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Ankaradaki 
görüşmeler 

F. R. AT AY 
Bu aatırlan yunanca Anaksarli· 

~·gazetesinden alıyoruz: ''Yuna
;ıa!an'daki •on devrim hareketi üe 
J!ilenen dünya gazetelerinde bal· 
l n paktı lıakkrnda •ık •ık yazı· 
k( görmekteyiz. Ôyle •anıyoruz 

l mart lıacl•esinin henüz gizli 
olan evre ve fartlannı irdelemek 
he aytıfmak •ıra•ı gelmiıtir. Elen 
• tt!-kınclan fU hakikati •aklamak 
•çın hiç bir ıebeb yoktur: Balkan 
f.aktt, yalnız Yunanistan'claki teh-
ıkeyi değil, yunan kargtı§aıının 

Avrupa' da doğurabüeceği bütün 
~ehlikeleri de önlemiftir. 1 mart 

areketi, balkan paktının ve Çal · 
daris hükumetinin memleketimizP. 
olan büyük hizmetlerini ölçmeğc 
l'arıyan ilk hakikiğ fırsat olmu§· 
~r.,, Anaksarlitos gazetesinin hiç 
I ır partinin organı olmadığını söy· 
ernek de faydalıdır. 

Bu pakt ile biribirlerine bağlan
tnış olanların, arsıbalkanik düzen 
\'e barı, ülküsünden başka hiç bir 
ergesi olmadığına herkes kanağat 
retirmiştir. Tuna berisindeki halk 
l_ığınlarına, en eski tarihlerdenbe
rı, ilk defa güven ve baysallık yü
ıü gösteren bu pakt, hele 1 mart 
denecinden sonra, bütün bozutçu 
fikirleri umudsuzluğa düşürecek 
bir kuvvet almıştır. 
. İlk §art, halk yığınları içinde. 
ışte bu gi.ivenlik duygusunu kök 

(Sonu 2. nci sayrfada) 
....., 
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Adımız, andımızdır. 

Ulusal ekonomi ve artır
ma kurumunun kurultayı 

Yasada Değişkeler Yapıldı ve Yeni 
Genel Merkez ve Murakipler Seçildi 

Uulusal ekonomi ve artırma ku
rumunun üçüncü kurultayı dün 
Sergievinde toplanmıştır. 

Kurultay ba,kanlığına Sü Baka· 
nı general Kazım Özalp seçilmit· 

tir. 
Kurumun; daha önce ana çizgi· 

lerini yazdığımız iki yıllık çalışma 
ve hesab raporu, iki yıllık büdce· 
si okunmut ve kııbul edilmiştir. 

Sinoh saylavı 8. Cevdet Kerim 
İncedayı kurultay i!kisile ulusal e
konomi ve artırma kurumunun ilk 
kuruluş.gününden bugüne kadar 
başardığı büyük işleri an1tmış ve 
ödevini ha,armak için bütün arac· 
lardan asığlanan kuruma daha mut· 
lu başarım yılları dilemiştir. Yıua· 
da değişkeler yapılmış ve nizam· 
namenin osmanlıcadan türkçeye 
çevrilmesi için genel merkeze sa
lahiyet vermiştir. 

Bundan sonra genel merkez ü
yeleri ve murakıbler seçilmiştir: 

Genel mer1'·ez iiyelilalcrl 
General Kazım Özalp Sü baka 

nı, Hasan Saka Trabzon saylavı, 
Yusuf Kemal T engirşenk Sinob 
saylavı, Şükrü Kaya İç Bakanı, Ce 
lal Bayar Ekonomi Bakanı, Nev· 
zat Tandoğan 1Ibayı ve belediye 

başkanı, Ali Rıza Mardin saylavı, 
Fuat Umay Kırklareli saylavı, 
Hakkı Saffet Merkez çevrim ku
rulu üyesi, Emin Sazak Eskişehir 
saylavı, Besim Atalay Kütahya 
saylavı, Şükrü Ataman Muş sayla. 
vı, Nurullah Sümer Sümer Bank 
direktörü, Muammer Eriş İş Ban· 
kası direktörü, Rah~i Köken iz. 
mir saylavı, Kemal Zaim Ziraat 

(Sonu 3. üncü sayılacla) 

Balkan Ek.onomi 
konseyi 

Çalışmasını bitirdi 
Balkan antantı ekonomik kon· 

seyi dün öğleden ıonra son top· 
lantısını yapmı~tır. 

Toplantı açıldıktan sonra iç Ba
kanı ve Dıı Bakan oruntağı 8 . 
Şükrü Kaya §U söylevi söylemiştir: 

"- Mesainizi ikmal eylemiı ve 
bir merhale daha katetmiş bulu
nuyorsunuz. Müzakereleriniz ge-

ne bir dostluk ve itimat havası 
içinde cereyan etti. Seziliyor ki 
konuşmalarınızda hep muhtelif ta-

(Sonu S inci sayrfada) 

Ata türkün 
teşekkürü 

Cumur Başkanlığı Genel 
Katipliğinden: 

Cumur B~kanı Atatürk, 2.'l 
niıan bayramını lmılayanlara 

sevinç ve teeşl~ldi rlerinin iletil
mesini emir buyurmuşlardır. ---···-
Dış Bakanımızın 

diyevi 

BAY ARAS BU SEYAHATİNİN 
ÖZETiNi ANLATIYOR 

İstanbul, 25 (A.A.) - Cenevreden 
bugün şehrimize gelen Dış Bakanı Bay 
Tevfik Rüştil Aras. Anadolu Ajansına 
a~ıdaki diyevde bulunmuştur: 

''- Bildiğiniz gibi bu defa kon
seyin f ev kala de içtimaı dolayısiy
le Cenevre'ye gittim • Giderken 
Belgrad'da kaldım. Yugoslavya
nın kıymetli Başbakanı ve dıt ba
kanı dostumuz Y evtiç'le bol bol 
konuşmak fırsatını buldum. On 
dan sonra Milano' da bir gece kal
dım. Orada beni liitfen Skala ope
rasına davet etmek nezaketinde 
bulunan İtalya hariciye müst~şarı 
B. Suviç'le kendisinin Stresa met· 
guJiyetleri arasında hayli görüıe· 
bildim. 

Cenevre' de gayet tabii olarak 
bu İçtimaa iştirak eden dış bakan· 
larınm hepsi ile ve bilhassa Ro
manya'nın kıymetli dıt bakanı v~ 
bu sene balkan itilafının reisi bu-

(Sonu 3. üncü sayılacla) 

9. ~. 1935 
ANKARA 

C•H:.P· 
BUYUK 

KURULTAYI 
Her yerde 5 kuruş 

Kronik 

iki Ankara 
ATAY 

Ankara'ya Delüer tepeıinclen 
baktığınız vakit gönlünüz ne ka
dar ferahlık duyar•a, bizim Ulu•'· 
un arka•ındaki ıırta çıktığınız za
man ruhunuza o kadar, belki da
ha derin bir üzüntü çöktüğünü du· 
yacak•ınız. Şehrin bu tarafına yıl
lardanberi Asya kerpiçi yafıyor. 

Hayat saati Yeniıelıir'de üeriy• 
bu yanda iıe geriye doğru ifleme/,. 
tedir. 

Y eniıehirde clüktin ve kat kaça
ğı yüzünden plan fthısının •arııl· 
dığına eıel ediyoruz.. Burada iH 
hiç görülmemiı bir ıey var: Ka· 
çak· kent! 

Fakat Y ansen planında küçülı 
otrular için geniı bir yer ayrılmıı
tı. Eğer bu toprak planın gösterdi· 
ği yollara bölünse idi, eğer her ku
lübe kurmak isteyene orada arıa 
verilip, yalnız yapısının biçimi 
kontrol edilseydi, aynı emekle Et· 
lik •ırtlarının altında daha b~•İt, 
daha göıteri'llsiz olsa da aynı te-

·-•·h , mı:uı te ve düzgünlükte bir Yeni• 
şehir parçası kurulmuı olurdu. 

Bu kerpiç yığrnlannın bir ele içinl' 
dolaıınız: Cumuriyetin bütün ao .. 
yal ülküleri hesabına yüreğinizin 
ta köklerinden sızladığını hisse
dersiniz. Beyoğlu ve Mersin'Jen 
ııonra, türkçenin en az İ§itilcliği ıo
kaklar gene bu taraflarda karıını .. 
za cıkar. 

But[iin ya•av düşüncui ile 'biP 
karakol, yarın çocuklara acıyarali 
bir iki mekteb, öbürgün poli.,eri· 

• Lütlen sayılayı çeviriniz • 
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o .... manlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N .33 
Musaraa = Güleıme 
Musattab -= Düz, yüzeyli 
Kürei musattaha = Yüzeyküre 

t.fukavemet etmek = Dayanmak = (Fr.) Resister 1 
"ukavim, mütehammil = Dayanımlı, dayaruklı = 

(Fr.) Resistant 
~ukavveı = Eğmel, kavisli'"""' (Fr.) Courbe Kürei müce11eme =- Yuvarkür• 

"IUkavvi = Kuvvetlendirici = (Fr.) Fortifiant Mesabai aathiye. = Yüzölçü 

~ukayeıe = Deneştinne - (Fr.) Comparaison Sath -= Yüzey, üzer 
'Ylukayeıe etmek = Deneştinnek, kıyaslamak _ Musibet = Yıkını, yıkın -= (Fr.) Malheur, flfau 

(Fr.) Comparer Musib == Yerinde, doğru 
~~kay. ye_d = .. Bağlı = (Fr.) Li, Musir (Bak: Israr) ••• .. kb Muslih = Arabulan, banşbran = (Fr.) Concilia • 
M il - Gozde = (Fr.) Favori 

ukdirn = Çalışkan 
Mu1t· ım olmak (Sakin olmak, ikamet etmek) = 

Kalmak 
''1.k . M nı = .Kanrtkan -= (Fr.) Convaincant 
h uktazi = Gerekli, lüzumlu 
'YlUkt . l ak M az:ı o m ~ Gerektirmek 
"Ukted:r = Erkmen 

ukteıid = 1 - Tutumlu k ı.:k , e onom, 2 - ~ ono-
miat M • 

M uktetef:ıt = Dermeç 
"uktczasrnca = Gereğince 

Unfasıl = Ayrık 
flttuniı - Al k . lıt - ışı , ınsancıl, canayakın 
•••unk t• Pi} a 1 olmak (inkıta etmek) ..... Kesilmek 

Unaab olmak = Dökülmek 
~Unsif ~ H k . tvl a cıl = (Fr.) Equıtable 

1\1 Untab,k = Uyuk = (Fr.) Conforme 
M llntafj = Sönük, ıönmüş =- (Fr.) Effa~. eteint 
Urıtazam D "" l" = uzen ı 

~U1\t ı. azar """' Beklenen = (Fr.) Attendu 
"1Untaz1 - B k · M r - e hyen 

Urı~.arn - Ü . ~ - stev = (Fr.) Supplementaıre 
urahha S l M 1 = a gıt, dilege, delege 

""'Urnkabe = Teftiş, kontrol 
••ıurd· 
~ ıa (Murzia) Südne 

uaab (Düçar, giriftar) == Tutulmuı, yakalanmış 
M ::::: (Fr.) Attcint 

'"•ab olmak ( Düçar olmak gir:ftar olmak) = Tu· 
tuı ' M mak, yakalanmak 

Usadd ı. 
" aı.; = Onaylı 
uıafah l.t a == Elsıkıtma 
uaaffa - s·· ··ı ·· k d '2 - uzu u , uru 
"aahhı"h - o·· 1 • .. - uze taç 

~" .. lalı. lıt •sulh = Bant 
~ .... 

"·· •t - Y ap19kan, aeılsaa 
"-na -= Uydurma. düzme 

teur 
Muı;kaf = Kılyaran, titiz = (Fr.) Minutieux, mc-

ticuleux 
Muıt = Yumruk 
Mutabakat = Uyuıma = (Fr.) Conformite 
Ademi mutabakat -= Uyuşmazlık = (Fr.) Noıı -

conformit' 
Mutabık = Uygun = (Fc.) Conforme 

Mutad = Belli, alışılmı~ 
Mutavaat (Bak: lnkıyad) 
Mutavassıt -= Araa = (Fr.) İntermediaire 
Muteber = Sayılı, sayılır, ilerigelen, geçer 
Muteberan (Vücuh, eşraf, 5yan) .- Uerigelenter. 

ilerigelirler 
Mutedil = Orta, ıhman, sinemli = (Fr.) Modeıe, 

tempere 
Mutckid .= 1 nanlı 
Mutemed, emin = inal 
Mutlak = Saltık = (Fr.) Absolu 
Mutlaka = Ü"Zkes, ille = (Fr.) Absolument 
Mutnıain = Diniz =- (Fc.) Convaincu 

Mutrıb == Çalgıcı 
Mubdi, halik -= Yarat.er, yaratan = (Fr.) Cr~ateur 
Muttarid """' Biteviye 
Muttasıl = Biti~ik, birdüzüye 

Muvafakat etmek (Razı olmak) = Oydaımak c= 

(Fr.) Consentir 
Muvaffakıyet = Ba~arık = (Fr.) Succes 
Muvaffak ~•mak = Başarmak = (Fr.) Rcussir 
Muvafık ... Oydaşık, onay, yerinde, uygun = (Fr.) 

Conforme 
Muvahkı hakikat -= Hakikata uygun 
Muvakkat = Sürekı:iz, ıeçici, gelip geçici, yakit· 

sel, ej'reti (Bak: Mevkut) . 
Muvakkaten = Şimdilik, bir zaman için, bir vakit 

için 
Muvualat (vusul) - Ulaıma 

Muvasalat etmek (vasıl olmak) = Ulaımak 
Muvasale hatları = Ulaştırma kollan 
Muvazebet (Bak: Devam) 
Muvazene """ Denklik. denge (Bak: Mukayese) = 

(Fr.) Equilibre 
Örnek: 1 - Muvazencsı'ni kaybederek düştü c=ıı 
Dengesini kaybederek düştü. 
2 - Aralarrnda muvaıene var = Aralarında 

denklik var. 
Tevazün ettirmek _, Denkleştirmek, dengeıtirmek 

= (Fr.) Equilibrer 
Muveç = Büksül 
Muzaaf = iki kat = (Fr.) Double 
Mu7.affer == Yener, Utkan 

Muzaharet etmek = Arkalamak - (Fr.) Assister 
Muzahir (hami) ..,. Arka = (Fr.) Appui 
Muzayaka = Darlık, sıkıntı, bun = (F.r.) Gene 
Muzi = Işın =- (Fr.) Lumineux 
Muzir = Znrarlr 
Muzlim = Karanlık = (Fr.) Obscuı 
Muzmchil (Medhuşü münhezim) = Sıngın 
Muzmer Güdge 
Muztar (Bak: Mecbur) ==- Darda, sıkışık = (Fr.) 

Contraint 

Muztar kalml'k """ Zora gelmek = (Fr. ) E tre con· 

trııint 

Muztarib = Göynülü, göynük = ( F r.) l nquiet 
Muztarib olmak .... Göynümek 
Mübadele = Oeğİf = (Fr.) Echan~e 
:ı1übaderet -= Davranmak 
Mübadil = Değişmen 
Mübahase etmek == Aytı§malc, çatı~mak = (Fr.) 

Discuter 
Mübahi (Bak: Muftah ir) = Övüner, ö·. ünçlü 
Mübalağa etmek = Abartmak, obarmak 
Mübalat (Bak: İtina ) = Saygı 
Mübalataız = Saygısrz 
Laiibali = Senli benli. saygısız 
Mübareze etmek = Vuru,mak ı= ( Fr.) Se battre 

Mübaycat = Sahnalım 
Mübayenet = 1 - Ayrılık, - (Fr.) Difffaencc 

2 - Tutmazlık = (Fr.) Contcaste 
3 - (Bak: Tezad) .. 

