütün ıöyledilderim boşa gitti. 
Haydelberg'dcki istasyon ı;efinin üzerinde 
kazandığım muvaffakiyetten cesaretlenerek, 
onu köpeğimle yumuşatmağı düıündüm. 
Dakl onun yüzünü boşuna yaladı. Bir de 
kardeşimle yumuşatmağı dened~: ııavet, 

kaptan Munt'u çok iyi tanıyordu, fJmak zim 
iken V anadis vapuruııda birlikte ~ ~ı.dl • 
dı1ar ve iyi dosttular ... 

Köpek, Stokholın'e vardığımu zaman 
- .zararı, tehlikesi bana aid - kaçak sokul· 
mak üzere kamarav.a kiUdlenmişti ... 

-Sonu var-



Bulgaristan da 
hükumet 

• 
yenı 

( Başı 1 inci sayıfada) 
birinci başkanı Karagözof, 

Sü bakanı: Sof ya garnizon komuta
nı General Çanef 

Bay Toşef, ıaraydil.n çıkarken: 

"- Yeni hükiımec eskisının iç ve dı~ 
.)1yasas1nz gqdmek dolevındedir. (a~

mindedir.) 19 mayıs prem.ipleriyle ha
reket edecek olan hükiımec, bu pren::.ip
Jerw dışına çıkmıyac<Jktır.,, demiştır. 

Süel birlik, kabıne<le etgcr (ndiıı.) 
giLi görünüyor. 19 mayı:sta yapılan dev

rimin, askerlerin parlamanter unsurla
ra karşı bir zateri olduğu unutulmama

lıdır. O tarihten sonraki hükumetlerin 

dış sıyasalarındaki başlıca nokta, Yu
goslnvya ile yakınlaşmaktı. 

Kralın arzularının diyemi (ifadesi) 
gibi görünen To ·ef kabinesi, kıralın 

partilere kar~ı bir zaferi olar~k göste
{ilmekte ve bu bakımdan yeni htikfıme 

tin bütün ulus tarafından iyi kar~ılana

cağı sanılmaktadır. 

Bulgar - yugoslav yakınlaşma.':iını 

en çok ıstiyenlerden sayılan Bay Köse 

1vanof'un dış bakanlığına geçme::.i, bir 
takım komşu devletlerin Bulgaristanın 

dı~ sıyasaları hakkındaki kaygılarını 

yatı~trracak bir hareket sayılmaktadır. 

Kıralm kabine için bildiriği 
Sofya, 22 (A.A.) - Toşef kabinesi

nin kurulduğunu halka biliten (ilan e
den) bir bildiriğde kıra! diyor ki: 

.. Devletin hayatında 19 mayıstanberi 

çizilmiş olan yolun dı~rna hiç çıkılmı
yacaktrr. Gene bulgar devleti, yeni de
virlerin gidışine uyacak ve hayatın zor 
sorumlarım kotarabilecektir. (halledebi
lecektir.) 

Devletin ekonomide kalkrnmasınr 

ba§armak ve halkın fakir düşmüş yığın. 
/arına etgın (müessir) yardımlarda bu
lunmak kararındadır. Yapılacak bütün 
değişiklikler halk tarafından kabul edi
len an3sa/ kanundan; ulusal anana/ardan 
ve ordumuz tarafından büyük bir istek 
ve ideye/ sevgisi ile korunan 19 mayıs 
fikirlerinden esinecektir (mülhem ola
caktır.) 

Geçmişe ve geriye doğru hiç bir ba
tekete izin verilmiyecektir. Benimle be
raber bu/gar bayrağının altına toplan
ması için bütün ulusu çağırıyorum . ., 

Bakanlar bu bildiriği imzalamışlar

dır. Öte yandan subay ve asubay birle

şitleri başkanları, başbakana yardım 

etmeye söz vermişlerdir. 

Ordu daha posta merkezini elinde 
bulundurmaktadır. Sarayı, asker koru
maktadır. 

"19 mayıs prensipleri" demelc geçen 
yıl 19 mayısta Damyan Velçef. Kimon 
Gorgiyef ve arkadaşları tarafrndan ya. 
pılan hareketin prensipleri demektir. 

Sofya, 22 (A.A.) - Yeni kabinede 
'unlar da vardır: 

ki: 

B. Muşanof: Ekonomi bakanı 
B. Koşuşakof: Münakalat bakanı 

B. Yokoff: ~ayrndırlık bakanı .. 
Bay Toşef gazetecilere demiştir 

- Hükümet, iç ve dış sıyasasını, 19 

mayıs prensiplerine uyduracaktır. Ge

riye dönme ihtimali hatıra gelemez. 

Kurduğum kabinenin Üıyeleri, bu yolda 
tamam ile bağlaşık (müttefik) dirler. 

So/Yada ıellikkiler. 
Sofya, 22 (A.A.) - Kabinenin ku

ruluşundaki çabu!<luk, öğleden sonra 

geç vakte kadar bay Toşefi sarayda a

lıkoyan ve birçok sıyasa ve devlet adam
larile buluşan kıralm dölenli (azimli) 

hareketinin bir sonucu olarak telakki 

edilmektedir. 

Yeni kabinede ancak üç yüksek rüt

beli asker vardır. Bu, sıyasa ile ilgili 
asker grupunun sryasal hayat üzerinde
ki etkisinin azaldığına bir belge (delil) 
dir. 

Eski dahiliye bakanı albay (mira-
1 lar ol~ff'in kabinede olmayışı bu bel

~, dır, f.vvetlendirmektedir. Şimdiye ka-

15Jmuı "ya garnizonu komutanı olan ye
r .... -"" .dakanı General Çanef, süel birli· 
fin , memleketin sıyasal hayatına karış· 

tnasına her zaman karşı durmuştur. 

Kıralm yeni kabineye güveni oldu
ğu söylenmektedir. Bu kabinenin, eski 

iki hükGmetiu zaafa uğrattığı kırallık 

otor:tesini dirilteceği umulmaktadır. 

B. Celil Bayar'ın diyevi 
itiyad haline gelmesin, ila nihaye de
vam etmesin. 

Ekonomi Bakam Celal Bayar de
vamla: 

(Bqı ı ıncı sayıfada) 

dirde memlekette bir kısım halk işsiz 

kalacaktır. Bunları işlerinden mahrum 
etmemek için, bu teşkilatını tevsi etme. 

melidir diyorlar. 
Bu esas, bizim de ihmal etmediğimiz 

bir düşüncedir. Sümer Bankın esas fa· 
ıliyeti angro :satışlardır. Kendi pazarla· 

rında satışa arzettiği şeyler ise, daha zi

yade yerli mallarının toplu bir halde gvı.· 
termek ve rakib yabancı mallan aratmı
yacak vasıfta olan bu nevi mamulatın 

muntazam taleb ve istihlakini kolaylaş. 

tırmaktır. 

Sunı ipek hakkında zannederim 1<i 

muteaddid defalar bahsettik, bir defa da

ha görüşümüzü tekrar edeyim: 
Suni ipek için gösterilen endişe, n:ı

türel ipeği vurmasıdır. Zannolunduğu 

gıbi suni ipek tabii ipeg: vurur, satışla

ını , istihsalatım azaltır mı? 

Sanayi pro~ramımız ta~zim edilirken 
bu cihet teknisiyenlerimiz tarafından u

zun uzadıya araştrrılmıştır. Bizim vard.