Müber;id = Soğutmaç 
Mübener ..... Müjdelenmit 
Mi"" ·uir = Müjdeleyici 
Mühtedi -. Toy, ac:anu 

Mübterü (Bak: Müstenid) 
Mücadele, cidal = Uğrat ..... (Fr.) Luttt 
Mücadil = Uğraııcı, uğraşkan, 
Mücahede = Dürüıme, eeteleıme 
Mücavir = komıu 

Mücedded = Yeni 
Müceddid -== Yenileııtiren 

Mücerreb = Denenmiı c:s (l'"r.) Eprouvl 
Mücerred = Soyut 

Mücessem - 1 - Som, 2 - CiıimJenmiı, ....... 
lanmış 

Mücrim =- Suçlu 

Mücrimiyet kararı = Suçlandmna karan 
Müctehid = Ayman 
Müçtemi = Toplanık 
Müçtenib c:: K"çrn2'an 
Müdafaa = Müdafaa (T. Kö.), aavgat 
Müdafaa etmek = Savgamak 
Tedafüi ..... Savgal, ıavgalık 

Müdahale = Knnımak = (Fr.) Intervennon 
Müdahale etmek ,.,.. Karışmak = (Fr.) Jntcrvenir 
Müdarn = l - Yüzegülme c:u (Fr.) Cajolerie 

2 - (Bak : Minnet) = (Fr.) Rcconnaissancı 

Müdavnt = Emdeme, bakım 

Müdavelei efkar (Taatii efkar) = Oylaıma = 
(Fr.) E change d'idees 

Müddet (imtidat. temadi) = Süre, uzar, vakit, ıı 

man 
Müdekkik, mütetebbi, müteharri = lrdelmen 

Müderris, muallim = Öğretmen 
Müdevven = Dergin 

Örnek : Şemseddin Sami'nin Kamus 
natı çok kıymetlidir .,.. Şemseddin 

Kamus dcrginleri çok değerlidir. 

müdcvve
Sami'nia 

Müdevver - 1 _ Yuvarlak = 
2 - Devrolunmuı = 

(Fr.) Rond 
(Fr.) Transmia 

Müdhiş Korkunç, yavuz 

Müdür = Direk tör 
Müdiran. umur Yönetmen er 
Müdrike = Anlak 
Mücddeb = Edebli, uılu 
Müessese = Kurum = (Fr.) lnstitution 

Müessif = Eıefli 

Müe11ir = Dokunaklı, etkin =- (Fr.) Touchan~. 

effiuce 
Müeılirat = Etkinler 



SAY iFA 'l 

ramutayda 
Kamutay dün Hasan Saka· 

nın başkanlığında toplanarak 
mart, mayıs 1934 aylarına aid ra
porun sunulduğuna dair divanı 
muhasebat komisyonu mazbatası 
ile kamutayın 1935 mart ayı hesa
bı hakkındaki kamutay hesapla
rının tetkiki komüsyon mazbatası 
okunmuştur. 

Edirnenin Abalar köyü koru
cusu Nezir oğlu Azizin, Urfanın 
Horoz köyünden Sair oğlu Salihin 
ölüm cezalarına çarpılmaları hak
kındaki mazbatalar onaylanmış ve 
ordu ikramiye kanununun birinci 
maddesinin değiştirilmesine aid 
kanunun ikinci konuşulması ya
pılmıştır. 

Subaylar ve süet işyarların 

maaşları hakkındaki kanun, su
baylar rütbelerinin öz türkçe kar
şıhklariyle düzeltilmek üzere sü 
bakanlığı komüsyonuna verilmiş
tir. 

Milis yüzbaşı Rızanın kansı i
le oğluna maaş bağlanması hak
kındaki layiha kabul edildikten 
sonra şeker fabrikalarına verilen 
muafiyetler hakkındaki kanunun 
sekizinci maddesinin kaldmlması
na dair kanun okunmuş ve onay
lanmıştır. 

Kamutay cumar:tesi günü top
lanacaktır. 

nizi ve öğTetmenlerinizi yürütebil
mek için parke taıı göndereceği
niz bu ta~.ımz dağlar, AnkMa'nın 
çağdcq plan tekniği kar§ınnda, 

bir ( ç a m u r - ç ad ı r l a r) şeh
ri olarak yerlqmig, kalmq olacak
tır. 

Ankaramız yalnız devlet mer
kezi değil, bütün §ehir, kent ve 
kö lerimize bayındırlık dersi ve
ren bir kiir&iidür. Bayındırlık der-
si-.in ilk prcnsipi. plan b•itünlüğü 
ve p1"n sı :ıısı olduğunu da en eyi 
/. • - "liyoruz. 

Yasav =- lnzıbat 

Mu. .. s Kurucu = (Fr.) Fondatcur 

• 
1 ç D 
Kadın delegeler 

geliyor 
Dw btanbulda dağıht toplanbsmı 

:yapmıı olan arsıulusal kdaınlar kunıl

tayı delegeleri 8/ 45 tenile ıclırimize ge
leceklerdir. Delegeler durakta kadın 

aaylavlanmızla belediye adına başkan 

muavini ve şehir kurulu kadın üyeleri 
ve emniyet direktörü tnrahndan karşı

lanacaktır. 

Delegeler enstitüleri gezecekler ve 

içişleri Bclıam v.: Dıı Bakan vekili 
Şükrü Kaya tarafından onurlanna Mar
mara kö~künde verilecek öğle yemeğin~ 

de bulunncaklardır. 
Öğleden ıonra Cumur Başkanı Ata· 

türk tarafından kabul edilecık olan de
legeler aktam trenilo lıtanbula döne
ceklerdir. 

Ta 
Milliyet arkad~ımız "Tan,, adı· 

m almı§tır. Eski yoldQ§l.mız yalnız 
adını değil oylumuna, iç ve dış 
ıeklini de deği§tirmqtir. Kendini 
bütün içtenliğimizle kutlar, parti 
ve yurda hizmette, aynı hızla, de
vam etmesini dileriz. 

Yakalanan kaçakçılar 
Son yedi gün içinde sınırları

mızda 43 kaçakçı ile 1203 kilo 
gümrük kaçağı, 372 kilo tekit ka
çağı, 1 tüfek, 10 mermi, 28 kaçak
çı hayvanı ile 208 kağıt lira, 30 
mecidiye, 2 beşibirlik altın, 4 bin 
fransız frangı ele geçmiştir. 

Çağrılış 
Kamutay Maliye komisyonu 

27.4.1935 cumartesi günü umumi 
heyet içtimamdan sonra toplana
caktır. 

ULUS 

y u K L R 
Japon büyük elçisinin 

diyevi 
İstanbul, 25 (Telefon) - Ja

ponya'nm Ankara Büyük Elçisi 
bugün gazetecileri kabul ederek 
sorulan Çin - Japon münasebetleri 
hakkında şunları söylemiştir. 

- Çin ile münasebetlerimiz iler
liyor. Aldığtmrz sonuclardan mem
nunuz. Aramızdaki sorumları gene 
aramızda kotarabiliriz, Türkiyeyi 
ilgilendiren sorumları gene bizim· 
le kotarmaımı istiyoruz. 

İstanbul belediyesinde 
lstanbul, 25 (Telefon) - lstan· 

bul belediyesi belediyeler bankası· 
na sermaye olarak şimdiye kadar 
2,5 milyon lira yatırmıştır. 

Belediye ekonomi müdürlüğiı 

modern kahveler hakkındaki tet· 
kiklerini bitirmiştir. llbay Anka· 
ra'dan geldikten sonra yapılan ra· 
poru gözden geçirecektir. 

Liselerde almanca 
dersleri 

İstanbul, 25 (Telefon) - Lise 
lerde almanca derslerini kuvvet
lendirmek için kültür bakanlığın
ca getirtilen alman uzman lstan. 
bul mekteblerinde tetkiklerine 
başlamışlardır. 

Kapanacak papaz 
oku laları 

İstanbul, 25 (Telefon) - Kılık 
kanununun tatbiki dolayısiyle fran 
sız papas okulnlarmdan altısı ka
panacaklarım İstanbul kültür mü
dürlüğüne bildirmişlerdir. 

Tramvay şirketinin 
konuşmaları 

~stanbul, 25 {Telefon) - Mer
kezlerinden emir almak üzere Bel
çikaya giden tramvay şirketi de
legeleri yakında gelerek konu§ma
lara devam etmek üzere Ankara' -
ya gideceklerdir. Tramvay ücret
lerinin ucuzlamasından dolayı yol. 
culann ıayrsı artmıştır. Bu artış 
herhalde 180.000 kişiyi bulmuştur. 

Girmelerine izin verilen 
yunan malları 

lstanbul, 25 (Telefon) - 11 DU· 

maralı kararname ile girmeleri ya

sak edilen yunan mallarının tek· 
rar serbest olarak memlekete so
kulması bakanlıkça gümrüklere 
bildirilmiştir. 

2,5 milyonluk bir dilev 
lstanbul, 25 (Telefon) - Türk· 

yunan muhtelit hakem mahkeme
si bugün Pertevniya) vakfı mütevel· 
lileri tarafından yunan hükUmeti
ne karşı açılan 2,5 milyon liralık 
dilev hakkında red kararı vermiş
tir. 

İstanbula gelecek 
turistler 

lstanbul, 25 (Telefon) - Pazar 
günü Romanya' dan bir gazeteci ve 
öğretmen grupu gelecektir. 

Deniz lisesini bitirenler 
İstanbul, 25 (Telefon} - Deniz 

lisesi son sınıf smaçları bitmiştir. 
Önümüzdeki salı günü törenle dip 
loması verilecek ve yeni deniz su
baylarımız kılıç takacaktır. 

Münasebet = 1 · •. Uyarlık. uygunluk ( Fr.) Ne· 
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Giimlelik 

Ankarada <l 
•• •• 

goruşme e 
(Bcqı 1. inci uıyılatla) 

leştirmekti. İkinci art, paktı eko
nomi bağlan ile pekiştirmektir. 
Eskiden Roma'ya gittiği söylenen 
bütün yollar, asrımızda, ekonomi 
d "'nen asığ birliğine doğru yönel· 
miştir: Sıyasa beraberliği, asığ bir• 
liği ile tamlaştığı zamandır ki, Bal• 
kanlar gibi küçük bölgeler değil, 
koskoca kıtğalar bile hiç bir yerin• 
den zedelenmez bir bütünlüğe ka· 
vuşur. 

Bu sebeble, Ankara'daki komis
yon görüşmelerinin, iyi sonuclara · 
varmasından ne kadar zevk duya: 
cağımızı söylemek lüzumsuzdur. 
Gerçi, her memleket buhran çekeıı 
ken, birkaç memleketin ekonomik: 
ihtiyaçlarını karşılaştırarak, her
kese uygun gelecek yepyeni bit. 
düzen elde etmek ne birkaç gün· 
de, ne de birkaç ayda başanlabilil' 
i~lerdendir. Ancak her toplan• 
tı, büyük anla§maya doğru ye• 
ni bir yüğrüm -sayılabilecek k- ·ar• 
larla bitecek olursa, yol kısalmış, 
ve herkese, bütün zorlukların er• 
geç üsleneceği kanağatı verilmit 
olur. 
Aytışmak = Münakaşa etmek 
Erge== Maksad 

Deneç = Tecrübe 

Boz utcu = Mülsid, fesadcz 

Peki~irmek = Takviye etmek 
Asığ - Menfaat 
Bölge = Mmtaka 
Bütünlük ..... Tamamıyet 
Düzen = Nizam 
Yüğrüm = Merhale 

* * • 
Dünkü ynzunızın d6rdünc{i parça. 

sınıfa iki cümle yanlı§ dizi/Tn§itir. Dol• 
rusu ş6yle olacaktı: "ilim ve len te.. 

rimlerini kanıılamak için ya arabca 
kli§eleri olduğu gibi almak, yahud, ge-c 
ne oldugu gibi, bu terimlerin lrenkçe. 
/erini kabul etmek ... ,, 

Miı~yyide (kuvvei -) = Bcrkitc = (Fr.) Sanction 
Örnek: Bu lcanunun kuvvei müeyyidesi = Bu 
kanunun bcrkitesi. (Bergitge'den) 

Mülemma = Bulaşık 

Mülevven = Boyalı, boyanık 
Mülevves = Pis, mundar 

Müleyyin = YumuşahCJ -== (Fr.) Laxatif, emollient 
Mülga = Kaldırılmış 

cessite 2 - ilci = (Fr.) Rclation, rapport -
3 - Sıra, yer = (Fr.) Tour 
Örnek: I - Bu teklifin burada /Jiç mü na ebct ı 

y ok Bu önergenin burada hiç uyarlığı ( 117· 
gunluğu) yok. 

Münhasıran (hasren) -= Salt = (Fr.) ExclusiveJ 
ment 

Münhat = lngiz, çökek, basık 
Münhedim Yılcılmı§ 

Teyid c mek = Beı kitmck, sağlamak c= (Fr.) Af· 
hrmer 

Müfıu cknt = Aynlma 

Müf ttiş = lspekter 

Mi.ıfit, nlfi = Faydalı, asığl 

Müf'is = Batkın 
Müfred = Tekil 
Müfrez = Bölck 

Müfrit= Aşkın, aşırı = (Fr.) ExagEre, extravagant 

Müfsit = (münafık) Arabozan ıı= (Fr.) Pcrturba· 
teur 

Mü'sitlik, münaf klık = Bozutçuluk, nrahozanhk 
Muftcriı = Yırbcı 
Müh,.yyn = Hazır 
Mühim -= Önemli 

Mühimmat = Cebe 

Mühlet -= Önel = (Fr.) D~lai 

Mühmel = Snvuk, yüzüstü == (Fr.) N~gllg~ 
Mühtedi, mürted = Dönme 

Mühür=> Mühür 

Müjde (beşaret) = Muştu, müjde 

Mükafat = Öden. öndül 

Mükafat görm~k = Ödenlenmek 

Mükafat vermek = Ödenlemek 
Mükileme = Konuşu, konuıma = (Fr.) Conver. 

sa ti on 

Mükaleme odnsı = Konuşma odası = (Fr.) Parloir 

Mükedder= Gamlı=- (Fr.) Triste 
Mükedder olmak = Gamlanmllk 

Mükellef = Ağır, yüklü, yükümlü - (Fr.) lmpos~ 
charge 

Mükellefiyet = Yüküm = (Fr.) İmposition, cbarge 
Mükemmel = Tükel 
Müktesebat = Edinçler 
Mülfilıauı = Düşün 
Mülahham = Şişman, etleç 

Mülakat = Görüşme = (Fr.) Entrevue 

Mülaki olmak (teHiki etmek) ..... Bulu~mnk, kavut-
mak 

Mülasık = Bitişik, yapışık 
Mülatafe = Şakalaşma = (Fr.) Plaisantcrie 
Mülayemet-= Yumuşaklılc 
Mülayim = Uygun, yumuşak 
Mülazim (ikinci mülazim anlamına) = Asteğmen 
Müliizimi evvel = Teğmen 

Mülhak = Ulama, eklenik, bağlı = (Fr.) Annexe 
Örnek: Mülhak bütçeler -= Ulama bütçeler 

Mülhakat Bağlantı = (Fr.) D ependances 

Mülhem = Esinli = (Fr.) Inspire 

Mülhem olmak = Esinmek 

Mülhim == Esin veren 

Mülk = Mülk (T. Kö.) = (Fr.) La proprlete 

Mülkiyet = Mülkiyet = (Fr.) La propriete 

Mülteci = Sığınık = (Fr.) Refugie 

Mülteka Kavuşak = (Fr.) Confluent 

\1ülteıms = Arkalı, knymk = (Fr.) SoJJicitf 
Mümanaat Ye muhalefet etmek .... Dayatmak 
Müınaselet = Benzerlik, etlik 

Mümasil == Benzer, eş = (Fr.) Semblablc 
Mümeyyiz = Ayırtman 

Mümkün = lmkanlr 
Mümkün kılmak = lmkanlaştırmalc 

Gayrimümkün - lmk:insız 
Mü:nsik ~ Sıkı, eli sıkı 
Mümtaz (Asli) = Özgül = (Fr.) Original 
Mümtaz (müntehap, güzide) = Seçkin - (Fr. ) 

Distingue 

Miimtaziyet (asliyet) = Özgünlük = (Fr.) Origi
nalite 

Mümtaziyet ( gilzidelik) == Seçkinlik = (Fr.) Dis· 
tinction 

Mümteni -= imkansız 

Mümte.zic = Uyu~kan - {Fr.) Accomodant 
Münacat = Yakanı 
Münadi = Ondeci 
Münnferet :ıı:=:. Sevişmezlik, soğukluk = (Fr.) Froi-

deur 
Münafık, müfsit = Arabozan 
Münafıklık, müfsitlik = Arabo:r.anlık 

Münakasa = Eksiltim -= (Fr.) Adjudication 
Münalmşa ..,.. Çabşma" atııma = (Fr.) Discussion 
Mün'akis = Yansıt = CFr.) Refüte 
Mün'akit Bağıtlı, bağıtlanmıı ,_ (Fr.) Conclu, 

contracte 
Münnkknh Arığ 

Münasafeten - Yaryanya 

2 - Beynelmilel münascbat noktai nazarı.'ldan 
= Arsıulusal ilgiler bakımınaan. 
3 - Münasebeti gelince bu ricamzı s6ylerim 
Sırası ( yeri) gelince bu dileğinizi söylerim. 

Münasebet almak Sırası gelmek, yakışık alm•k 
uygun düşmek, elvermek 

Münnscbetli münasebetsiz = Yerli yersiz, sıralı n
rasız, uyar uymaz = (Fr.) A tout propos 

Münasebetsiz = Uygunsuz, yakıfıksız, nykın, bi
çimsiz, densiz -= (Fr.) Mal a propos 

Kat'ı münasebet etmek Bozuşmak, ilgi kesmek 
= Rompre lcs relations 

Münasib, muvnfrk Uygun, yerinde 
Münasebet getirmek = Sırasmı düşürmek, sırasırıı 

getirmek 
Münaseb2tiyle = Dolayısiyle, .... den ötürü = (Fr ) 

A propos 
Müna, ib surette Yolu ile = (Fr.) n·une façrn 

convenable 
Münavebe Sıralaşma = (Fr.) Alternation 

Münavebeten ~ Sıra ile = (Fr.) A tour de rôle 

Münazna, niz.a = Kavga = (Fr.) Dispute 
Müna7.aa etmek - Kavga etmek ( Fr.) Sc dispu· 

ter 

Münbit, mahsuldar Bitek (Fr.) Fertik 

Gayrımünbit = Çerck (Fr.) lmproductif, sterile 
Müncemid c::o Donmuş 

Müncer olmak = Varmak 
Mündericat = içindekiler 
Münebbih = Uyatıç 
Müneccim = Yıldızbal<an 

Münevver = Aydın = (Fr.) Eclaire 
Münezzeh = An, beri 

Münfail olmak Küsmek 

Münfek - Kop'tluş, ayrılmıf 

Münferid Tek, ayrı, yalnız = (Fr.) lr.ole 

Münferiden = Ayn ayrı, birer birer. kendi batına 
tek başına, yalnızca, teker teker = (Fr.) İsole

ment 
Münhal, münhallat - Açık - (Fr.) Vacant, vncan-

ces 
Münhal, münhallat == Erirler = {Fr.) Solubleıs 

Gayrimünhalliit = Erimezler = (Fr.) !nsolubles 
Münhani = Eğriç 

Münhezim = Bozgun =- (Fr.) Mise en dfroute 

Münhezim etmek = Bozguna ufratmnk, bozm:ık q 

(Fr.) Mcttre en deroute 

Münhezim olmak Bozulmak, bozırllll3 uğramali 
Münkad (Bak : İnkıyad) 

Münkazi olmak = Bitmek, cünü gelmek 
Münkesir = Kırgın, lunk = (F'r.) Affligc, bris6 

Müntahab = Seçkin = (Fr.) Elu, choisi 
Müntahib = Seçmen -== (Fr.) Electeur 

Müntnkil Geçen, kalan = (Fr.) T.ransmis 
Münteha -= Uç 

Müntehi olmak = Bitmek, ,çıkmak 
Muntehir = Ölük 
Müntekim = Öcalan 
Müntesip = Çatkın 
Münteşir c::a Yaygın 

Müphem == Ortünç = (Fr.) Vague 
Müphemiyet == Örtünçlük 
Müptedi = Acamı 
Müptela ==ı Düşkün = (Fr.) Eprls 

Müpteliı olmak - Düşkün olmak, uğramak, ynka• 
lanmak - (Fr.) Etrc cpris 

Müptezel Ortamalı, aşağılık 

Müracaat etmek = Başvurmak = (J'r.J ~ adrcsset' 
Miırafaa -= Duru!ma 
Müral-ik - Erişik 

Mürai (riyakar) = lkiyuzlü ..... (Fr.) Hypocritc 
Mürailik (riya, riyakarlık) = ikiyüzlülük = (Fr.J 

Hypocrisie 
~Ürcbbi Egitmen 

DÜZELTME 
Dünkü sayıdaki yanhşJan şöyle dil • 

zeltiyoruz: 

1 - (Mizan) kar~ı/ığı şu olacaktır: (Tar· 
raç, terazi) 

2 - (Teganni etmek) karşuığma (Say· 
ramak) sözü de katılacaktır. 

3 - (Muganni) karşrsrna (Sayran) sözü 
de konacaktır. 

4 - (Teganni) karşılrğına (Sayra) ds 
katılacaktır. 

S - (Mezak) karşıllğında (Zevk) sözü 
de bulıınacaktrr. 

6 - (Minval) sözüniin karşısına (Bakı 
Vecih, tarz) yazılacaktır. 
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Basın l\.urultayı 
~luı kanunu gereğince ku· 
lan ~ar toplamakla ödevlenmif O· 

İlle ku •ın Genel Direktörlüğünün 
tea· rultayı 25 mayıı 935 cumar· 
~~Ünü saat on bette Ankara' da 

8 
nacaktır. 

tel ~kurultay özel gündelik gaze
'tt:o. erı_,n •ahiblerinden veya bunla
il &on dereceği delegelerden; her 
Gç IQerkez ve ilçelerinde haftada 
ili ~eya daha az defa çıkan ııya
di ozel gazetelerin adlarına ken
le &rala.rında seçecekleri birer de-
0J!:den; her ilden çıkan, ııyaaal 
tiıı ~~n, özel gazetelerle, dergile. 
te ultür, mizah, salon, meılek 
!ae. Çocuk gibi kısımlara ayrılan her 
~ ~pu için birer delegeden; 
~e türkçe olmıyan gündelik 
Clll lerin dillerine göre ayrıla· 
~ anı1 plar için birer delegeaia
~ ltanbul bum kurumu bat· 
Jae.t dan, Ankara ve lıtanbul aer
,.__Jazarlarile, haberalma itiyle 
~-tan gazetecilerin aeçecekleri 
p . ~elegeden, Cumuriyet Halk 
~'· Anad~lu Ajanaı, Baaımn· 
del kurumu, kitabcılar kurumu 
1't ea~leriyle bakanhklann netri· 
Ll llludürlerinden ve kültür ve dıt 
~lıklarmm aynca aeçecekleri 
ta.- er delegeden mürekkep olacak· . 

Dergi ve gazetelerden ayrıca 
~.edenler, masraftan kendil~· 
~ıd olmak üzere kendilennı 
let; il etmek için üye gönderebi-

h lerdir. 
, f Bir delege birden fazla temıil 
~atını kendinde toplayamıyacak
U • kurultay gelmit olan üyeler 
.: aç~~acak, karar alacak ve, üç 

11 
il •urecektir. Kurultay iç Ba •• ~ 

8rrırn. bir söyleviyle açılacak ve 
ok'rrı Genel Direktörü raporunu 

11Yacaktır. 
l<t1rultayda baıın ile Baım Ge· 

neı direktörlüğü araımda itbirlir 

~J>rlrnak üzere ~·~.slar aranac~k, 
tk basınının ku1tur yayma hız· 

~;tlenni daha eyi göre~ilmea1 
Çııı alınması gereken tedbırl~~ ~o
~•ula~ak gazetecilik mesle~ın1n 
~e ' ·ı 1 ga?.etecilerin gelişme ve 1 er e-
lbe Yollariyle baım birH~i kurul· 
'-"-•ı esaslan vörii"Ulecektir. 

Uıusa1 ekonomi ve arttır
llla kurumunun kurultayı 
I\._. (BClfl ı. inci .ayılaJa) 
~ı genel direktörü, Cevc... · 
ı:•a.k bankaaı direktörü, Salihat· 
t.! Merkez Bankaaı direktörü, 
, ecdet Türkofiı, Ihsan Maarif ba 
~ T. T. batkanı. 

1' edek üyeUkler 
lalllail Hakkı Ticaret genel di ;::Örü, Recai Sanayi genel direk 

b·d·' irfan Ferid SaylaT, lbl&D A 
P._•rı Ziraat Bank üyeıi, Nasuhi 
rarıt Ulus yazı itleri direktörü, Ba 
~ Nakıye Erzurum aaylaYI, Bay 
tt- er Kara aaylavı, Bay Hilmi 

Yleri aaylaYI. 

Mürakibler 
la Murakıbliklere Kütahya Say· 
İt 1'J Naşid Uluğ, Ziraat Bankas& 
~atlarından Nabi Ataç ve yedek 
Qı ?a.kıbliklere Ziraat Bank -• 
t.! erkez müdürü Veli Necdd ve 
'fii e~k~z Bankası muamelat müdü· 

hıdin seçilmiştir. 
il kurultay, bundan ıonra, Cumut' 
ı •ılcanrınız Atatürk' e kurultay 
~tka~ı general Kazım Özalp:•~ 
lca~ııyle fU telgrafın çekilme 
.._. !-1 etıniıtir: "Ulusal ekonomi· 
, ~Zirı egemenliği ve erginliği için 
b~ irnız büyük savatın rönü!lü 
~ lleferi gibi çalışan kurumuma
g11d 3 üncü kurultay üyeleri yüce 
le. erlerini aaygı ve sev1ri ile ıe· 
IS rtıtar.,,. Bundan ba,ka Kamut.::. { 
1,1.4 anı B. Renda':va. Ba,bakan 
tibİ·~. lnönü'ne, C. H. P. Genel Kl
•. ·~e de hirer tel~raf ç-L-;t ........ 
\ ~~ 'ı ,. • • l 

~ r ·•#1.;3 e OJ.!.~ - -.. r ~ · .. 

Bizim gözömiiz;ı e t ırizm 
Dün şehrimizde toplanan birinci tu

rizm kongresi· Ekonomi Bakanı adı
na, müsteşar Kurdoğlu tarafından açıl· 
mıştı. Kurdoğlu'nun verdiği söylevin 
bazı bölilmlerini değeri dolayısiyle 

aaşğıya alıyoruz: 

-Turizm, yurdda bolluğun dayana
bileceği, işlenmemiş, genit varlıkla· 

rmuzdan biridir. Bizde turizmi çekici 
yalnız toprak ve ıklimimizin güzelliği
ne, yurdumuzun kucakladığı tarihi var
lıklara değil, evrende eşi görillmemiı 

büyük kalkınma ve devrim baprımla • 
rımıza da dayanır. Size hatıralarımdan 
üçün il anlatmak isterim: 

''Şarl Jid, İktısad okullan batlkıb 

kitabının bir türk tarafından tercüme 
8dildiğini ititmif. Benden mektubla kl-

Dıtii& Bakanımızın min tercüme ettiğini sormuı ve bir nil• 
'J buını istemişti. O uman Londra'cla 

diyevi idim, Şükril Kaya'ya yazdım, kendisine 
de öylece cevab verdim. Şart Jld bana 

1 
oaıı ı. inci .ayı/atla) gönderdiği ikinci mektubunda, kitabı • 

nın mühim bir zat tarafından türkçeye 
hmaD doatuin B. Titüleako ile ko çevrilmif olmasından dolayı bilyük bu 
DUflWD· Bu münasebetle balkan İ duyduğunu ve yalnız Yunanistan•a git· 
tiWmm küçük itilifla birlikte neş mek üzere olduğundan acaba ne kadar 
rettilderi komünike ma14munuz· zamanda Şükrü Kayanın gönderebile • 

d 
ceğini soruyordu. Kendisine yakınlrk 

ur. 
Danütümde tekrar Belgrad' dak; dolayıai.yle Tilrkiye'ye de uframuını 

1 h · ve bu suretle hem buglln Bakan olan 
durut eınaamda Yuıos avya &1'1· kitabının çevirgeni ile ıahsan görUpek 
ye müatef&rl B. Puriç'le görüttüm· hem istediği nüshaları bizzat almak 

Giderken ve gelirken Sofya'da hem de memleketimizi görmek iyi ola· 

eaki ve yeni hükUmetin ricali ile cağını yudmı. 
dostane fikir teatisine imkan oldu. Profesör bana föyle cevab verdi: 

Huliaa, Cenevre içtimaı ajanı . . . . Bana memıeketinize geçmemi 
ların günü gününe uzun veya ıu~"' tavsiye ediyorsunuz. Fakat benim gibi 

bı'ldı'rdı'klerı' tekilde cereyan etti. mahdud seyahat imklnı olan bir adam 
Ekonomi Bakanı Bay Celal Ba · Sov- için memleketinizde cazibeli ne vardır, 

Konsey' de ruznamede mevcud me· yet artistlerı onuruna bir çay vermiş, artık fes ve çarıaf görilnmiyor diyorlar 
sele hakkında üyeler noktai nazar çayda birçok kimseler, Sovyet Büyüle öyle mi? .... 
larını verdikleri söylevlerle ızahar Elçisi Bay Karahan ve elçilik i~yarları Bu zata bir mektub daha yudun ve 
ettiler. Ben de Türkiye'nin görü· bulunmuştur. Arkadapmzz Saip'in bu dedim ki: 

çayda çizdiği Ce/BI Bayar'ın bir resmini k "f • "l" 
•u""nu·· ve bogwazlar i•ini ajansınızm . " Siz ilrtısadda ooperatı çı ve ca ım 
'S' 'S' ve Sovyet artistlerile davetlilerin bır· 
ayniyle naklettiği beyanatımla ifa- 1 k olarak tanınmıg bir zatsınız. Tabii ve 

likte çıkardıkları bir fotoğra ım o~u- tarihi bütün güzelliklerini her zaman . 
de ettim. Büyük komıumuz ve yoruz · dan daha iyi muhafaza eden bugünkü 
dostumuz Sovyet Rusya'nın kıy Türkiye'de bir karnaval alayı manzara· 
metli dıı bakanı B. Litvinof'un bo- f aı kalmamııtır. Fakat bilyUk bir mil • 
fazlar meaelesinde kome1 buzu· Başbakanımız ransız ıetin bnyilk bir lktıaadt kaı1anma aava-
runda bizi teyid ettiiini burada elçisini kabul etti tını ve realize ettiği muvaffakiyetleri 

kaydetmek memnuniyet verici bir İ İ .. .. d" yakından görmek memleketimizde bir 
Başbakan smet nonu un 

Vazl'fedı'r. El . . B K çok talebesi olan bir profesör için fes 
fransız Büyük çısı • amere-

seyah
at eanasmda teaadüf etti· . . ve çarpftan daha cazib değil mi? ,, 

ri kabul etmıştır. Bana verdiği cevabta, "son dere~ 
ğim, muhtelif gazete muhabirleri • B L val'l mahcub ordum,. diye baıtıyordu. 
ile ayak üıtü mükalemelerimin Paris elçimız . a e Size nakletmek istediğim ikinci hı-
nakillerinde kendilerinin, tema· görüştü tıra, 1927 arsıulusal ticaret odaları kon· 

yüllerinin beyanabmı yazıhtın~a Pariı, zs (A.A.) _ Dıt Bakam B. gresine aidtir. Bu kongre Amsterdam· 
bazan müeaair ve mahauı oldugu Lava! Türkiye elçisi B. Saad'i buıün ka· da toplandı, bir baylı aürdU. Holanda • 

•. "yorum ki bu da tabiidir. bul ederek kendiıile uzun zaman ıörüt-: nın her sene birçok seyyah çeken Ye 
nu goru ' • bütün ufuk boyunca muntuam renk 

Çu··nkü' kendı'lerı'yle muayyen mu-ttü""r · se' gisl halinde olan llle tarlaJumı hl • 
cümleler not ettirerek konutma lirsiniz. Kongre için bu mevsimi ıeç-
mqtım. Geliti güzel konuı~uftuı Bakanlar kurulu mişlerdi. Gelen davettyt:lerde azalarla 
Zaten bize matuf olmaaı lazımıe toplandı birlikte gelecek bayanları, çocuktaıı 
ı n sözlerin konsey huzurunda rea "çin, ayrı ayrı istikbal ve gezdirme he· 
~i meıuliyetimizi müdrik olarak Bakanlar kurulu dün saat l6 vetleri tertib ettiklerinden tarife ye 
beyan etmit olduğum ifadelerden da toplanmış ve top~a~tı geç vak· 1>tellerdeki tenzillttan balteedillyor ye 
baıka bir teY olamıyacağı da bu te kadar devam etmıştır. Holanda'nm görülecek yerlerine dair, 
kadar tabitdir.,, lı:itılb, resim, kart koca bir kotleıulyon 

8.T.R. Aru yann geliyor. Mısmn Ankara elçisı beraber gı5nderiliyordu. Bu auretle z• 
lıtanbul, 25 (Telefon) - B. T. değişecek mi? ten azası ve müşahidleri bini .,an kon· 

Rüttü Aru bu aabah ekıpr~I~ Kahire, 25 (A.A.) _ Mısmn gre heyeti Amsterdam otellerine sığmı· 
ıeldi. lıtasiyonda llba~ mua~nı, Ankara elçisi Bay Abdülmalik yordu. Holanda mallariyle dolu bir çok 
emniyet direktörü ve bırçok kin&· Hamzanm Vaşingtona tayin edi- aergiler ticari münasebetler lçlıı muh· 
••ler tarafından kart. dandı .• Yu:n d" telif nUmune salonJan tertlb edllmiıtf. 
~ kt leceği söylenı- ,.,.t_e'!"'!!!!!!ır!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:.:;;,_!!!!'!!!!!!!!!''!!!!!!"'-
ak .. m Ankara'ya gıdece ır. 
a&:or-~~~~~-e:: 

!!!""$@!! 

resımıerimi•' Kamutay ballçeatıidı yapılan ellencelerdea fiti g6r0a1Jf 

Her üye her gün kendisıne ayrıunq 

mektub kutusunu, mektub, kataloğ, da

vet, kitab, Holanda emtiasına ve arzet
tiği büyük fırsatlara ait tafailitla do • 
lu buluyordu. 