ğımız kanaat şudur: 
Suni ipek, teknik ve ökonomik sebd ı. 

lerle her yerde aranıyor ve dolayısiyl 

istihsalatı da durmadan artırıyor. Fa.· 
kat bu istihsalatın artması yanında, ta

bii ipek istihsalat ve sarfiyatı da azalmc. 
maktadır. Sunt ipek hakikatta tabii ipe~ 

sürümüne yardımcı vaziyettedir. Memle
ketimizde suru ipekle karışık mensuca
ta, karışık damgası vurulursa tabii ipek 

marşesini muhafaza eder. 
Suni ipek yalnız tabii ipekle karıştı. 

rılmak veya suni ipek mamulatı için dt: 
ğil, halı ve muhtelif ihtiyaçlar için de 

bol bol isteniyor ve ithal ediliyor. Bi? 
hem zaruri görülen bu ithalatı dahildt 

imalatla karşılamak hem de, memleket

te tabii ipek üzerine tesirlerini takib ve 

kontrol etmek içindir ki, bu işi Sümer 

Bankın eline vermiş bulunuyoruz. Buna 

rağmen menfi bir netice çıkarsa, millı 

ekonomi lehine meseleyi halletmek im

kanını muhafaza etmiş bulunuyoruz. 
Süleyman Sırrı İçöz, arkadaşımız, ken

dilerinin aşık olduğu tiftik meselesini 

?aima bize aşk ile hatırlatırlar, ve kalbi 

heyecanlarını bize de aşlamaya çalışır

lar. 

Sırrı İçöz - Allah tesirini halk et

sin. 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar devam. 

la: 
"Tiftik iptidai bir maddedir, güzel ve 

aşk ile bahsedilmeye değer, buna şüphe 

yok. Fakat her güzelin olduğu gibi, ken

di güzelliğinden ve eşsizliğinden doğan 
da vardır. Bazan alıcı hazan satıcı için 

nazlı olur. 

Bu yıl kendilerinin de izah ettikleri 

veçhile, diğer iptidai maddelerimiz gi

bi, bunun fiatları da yükseldi. Bu dak•

kada gene değer fiatını muhafaza etmek

tedir denilemez ise de günlük fiyatlar· 
dan ziyade senelik vasati fiatlar üzerin. 
de durmak iktiza eder. 

Benim görüşüme göre, tiftikle alaka-

dar olanlar, geçen yılın piyasasından 

memnundurlar. Demek oluyor ki hükiı 

met, diğer iptidai maddeler gibi tift~k 

satışlarının da alakadarların yüzünü gül. 
dürecek bir istikamet alması için düşün

müş ve tedbir almıştır. Düşünmekte ve 
icab eden tedbirleri almakta devam ede

ceği de tabiidir. 

Tiftiğin mamul kısmına gelince, di
ğer bazıları için düşündüğümüz gibi lıu 

maddenin rasyonel ve devamlı bir kıy 
metlenme istikameti almasını temin için 
tek çare: memleket dahilinde sanayiini 
vücuda getirmektir. 

Görüyoruz ki, memleket dahilinde sa

nayiini vücuda getirdiğimiz mallar kıy . 

metleniyor. Mesela pamuk fiatları be}. 

nelmilel piyasalarda ne derecelerde su 
kut istikameti alırsa alsın, memleket sa

nayiinin devamlı taleb vaziyeti, türk 

Çankotun sayılı taraftarlarından o

lan Slovo gazetesi direktörü bay Ko

şukanoff'un kabineye girmiş olmas1, 

önemle telakki olunmaktadır. Bu gaze

teci Çankofun sürülmesi kararının bu

lunduğu buyrultunun kaldırılması şar

tile münakalat bakanlığım kabul etmiş

tir. 

Bay Toşefin teyid etmiş olduğu gi

bi, yeni kabine, otorite şeklini değiştir
miyecektir. 

müstahsıla dünya piyasası fevkinde bıı 
fiat temin ediyor. 

Yün de böyledir. Yün ve pamuğun 
mamulünün memleket dahilinde kafi is

tihlak sahası mevcuttıır. Bugünkü is

tihsal vaziyetimiz bu ihtiyacı tamam!n 

karşılıyamadığı için hariçten de bir hay
lı pamuk ve yün mensucatı sokuyorıı7 
Bugünkü, milll a,rnayi düşüncemizle. 

tiftik araı:;ın:laki ihtilaf da buradan ba~· 
lamaktadır: 

Tiftiğin memleket dahilinde mamtı1 

istiiılak aalıas' yok gibidir. Halbı.ıki bi ~ 

bugünkü progr.ımıınm.la ilk önce herı 

iptidai madd.:si memlekette yetişen hem 
ele istihlak sahas' kiifi derecede memlc· 
kette mevcud bulunan sanayii ele almıs 
bulunuyoruz. 

Mamul ihracatı meselesini he11üz na. 

zarı dikkate almış değiliz. Bu itibarla 
tiftik için ~imdiden bir şey söyleme 

i'>tikbale aid bir ümid ifade etmek olur. 

T: t k sanayii meselesini, bir ihracat sa 

nayii mesel,.si nal.ara alınabildiği and ı 

ılii .. tineceği !. 

Arkada.,lar pamukludan bahsettiler, ve 

Japonya misalini vcrdi'er. Aynı zaman·b 
Japonya bü un dünyayı maliyet fiatı iti

bariyle korkuttuğu için diğer ecnebi s · 

nayi ile hiç olmazsa müsavi raddede bu
lunmaklığlmızı temcnııi ettiler. Süm 
Bankın elinde bunun için çalışan tek b·r 

fabrikası vardır: Bakırköy fabrikasL B .ı 
fabrika, eski şeylere alem olduğu içi 1 

söylüyorum, Sultan Mahmud devrind"'r 

kalma, tanzimat devrinden sonra ilk h•·· 

ves olarak vücuda getirilmiş bir şeydi. 
Ahşap çatılar altında, çeşid çeşid makl:rı a 

koleksiyonundan mürekkebti. Bunu mn 

dern ve munta::ı:am bir şekle ı;oktuk. Ge

çen yılın a~ustosundanberi bu yeni şe· 

kilde çalışıyor. Bilançomuzda 4 aylık biı 

hissesi vardır. Bu itibarla pamuk s:ı~ 

yiimizin Sümer banka bağlı sanayi maıı· 

zumesi içinde ranta '>ilite bakımınd~n 

mevkii şudur, budur diyebilmek imka 

nına malik değiliz. Fakat şunu rahat ve 

ka iyetle söy!iyebiliriz ki, teknik müra
kabeye ve olgunluğa, rasyonel çalışma

ya ve çalıştırmaya her şeyden çok ehem

miyet veriyoruz. Bu bakımdan fabrika

lara yalnız yeni makina değil yeni man
taliteyi de beraber sokuyoruz: Rasyonel 
çalışma ve teknik kontrol. 

Arkadaşlarımın endişelerini tatmin 

ve arzularını temin edecek muasır me
deniyetin bize gösterdiği yegane yol 

budur. Eskiden devlet müesseselerinde 
yalnız malı kontrol düşiinülürdü. Bü

tün zihinler bunun üzerine işlemiştir. 

Biz fabrikaları aldıgımız zaman yalnız 

eskimiş ve natamam makineler değil, 

bu eskimi~ ve nakafi zihniyetle de kar
şılaştık. 