Bütün Holanda bütün kongre de • 
vamınca bayram yeri gibi idi. Bu mak
satla tahsis edilen para bet milyon flo. 
rindi. Kongreyi, çalıtınalarm en eğlen
celisi haline çevirdiler. Günün yana 
çalışmakla yarısı da Holandanın fabri
kalarını ve en güzel yerlerini gezmekle 
geçiyordu. Kongre bittiği zaman, Aım
terdam'da çıkan ve ıimalin en bUy& 
pzetelerinden birisi olan Handels BJ.a. 
ad'da bir KontrandO çıktı, muhtelif ı.. 
kımlardan konrre mesaisi tahlil edil • 
dikten sonra bir de turistik lmmı ..r • 
dı, burada deniyordu ki: Hotanclaya a. 
kongre dolayısiyle girmiı olanların 19 
kadarı daha önce de Holandaya gelmlı 
adamlardı. &u kadan ilk def ı oluü 
geldiler. Kongrenin devamı müddetince 
normal fevkindeld ciro ve marji 50 

milyon flarendir., Bu rakam mUdbif -
tir. Ve bittabi ciro fazluı memleket 
dahilinde ahı verit ve parum daha aiir. 
atle elden ele geçmesinden mütevellid 
olınaldl' beraber, kongre için gelmiı llA
yilk kalabalık faaliyeti ile de aıttr.ı 

ve it ve kazanc alanında bıraknut olcla
tu kir ve bolluk açıktır. 

Uçilncil hatıram • • • • aic1tlr. 
Kıı ortası ve mepur soğuk dalgalana. 
dan birinin çıkardığı bir ayu ri1n8 
idi. Bir nazırla randevum nrdL lı do 

rafında konuıtuktan sonra, bana dedi 

ki; Kimbilir sizin memleketinizde tim
di ııcaktan nasıl kavruluyorlar, memle

ketimizi Arabistan sanıyordu. 
Bahai uzatmıyalım. Ben hatıraları, 

bizde rasyonel bir turizm çalıpnaamm 

hangi amas;ları da tutması gerektiğini 

anlatmak iyin verdim. Memleketimia. 

tabii güzelliklerin en güzellerine, m&. 

ze ve tarihi hatıratın en deierlilerinl 
n liktir. Bütün bunlar kadar güzel .,. 
deierli olarak tahakkuk ettirilmİf istie 
mat ve lktısadt inkılibmıu var, Jı:I 11111 

da entellektilel amıf için en bllyilk adt 
bedir. Hududlarmmc:laki memleketle • 
rin devamlı aayfiyeai, uuktald memJe. 
ketler balkının muntazam 1eyahat • • 
hası olmak için ııoluan olan ye ... 
ICY• tetldlltımız ve çok kolaylıkla vl • 
cuda getlrebileceğimis nefriyat, propaı. 
ğanda. otel, restoran, eğlence ve apar 
yerleri gibiteaisatımızdır. Hedef'ımb, 
memleketin yalnıa bir VefS bir kaç te1' 
rine seyyah celbetmek değil. bUtiln Tb 
kiyeyi, bütün dünyaya tanıtmaktır. 

Şimdiye kadar bize gelen seyyahhır, 
bindikleri gmeilerin bac:aaım giSzleria
den kaçırmayacak kadar memleket • 
bilinde ilerlemekte ve daha uzaldat • 
maktan çekinmektedirler. 

Bizim, teşvik ve teminine çahftı • 
ğunız seyyah akını memleketimize P" 
lecek. sevecek ve bu sevgilini kendi 
memleyetine yayacak ve daima da gel 
mek ve beraberlerinde doatı.nnı aetilw 
mek iatiyecek olanlardır. 

Turizmden beklediipıb 6konomlk 
menfaatler çok bOyUktilr. Bir Abm8 • 
ya'da, bir lngiltere'de, bir Fran_. .. 
uzun mllddet kalmıı arkadqnuzı tetkik 
ediniz. Kullandrkları, aradıkları malla
rın en ziyade bu memleketlerden biri
ne veya diğerine aid olduğunu giSrlr • 
ıUnüz. Mesela bir traş sabunu için bi • 
risi, en iyi markanın ingiliz. öteki al
man, üçüncüsü fransız markası oldu • 
ğunu soyler. Bu, ya,anılan muhitin 
kurtulmak mümkiı.. olmıyan iktısadl 
telkinlerinden başka bir 1ey değildir. 

Memleketimizin her hangi mıllettcn 
olursa olsun her ferdı ali.kadar edecek 
birçok güzel şeylen vardır. Bunların 

bilhassa kom u memlt"ketleıde en çok 

sevilen ve en çok tutulan mallar balın~ 
gelmesine turizm çok yardım edecektir. 

Sizi işinizden ahkoymamak için soz
lerimi bitirmeğe mecburum. Vereceği· 
niz kararlar bize rasyonel bir turiıcm 

mtsaisi için takibi lizımgelen anayol • 
ları gösterecektir. Muvaffakiyetinid 
Vekllet namına dilerim, w hepiaid 
saygı ile sellmJarmı. 

Dün çoca.t bayramının aÇaaca gaiill 161 
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l\ılodern Türkiyeniıı 
el<onomi yaı}ısı 
lsuınbul üniversitesi ,prof.e.si.i.rierUı _ 

de.n Doktrır Vilhelm Röpke ger;e:nlude 
Vıyana'da sanayiciler kulüb!i.ııde •·IJm

deJ n Türki.yeniD ekonomi y11.pLS1 , <ıdı 

altında bfr k-0nferans ver.r:ııi;(ti.. Al.J.JJuı

ca fan dilimize çevirdiğimiz b11. J.onle _ 
ransı olduğu gibi sütıınlanmrza le.oyu _ 
yoruz: 

'fürJ..iyc ~umuriyetini.ıı ya.km uman

laı d4tlci cıkcnıxnik gchşmes.ioe karşı bcr 
y&nda ve l.ıilhusa eskidenb~rf yaılcın 
doğu ile pek. ııwlu mücıasebetlecdc bufo
ıız.n AvuJOtıuy~ uyanan büyük ilgi 
.şağı<Wti Jc:onfecau&uı temelini teşkil 

etmekteclic. Hu ilgiıW:ı bu Qdar çekici 

olmasının da 5ebebi., pek kısa bıir süre 
.ıçuıde asriıleşmek ve &anayilqmek ba

kıınuıdc.n gösteı-diği büyük ilerilik we 

do1'ıyıaiykı, ya.kın bir ~Iecekte ~ bu 
hususta bı.ından ~ daha büyük ileci

lik iıerleri vadetme~dic. Ba yolda ça
buk ilerlemiş olan üllre yalııız T.\ickiye 
olmadığınd.-n gösterilen bu ilginin bir 
«Xclliği vardır. Me&da Y~tanın 

50n oıı yıl i5indeki ticari .ve ıornai ctllş

mes..i lccmm.iyet b;ıkımmdaJı o kadar ia

JJlac.tk bir ölçüdedir ~ .ayıu yolda yü

.riimüş olan lnrpok iil..Rkri gölgede ~ı
l'akmaktadu. Bun. ırağmeıı Y:wı.anii -
tandan ziıyade Tückij'cden ıbalm:dil -
aektedir. Nedeıı Tü.ı:kiyeden hahsedi: 

liyor.? Bunun bir~ ı.ebebleri vardır: 

l - Yeni t'ilrkiyt!'n.in hi.li.. ya.be. . 
edan teshir eden .kılıkta ıve özel lıiı' çe

kici kuv"eti olan hiW ıülkmyJe ıbirlik
aıe muhakeme eclilmekte olması. 

2 - Bugiim: kadar bütün dünyanın 
ortaçağ muhafuakirlığma. bağlı ıgör

Giğü, ıuyU§Uk saııdığı bir ülkenin. bü -

tün ilem.i şajkmlığa b~a bir diıı-1ik 
•e tam şuurlu bir haceketle ~eçttıi§ini 

taüiye ederek garblılaşmak ve sanayi· 
leşmekte hiç beklenilmiyen hakiki! bir 
devrim yapm~ olınası ve dolayısiyle 

"Ona yeni 1bir biçim vermesini bilen bir 
11dmn tanıfmdatı idare edilmek talii o· 

Jan ulusların yaşlxlik ve ulusal brak. 
'ter meflıumlannm ne ka&r aeğişebil
diğini isbat etmiş olması. 

3 - Bu ü1kenint fantcdyc, taıroir 

..e t-enkide çığu açmağa ~ok -elverişli ve 

nımlnl11ltzın düşüncesine çok uygun o
lu -yeniden kurumlanchrma ekonomi 
metodlarmın fevkaladeliği. 

'Umumiyet itibariyle 'J>1anlı .:ekonomi 
ile yapılan bütün işler birden 'bire yapı
ııan işlerden -çok daha heyecan verici ol 
111aktadrr. 'Nitekim: "kapitıı.1izmin sakin 
.ınetoaları :Ue yapılmış o1anı Fransanın 
yeniaen 'ke.lkınmas:ı, ı:uslarm beş-yıllık 

plinl.armaan daha ~ok büyük biT iş ol • 
11U1Sına rağmen, beş yıllık plan, Fran -

sanm ")"C'ftitıen blkmma .işini gölgede 

lmalttı, AnaMvi biçimde ~liştiği ıiçin, 
Yunanistanın sanayileşmesini tııcmen 

hemea peku kimeıe biliyOI'. Halbuki 
Tümye'nın sanayileşmeaiadea ,,alaız 

'Plinlı -elrooomi biçimreriıaden • nkişaf et

tiği 'için bahsedilmiyor. 

4 - 1Belki, eskiden~ri tanmmıı o -

lan bu ülkenin ek-onomik intdşaf :iın • 
lkinlannın ço'k büyük olması dol&yısile 

'll'lirlöyenin elmnomik olarak yeniden 
kurumhınitrrıl111ış otmasmda bilerek ve

ya 'b'ilm.iyerelt, dünya eltonomisine mü -
<essir o18Cllk ;ı,ir hareeh atfiedil.mıekte • 
.a;T. 

Hakıkatte ise, birçok Anupa ülke • 
lttinm anc-a'k yüzyıldan fazla bir r.ı • 

man içinde lba~rabildikleri bİT i.Dlcişa

fı, Türkiyen1n, en zor durumln içinde 
ve çb1tmüş bir ge~m.işin hara.beteri u.a
ıundan çikarak, kültüre} modernleştir

me He 'baş haşa giden ~konomik modern
leştirme ve yenitien kunını1anm.a bare • 

ketiyfo başardığ• inkişafı ~yrenmk 

kada .. enter'!san bir hacfige tasavvur -e
cRlemez. Bu iş ise, hadsiz, Jıesahsrz can 
ve mal fcdakarlrğiyJe h~ durmadan on 

bir yıl .süren bir savaşta nson.ra .başanl

mıştır.Gen_ç Türki,ye cuınuriyeti 1923 tc 
hayata ilk adımını attığı zaman. geniş 

Anadolu ülkesinin içinde bulunduğu 

durum, Almcwy.i'.ıı.m 30 yıl savaşların

dan ıoonraki durumu ,gibi idi. 10 yıl 

içinde yapılan işler hak.kında doğru 

diirüst bir hüküm yilrütebilmek için 

ise, bu hareket noktası katiyen akıldan 

çıkarılmamalıdır. Bu cihet gözönünde j 
tutularak yapılan işler böy1e bir 61çii ıi.1<: 
ölcil'ecek olursa, t , rihte c"i h~h'llrr.ıv.Mı 
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dev .gibi büyu.K ışlcr ilaşarılm~ oldugu 
görülür. lfakikrıtler hakkında apaçık 

ve yorucu bazı malfımat.ı arzetmi} ece 
olursam. iiıı: ecime aldığım ödevi tam ola
rak ya,pamıyaC'lğım. Bu itibarla Tür.ki

yenin ekone>mik alanl:ırmda bugün ya
pılmakta olan iş.lecin ha~kiyle ölçülüp 
takdir edilehilmesi için, bu işlerin de _ 

ırinden derine ilgili oldukları noktaları 
savıp dökmek mecburiyetindeyim. Bun
dan dolayı bu araştırmada iki yol üze _ 
rinclen yürümek liz.tmclır. 

1 - Türkiyenfo ekoorunik yapısının 
genel çizgileriyle teıbacüz ettirilmesi, 

2 - Türkiye ne is~~for? Sorgusile 
modern l~emalist Ti.!dciyctini.n ideolo
ji >1e fikriyat tarihi tem:lleri etrafında 
oazı şeyleı-iıı. anlatılmasa. 

Her iki çığırda da bu.günkü tüt'k 

ck~omi sıyasasının hak.ile.iğ bir hi5im -

de anlaşılmasllll imkansız hıra.kan bir 
sıi. ü yanlış.lacın doğrultul.ma:;;,ı gerektir. 

Her.keli hllic ki. 17 - 18 milyon hal
kiyle 763.000 ki!Gmetre mur4ihbaı bir 

yer tutan ıbugiink:ii Türkiye, A.-rup.a ta

rafından lı:a!aıt do:ğu Trakyasifle İstan
bul müstesna olmak üzc.rıe, barış aııdbış
.maları ile topraklarmın en iOğu Alla • 

doluclıı toplanml§ ~ıaıı bir ülkedir. Tiiı1k 

ulusuna osmanlı devletinden artakaJ • 

mış olan bu parçayı, modern türklex, öz 

yurdlarr ve ulusal kuvvetlerinin kay
nağı olarak fevkalade bir s-evgi ile bağ
lıdırlar. 

NteJtiıu. bunun sembolik ve derin 
bir ifadesi olmak üzere de Ankara'yı 

hükU.n:ı.et merke.z.i .seçmişlerdir. İşte Ke

malist lıilkilmetinin yiiksek amaclaruı

dan bir tanesi de, ülkenin dışarda kay
betmiş oldu,ğu §Cyleri i~ecde tekrar ka
zanmak için yurdun güclerirı.i dışarıya 

yaymak ıdeğil. bilakis :Anadolu ana yur
dunda kuvvetleııdi.rmeık ve dolayı&iyle 

temexkiiz ettirmektir. Kökleri sok de • 
ri.n.lere varan saı:ııimi barış isteğine da
yanılması ve fevkalade a.kiliı.ne ve iyi 

dii§üuülmüş bir dış sıyasası sonucunda 
da Türkiye Doğuavrupasmda '\'C Ya.kın 

doğuda barI:Şın en kuvvetli bir unsuru 

olmu_ştur. Bütü.a .kuvvetlerini yurdun 
barı§ işleri.oe lı.asretmeğe hiç bir ülke 
Türkiye kadar muhtaç değildir. Çünkü, 

bu ülke yoksuld.ıır, fa.kat büyük ölçüde 
de gelişme kabiliyeti vardır. Türkiyenin 
ekonomik temeli, tabiatiyle, iklim ve 
topoğrafya bakımından ülkenin birçok 

değişikliği olması dolayısiyle ~ok bü -
yük değiş.iıldik:ler ar~etmkete olan çüt· 
,çiliktir. Bu ülkenin türlü yerlerinde 

gerek mutedil ve gerekse .sıcak .mı.nta • 

lkalaruı hem.en hemen bütün ekimleri • 
yetimşcktedir. Hatti yağm.ıırlan fevka-

lade bol olım Tc.ahı:on'un §<imal tarafla

cmdalci yerlade ~y bile ebilc değildi. 