Cesaretle söyliyebilirim ki, selefle
rimizden kalan fabrikalarla, bizim fab

rikalarımcz, kıyas kabul etmiyecek de· 
recede farklıdır. Murakabenin hiç bir 

şeklinden çek.inmiyoruz. Fakat en çok 

ehemmiyet verdiğimiz ve ehemmiyet 

verilmesi llzım kanaatinde bulunduğu

muz, asıl mü§kül ve faydalı olan şey 

teknik murakabe ve kontroldür; her gün 

daha fazla tahakkuk ettirmeye çalıştı
ğımız şey budur. 

En yüksek teknikle en rasyonel şe
kilde çalışacagız. Bu suretle maliyet 
fiatlarma muessir büttin unsurlarda ta
sarruf temini ve maliyeti asgar~ye dü

şürmek hedefimizi teşkil ediyor. 

Müdürün şimdi vereceği rakamlar

dan da anlıyacaksınız ki, her sene mali
yet fiatları dikkate değer bir mikyasta 
düşmektedir. Buna rağmen bugün için 

yerli maliyet pahalıdır .. evet .. Buna bir 

kaç sene tahammül edeceğiz. Bu milli 

bir borç, milli bir ihtiyaçtır. 

Nasıl ki beş ya:?ındaki bir çocuktan. 
yirmi yaşındaki bir atletle koşarak şam

piyon olmasını istemezsek, henüz tees

süs devresinde bulunan sanayümizden 

de ayni şeyi hemen bekliyemeyiz. Fa

kat bütün esasları, diğer milletlerin yü

rüdüğü yolları tamamen biliyoruz ve o 
yolların en kestirmesi üzerinde koşuyo

ruz. Kısaca: 

"- Memlekette, hiç olmazsa milli 
istihliiki karşıhyacak milli bir istihsal 

laumdır. Mesela pamuklu dendiği za
man, fabrikalar kurulmuş, hariçten it

halata lüzum kalmamış, milli zaruretler 

tamamen tatmin edilmiş olmalı. Böyle 
bir vaziyete gelindikten sonra bu hal 
düşünülür, biraz evelki izahatırndan 

memlekette kurulan sanaıyiin memleket
te a!akadar müstahsill'!ri de ne suretle 
himaye ve menfaatdar ettiği anlaşılmış
tır. Maliyet meselesini de en az zaman

da hal için nasıl çalışmakta olduğumu

zu söyledim. Zamanı gelince ve lüzumu 
duyulursa müstehliklerin hukuku da 

gözetileceği tabiidir. Netekim bazı sa
ı.ayide bu yola girmek üzereyiz. Misal· 
leri de vardır. 

Memleketin iktısadi manzarasını sa-
11.ıyi noktasından şöyle görüyoruz: 

Ham maddecilik demek, sadece müs

temleke hayatı yaşamak demektir. Bi

naenaleyh ham maddeci olacağız ve ma. 
mfıl maddeyi en ucuza nerede bulur':>ah 
oradan alacağız de'Dek, memleketın 

müstemleke olmasını kabul etmek de
nıektir. Fakat biz bir sanayi manzumeın 

kurabilir miyiz? İtiraf etmek lazımdn 
ki, bunun için teerddüt ettiğimiz za
manlar olmuştur. 

Halbuki bunu bugün bize Siımc:r 

Bank yapıyor. Hala da arzu ettiğınıiz 

dererede mühendisimiz, amelemiz yok· 

tur, bunu da Sümer Bank yetiştiriyor. 

Kemiyet itibariyle noksanlığı key

fiyetten telafi ediyoruz. Saydığım mu
auam işleri gören, türk gençliğınm 

yüksek kabiliyet ve zekasıdır. (Br •vo 

sesleı i) Biz hesablarına ve kabiHyetine 

g;Jvenerek karşınıza çıkmaktayız, bun
ların adetleri, kalifiye arnelemizin sa
yısı günden güne artıyor. 

Bir memlekette esaslı bir sanayi 
mevzuubahs olurken. karşılaşılması la
zım gelen bir kaç mesele vardır: İpti
dai madde: bunun memleketimizde her 

çeşidi ya mevcud veıya yetiştirilmesi 

L.abildir. İstihlakini temin ettiğimiz an 

da kalite ve kantite itibarile arzumuz
dan üstün bir hale süratle gelebilir. 

Dahili marşe, o da vardır. Şu halde 
kabiliyet meselesi kalıyor: Türkün kabi

liyetinden şüphe eden kimse olmamış

tır. Milletimin zekasına da güvendiği

me göre, bu memleketin en parlak bir 

sanayi memleketi de olacağına inan
mam lazımdır. (Bravo eesleıi) istikbal 

hakkındaki düşüncem budur ve bunun 

tahakkukunu, milletimin yüksek şansı 

namına dilerim. Şeker meselesinden de 

arkadaşlar bahsettiler. Hükfunet reisi
nin, Büyük Millet mecliıinde okuduğu 

programında şeker fiatlarının indir'le
ceği mevzuubahstir. Bu mevzu üzerin
de, mütehassıslar tarafından eh~m:ni

yetli surette yapılan tetkikat bitirilmiş

tir. İcra vekilleri heyetinde tetkik ve 
müzakeresi devam , tmektedır Yakında 

zannediyorum ki biı neticeve varılacak
tır. Şeker sanayiinde üç es<to;ı nazara a

iıyoruz: 

Evvela şekerin fabrikalara maliyeti 

ve fabrikalrın kazançları, 

İkincisi şeker maliyetinde esas un· 
surlardan olan pancar fiatlan, 

Üçüncü olarak da vergiler. 

Memeketimizdc şeker sarfiyatının 

85 bin tona kadar çıktığını istatistik

ler gösteriyor. Mevcud dört fabrika

nın istihsal kabiliyeti ise 76 bin ton· 
dur. Fili istihlak ise iki senedir 55 bin 
ton raddesindedir. Demek ki, bugünkü 

sarfiyata nazaran fabrikalarımızın is

tihsal kabiliyeti yüksektir, fakat yarı

na nazaran eksiktir. Şu halde şekeri 

ucuzlatmak suretile halkın şeker istib
lakatını çoğaltmak ve halkın bu mad

deden gıdalanmasını kolaylaştırmak ta

raftarıyız. 

Hükümet bu noktadan icab eden 

her fedakarlığı göze alarak, her üç ma
liyet elemanına tesir yapmak kararın

dadır. 

Arkadaşlarımızdan birisi, &tokları 

tetkik ederken, Uşak fabrikasındaki şe

ker stokunun fazlalığından bahsettiler. 

Hakikaten bu sene fabrikalaranızda şe

ker stoku geçen yıllardaki ıtoklardan 

Diyebileceğim şey, kurulan milli sa

nayiin, en teknik ve modern esaslarla 

çalışmakta olduğudur. Göz kamaştırıcı 

neticelere erecektir, fakat bunun zama
nını ben söylcmiyeyim, sil: tahmin edi-

niz. I 
fazladır. Bu meyanda Uşak fabrikası

nın stoku da, fazla olabilir. 

Ihsan Tav (Bayazıd) - Bu fiatlar Heosi 46 bin tonu bulan bu stokun Si' · 

bebleri fazla pancar yetiştirilmesindeDı 
fabrikalarımızın geçen yıl anormal de' 
necek derecede fazla istihsalat yapııı'' 

!arından ve şirndi söyliyeceğim sebtlı
ten ileri gelmiştir-

Ekonomi Bakanlığı 1933 senesi fO' 

nuna kadar gümrüğe gelmi;ı olan ~ 
kerlerin ithaline müsaade etmiştir. B 
da ikl esas dü~ünüyordu: Her ne sebClı' 
le olursa olsun vatandaşların haklı ha~· 
sız hariçten getirdikleri şekerlerin tı· 

zun müddet gümrüklerde kalması, ya· 
tırılmış milli ~ermayenin ziyanını 111t1· 

cib olacaktı. 

Bir defaya mahsus olmalt üz~rC 

müsaade bu suretle verildi, ve mem'e
kette ihtiyaçtan fazla şeker terakü n\I 

de bu suretle doğdu. 

Memleketimizdeki :ıeker sancı}'11 

tesisatı, 20 - 25 milyon arasında bı' 

sermayeyi temsil eder. Bunun miıteoll" 
vil sennayesi 10 - 15 milyon arasında 

değişiyor. 

Demek ki, şeker sanayii dedigimi~ 

zaman buraya bağlanmış olan 30 - 35 

milyon lira arasında bir milli servet 

mevzuubahs demektir. Bu rakam hepi· 

mizin iftiharını mucib olabilir. Şu hal· 
de hükiimetiniz, Ekonomi Bakanlığı, 

ilk defa olarak böyle büyük bir seurı1· 
yenin tekasüf ettiği bir işte çok hassas 

bir rol almış bulunuyor: Bir taraftan 
bu sanayiin bozulmaması için JiizıJJJ 

gelen dikkati esirgememek, diğer taraf 
tan da vergi noktasından fedakarlık ya· 
parak ve icabında pancar miıstahsi.lc· 

rini de fedakarlığa davet edecek rr eJJ" 
lekette ~eker fiatını normal bir hadde 
indirmek kararındadır. 

Hulasa arkadaşlar, size vadettiğiınit, 
türk milletinin benimsediği ve diyeiıi· 
lirim ki dünya efkarı umumi.yes 11io 
dikkat ve alaka ile gözetlediği s~.,a~ 

programımızın dörtte üçü hazırı rt..ıı l'J 

ve büyük bir kısmının inşaatı da 14 af 

içinde ikmal edilmiştir. (Bravo sesleri) 

Gelecek sene içinde temelleri atılacak 

olanları da vardır. Her ş.eyleri tamaırt'" 

dır, önümüzdeki yıla kalmaları hesab

ları üzerinde me~gul bulunmamızdan

dır. 

Ekonomi Bakanlı~ı Sümer Bank ve 

millt bankalara sanayi programı tatbi

lca.tını tevdi etmekle kendi cephesinden 

eyi bir it yaptığına kanidir. (Taavib 

sealeri) 

İfin esaslarını verdikten sonra ar• 
tık dokunmuyoı;ıum, realize o1duğun&I 

görmıckle zevk duyuyorum. Sümer 

Bank ve mim bankalarımız için bundan 

tonra düşündüğümüz ikinci bet senelik 

bir programdır. Bunun üzerinde çalıı

makta olduğumuzu söyliyebilirim. 

Fakat bize bütün bu muv.ı.ffakiyc

ti temin ede.n diğer bir sebebi de söy· 

lemeliyim: Para. Bu parayı bizı mun

tazaman temin eden Maliye Bakanı ar· 

kadaşıma müsa<1.denizle huzur4nuıda 

teşekkür ederim. (İştirak ederiz sesle
ri). 

Sümer Bank münevver bir teşekkül 

haline gelmiştir ve gelmektedir. Mali_ 
murakabeyi orada tesis tttik, teknil 

murakabeyi de mutlak olarak sağlam 

!andıracağız ve bu neticeyi de elde et· 

tiğimiz anda, Sümer Bank da kendi· 

sinden beklediğimiz semereleri bize 
verecektir. Arkadaşlarım bunun Üzen· 

ne çok hassastırlar ve bunu da yapa· 

cak kabiliyettedirler. Öyle zannediyo

rum ki, kabiliyetleriyle, gösterdikleri 
i~ itibariyle teşekküre şayandırlar. 

Kendilerine teşekkür ederim ve takdi
rinize arzederim. (Alkışlar). 

ANKARA 3. 0NC0 SULH 

HUKUK HAKİMLtôlNDEN: 

Nevşehirli olup Nümune has

tahanesinde vefat eden Ali oğlu 

Seyfettin'in mahkemece terekesi
ne vaziyed edilmiş olduğundan 

kefaleti hasebile alacaklı olan • 
lar da dahil olduğu halde bil -

cümle alacaklı ve boıcluların \IC 

mirascıların vesaiki resmiyelc -
rile beraber bir ay zarfında 3 ün 

cü sulh hukuk mahkemesine mü· 

racaatları ve alacaklarını vakti • 

le kaydettirmiyenlerin mirascr • 
ya ne şahsan ve ne de terekeye 

izafeten takip edemiyecekleri lU 
zumu ilan olunur. 1-1565 
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\nkara Valili:!inde~: 
tız!1- Keşif bedeli (37908) lira (37) kuruştan ibaret olan 
1-ı cahamam Ankara yolunmı 19+000 ili 36+420 inci ki
feı .ctrcleri arasında insa edilecek 11 adet köprü ve men· 

Askeri Ta~ikalar fi mum 
Müdürlüğünden: 

. Ka':'"aı.ı kür~ ve ~ çivisi imalı için komple birer te
sısat ııpanş cdilecektır. Mütehassıs firmalan temail e
den alakadarların veki.lctnamelerini hamilen bu baptaki 
şeraiti anlamak üzere 9 mayıs 1935 tarihine kadar Anb
rada umum müdürlük fen şubesine müracaat etmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum MüdÜrliığu 

Satm Alma Komisyonu ilanları 
:ı§aatı kapah zarf u;uliyle eksiltmeye konulmu~. 

411k - E~siltme 2 mayıs 935 per§embe günü saat on beşte 

3 
ara vıiayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

rtt Od- İstekliler teklif mektuplarını 935 senesine ait tica
llıtf h~ı ve.sikası, Ankara Nafıa başmühendisliğinden alm
lllu c lıyetı fenniye vesikası {2843) lira (13) kuruşluk 
de ~akkat teminat mektubu iJe birlikte aynı gün saat 14 

ııı:adar vilA t .. · · · 1 · 
4 aye encumenı rıyasetıne verme erı. 