.Marmara denizini çevirell bazı yerlerde 
de nyi.ik bir ID4lv.af.Ukiyetle pirins eki
liyor. Batı ve güney Ana.dolusunım sok 
vel'imli vadileri.ı:ı.deıı eşi olmıyan bol -
lu.k ve güzellikte güııe7 meyvalacı. şa

rap, ıoebze ~ ağ~ .m.eyvala:rı yetişmek
tedic. Anadolu.o.un meyva ve sebzeleri 
~ .bir yerde rastlanılınıyan ievkalade 

bir lezı:ettedir. Erbabı bilir ki. mejlıur 

Çnuş -O"zümlı:ri diinyaıım en ıgüzel ve 

en mükemmel üıriimüdür. Karadenizin 

ceivz ve fmdıldan dünyada çok ara. 
nan bir ticaret maddesi olduğu gibi 

türk tütünlerinden hassaten Avustury .. 

d.a balısetmeği lüzumsuz görürüm. Ba

tı ve güney Anadolusunda pmnuk ye • 

tişmektedir. Zahiı'ecilikte yalnu ihti • 

yaçların temin edilmesi ile kalmmarnıı, 

son yıllar içinde yapılan kliring anlaş· 
maJar tile faydalı bir surette degerlen

dirilebi len bir ı:a.hire ihracat artığının 

bile elde edilmesine muvaffak olun -

muştur. Ortaanadolunun yüksok yayla

fannda ıi'ıayv.an yeti_ştirilmcktedir ki. 
bilhassa diiuya panrmda büfek bir rol 
oynıyan tiftik Te :yüı:ıü yetiftirel\ keçi

cilik ve koy:unculıik kayda değer bir 
önemdedir. !pek sanayiiııin temelini 

Bursa ve Do~ııanadolusunda yeti_ştiri • 

len ipek kozası teşkil etmektedir. Bü -

tün bu an~tılan ~J.u düşünülerek, 

Türkiye, cennetten koparılmış bir bah
çe parçası ve ziraatının durumu ile 

memn~ıı olan bir ıiillre sa:ulmaktadır . . 
Dıırum, bu llii şiin~in büsbütün tcn;i-

nedir. Hatta dcnı ebilir ki, turk ekono

mi sıy sasının en üyiik ödevini asıl bu 

sorum tc~kil etmektedir, tiyle ibir ödev

ki lıirçoıı: nesil!eri meşgul. edccektır. 

Ülkeyi tayy .. Te ile dolaşan her hangi 

bir kimsenin derhal farkrmı vardığı 

'Türkiyenin cok seyrek olan nüfusu, bu 

topraldar.rn 'Vllsati olarak, az miinbit ol

duğ:una ıhüküm Yerdirmektedir. Oıh. 

nin ü~te biri tamna elveri~lidir; batta 

bu üçte bir bölümü hile iptidai b·r 

mer'acılık ile gayet zayıf kalmış biı bi

çimdedir. Asd ver.imli olan topraklar 

ise ülkenin sok ez yerlerinde bulun -
maktadır. Eski devirlerde, küçük Asya 

nın, Roma imparatorluğunun en büyük 
zahire depolarmdan birini teşkil etmiş 
olduğu düşünülünce, akla. acaba ısonra
ları zarar verici bir i.klim değişildiği 
mi oldu. ııorgusu gelmektedir. Halbaki 

böyle bir şey ohnamıştır. Ancak. asır
lardanberi yüksek ~crlerdeki ormanla 
rın, agaçlann hiç sakınılmadan kökün

den budanması ve dolayısiyle Aktleniz 
çevresinin birçok yerlerinde olduğu gi
bi, killi toprak tabakasının vadilere akıp 
gitmesi yüzünden su mevc11dunun aza). 

ması s~nucunu vermiştir. Ormancılık 

işlerine ni.zam1r bir surette hi_ç yılın
madan devam edilmesi sayesinde Ana
dolu ormanlannm lıarab edilmesi önü

ne muvaffakiyetle geçilebilmiş olması 
da, Kemalist hükumetinin ciddilik ve iş 
baaşrma dölenini gösteren çok karak _ 
teristik bir keyfiyettir. Btmunla bera
ber, dünya pazarlarmda aranan birçıkr 

maddesi olan ve Viyana'da çok işlenen 
mobilyalık ağaçlardan da sa.dmaur, bil
hassa K.aradeniı: ıkıydarında ıre Doğua

:nadolusunda olmak üzere, Tüt<kiyenin 

bugün çok zengin ormanları vardır. Bu 

itfüarla, tarmıa elverişli olan yeder be

men hemen baştan başa ekilmediği ve 

ekilen yerler.in üretim imkanlarından 

a1amakdh istifade edil~ği müddet

cc, •.ıh çok yerlerin tarıma elverişli ol

mamasmdan, Türkiye hiç tasa duyma.. 
malrda. Bundan başka sistematik Lir 

mdama ve Drayfarming yapılmak su_ 

retiyle, suyu olmıyan fakat büyük bir 

kısmı çok münbit olan yüksek yayla 
t~a.klarmdan faydalanmak im.kanlan 

da vardır. Bütün bunlar bir araya geti· 
rilince, daha hiç sarfedilmemiş büyük 
bir halk kabiliyeti ve üzerinde görüşe
ceğimiz madmiui de hesaba katmak 

suretiyle, A.nadolu'nun, diinyada mev • 
cad olan toprak ihtiyatlarının en önem· 

lisi olduğunu iddia etmek yanlış bir 

düşüme olmaz. Ardı arkaaı ıgelmiyen 

savaşlar ve asırlarca süren kötü idare 

sonucunda, toprak altnada kalmış olan 

&~.i.nlildc:r ileriliği Te uı:u.a aüımesi 

istenilen barışı seven ve soravını aıa.la· 

yan bir 'hükfunet sayes.iııde yeniden ~
taya çıkarılacaktır. 

1ngilterenin barış 
yoklaması 

21 Nisan 1915 tarihli 'Noye Fnye 
Pres gazetesi Londra bildirmeninin Bi
ritanya eski dış bakanlığı müsteşarı Vi
kont Robert Sesil ile bir görüşmesini 

aepetmektcclir. 

'Britanyamn eSki .müstqa.rı diyor ki: 
·sütün ingiliz uiuaa :A.•nıpa aor.am

larına. yalnu: katılma.k değil, banpn 

menfaatleri bakımından işçen bir rol 
oymmağa da haz:rrdır. Modem bari> 
tekniği büyük :Britanyanın ada duru -

m.unda.ki fevb.Uideliğı ortadan kalchr
dı. Hava ıstra.tejisi bakı:mmdan artik bir 

-ad.il dostu değiliz; tıpla Fransa, Alman· 

ya 9'CJ'& Lehistan gibi bir durumdayız. 

Hatti denilebilir ki, ATI'"Upa ikrtasm.nı 
bra topraklarında olan, ancak P.irenc 

-dağlannm üstündeki hava cereyanları. 
kendisine, birkaç millik Manş ueniı:i 

ıkaı:Wmdan çok dahöt büyük :bir <Sıpcr 

meydana getiren 1spanya'dan ayırdc

dilecek ıbir yanımız kalmam~tır. Bu 

hakikatin anlaşılması ülkeye her ne ka- ı 
dar yavaşça yayılıyorsa da, o derecede 
ıde halk arasında derinlere kök sal • 

maktadır. Bana bir de, ~k~nmızın 

dimyanm dôrt bir bucağına dağılmış bir 

durum içinde olması dolay.rsiyle ıbir
ieşik Amerika bükü.metleri gibi coğra

fi bir büt'lln olan ülkelerden daha çabuk 
sarı;1lacagımız1 da katmak gerckıtir. Bun. 

dan dolayı da kendisinin bellibaşlı ibir 
hintedAlııdı saydan Avrupa'da, banıın 
güven .altına alı:nma6ına İngiltere çok 
büyük bir önem vermektedir. Çiinkü, 

herhangi bir Avrupa harbının yalnız 

Avrupa kıta&ınuı kara topraklar nçin
de kalaeağıru sanmak büyük bir aa.flık 
olur. 

İngiliz kamusal düşününün, bazı te . 
ahbüdler altına girmek suretiyle barış 
için ne dereceye kadar özgeçlilik'de 

bulunacağını anlamak maksadiyle bir 
"barış yoklaması,, yaptık. Alınmış olan 

sonuç şaşılacak bir şey oldu. Bütün se
çim hakıkı olanlara bir sorgu kağıdı ve
rildi. Z2 milyon kişiden fıagü.ne kadar 6 

milyonu oy •erdi Sorgulara "evet,. 
k.arşılıp vıerenler yüzde derec.eu fil ol
du: ilk aorgu, bundan böyle de uluslar 

sosyetesinde kalalım mi? idi. Buna 
yüzde 97,5 "evet., karşılığı verildi. ikin

ci sorgu, genel silahsızlanma istiyor 

musunuz? İdi. Buna da verilen kar§ılı -
ğın yüzd~ 94 ü "'evet,, çıktı. Uçüncü 
sorgu hava silahının bü~bütün llraldınl

maSinı istiyor musun.ın;? ;idi. Yüzde 80 

"evet.. karşılığı verildi. Dördüncü sor· 
gu ise, hususi silah osüretimin.in ve hu
susi silfilı ticareti yapılmasının yasak 

edilmesini istiyor musunuz? Bu sorgu· 
da yüzde 94,5 "evet,, karşılığı almıştır. 

Beşim:i sorgu, 1banşı 'bozana karşı 

ekon9mik ve ınyasal ceza tertibini isti . 
yormusanuz? Alınan karşılrğm yüzde 

95 i "evet,, idi 

Son sorgu da. her hangi bir barı§ ıboz
guncusu.ııa karşı süel tazyik yapılması
nı istiyor musunuz? Karşılığın ıyüzde 

70 i evet olmuştur. 

Yoklama henüz daha sona ermemiş

tir. Bu yoıklamada resm.l seçimlere ka -

tılma1ı: hakkı olanların yansınm oy 

vermesini bekliyoruz Bu iş hususi ma

hiyeti olan bir teeşbbüs olduğundan bu 

kadar kişinin oy vermesinin anlamı çok 

büyüktür. Ancak daha §İmdiden anla

şılıyor ki, her hangi bir barış bozgun -

culuğunaa barışı bozanın cezalandırıl

ması işine ingiliz milleti de katılmağa 

böyle bir özgeçi yapmağa hazırdır. Ni

tekim, ekonomik ve mali abloka istiyen

ler yüzde 94 ve süe1 tazyik biçiminde 

ceza tertibi için de yüzde 70 "evet,, kar

şılığı vermişlerdir. 

Alınan damarlarına 

giren yahudi kanı 
Bükreı'te '1ka.zı Renasterea Roma -

na gazetesinden: 

Gil~y Alm.a.ııy.as.uwı bir tehrinde 

hücum kıtalan.ııdan birinin tefi bU- oto
mobil kuasma uğramıştır. Aldığı yara

lar o kadar ağırdı ki, ırk düşünceleri 

gözönünde tutulamadı n yaralı kaza 

yerine en yakın olan bir yahudi hasta

hanesine götürüldü. 

Hastahanede, doıktorlar hastaya der
hal kan verilmesi lüzumunu gördüler. 

Bir yahudi kan verici yaralıya kama -
daıı vermiye razı oldu ve bu suretle de 
oa.un bayatını kurtardı. 

Fakat hadisenin az kalsın çok garip 

sonuclan olacaktL Mahallin nasyooal 
sosyalist partisi disiplin kurulu kan -
ya uğrryanı ö.ı:cl bir komisyona verdi. 

Ve bu komisyona ·•qağı., ıırktan birillin 

bıuru alan bil' almanm partide üye b

lrp kalamıyacağınm tetkikine memur 
edildi. Güç bir mevkide kalan 'komisyon 

u blsın şefi partiden çıkaracaktı fakat 

bm bu sırada komiayan üyelerinden bi
ri bir uzlaşıcı özge ileri sürdü. Kanını 

vermiş olan yahudinin eski bir savaşçı 
olduğu ve iharbta birçok madalyalar al

mış olduğu tesbit edildi, onun verdiği 

kanın bu yüzden bir almanı lekeliye -
miyeceğine karar verildi. Ve kazaya 
uğnyan almanın "'üsnomal hadiselt:T 

yüronden gene saf kan bir ary.en kal- : 
dağına,, hükmetti. 

Spo. -
B~ ~nkü top oyUJI 

ve bisil~Jet yarı~• 
RugÜn Ankaratnl% eyi bir spor 

geçirecektir. Ankara Giicii alannı"' 
yak topa birincilikJeri yapılacak; ' 

letçiler Ayaş'a gidip geleceklerdir. 
Ayaktopu, Altmor.du - M 

Gücü 1tnsınCJadrr. Bu ku1üblerin 
ft birinci talmn1an karş1la§acak1ır 

Ankanmm en eski konıllanndan 

Akınorda geçen ydlarda biraz ku 

ni kaybetmişti. Bu yıl başmda da 

nndaki geçimsizlik spor yolande 
lemelerine engl:) oluyordu. Şimdi 

çaJışmaJanna açıktır. Yapblc:lan ıall 
larda da umduğumuzu arttıracak o 

lannı gördük. Bugün eyi kurulnıut 

takımla alana çıkarlarsa Muhafıza 
oyunu eyi bir sonla batnnna1an d~ 
nül~hilir. 

Muhafız Gücü birinci bölüın o 
larda biraz: geri kaldı. Fakat ondan 
ra bir öğreticinin gözcülüğü altındl 
bir siıtem içinde çalıştılar. Arkaıı 
ama gördüğümüz üç oyunun her bİ · 
bir derece aaba ilerlediklerini kabıd 
melidir. Geçen hafta en kuvvetli 
ile :kar§danna çıkan Ankara Gii" 

yendiler. Bueün de öylece oyn 
kazanmaları Altmordudan daha zir' 
iktimale yakındır. 

Ankara - Aya§ gidip gebne bl' 
Jet yarışı 115 kilometredir. Bu kot 
AnkaramD en tanım.nq bisikletçileri 
recektir. Bunlar içinde Muhafo:d•JI f 
yub, Apdul, Ankara Gücünden Ni 
GaUb, Çankayadan Hasan ve Osep 
dır. Y anşnı çok çetin olacağı asıl 
maktadrc. 

Ewelce yapılan yarııları y111'1P 

~örenlerin söylediklerine göre bugiİ 
yarııın birincisi Galib, ;Eyub veya 

yazidir. Eğer antremanlı olsaydı ffı 
dan da s;olı: .ıeyler beklenebilirdi. f 
saat sekizde Büyük Millet Meclisi 

amdan başhyacakbr. Gidip gelr11 , 

dört aaat ıüreceğ-i •e ko~uya gireni 
en çok U ile 12.30 ara• gene 

önüne ~eceklerj umulmaktadır. 

Bugünkü jimnastik 
şenliği 

Bugün saat 14 de Atatürk terbr 
ye enstitüsü spor alanmda me~· 
tepler jimnastik §enliği yapılacl. 
tır. Şenliğe evvela geçid resı111 

erkinlik marşı ve bayrama sel~ 
ile başlanacak ve sıra ile kız ve er' 
kek çocukfarm jimnastikleri, yi.i~' 
sek beden terbiyesi talebesini#! 
spor hareketleri ile bitecektir . 

Dün geceki konser 
Şehrimizde bulunan Sovyet ?J 

tistlerinden bir kısmı dün ge'' 
Musiki Maallim mektebinde 1111 

komer vennişlerdir. Başbakan 
İsmet İnönü ile Bükreş elçimiı B
H. Suphi Tannöverin ~e Sovel 
Büyük elçisi B. Karahanm da ~ 
zır bulunduktan bu konserde f/Y 

yolonist Oystrah birkaç parça ~ 
mış, piyanist Oborinle kom~ 
tör Şostakoviç Çaykofskinin b1r 
konsertüsü ile Şosta.koviçin kotl' 
sertüsünü beraberce çalımşlardı!' 
Son olarak süprano Barsova birl"1 
parça söylemiştir. Konser çok aY 
kışlanmış, hele Ban;ova alkıştafll' 
dinmek bilmiycn ısrarları ü.zeriıı' 
tekrar tekrar sahneye gelerek yr: 
niden söylemeye mecbur kalınJf 
tır. 