(896) 1~1572 

lktısat Vekaletinden: 

ıs TON SARI SABUNLU KÖSELE 
6 TON ÇİKOLATA KÖSELE 
5 TON SİYAH YAGLI KÖSELE 
8,6 TON SARI VAKETE 

1800 ADET MEŞİN • 
600 ADET SIRIMLIK ŞAPLI l>ERİ 

başın::- İşe ait vahidi fiat, fenni ve hususi şartname Nafıa 
l ~hendisliğinden (190) kuruş mukabilinde verilir. 

ta ~ ş f U evrakı almak ve prajeleri görmek istiyenJer Anka
' ıa Başmühend;sJiğine müracaatları (844) J-1487 

ev 
Ankara Belediyes nden: 

'iıı 1 
- Yenişehirde İzmir caddesinde (1055) M 2 arsa üze

Qı~ YaprJ.~ış etrafı dıvarh su, elektirk ve havagazı tesisatı 
~t ~Ut _hı~~ci ve iki~ci katlan muşamba döşeli (bodrum 
İle d a.hıl) u~ katlı evm kapalı zarfla artınnaya konulmuş 
lığ c ısteklı çıkmadığından bir ay zarf mda pazarlıkla satt-

Vekaletin Yenişehirdeki binasının konferans salonu 
için lüzumu olan koltuk, J-ürsü, sandalya ve saire açık ar
tırmaya konulmuştur. Eksiltme 7 mayıs 1935 sah günü' 
saat ı ı de vekalet artırma ve eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. İsteklilerin (8500) liradan ibaret olan muham
men kıymetin yüzde 7,5 ğu olan (637,5) liralık teminatı
nın Merkez muhasebeciliği veznesine teslimi. Şartname
ler vekalet levazım müdürlüğünden alınacaktır. {9()1) 

Tahmi~ edilen bedeli {80000) lira t--) kuruş olan 
yukarda mıkdan ve cinsi yazılı malzcme Askeri fabrikalar 
um.u~ müdürlüğü satın alma komisyonunca 11 mayıs J 935 
tanh~de cumartesi günü saat 15 de pazarlık ile ihale edi
le~ektır. Şartname ( 4) lira {-) kuruş, muk2bilinde ko
~ısyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5250 
~ıra, 2490 n~~ab kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa· 
ıkle mezkOr gun ve saatte Jromisiyona müracaatları. (897) 

l-1573 

İKİ ÇİFT FAYTON ARABASI KOŞUM HAYVANI. 

a çıkarılmıştır. 
lira~ - Bedeli nakden ve peşinen verilmek şartile (13000) 

r. 

ı.ıu~ - Şartname ve haritasrnr görmek isti yenler her gün 
asebeye gelebilirler. 
:-Muvakkat teminat (975) liradır. 

1-1575 

Adliye Vekaletinden: 
Adliye vekaleti teftiş heyeti kaleminde 60 lira ücretli 

bir daktiloluk münhaldir. İsteklilerin orta mektep mezu
nu olması veya o derecede bir ehliyetnamesi bulunması 
ve memurin kanununun dördüncü maddesindeki evsafı 
haiz bulunması lazımdır. 27.4.1935 cumartesi günü saat 
onda reislikte imtihan yapılacakur. Evrakı müsbitelerile 
hazır bulunmalarL (905) 1-1577 

Tahmini bedeli 750 lira olan yukarda yazılı iki çift fay
ton ~rabası koşum hayvanı Askeri fabrikalar satın alma 
komısyonunca 4- Mayıs - 935 tarihinde..çumartesi günü sa
at 14 te ~azarhkla satın alınacaktır. Şartname bedelsiz ola 
rak .komısyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
56 ~ıra 2~ kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lenndekı vesaikle sat< caklan hayvanlannı mezldir gün ve 
saatte Umum Müdürlük nizamiye kapı,ı önünde hazır bu .. 
1unma1an. (843) 1-1469 

dtıı - İstekli olanlar bu müddet zarfında tatil günlerin -
tdcb~ada diğer günlerde komisyon reisliğine müracaat 

ılırler. (892) I stanbul: Deni.z Levazım satın 
UMUM MODORLUK BİNASI 
ÖNUNDE YAPTIRILACAK 

YANGIN HAVUZU: 

nunun 2. ve 3. maddelerinde ya~ 
zıh vrsailcle muayyen gün vı 
saatte komisyona müracaatlan. • ., 

1 a. ma komisyonu reisliğinden: Keşif bedeli (654) lira olan 
yukarıda yazılı inşaat Askeri 
fabrikalar ........ _ "d" l" - .. 

70000 METRE FİŞEK 
TORBALIK BEZİ 

:\:arie Bel P. R. Wilm 
llümı "' M-ıiillliı: ili.il~Hıııwııııı 1ıuıııw-:ıııırn11aı•Mlftw •= 

Tahmin edilen bedeli 100,000 lira olan 2000 ton mazot 
9 mayıs 1935 perşembe günü saat 15 de Kasımpaşada ko
misyon binasında kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Şartnamesi beş lira mukabilinde her gün komis
yondan alınabilir. Muvakkat teminatı 6250 liradan ibar
rettir. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya mek
tuplariyle kanuni belgeleri havi teklif mektuplarım belli 
saatten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine ver· 

t.ı~NKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
~MURLUGUNDAN: 

) 
1 

- İzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilmi' olan Kon-
a cadd · tl esınde vaki ve tapunun 660 ada 12, 14, 16 parsel numarala -

a ll~a lcayşd!ı ve (97) M2. ve (1455) lira kıymeti n:uhammeneli arsa 
r~&ıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık artırmaya çrka- meleri. (2050-904) 1-1578 

llııstır. ---

~ 3 - Saıtş peşin para ile olmak üzere 26-5-935 tarihine müsadif 
.._ ar &ünü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satı§ me-
llrluğunda yapılacaktır. 

Qı ~ - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıy
~'.n .Yüzde 7,r, ğu nisbetinde pey akçası veya miJli bir bankanın 
tah •nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul ~ilen barine 

"İlleri getireceklerdir. 
~İl 5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin 
'<> Zde Yetmiş beşini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten 

01 ııta mezkur günün ı 6 ıncı saatinde en çok artıran taJibine ihale 
1111taktır. 

llıe ~ - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy· 
p~ t.irı Yüzde 15 ini bulmadığı takdirde 10·6-935 tarihine müsadif 
ÇoJt artesi günüsaat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en 

7artıran talibine ihale olunacaktır. 
~p - . Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea· 
~·:.crılmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale 
İçi 1 ınden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
le ~Yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında iha· 
tıı ~eli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel 
oı~uk~ek teklifte bulunan talibe teklifi veçbile almağa razı olup 
farltıdı~ı. so.ruld.uktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
tir l'bırıncı ta1ıpten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek-

. ekrr . -beı .. 1 1 veçhıle almaga razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
iUnl .. k 'k' · it ed· u 1 ıncı artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine iha-
•lecektir. 

8 - 1-1 'k' 1-pll b er 1 ı artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
~ter •r.cfle dellaliyJe resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 

9 akını vergi ve resim ise borçluya aittir. 
ltııı .. - ~orçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
iddi<ı~zerındeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
leli l~rını evrakı .müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirme· 
Çıt .. t ırndır. Aksı takdirde hakları tapu ıicilliyle sabit olmadık· 

ı' bed r · 
10 e ının payJaıtırılmasrndan hariç tutulacaklardır. 

' .- Artırmaya iştirak edecekler 15-5-935 tarihinde 934/119 nu-
a ıle d · • . . 

"ıizi k aıremızdekı yerınde herkese açık bulundurulan prtname-
~ilirler. ı-1570 

Öiy8ribekir 
Valiliginıf en: 

irıtaDiyarbekir Dağ kapusu haricinde gösterilecek yerde 
~ in olunacak 25829 lira 97 kuruş keşifli nafıa garaj ve bi
~t :;atı 11 mayıs 1935 taı:ihine müsadif cumartesi günü 
~lcın Ye kadar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
~trneye iştirak edecekler bedeli keşfin yüzde 7,5 mik
dir t da banka mektubu veya dahili istikrar verecekler"e; :teklilerin ya bizzat Mühendis veya mimar olması 
!~ Ut inş~at !11üddetince bir mühend~s veY_a ~ima~ 
ldar rnesulıyetı deruhde tcahhütnamesı ve hına ışlerını 
dır. e etnıiş olduğunu gösterir vesika göstermeleri lazım-

~ı~artname, plan ve keşfini görmek istiyenlerin her gün 
~e~. saati içinde vilayet daimi encümenine müracaat 
~ .,;:•rler. Teklif mektuplan ihale günü saat 11 e ka· 

enıehal encümene verilmiş olacaktır. (2036-903) 
1-1579 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYR~ MENKUL SATIŞ ME
MURLUÔUNDAN: 

l - İzalei şuyuundan satılmasına karar verilmiş olan tapunun 

24 • 12 - 929 tarih ve cilt 58 sıra 58 numarasında mukayyet ve Kal" • 
ba köyünde kain ve vaki evli bağ ve bahçe aıatıda yazılı prtlar da
ireaiDde aatdmalı iUere açılr ntınnaya çdranlmııtır: 

2 - Evsaf ve müftemilatı: Me&kur bağ ve bahçe 4 buçuk dönüm 
sahadadır. İçinde iki kat üzerine yapılmış üç oda bir mutbah ve bir 
heladan ibaret ev vardır heyeti umumiyesine l iOO lira kıymet takdir 
olunmu~tur. __ 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 26-5-935 tarihine milsadif 
pazar günıi saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satıı me
murluğunu.ı yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir ediJmjı oJan yakardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7.S ğu nisbetinde pey akçesi veya mim bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah
vmeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkftr günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 15 ini bulm3dığı takdirde 10-6-935 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli _\haley.i müteakip 
verilmediği takdirde üzerjne ihale edilenin talebi üı:erine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehH verilecektir. İ§bu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu taribtea eve) en 

yüksek teklifde bulunan tali.be teklifi veçhile almağa razı olup ol
madıiı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı iıe ihale far. 
kı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektU. 
TekJifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on bet 
günlilk ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran taJibjne ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayrj menkul talibine ihale edildik
te tapu harcile deJJaliye re1mi müşteriye ve ihale tarihine kadar o
lan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer al&kadarlarrn bu gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve husuıile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı mibbiteJeriJe 20 gün içinde dairemize bildirmeleri ıa. 
sımdır. Alrsi takdirde baklan tapu ıicilliyle aabh olmadıkça aatıf 
bedelinin paylaıtmJmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 15-5-935 tarihinde 9331 475 ııu .. 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulun durulan tartna· 
meyi okuyabilirler. 1-1568 

ANKARA 3. 0NC0 SULH 
HUKUK HAKİMLtôtNDEN: 

Ankaranın Öksözce mahalle· 
sinden olup Nümune hasahane -
ainde vefat eden Tevfik oğlu 

Rifat'ın terekesine vaziyed edil
miı oldu&uncWı kefaleti hasebi· 
le alacaklı olanlar da dahil oldu
ju halde bilcümle alacaklı ve 
borclularm ve miraıcılann vesa
iki rcamiyelerilc beraber 1 ay zar
fında 3 üncü sulh ......,. mabJlc-

meainc müacaatları ve alacakJan

nı vaktile Jcaydettinniyenlcrin 
miraacıya ne tabua ve ne de te
rekeye izafeten takip edemiye • 
cekleri lüzumu ilan olunur. 

1-1566 

Arsa aranıyor 
Koc:ateue veya civarında Ye• 

ya Yenişc'1irde "satılık ana a
ranıyor. Tele-fon: 3666 

---. mu W' ugu aa-
tın alma komisyonunca 27 niun 
1935 tarihinde cumartesi günü 
saat 14 de paurJık ile ihale edi
lecektir. Şartname 4 kurut mu
kabilinde komisyondan verilil'. 
Taliplerin muvakkat teminat o
lan fiO lira ve 2490 numanıb ka-

Tahmini bedeli 21000 li
ra ve 4 mayıs 1935 tarihinde 
kapalı Adla ihalesi yapıl .. 
cak olan yukarıda mikdUI 
yazılı bezin aatm almmaamt 
dan sarfaMzar edildiği il&ll 
ohmur. 

(888) 1-1574 

,-;mi Müdafaa Vekaleti S;ıtın Alına 
i Komisyonu ilanları 

MUH4BERE MALZEMESf lLAN1 
60 takmı LlkJanp pili, 35.3..llm. k,utrmcla demır te• 

ile 2000 adet deve boyunlu 3 No. Mücerrit fincan satın .. 
lmmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Hepsinin tahmin edilen bedeli 130S lira 80 kuruştma, 
Şartnamesi parasız olarak komisyonunnızdan almacakt!Pl 
ihalesi 25.ıv.1935 perşembe günü saat ~l de komisyonDI 
muzda yapılacaktır. Muvakkat teminat ~7 lira 94 kuru19 
tur: Eksiltmeye girecekler 2490 No. lu kanunla ı~ 
de ıstenen belgeleri beraber getireceklerdir. (788) 

1-1359 

1 - Hep~inin biçilen ederi 1289 lira 9lan 22 kalem def1 
ter ve cetvelın basılması açık eksiltme ile eksiltmeye k~ 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 24.4.1935 çarşamba günü ...ı ıı dedir, 
3 - Muvakkat pey akçesi 104 lira 18 kQl'UftUr. 
4 - Şartname ve örnekleri görecekler her gün öğle

den sonra komisyona uğnyabilirler. 
S - Eksiltmeye girecekler pey ~lerini maliyeye 

yatırdıklarma aid alacaktan makbuzlarl:a artmna eksilt .. 
me ~ununun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı Yarikalar· 
la bırlıkte eksiltme aatinde M. il. V. SatDI alma korni8-
yonunda bulunmalant (789) ~-1358 

l L A N ı dilen fiat 291 kuruştur. 
46 kalem muhabere mal· ~ ~ ihalesi 30. ~· 9!5 sa• 

zemesinin tapah zarfında b gunü •at 11 dedır, 
teklif edilen mektup kanuna 3 - İ~~lilerin enaf ve 
uygun görülmemesinden red prtnamesmı almak için 321ı 
edilmiş olmakla tekrar ka- kuruş mukabilinde lromis • 
pah zarfla eksiltmeye kon- yandan verilecektir. 
muştur. Talunin edilen u- 4 - Eksiltmeye girecelie 
mum bedeli (11255) lira 50 lerin belli gün ve saabndan 
kW'U§tur. ~esi bedel- en az bir saat eve) teklif 
siz olarak komisyonumuzdan mcktublannı 4517 liralık ka 
alınacaktır. İhalesi 5-5-9JS nuni teminatlariyle artırma 
pazar günü saat on birde ko- ve eksiltme kanummun l. 
misyonumuzda yapılacak- fincü maddesinde yazılı ve • 
tır. Muvakkat teminatı: 844 sikalarla M .M. V. Sa. Al. 
li~a 16 kuruştur. Eksiltmeye Ko. na gelmeleri. (817) 
gıreceklcr 24~ No.lu kanun- ı- 1416 
la şartnamede ıatenen belge-
leri teklif mektuplariyle bir
likte en son ihale günü aaat 
ona kadar komisyon reialiği
ne verilmiş bulunacaktır. 