Ankara radyosu 
Bu akşamki ,program 1udur 1 

ıl9.30 • Dans musikiai 
19.40. Çocuk beyramı saati 
20. ·Musiki: 

Sarasate Danse Espagnole 
Keman: Necdet RemıJ 
Piano: Ulvi Cemal 

..20-20 - .Ev kadınına öğütler 
2o.30 - Musiki: 

Moskovski Dans Espagno,e 

Piano: 'Ulvi Cemal 
Keman: Necdet Renl%İ 
Violonsel: Edip Sezen 

20.50 - Haberler. 



Balkan Ekonomi 
konseyi 

(Başı 1 inci saydatla) 
lafların menfaatlerini, ne kadar 
brııık da olsalar, nihayet tama
lbİyle barıttmln bir taaTiin duy
IUaundan ilham alıyorsunuz. Her 
11ıeınleketin ibtiyac veya dilekleri, 
toplantılarınızda &JDı ihtimama, 
t!Dı itinaya mazhar olmuı ve ay •. ı 
urnıet mevkiinde tutulmuıtur. 
Her iti boydan boya münakap 

ettikten sonra daima müşterek bir 
~İye sureti etrafmda mütt~h!t 
-.uuı milli kolları hiç bir 11111111· 
IUzluk aymnıı değildir. Nihai py
~erinizi küsufa uğratmadan er· 
diğiniz müdebbirane mtıkarrerat 
talri hilanet •e basirete hayralllllL 
Ne hiç bir noktada acele, fakat ne 
de hiç lair noktayı tehir veya ih
llaal etmemiısiniz. 

Büyük emellere hakikat mefhu
~una maceclm aydınlık tavsiye
avinizden bükUmetlerimisin pek 
r_k İatifade edeceiinden eminim. 
c;.aıinim ki bdretiai laer gün bat
b bir emare ile ıösterm ballraa 
lıeaanüc:lii, ciddi mesainizden hem 
lllanevf hem maddi kuvvetlerİIDİ
aiıı birletmesiyle böyle bir eseri 
bti safhasına ulqbracak yeni bir 
~vvet, metanet l'ft'llak alacaktır. 

Temenni ederim ki, a.71ar, 
llaemleketi1Dize dair pWl..UU. 
de buradaki miafiretiaisia biD 
ta.mil olduju zevkler bdu aeYİID
li hatmllar kalım Ye yerlerinize 
dönüşte verimli ifleriaiae m&ub
re1Prinizin ımnaffalayetini temia 
eden şevk Ye muhaluatla c:lenm 
edesiniz.,, 

B. Şükrü Kara'Dlll ba .aylniM 
konsey delepleri a•...- Elea cle
leaeleri bafkam Haribkia mnJm. 
helede bulunmufbu'· 

Bundan soma komey N.tk•0
• 

ita.an Saka komey meaial llak· 
landaki tebliii kwJ ia tanibiae 
- .... n bbal edilerek toplantı 
Ja Dihayet yeriJmittir. 

Balkan •™•ıma11 ekonomi kon
leyi iJWac:i topleah deneüaia b. 
&>anıtı dolayııiyle qaiıdaki bildi· 
riği çıakrmııtar: 

Balkan anlaıması ekonomi koo· 
ee,i, A.tina toplantmnda vermit 
olduğa karar mucibince, ikinci İÇ· 
U... dewesini akdetmek üzere An· 
lrara'da toplanmıfbr. Komey me
laİ8ine 18 nisan 1935 de Türkiye 
~itler Bakanı vekili B. Şükrü rca,.'nm riyasetinde bqluuttır· 
Lpemt celıui 25 niean 1935 de 
:Japılllllfbr. 

Ruznameai çok mühim olan bu 
lstiına devreaiaia s&eceli it k_. 
cllaine tevdi olunan meaeleler bak-
~da, yakında B&kret'te toplana
ealr olan Balcan anlqmur daimi 
~ verilmek &zere bir ra· 
Pop hazırlamaktı. 

Ekonomi konseyi ıu dört komi• 

ULUS 

'(" 

Dışardan gelen son duyuklar 
POWNYADA 6 ALMAN Plt• >

PAGANDACI YAKALANDI 
flALYA'DA -

Tuna konferansı 
hazırlıkları 

V arşova, 25 (A.A.) - Poz
manda Polonyaya kill'§J propagan
da yapan altı alman yakalanmış

tır. 

Polon) ada Sovyetler birliğine 
adam ka(u·an l.ir kumm. 
Varşova, 25 (A.A.) - Bir ta· 

lam Polonya yurttapamun yolsuz 
olarak Sovyet topraklarına geç
melerini kol.aylaştınmf olmakla 53 
kifi •uçludur. 

Polonya onınlan (makamlan) 
insan kaçırmakla uğrapn bir te
beke ortaya çıkarmıpardır. Bu şe
beke Polooyanm birçok ıehirle
rinde el altından it cörüyor ~e 
Soqet toprak)armda çalışmak• 
tiyea plıadilain smm .g~e
rini temin ediyor ve bu ış ıç~ de 
adam başma 300 ile SJO zolotı ara
sında para alıyordu. 

yona apılmqtv: . . 
Ticaret minuebetleri koaua70-

.., mlıwh'lt komiaJODu, ~ 

... .,..., IMınka .-eleleri ko-
lllİ9JOllU. 

Ekonomi kollleyi, m komiqon· 
lann terdettikleri mitalealara aıüı 
teDid raponuau hazaluufbr. Bu 
rapor ticaret mGbadelelerinin tek· 
...:f:.a: münakalitın inlcitaf Ye it-
... -· beti •• lahma turbm .münue ennın 

tebifi~e ve bankaya ai• meae1eler 
hakkındadır. 
~ ticaret aiyuetine aid 

kararlan ,_.r bir mahiyet .,... 
etmekte ve ulmlararaaı ticaretin 
çırpınmakta oldufu mGt)dilat ve 
ona ensel olan tahdidat arasmda, 
balbn anlatman memleketleri
nin ticaret m&badelelerinin inkita· 
fau kolaylqtıncak mahiyettedir. 

Münakalat meteleleri hakkında· 
ki müaabreJeri. bu Jau••ata Bel
aratl da topl•nnalf olan miih6e1-
srslar komiteainin meaabiyle ko. 
layl•tnl'f ve almaa brarlardan 
halkan anlqmuı memleketleri 
icin çok cleferli neticeler beklene
bilir. 

Nihayet difer komisyonlar tara· 
fından verilen kararlara ıeli--. 
ba kararların memlelcetlerimia • 
rumdaki ekonomik münuebetle
ri ilerde inkitaf ettirebileuii bu
tusanda ekonomi komeyinin bii· 
tün ua.u mü&tefiktir. · 

Ekonomi konseyi, toplantılar ea· 
..,mcla mOzakerelerin tam bir 
teşiki meaai fikriyle yapılmq ol
dutmm Miy6k bir memnwai,.ele 

18rmllftlb'• -L • • d---1 ICODNJ ıelecaa ıçtima fSYnl9• 

için 4 ~ 935 de ~ükrette 
top1anmap karar •ermiftir· 

Roma, 25 (A.A.)-Tuna kon
feransı için sıyasal hazırlıklara 
devam edilmektedir. İtalya, kon· 
feransm toplanma tarihi olarak 
haziran başlangıcı önergesinde 
bulunmU§tur. 

İtalya ve Fransa tarafından ça
ğınlacak devletler Avusturya, Yu
goslavya, Çekoslovakya, Macaris
tan, Polonya ve Romanyadır. Bu 
devletleri kendi dış bakanlan tem
sil edecektir. 

Konferansm ülküsü A vuatur• 
yanın erkinliğini ve bütünlüğiinil 
aaydumayı el birliğiyle temindir. 
Bumm için de iki arac düşünül· 

mektedir: 
ı - Genel bir karphkh ademi 

mildahale andlapnası yapmak. 
Z - Bu andlapnaya kaqı ge

lenler için cem tedbirleri almak 

Anlapldıfma pe ıa41..
metninin bir taslafı hazırlmmnt 
ve ilgili devletlerin düfiinceleri 
öğrenilmek Uzere gönderilmi§tir. 
Birçoktan bu metni kabul etmit
lerdir. Polonya ile Macaristan bu· 
nu, ancak prensip balmnmdan ka
bal ettiklerini bildirmitlerdir. Al
manya ile (ademi müdahale) sö
zünün uzun boylu izahım istemif-
tir. 

Düşiinüten ceıa tedbirleri. u
Jaılar sosyetesi çerçevem içinde ö
zel bir taknn uzlapnalarla tesbit 
edilecektir. Bu azlapnalar iki ta

raflı olacak ve karşılıklı yardım 

uzlqmalan ıeklinde yapılabile

cektir. 
Konferansa çafınlan devletle

rin hepsi girdiği ve bu devletlerin 
her biri öbürlerine karp, ne gibi 
uzlaf!Dalara bağlandıfmda, yapı
lacak bu uztaşmalann sayısı 36 yı 
bulacaktır. Bazı devletlerin ve bu 
arada Polonyanm kanşmamak uz
laşmasını kabul etmekle beraber 
bundan ötesine girişmek isteme
meleri iktimati vardır. 

Avusturya, Macaristan v.e Bul· 
garistamn yeniden silihlanmalan 
sorumwıu asığlı bir surette konu
şabilecekleröır. Ancak bu konuı
malar konferanam ruznamesine 
resmiğ olarak girmemiş olduğun· 
dan banlanD dışmda kalacaktır. 

Sonuc uluslar sosyetesine bağ-
lıdır. 

Habeş • İtalyan 
uzlaşması 

Roma, 25 (AA.) - Habeşistan 
hüld1meti yeni bir nota ile uzlaş· 
ma şeklini kabul ettiğini bildir
miştir. 22.3 tarihinde uluslar sos
yetesine verdiği bir notada 1 tal ya 
hük6meti de bu fekli uygun gör
düğünü bildinnittir. Bununla-.. 
raber ilci taraf komisyonlan ıeçil
mit olmadığı gibi toplanma yerJe
ri de daha belli değildir. 

İtalyan - habq euunada pne 
hidfseJer mf Oballf f 

Paris, 25 (A.A.) - Maten ga· 
setesiııin Londra bildinneni diyor 
ki: 

Adisababadaa gelen bir telgraf, 
bir takmı habq kabilelerin.in Erit
rede yeniden iki italyan kervanı
na ıaldırdıklannı bildiriyor. Bir 
ki§i ölmilf ve üç kiıi de yaralan
mqtır. 

Asmaraclan italyanlarm Btrea
diklerine göre de 8etit-Gondar 
mmtalrasmda dolapn baydad çe
teleıi dmmaklum lıidiseler çı
karmaktadırlar. latlya hükUmeti 
dünkü çarpışmanm habeı hükQ
metiniıı kovaladığı sıyasayı gös
terdiğ dii§üncesinde imiş. 

1NGIL TERE'DE. -
yanın donanmasını 

diriltmeye kalkı§JD8SI 
Loadra, 25 (A.A.) - Mominı 

POlttaD sonra Deyll Telgraf ga
.zetesi de Almanyanm deniz kuv
vetlerini artırmakta oluşuna dik
kati çekmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
"Bütün Almanyada /rıtland 

üais llarbinln n ma,,.ı. iatJa. 
mcd ola yıltJönlfrnll. Jlıtiıul lıl. 
almaa billdlmet aılamlarıaa, dftliJı 
yapı programlarım bildirmek için 
bir veaile olacaktır. Daha §İmdi
den Kiel'de~ Vilhelmplen'de, 
Hamburgda ve Bremde açıktan B· 

çığa hazırlılılar görülmektedir. 
Yanlı• Hamburg tezgahları, bu 
yıl lg/ntl• 40JJOO tonilatolulc 6mDİ 
yapmayı v§detmişlerdir.,, 

Gene bu gazeteye göre, Al
mmyanm deniz programında 

Franaanm Diinkerk kruvazörün
den aşağı kalmıyacak harb kriıva
*leri. Karlıruhe ve Leypzig ge
milerinden daha geniş ve daha iyi 
silahlanmış knıvaz8rler ve bundan 
başka en son yabancı deniz altı 
gemilerine tonilito balmnmdan 
denk, fakat makine, çalışma salJa. 
II ve aiJih balmnmdan katkat 0.. 

DACINIK bUYUKLAK 

Çinde komünist 
ordunun ilerleyişi 

Yunanfu, 25 (A.A.) - İngiliz 
ka.iın ve çocuklarmdan hemen Yu
aanfudan aynlmalan rica edıl
miştir. Bununla beraber şehır eki 
amerikaldara şehri boşaltma a 
hazır bulunmalan bildirilmiştir. 
Demiryolu işyarlan, Yunanfu is
taıyonunda harekete 'ıanr özel hır 
tre-n bulund1J1111aktadırlar. 

Kud kav tetlerin, Yun-Nanda· 
ki tıilldlmet nkerlerinden bir m. 
mınm Kveypvde komünir;tlere 
kaqı yapıla im ekette kull n 1-
mak ücrc oraya ~nderilmit ol
n:alan dcdayısite hızla ilerlediJde
ri söylenmektedir Komünistler n 
!Jeri hareketlen durmazsa fran!\ız 
Cin-Hin t'i tehlike a1tına girel"e: • 
tir. 

Pekin. 25 (A.A.) - lngitiz 
konsolostan, Yun-Nan ilinin mer
kezi olan Yunanfu'da oturan il 
topraklarına kadar aoku1muş bu
lunan komüniat kuvvetlerin ilerı. 
melerindeıı ötürü. tehri boşaltma· 
lamu bildirmiflenlir. 

Komilndt kuvvetleri fimdi Yu
nanfu'ya yüz mil kadar yaklaımq
lar ft mn doğu kısmını almışlar
dır. 

tün denizaltı gemileri bulwıacak· 
br. 

Deyli Telgraf, yazısını bitirir· 
ken, bıralaşmanm (mütareke) im
zalanması mamıda .denizaltı ge
milerinde deneç (tecrilbe) gören 
700 genç alman 1Ubayı bulundu· 
ğwıu ve çoğu bugilD kırk yqlarm
da bile olmayan bu ıubaylann iyi 
birer komutan veya lğretmen o
labileceklerini hatırlatıyor. 

Taymis ve Alman - Leh 
yakınlaşması 

Londra, 25 (A.A..) - Polon,a 
an••l kanunundan bahseden Ta,. 
mis ...... c&,.,.. ldı "Dit..,... 
Wammdan, ~ Mr 8qünl6k 
ve kuvtet eahibi bir tek adamın 
bir ulusun bapnda hulunmuı, o 
ulusa büyük faydalar temin eder. 
~man Rantaı'ı ve Polonya iata. 
tüaü kendi kendilerine bırakdaa
lardı, iktimal ki Polonya • Alman
ya saldmımamak andlapnamu 
onaylamazlardı. Halbuki Pilaada
ki ve Hitler, eakiden Viıtül'ün iki 
Janmdan ,.ubelen kin haykmJ!a
rmı amturmutlar Ye bagün Anu· 
pa ıörüpnelerinde w,.uk bir rol 
O)'D&y&n bir anlapna Dmalamıt• 
lardır. Kuvvetli bir hüldbnetln ba
ntm kunetlemneaini temin ed• 
celine inanmak eJI bir teJdir. 

Eter bu prenalp doina iae, Po
lonyalı ander, Amspa tatnac taJa. 
tuı üatiiDde OJll&DIÜ iatediti ro-
11 ...... aeçmelidir .. 