(871) 1--1512 
İLAN 

1 - Yerli fabrikalar ma
mulatından 22000 metre boz 
kaputluk kumaş kapah zarf 
usuliyle satın almacaktır. 
Beher metresine tahmia e • 

ANKARA OSllL 
BANKASI M~ 
GONDEJıl: 

21 - .. - 935 ,..... .
paskalya ve 23 - 4 - 9.95 aab 
günü H~iyeti Milliyd 
Bayramı müna8elaedle baJlıl 

ka ıitelert kapalı buluna , 
caktır. ' l--ts3S 
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Ankara belediye baş~anlığından: 
1 - İhalesi feshedilen binaların numara levhalarının 

asılması yeniden pazarlıkla ihale edilecektir. 
2 - Pazarlık 25.4.1935 perşembe günü saat 11 de be

lediye şirketler komiserliği odasında yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 385 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve fazla malumat almak is

tiyenlerin Belediye numaralama komisyonu reisliğine 
müracaatları. (882) 1-1541 

Ankara inhisariar 
Başmüdürlüğünden: 

Ankara İnhisarlar Başmüdür1üğü depolarında mevcut 
hurda halinde tahminen bin kilo sandık parçası kilo hesa
biyle, ve 251 tane kapaksız ve 769 tane kapaklı içki san
dıklan açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 27 - nisan -
935 cumartesi günü saat 15 te Başmüdürlükte müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. Şeraiti anlamak istiyenlerin ko -
mic;•·"'ltı-:ı müracaatları. (834) 1-1459 

Jandarma Genel Komutanlığı 
[ J U.K. ] Ankara satın aıma ko -
misyonundan: 

Jandarma hayvanatı için (4.000) tane yem torbası 24.4. 
1935 çarşamba günü saat (15) de açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. Bir yem torbası için (65) kuruş kıymet biçil
miştir. Şartnamesi komisyondan parasız verilir. Eksiltme
ye girmek istiyenler eksiltme saatinden evel (195) lira ilk 
teminat banka mektubu veya sandık makbuzu ile (2490) 
sayılı kanun ve şartnamesinde yazılı belgeleri komisyona 
vermiş olmalarL (769) 1-1340 

Satış yerleri: 
Beyoğlu İstiklal Cad. 399 No. S. Mısırlı. 
Galatada, Tünel sokağında 29 No. lu Me
yer saat ticarethanesi REVUE FABRİ -
KALARI TÜRKİYE SATIŞ ŞUBESİ: 
İstanbul, Bahçekaprtla Taşhan No. 19 

1-·13& ~ 

Ankara Belediyesinden: 

Saka ların •• •• •• onu ne goz 
1 - Sakaların el ve yüzleri temiz ve kahları munta

zam kapaklı olacaktır. 
~ 2 - Üstlerine bej rnekde ve tulum şeklinde gömlek 
. giyecek ve üç ayda bir muayene olacaklardır. 

3 - Bu şartlara riayet etmiyenlere sakalık yaptınlmı
yacaktır. 

4 - İşbu husus belediye tenbihleri arasına alınmıştır. 
(881) 1-1542 

Nafıa Bakanlığı.od an : 
13.4.1935 tarihinde münakasası yapılacağı ilan edilen 

Irmak - Filyos hattı üzerinde 8 muhtelif istasyonlardaki 
bina inşaatına aid ilanlar iptal edilerek: 

Muhammen ihale bedeli 160 bin liradan ve muvakkat 
teminatında (9250) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a
meliyatin eksiltmesi 25.4.1935 perşembe günü öğleden 

sonra saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında De
rniryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılmak 

üzere yeniden münakasaya konulmustur. 
isteklilerin teklif mektuplariyle ~ünakasa şartname

sinde yazıh diğer evrakı 25.4.1935 jerşembe öğleden son
ra saat 14 de kadar inşaat reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şart9amesi ile 
mukavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım 
evrakı sekiz lira bedel mukabilinde bakanlık inşaat daire-
sinden alabilecekleri ilan olunur. (775) 1-1353 

Musiki 

Kuzu eti 
Koyun ,, 
İç hezelve 
T<l .,t>. 

;, uallim Mektebi 
.Müdürlüğünden: 

750 - 1500 
300 - 500 
200 - 500 
200 500 

. , .. : •.da 200 500 
Semi otu 200 500 
Kabak 200 500 

r olıeff>er"'otu 500 - 1000 demet 
r. lVv .inginar 1500 - 3000 
~· . 'Nane 100 - 200 demet 

Yukarda yazrh erzakm nisan 30 sah günü saat 15 de 
': eksiltme ile ihalesi yapılacağından talihlerin mektep-

,. 4 - rnuhaseheciliğin<le mi.inakit komisyona sartnamesini 
Aıgörmek istiyenlerin de mektebe müracaatİar;. (835) 

1-1449 

ULUS 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı 

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. 

Ankara dördüncü icra 
nıemru1uğundan: 

Ankara emniyet müdürlüğü 

anbar memuru Neşete 32 lira 63 

kuruşa borçlu Börekçiler namı 

diğer dere mahallesinde Mescit 

sokak 29 numaralı Şcrife'nin e

vinde müstecir iken halen ika

metgahı bilinemiyen Vildamn i

lanen tebligat icrasına karar ve

rıldiğinden iş.bu ilan tarihinden 

itibaren 10 gün zarfında daire

mizin 935-1877 numaralı dosya

sına müracaatla bir diyeceği var

sa bildirmesi aksi halde tebliğat 

yapılmış nazariyle bakılacağı i-

lin olunur. 1-1580 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları Satınahna 

Komisyonu tlanlan 

İLAN 
İdaremiz münhalatı için 

atideki evsafı haiz 3 memur 
almacaktır. 

1- 30 yaşından fazla ol
mamak 

2 - Orta tahsilini ikmal 
etmiş bulunmak 

3 - Askerliğini ifa etmiş 
olmak 

4 - Şimdiye kadar çalış
tığı yerlerden hüsnü hizmet 
vesikası ibraz etmek 

5 - Yazı, hesabdan te
nasüh, faiz meseleleri ile 
coğrafya ve hendeseden ya
pılacak imtihanda muvaffak 
olmak 

6 - - Demir yol hizmetle
rinde kullanılmağa salih ol
duğu demir yol tabiblerince 
tasdi:< edilmek. Ticaret ve 
sanat nıektebini ikmal etmiş 
olanlar imtihanda muvaffak 
oki_ıkları takdirde tercih o
lunurlar. 

7 - Talip olanların beş 
gün zarfında idaremiz zat 
işleri müdürlüğüne istida ile 
müracaatlarr. (884) 

1-1550 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 
Hastalarım her gün 9-13 

ve 15-20 ye kadar kabul eder • 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarrndıı 
Ulus Buımevinde basılmış· l 

1 tJL'. l 
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Daktilo Ankara Nümune Hastahan 
aranıyor Baştabibliğinden: 

Türkçe ve fransızca dil· 1 - Ankara Nümune hastahanesinin teşrihi marazı 
lerini karşılıklı tercüme e· boratuvarı için ahşap dolap ve etajerler açık eksiltıtle 
den bir daktilo aranıyor. Ay- yaptırılacaktır. Bunların tahmin edilen bedeli 3888 lira 
nı zamanda almanca bilen kuruştur. 
üstün tutulur. İsteklilerin 2 - Fenni ve idari şartname ile plan, model her 
~artlarını, adreslerini, (An- hastane baştababetinde görülebilir. 
kara posta kutusu (101) ad- 3 - E~siltme 29. Nisa~ 935 paza~~esi günü sa~t o 
resine (tercüman) işaretile Ankara Numune hastanesınde teşekkul eden komısyoı-
yazmaları. 1-1571 yapılacaktır. 