,,, 
ııııı.;.:,,;,, ~ "" r• •nıum Tefrikaı 18 istikbaldeki pn ve §Cihret hülyalanm ~ 

yordu. Onun kendisi için de, heykeli~ ıçuı 

aradaki bölmeyi c:leviıerek, hayretle açılmq 
gözlerimizin önüne yeni evlilerin yatak oda
sını serdi. Karyola, bir kuyrukla piyanonun 
ambalij sandığmdau yapılmqtı. Skonıberg 

bqka bir kua daha çüarmadm nutlamun 
bitirirkea O. bölmeJl Ud tane Figaro ga
Rtellle alelkele tamir etti. Sonra bir perde 
kaldırarak, yUzU kızaran kansından tarafa 
kurnazca bir gö.ı Jmpıp bin baştan aşağı Pe
tit Jaumat gazetesinden yapılmıı başka bir 
oda g&terdl: Buran dofacak çocuğun odası 
idL 

yerine çarptı. Dev yilı .. da balar aktılı 
halde sandalyumdan upa,.,U biç kabaha-i 
ti olmayan bir fraamı pbandan yakalayıı 
bir tenis topu gibi tnslhm UıtUnden patro
nun dizlerine flrlattL Patron burum üzeri 
•poJiı r pollal,. diye biljnmata başladı. tk· 

San Michele'nin kitabı 
l'•aan. At.sel MVNT 
TDriçey• çev11ea: NuaJıl BArDAR 

bfıı Pantin ve La Villette'deki, topa tapll 
kadar daima doktora ihtiyacı olan .._ 

~~-vyalı işçilerden başka, Montmartre. 
ları-~panıaue'da daima paraya ihtiyaç-
~- olan y6zlerce reaıam ve heykeltnfla 
~. Y&zıtmamq manzum " memur tlh~ 
~ müellifleri ftl'dt. Baalarm içınde, 

• ~feld, Cart Larson, Zom ye striJıberg 
tibı ınuvaffakiyete yaklaşlDJ§ oJIJllar ela 
~1 ama, çoğu amudla yapmak mecburi· 
)etindeydi. Bunlardan boy itı"barile en bü
~fil 9e servet itiban1e en 1diçüjil, kendi· 
liııe Dev adını verdiğimis kmn:lk kum
:;'1 Bakalh ve çocuk gibi masam bakışlı bir 
ı '~kc:ltraştı. Arkadaşlarmm çoğunun gec~ 
Cfi gıttikleri Hermitage kahvesinde nadı· 

'en görünüyordu. Koskoca vilcudmıu nasıl 
~liyebildiği hcrkeı için bir sırdı. .Mont
~lrnasse'da, heykeltraı stüdyosu balıne ~ 
da lınuş buz gibi soğuk ve geniş bir hangar· 
de Gturuyontu. Orada hem çabpyor, hem 

Vern~ğini pişiriyor, çamapnm yıkayor ve 

d b .. yük. lüg,_ e ihtiyacı vardi. Seyir.ellen ~ 
e u · _ .... :"' • ıçla büyüktü ve killi tdl>rak yetış111GU&5ı . 

• kalmıştı. GiinOn birinde evıme 
h:f:Ct:':ümiizdeld pazar ghl tsveç kili· 
!e,inde yapılacak nikllu için kendisine P
bidlik etmemi diledi; aikihtaD IODI'& da 

• b" ... ..tftftAftA •~•'lftmsuımı kutlamak yem ır -..---- ....,..-·- Tabii_. 
için bir "ıesmi kabul,, ,apıtacaktL il 
ftDcJe kabul ettim. )leruimdeD soma veç· 
U rablb, mlbrabm 8alnde yanyana otmJDUf 
ı.. ,.ı evlilere kilçik ve güel bir ııutak :a ledL Onlara baktıkıp ikinci Rrnseı'iD 

L::Cor mlbec!indeki, Jdlçilcük lmaliçesi ile 
yanyana oturmU§ oldufa halde )'8PdmJI hey· 
kelini hatırhyordam. Yanm sat IOlldt ae 
görecefim.i.ri merak ederek, ltiidyonun kapt
IIDI çalıyorduk. Dev, bizi kiğıttan yapılmll 
bir vestibülden binbir itina ile geçirip ~°: 
nuna kadar götürerek, bulrladıil ~ 
kendisi ile birlikte yiyip içmeğe ve biric~ 
andalyaaıa ID"A ile otmmafa davet ettı. 
Şimdiye kadar gördüğüm kanburlann eo 
kü üğü olan. dostu Skomberg de, yelli evli-1eJ.. 18ğlığma içmemizi toklif ettL B
Unin genif bir jeatile bardainu ka1dmDClt 

Klfıttaa yapılım§ evi bir .. ı ıonra terke
dip Montmartre birahanesincle bulqmak ü
zere sözleıtik. Ben daha önce birkaç hastaya 
gittim. Onlarla birleştiğim zaman aşağı ya
kan gece yansı olmU§tu. Dostlanm, hepsinin 
yüzü lazarmq olduğu halde, bilyük ulomm 
ortunıa oturmqlar, kulaklan 1&ğır ederco
ıine gürilltil yaparak İsveç milli marpm 
sCSylüyorlar, arasıra da Dev'ia geniş göğEZID
deıı çıkafdıiı go"k gürültüsw..benzeyen so
lolarla küçtik kamburun fliltilniiıı tiz notlan 
ifitiliyordu. Tıklım tıklım dola olan l8Joa. 
daıı geçmeğe çalışırken bir ıe1: "Pnısyalılar 
defolswıJ. diye bajJrdı Ye bıc 11m iiltiJnden 
geçen bir bira bardafı Dev'in yllzilntin orta 

el bir bardak benim burnuma Yararak cözlii
ğüınü kardı. 6çladi bardak Skornberg'i ma-
saıım altına yuvarladı. Bittin miitteriler bizi 
her taraftan lll'Dllflar, -Dıpnya' dqanya r., 
diye IJalmyarlardı. Dev, her eline bir saa
dalya aJm"' hücmn edenleri olmuı buf· 
daylu cibi biçiyor, maUDID aJtma 11111111111 
olm ldlçlk bnbar lmd111111111 bir maymun 
iti bllmk &a8De pleni ıunyordu. Ka
ı..ma yeni bir hlrdak daha yeyince bayılıp 
,ere dllftl. Dn ama yerden kaldırarak bD
bunma okpdı n koltulamm altma sıkıftl
np bbim kapıya dofra gitmemm elinden 
geldil kadar kolaylaıtırmala çalqtı. Kapı• 
da altı tane polis bizi yakalayıp Douai aoka
fmdaki karakola götürdüler. İsimlerimiz ve 
adreslerimiz alındıktan ıonra pencereleri 
padmaklıklı bir odaya kapatıldık: "Nezaret,, 
de idik. İki saat bekledikten ıonra yanma 
tiirilldqilmiı komiser muavini sert bir ıe le 
Villien avöaösliade otman Doktor Mont un 
ben olup Olmadıf11111 IOl'du. '-Evet,, dedim. 

(S "U v r) 



SAYIFA 6 

(Atatürk) Heykeli 
M··sabakası 

Denizli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Denizlide dikilecek "ATATÜRK,, he>kelı musaoaKa· 
sma aid bazı maddelerin aşağıda ya.lıh olduğu uzere tav· 
zihine lüzum görülmüştür. 

A - Müsabaka şartnamesinin ikinci maddesınde gös
terilen müddet 10 mayıs 1935 akşamını.kadar uzatıln ış 
tır. 

B - Sartnamenin üçüncü maddes inde} a zılı olduğu u-
zere heykelin askeri kıyafette, kaputlu ve son as'~eri kı 

yafet kararnamesine uygun olması şarttır. Esasen pozu 
heykeltraşın sanat kudretine bırakılmıştır. lstiyenler bü
tün masrafı kendilerine aid olmak üzere bundan başı::.;a 

maketler gönderebilirler. Fakat vilayetçe istenilen şart
larda bir maket gönderilmesi mecburidir. 

C - Şartnamenin altıncı maddesinde maKet için gös
terilen 1/ l 5 ebadı tabii büyüklüğe nisbetle değil bir bu
çuk misilde yaprlacak olan heykelin cesametine nisbetle
dir. Ve maket için yazılan bu eb'ad en aı bir had olup is
tiyenler daha büyük yapmakta ınuhtardırlar. Fakat bu 
takdirde dahi vilayetten ayrıca bir ııı~-;raf istiyemezler. 

D - Vilayetçe ayrıca yaptırılacağı zikredilen kaide 
1 ~ kında heykel miisahakasma i~tirfık edenlerin miitalea 
beyan edebilecekleri şartnamenin 7. ci maddesinde zaten 
yazılıdır. Arzu edenler heykel maketi ile beraber muka
bilinde bir şey istememek şartiyle kaide icin de maket ve
ya proje gönderebilirler. 

E - Müsabaka neticesinin sartnamenin ttkizinci 
maddesi veçhite tesbiti için güzel sanatlar akademisinin 
dahi mütaleast ahnacaktır. (936) 1-1621 

.lantlarnıa Genel komutan ı ~ ı (J 
U. K.] nkara Salınalma komis
youndan: 

Aşağıda cins ve mikdarları yazılı telefon makine ve 
malzeme 13.5.1935 pazartesi günü saat (15) de açık ek
siltme ile satın alınacaktır. Şartnamesi parasız komisyon
dan verilir. Tümüne (243,575) kuruş fiat biçilmiştr. İlkte
minatı (18,269) kuruştur. İstekliler teminat makbuz ve
ya banka mektubunu eksiltme saatinden bir saat evel An
kara Yenişehir J. Genel komutanlığı binasında komisyo
na vermis olmaları. (921) 

Cinsi Mikdan 
(25) Lik Tarto Marka santıral 1 Adet 
( 5) Lik Tarta Marka santral 3 Adet 
Tarto marka masa telefonu 5 Adet 
(8) Santim deve boyunlu fincan 1500 Adet 
{3) M. M. Lik Galvanizli tel 4286 Kilo 
Laktanşe pil takımı (Zenk, pil kavanoz) 60 Takım 
(3) Santimetrelik İzolatör '300 Adet 
Çift hatlı siperi saika 2 Adet 
Tek hatlı siperi saika 5 Adet 
Komitatör 5 Adet 

( 1-1615 

ı-l!.:J Q. K IY E 

tlRAAT 
9ANKASl 

ULU~ 

MiHı Mti la taa Vekaleti Satın Alı11a 

Komisyonu ilanları 

B1L1T 
1 - Hava ihtıyacı ıçin 550: 600 metre yerıı malı hakı 

gabardın kumaş açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedel 2676 lira 45 kuruştur . 

3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin heı gün i ti ra k 
edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. ün~ü maddelerin
de yazılı ~artlar dahilinde ve 201 lira teminat mektubu 
:ı1 ukabilınJe 12.5.1935 pazar günü saat 1 l de M. M. V. Sa. 
Al. Ko. nuna müracaatları. (926) 1-1629 

BİLİT 
l - Yerli fabrikalar mamulatın<lan \'C bir metresine 

bıçilen eder 29i kuruş olan 20 bin metı e boz kaputluk 
kuma~ kapalı zarfla eksiltmeye !:onmuştur. 

2 - Ilıalesi 12 mayıs 1935 pazar günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 4220 liradır. 
4 - Şartnamesini 297 kuruşa almak istiyenler her gün 

oğleden sonra komisyona uğrıyabilirler. 
5 -- El:siltmeye girecekler muvakkat teminat mektup 

veya makbuzlariyle kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale saatin
den enaz bir saat evci M.M.Sa.Al.Ko. na vermeleri. (927) 

1-1628 
BİLİT 

1 - Yerli fabri~rnlu mamuiatmdan ve beher metresi
nin tahmin edilen fiatı 25 kurus olan 300 bin metre ~ama-• s 
sırlık be.z kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - lhalesi 12 Mayıs 1935 pazar günü saat 11 dedir. 
3 - Muvakkat teminat 5000 liradır. 
4 - Şartnamesini 375 kuruşa almak istiycnler her gün 

öğleden sonra komisyona uğrıyabilirler. 
5 - Eksiltmeye girecekler muvakkat banl:a teminat 

mektup veya makbuzlariyle kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarını iha- , 
le saatinden en az bir saat evet M.M.V.Sa.Al.Ko. na vcı-
meleri. (925) 1-1630 

t L A N nile birlikte belli gün ve sa-
(16428) kilo gliserin mü- atinde M. M. V. Satın alma 

teahhit na"ll ve hesabına sa komisycnuna gelmeleri . 
tın alınmak üzere pazarlığa (911) 1-1589 
konınustur. Tahmin edilen • -· m!• 22mr 
umum bedeli ( 11499) lira 
60 kuruştur. Şartnamesi be
delsiz olarak komisyonu -
muzdan alınacaktır. İhalesi 
2. 5. 935 perşembe günü sa
at on birde komisyonumuz
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 862 lira 50 kuruş
tur. Pazarlığa girmek isti
yenler 2490 No. 1ı kanunla 
şartnamede istenen belg~ -
leri beraber getirecekledir. 

(841) 1~1468 

1 LAN 
Serom ve aşı evinin ihti

yacı için 4 :7 yaş arasında 
bir baş at pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 27 - 4 
- 935 cumartesi günü saat 
11 dedir. İstekliler hayva -

1 ""' ' ı .rn•·cl•· 1 ı .uı inı 1 Lt 
\.'azım Amirliği S:ıtıu 

\ima Komİ~l'ODU 

tHnl:ln. 
İT.AN 

Yüzbin kutu et konser
vesi 7.5.1935 salr günü saat 
15.30 da kapah zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli be
her kutu 45 kuruştur. Şart
namesi 225 kuruş mukabi
linde komisyondan alınır. 
Teminatı 3375 liradır. Ek
siltmesine gireceklerin bel
li günde ve saat 14,30 ka
dar tekliflerinin şartname
sinde yazıldığı veçhile Top
hanede satın alma komis
yonuna vermeleri. (1992) 

1-1546 

Musiki ~-uallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Kuzu eti 750 - 1500 
Koyun ,, 300 - 500 
İç be?.el ve 200 - 500 
Taze ,. 200 - 500 

., Bakla 200 - 500 
Semizotu 200 - 500 
Kabak 200 - 500 
Dereotu 500 - 1000 demet 
Enginar 1500 - 3000 • 
Nane 100 - 200 demet 
Yukcırda yazılı erzakın nisan 30 salı günü saat 15 de 

açık eksiltme ite ihalesi yapılacağından talihlerin mektep-
1~~ muh~se?eciliği.nde mlinakit komisyona, şartnamesini 
gormek ıstıyenlerın de mektebe müracaatları. (835) 

1-1449 

26 NiSAN 1935 CUMA 

- Sayı 141 içindekiler 
- Niçin tayyare, bugünün en güvenli 

bir taşıma vasıtası olmuştur? -
Hava hukuku -- Havada olub bitenler 
Yediden yetmişe kadar -- Sinanoğlu 

Nüshet Haşim 
Ferid Ziya 

--
-= Y etken uçuşu 
:: TÜRK KUŞU haberleri 
3 Sporda müsabaka idmanlarına kaç 
=: yaşında başlamalı? 
5 Som meydan muharebesini havadan 
5 nasıl gördüm? (lngiliz tayyare-= cisi Albay Enderby) -Ei Ankara kayakçılarının Uludağ 
§ gezintisi nasıl geçti? //yas Sina/ 

Server Ziys 
Giirevin 

= Unutmuyorlar (Hikay t>} 
--

- Adanada yaptırılacak "39950,, lira keşif bed li 
ilk mekteb inşaatı münakasasına giren isteklilerin istc ı i
len şartları gösterememesi dolayısile münakasa müddeti 
2 mayıs 1935 perşembe günü saat 11 de Seyhan vilayeti 
daimi encümeninde gene kapalı zarfla ve aynı şartlarla 

ihale yapılmak üzere on gün uzatılmıştır. 
2 - Bu işe aid ilk ilanlar Adanada Türk sözü, İstan

bulda Cumhuriyet ve Ankarada ULUS gazeteleriyle yap-
tırılmıştır. (2093/ 917) 1-1619 

ft 

I mar Müdürlüğünden: 
Mahallesi Sokağı Cinsi Ada Parsel Muhemmen 

bedeli 
Yenice Bahriye Bahçe duvarı 211 1 10 lira 

Yukarda yazılı bahçe duvan yıkılmak ve enkazı mÜ§
teriye aid olmak üzere bilmüzayede 11.5.1935 cumartesi 
günü saat üçte satılacaktır. Ahcılarm İmar Müdürlüğün-
deki komisyona gelmeleri. (924) 1-1617 

lnlDHIPllll--M-- IHllH DQ-.ualltbl&u H•Hlt Tllllll -
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Devlet Demiryollan ve Limanlar 
Umum Müdürlüğü ilanlan J il 

KERESTE NAKLİYATINA MÜHİM TENZİLAT 
15.5.1935 tarihinden itibaren yeni kereste tarifesi tat

bik edilecek ve şimdi ana şebekede ve İzmir hatlarında 
tatbik edilen kereste tarifeleri lağvedilecektir. Yni tari
fnin ücretleri ton başına: 

1 - 100 Km. lik mesafe kısmında beher km. için 3 
1 Ol - 200 ., ,, ,, 2 
201 den fazla ., ,, ,, ı 

kuruştur. Nakil ücretleri istasiyonlardan öğrenilebilir. 

İLAN 

Haşhaş, keten ve ayçiçe
ği tohumlarile sısam, aspir, 
fıstık ve zeytin tanesi nakli
yatına 15.5.1935 tarihinden 
itibaren tenzilat yapılmıştır. 