Ankara asliye birinci 
hukuk mahkemesinden: 

Dava edilen: Ankaranın Gi

cik mahallesi yeni cami sokağın

da (9) numarah evde Abdurrah
man oğlu Osmana: 

Kar.mz Ankaranm Gicik ma

hallesi Yenicami sokaık (9) sayı
lı evde Hacı Ali kızı Müzeyyen 

tarafından yapılan ihtar dav~sı 

üzerine namınıza gönderilen da

vetiye ikametgfilımızın meçhul 

bulunmuş olduğu beyaniyle bila 
tebliğ iade edilmiş ve bu suretle 
muhakeme 1.5.1935 çarşamba gü

nü saat 14 de bırakılmış oldu

ğundan muayıyen günde mahke

meye gelmediğiniz veya bir ve

kil göndermediğiniz takdirde 

hakkınızda hukuk usulü muha

kemeleri kanununun (401) inci 

maddesi mucibince muamele ya

pılacağı tı bliğ makamına kaim 

olmak üzere ilan olunur. (900) 

Kiralık 
aparlıman 

Maliye Vekaleti bahçesi 
karşısında asfalt cadde üze -
rinde daireye, yazıhaneye 
otele ve müstakil eve elve
rişli müsaid fiat ile kiraya 
verilir. 
Apartıman altındaki kah

veye müracaat telefon: 2547 
1-1569 

ANKARA 3. ÜNCÜ SULH 

HUKUK HAKİMLİGİNDEN: 

Pelevne muhacirlerinden olup 

Nümune hastahanesinde vefat 
eden berber Fikri'nin mahkeme

ce terekesine vaziyed edilmiş ol

duğundan kefaleti hasebile ala • 

caklı olanlar da dahil olduğu hal. 

de bilcümle alacaklı ve borclu • 

ların ve mirasçıların vesa -

iki resmiyeleri ile bera -

her bir ay zarfında 3 üncü sulh 
hukuk mahkemesine müracaatla

rı ve alacaklarını vaktile kayıt 

ettirmiyenlerin mirascıya ne şah· 

san ve ne de terekeye izafeten 

takib edemiyecekleri lüzumu ilan 

olunur. 1-1567 

ANKARA 3. ÜNCÜ SULH 

HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 
Kızıl hamamlı olup Nümune 

hastahanesinde vefat eden Ah -

met oğlu Kamil'in mahkemece 

terekesine vaziyed edilmiş oldu

ğundan kefaleti hasebile alacak

lı olanlar da dahil olduğu halde 

bilcümle alacaklı ve borclulann 

ve mirascılann vesaiki resmiye

lerile beraber bir ay zarfında 3 

üncü sulh hukuk mahkemesine 

müracaatları ve alacaklarını v.ak

tile kaydettirmeyenlerin miras • 

cıya ne şahsan ve ne de tereke

ye izafeten takip edemiyecekle
ri 1ürnmu ilan olunur. 1-1564 

4- Muvakkat teminat mikdarı 292 liradır. (814) 
1-1439 

Ankara Be*ediyesinden: 
Tekaüt ve yetim maaşı alanlar mayıs 935 yoklaması i 
aşağıdaki maddelerde yazılı vesikalar ile belediye ı1l 
tarlık işleri müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

Madde 1 - Yoklama sahipleri behemehal kendi! 
geleceklerdir. Gelemiyecek derecede hasta buıuna·:ı 
doktor raporu getireceklerdir. Hariçte bulunanlar ve>i 
letnameyi haiz zevat tarafından bu işi takip ettireceı<l 
dir. 

2 - Yoklama kağıtları iki nüsha olarak tanzim ed 
cek bunlardan biri belediyedeki muhtarlık işleri müdür 
ğünde kalacak diğeri defterdarlığa verilecektir. Her ik 
de mümessiller tarafından imzalı ve iki nüsha da fot• 
raflı olacaktır. 

3 - Mütekait zabitanın, dul kadınlarının ve yetirnl. 
nin yoklamaları askerlik şubesince yapılacak ve il<it 
madde ahkamına riayet edilecektir. 

4 - Yoklama kağıtları hakkında ayrıca belediyece 
araştırma ve soruşturma yapılacak ve bunların hilafı sı 
olduğu takdirde tanzim edenler ve şahitleri hakknıda 
nunt takibat yapılacaktır. (850) ı-j, 

Ankara Defterdarlığından: 
Senesi Mükellefin Ticaret mahalli 

ismi sana ti 
931 Muharrem manav Hükilınet caddeal 

Verginin matrah Vergisi 
69x33,00 L. K. 

360 6, 33 

Yukarıda adı şanı yazılı kazanç vergisi mUkellefi.11 
adresi bilinmediğinden 8/49 No. lu ihbarnamesi tebliğ 
dilememiştir. İlan tarihinden itibaren otuz gün .zarfınd8 
tiraza hakkı olduğu tebliğ yerine kaim olmak üzerJe il 
olunur. (891) 1-1559 _ 

Ankara Belediyesinden: 

Y ogurtçuların göz önüne 
1 - Yoğurt tenekeleri konulan tablalar boyalı ve üt 

ri muntazam açılır kapanır camekan olacaktır. 
2 - Yoğurt tenekeleri tekrar ikinci bir kapakla kaP 

nacaktır. 
3 - Yoğurt kepçeleri üzerinden geçme kapalı kutul~ 

içinde olacaktır. 
4 - Y oğurtcular arkasından ilikli ve diz kapakla~ 

dan aşağı beyaz veya bej renkde gömlek giyinccekterd~ 
Ve daima temiz olmak için iki tane yapılacaktır. 

5 - Y oğurtculann el ve yüzleri temiz ve tırnakları \ 
saçları kesilmiş :>lacaktır. 

6 - Y oğurtcular üç ayda bir muayene edilecekler •• 
7 - Yoğurt konulan askıların behemehal yerden / 

santim yüksek olmaları şarttır. . 
8 - Hilafında hareket edenler cezalandırılacağı gı 

kablan müsadere ve imha edilecektir. 
9 - İşbu hususat Belediye tenbihleri arasına almf1'11 

tır. (880) 1-1543 

Türk Tayyare Cemiyeti 
Umumi Merkezindeıı 

Tane 
85 Sığır derisi 

315 Yünlü koyun derisi 
58 Tiftik keçi derisi 
13 Kıl keçi derisi 
97 Çıplak koyun ve keçi derisi r 

Beypazarı şubemizde bulunan yukaraa yazııı aerııe 
açık artırma ile 27-4-935 cumartesi günü yerinde satıl' 
caktır. İsteklilerin o gün Beypazarı şubemizde bulunrf. 
lan gerektir. 1-1515 

SİNEMALAR 
1. ~ (KULÜP l YENi 

Fernand Gravey Mirielle Balin 

tarafından temsil edilen 

Patron olsaydım 
Fransızca özlii fevkalade komedı 

Meşhur Seddi Çin Rcıma.11 ,1dan 

muktebes 

U-ENERAL YEN'in ZEHİRLİ ÇA Yl 

Mevzuunun azametiyle mütenasip bir s~ 
rette sahneye vazolunan muhteşem bir 
şaheser. Barbara Stavinck - Nils Aster 

Her NEvı pilnn KOPYELERİ ÇABUK çıkarılır. Halil Naci KAGIDCILIK VE MATBAACILIK TİCARETHANE'! 
Tel: 1230 