(935) 
Tafsilat için istasiyon1a· 

ra müracaat edilmesi (934) 
1-1620 

• 
ış arıyor 

Kara ve Deniz Motorları 
İyi aileler yanında mü -

rebbiyelik yapmak üzere bir 
alman bayan iş anyor. Gaze· 
te idarehanesine (E. G.) ru
muzuna yazma lan. 1- 1561 

En 
Fazla 
Aranan DEUTZ 

leni ve az ınü~tamel 

2 - 3 beygirlik petrol motörleri 
K A R A ve D E N t Z 

Fabrikası 
mamula
tından 

7 - 20 beygirlik dizel motörleri 
Depomuzda hazırdır. Satış Yeri 

HANS FRANK ve Şeriki 
Galata Voyvoda caddesi. Agopy an Han No. 5 
Po111ta kutusu: 1420 - İstanbul 'ft>lefon :44038 

Kiralık daire 
Yenişehirdc döşemeli, döşeme

siz iki odalık J airesini çocuksu:r. 
bir aileye kirah;yacaklann lm in 
ci noterde Şiıkrüyc me1<tupla 
bilJırmeleri. 1- 1611 

Arsa aranıyor 

Kocatepe veya civarında ve· 

ya Yenişehırdc satılık arsa a· 
ranıy or. T elefon . 3666 

t 
\ı 

( 
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SAFO 
Adolpfe Daudet'in ölmez eserinden 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satrn AJma Komisyonu ilanları 

~ BE!ş KALEM MOTÖRLÜ VASITALARDA KUL
l' LANILAN İÇ VE DIŞ LASTİKLERİ 
dahrn.in edilen bedeli (3767) lira (12) kuruş olan yu
~ rn~~~~~. ~~ cinsi yazılı malzeme Askeri fa~rikalar 
"hin:1udurlu~u .. satın alma komisyonunca. 30 .nıs. 193? 
ektir e salı gunu saat 15 te açık eksiltme ıJe ıhale ~~ı-

'l'aıipı ·.Şartname parasız olarak komisyondan verılır. 
90 erın muvakkat teminat olan (282) lira (54) kuruş 
cııc~~.~rah kanunun 2. ve 3. maddelerındeki vesaikle 

gün ve saatte komisyona müracaatlarL (914) 

1 
Nafıa Bakanlığından: 

Poz ve tamirat işlerinde kuUanılmak üzere Haydarpa -
şada teslim şartiyle ceman muhammen bedelleri 5158,38 
lira olan 48 kalem malzeme kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 11. 5. 935 tarihine rastlıyan cmnartesi günü 
saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini, ticaret odası vesikası ve 386,88 
liralık muvakkat teminatlariyle birlikte 11. 5. 935 cumar -
tesi günü saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne tevdi et -
meleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameyi istekliler Ankarada bakanlık 
malzeme müdürlüğünden parasız alabilirler. (931) 

1 - 1616 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Vilayet Nafıa işlerinde kullanılmak üzere açık ek

siltme suretiyle 20 kalem muhtelif yol aletleri alınacaktır. 
Mecmuunun muhammen bedeli 2116 lira 50 kuruştur. 

SAYIFA: 1 

1---~~:;:· Leva;ım ~irliğ~;~7n--Alma Komisyonu il~n l~n 
1 LAN 

1 - Fırka birliklerinin ihtiyacı için 140 bin kilo sığır 
etinin eksiltmesi kapalı zarf usulü ile Sclimiye satın al
ma komisyonunda 6 mayıs 193!> pazanesi günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

2 - İstekliler usulüne göre yazılacak mektuplarını 
muayyen saatten bir saat evci komisyona venn:ş olmalı· 
dırlar. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketlerin 2490 numa
ralı kanunun 53. üncü maddesine göre vcsikalannı ko
misyona göstermeleri mecburidir. 

4 - İşbu sığır etinin tahmin bedeli '49364 liradır. Mu
vakkat ~en:ıinatı 3563 liradır. Bu teminat ihaleden üç saat 
eve) Seltmıyede fırka muhasebeciliği veznesine yatınlmıf 
olmalıdır. Diğer mal sandıklarına yatırmış o1anlar usulen 
teklif mektupları ile birlikte makbuzlarını komisyona ve
rebilirler. 73 ~-1591 

6 
ADRT St Ş UN ÇlJ- ----

Seh~ ~~I SATIŞI f(iralık 
2 - Bunların nevileri ve şartnamesi parasız olarak Ma

nisa Nafıa Başmühendisliğinden istenebilir. 
5 - Şartnameler komisyonda hergün gorülebilir. 

Şartnamelerin musaddak suretini almak istiyenler kanu· 
nun beşinci maddesine göre muhammen bedelin yüz bin· 
de beşi nisbetinde bir bedel mukabilinde .komisyondan a--lltdc]' nnın muhammen Yenişehir seıinik caddesini-

İlr~ kuruş olan yu~ar~fa hayeti No. 6 Apartımanın 2 inci 
~ f Y~zılı ")(iŞ çuval as- k:ıtı 4 oda Tel: 1510 
·· 1 .. ~ abrıkalar umum mü- 1-1596 u .. 
~u satın alma komis-

~i1111 ca 12 mayıs 1935 tari
"iıJc e Pazaı gunü saat 15 de 
tııva~rrna ıle sa,.ıla~tı.klır. 
diirı.. ar her gün umum mü
~·· Uk daire m··ct·· ı·· -·· d •Orüı u ur ugun e 
tak1c ebilir. İsteklilerin mu
"ış at teminat olan 497 kıt
'ıın i 2490 numaralı kanu 
)~ ve 3. maddelerinde 
tc 

8 
1 Vesaik le mezkur gün 

taat~atte komisyona miira
~ arı. (928) 1-1627 

Kiralık ev 
Bütün konforu havi kiralık ha

ne Yenişehir - Paşalar tepesi - Gü
lüstan sokak Ycniyapı. 

1-1606 

l\föBLE 
Ve konforlu, aile yanında bir 

oda. Yenişehiı Sıhhiye sokağı es
ki 37 venı ııA Bahriye Bnb. Bay 
Hilmi evi. alt kat. 

Ankara beleöiye reisliği ilanları 

SATILIK EV 

de 1 - Yenişehirde Müdafaa caddesinde ve Emniyet abi
ltı sf karşısında etrafı dıvarla çevrilmiş (1111.11) metre 
•i:rabbaı arsa üzerine yapılan su elektrik ve havagazı te
tıı~b rnevcut üç katlı ev kapalı zarf usuliyle satılığa çıka-

1Ştır. 

(22 
2 - Bedeli nakten ve peşinen verilmek şartile 
71 6.l 2) liradır. 

be 3 -Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhase-
Y~ gelebilirler. . 

- Muvakkat teminat (1703.70) ltradır. 
11; !k~ İhale 9-5:935 perşembe günii_saat on beşde artırma 
••it sıftme komısyonunda yapılacagmdan artırma vf! ek
t~0~e kanununda yazılı tarifat dairesindeki teklif mek
tı,tl~rını teminatla riyle birlikte ihale saatinden bi~ .saat 
'ltri)ın~ kadar komisyon reisliğine makbuz mukabılınde 

ltıış olmalıdır. (861) 1-1496 

ı SATILIK EV 
tiıllli - Yenişehirde f zmir caddesinde etrafı duvarla çev
tlcktş · (1143.80) metre murabbaı arsa üzerine yapılan su 
~tf tık ve havaga.ıı tesisatı mevcut üç katlı ev kapalı 

us r 
2 u 1vle satılığa cıkarılmıstır. 

ha85- Bedeli nakten ve peşinen verilmek şartiyle 

3
· 6,60) Jiradrr. 

he~e - Sartnamesini görmek istiyenler her gün muhase
R"elebilirler. 

~ - Muvakkat teminat (1039,25) liradır. 
"c k-: İhale 9-5-935 perşembe günü saat on beşde artırma 
•i1t~ sıltme komisyonunda yapılacağından artırm.a ve ek
~Pl e kanununda yazılı tarifat dairesindeki teklıf mek
t\l,1~rını teminatlariyle birlikte ihale saatinden bir saat 
"'ri;n~ kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 

ltıış olmalıdır. (860) 1-1495 

ı İLAN 5 - İhale 15.5 1935 çar-
tl . 

~hı ekaı.ye memur ve efradı şamba günü saat on be~te 
~ sıJtmeyc konulan (66) artırma ve eksiltme komıs-
~ :Yazlık elbise haddı ıa- yonunda yapılacağından ar-
~ 1 hulmadığmdan bir ay tırma ve eksiltme kanunun· 
~'Jct~tıda pazarlıkla verile- da yazılı tarifat dairesinde 
l~a r. Taliplerin belediye teklif mektuplan t.eminatla-
ta.eq ~rn müdürlüğüne mü rile birlikte ihale saatinden 

atıan. (945) tam bir saat evveline kadar 

1-1632 komisyon reisliğine makbuz 

1 iLAN 
btıcd:- İtfaiye meycıanında 
ıs.6 1

1
Ycye aid buz fabrikası 

~tij/35 tarihinden 14.6.936 
lılıu ~nı e kadar kapalı zarf u-

ı c k" 
2 ıraya verilecektir. 

~ita b- Muhammen senelik 
Cd )" 

3 e 1 (6301) liradır. 
(i/2 5- Muvakkat teminat 

. 8) ı· 
" ıra dır. 

"ıtk :- ~artnamesini gör-

mukabilinde verilmit olma-
lıdır. (938) 1-1623 

İLAN 

22.4.1935 tarihinde kapa
lı zarfla ihale edileceği iha
le olunan 6405 lira 50 kuruş 
bedeli keşifli 500 adet bahçe 
kanepesi için istekli çıkma
dığından bu iş bir ay içinde 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 
İsteklilerin pazartesi ve per· 
şembe günleri saat 11 de ren 

·· ·· ·· -une etmeleri. 

3 - Eksiltme Nisanın 28 inci pazar günü saat on beşte 
Manisa Vilayet Daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 158 lira 75 kuruştur. 
5 - Bu aletlerin mayısın 20 inci gününe kadar Nafıaya 

teslimi şarttır. (795) 1-1613 

Nafıa Bakanlığından 
Haydarpaşada sif teslim şartiyle muhammen bedeli 616 

lira olan (2200) adet komple telgraf fincanı açık eksiltme 
ye konulmuştur . 

Eksiltme 10 haziran 1935 tarihinde pazartesi günü sa -
at 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya -
pılacaktır. . 

İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ve 46,20 lıralık mu -
vakkat teminatları ile aynı gün ve saatte komisyonda bu -
lunmaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameyi parasız olarak An -
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (907) 

1-1614 

•• •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

Yeni tertib planım görünüz. 
I inci ke~idesi l l mnyıs 1935 tedir. 

Büyük ikramiye 25,000liradır. 
IJı.x1,:tx1x.ıLxix.l.,:Z:.,:X:P: :ı: 

Dr. CEMS'io 1 •• •• • • • , ... 

• 'I .... ~ • • " • • 

labitecekleri itan olunur. (879) 1-1544 

Ja11darn1a Genel Komutanlığı ı j. 
U. K.) Ankara satınalma komis
yonundan: 

Aşağıda ismi ve mikdarları yazılı dört çcşid saraç mal
zemesinin açık eksiltmesi 22.4.1935 günlemecinden itiba
ren on gün uzatılmıştır. İstekliler tafsilat almak ve eksilte 
meye girmeleri için 2.5.1935 perşembe gününe kadar ko
misyona uğramaları. (929) 

Sarı sabunlu kösele 400 Kilo 
Sarı sabunlu kösele ince 400 Kilo 
Siyah vakete 400 Kilo 
Zahma kayışı 150 Kilo 

1-1626 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden•, 

Ankara İnhisarlar Başmüdürliiğü depolarında mevcuı 
hurda halinde tahminen bin kilo sandık parçası kilo hes84 
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 J 
misvona müracaattan. (834) 1-1459 

Nasır ilacı ÇOCUK HAFTASI· KUMBARA HAFTASI 

En eski nasırları bile pek 

kısa bir zamanda tam:ımen ve 
kökünden çıkarır. 

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

Kanzuk öksürük şurubu: Öksilrilğü 
kati şekilde durdurur. ----
Kiralık 

apartıman 
Maliye Vekaleti bahçesi 

karşısında asfalt cadde üze -
rinde daireye, yazıhaneye 
otele ve müstakil eve elve-
rişli müsaid f ıat ile kiraya 
verilir. 
Apartıman altındaki kah

veye müracaat telefon: 2547 
1-1569 

----
imtiyaz sahibi ve Baş.mu 

harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyats idare eden 

Yazı işleri MUdilril Naıuhi 
BAYDAR 1 

Çınlm "'"d"i cfraund• J 
Uluı 8H11ntvind• bısllmrş· 

ur. 

Siz de ,.vnmuza it Bankumdan hlr kumbara alma. Gelecek aene 
bu hafta çocuiunuzun biriknılt birçok paraıı olacaktır . 



SAYIFA8 

Ankara Belediyesinden: 
Tekaüt ve yetim maaşı alanlar mayıs 935 yoklaması için 
aşağıdaki maddelerde yazılı vesikalar ile belediye muh
t:ıdık 'şleri müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

Madde 1 - Yoklama sahipleri behemehal kendileri 
geleceklerdir. Gelemiyecek derecede hasta bulunanlar 
doktor raporu getireceklerdir. Hariçte bulunanlar veka
letnameyi haiz zevat tarafından bu işi takip ettirecekler
dir. 

2 - Yoklama kağıtları iki nüsha olarak tanzim edile
cek bunlardan biri belediyedeki muhtarlık işleri müdürlü
ğünde kalacak diğeri defterdarlığa verilecektir. Her ikisi 
de mümessiller tarafından imzalı ve iki nüsha da fotoğ
raflı olacaktır. 

3 - Mütekait zabitanın, dul kadınlarının ve yetimleri
nin yoklamalan askerlik şubesince yapılacak ve ikinci 
madde ahkamına riayet edilecektir. 

4 - Yoklama kağıtları hakkında ayrıca belediyece de 
araştırma ve soruşturma yapılacak ve bunların hilafı sabit 
olduğu takdirde tanzim eden ter ve şahitleri hakkında ka
nuni takibat yapılacaktır. (850) 1-1474 

Adana: Milli mensucat Fabri
kası Jimited şirketi müdürlü -
ğünden: 

Fabrikamızda son sistem makinalarla techiz ettiğimiz 
boyahane kısmında kasarh kasarsız her nevi ipklik ve bez 
ler mükemmel bir surette ve arzu edilen renkte boyanmak 
ta olduğu gibi resmi ve hususi her daire ve müesseseye, 
Bekçi, Polis, Jandarma ve Mekteb talebelerine ve bütün 
halka yarayışlı elbiselik kumaşları hazırlamakta olan fab -
t'İkamız muhterem müşterilerimiz tarafından vaki olacak 
iplik ve bez siparişlerini arzu edilen renkte boyamağı ka -
bul ve teahhüd ederiz. 

Yeni fabrikamızın son sistem ve elektrikle işleyen iplik 
makinalarında imal edilen her numaradaki ipliklerimiz 
Avrupa iplikleri ayarında olduğu gibi Japon mallarına fa -
ik nefasette bulunan C C C Şapka markalı kaput bezleri -
miz ile yurdumuzun her köşesinde tanınmış Arslan mar
kalı kahn kaput bezlerimiz renkli kumaşlarımız ve yeni 
çıkan ipliklerimiz hakkındaki sözlerimizin doğruluğunu 
isbata kafi geleceğini muhterem halk ve müşterilerimize 
arz ve talep edilecek nümunelerin memnuniyetle müşte-
rilerimize yollanacağını ilan ederiz. 1-1200 

ıv; aar · f Vekilt>-tinC en 
1 - Orta tedrisat mektebi erinde türkçe, tarih - coğrafya, 

fenbilgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca, almanca, ingilizce 
mualim muavini olmak istiyenler için bu sene imtihan açı
lacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 temmuz pazartesi günü İstanbul Üni-
versitesinde baslıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Tiirk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta oJmamaıan, 
C) Hüsniihal erbabından oldukları, Cinayet ve cünha 

nevinden mahkumiyetleri olmadıı!ı hakkında mahalli vila
yet veva kaza iifare heyetinden bi; mazbata ibraz etmeleri 
(halen memur ve muallim olanlar bu kayıttan müstesna 
olup mensup oldukları daire amirinin vereceği ve~ika kafi
dir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve mualimlik etmeye mani vü 
cut anzalarmcian salim oldukların ıisbat ,.,.ler tasdikli he -
kim rar')ru ihraz etmeleri, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders 
sene~i mp;:ıltimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 
1702 mım::ı rnh kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dere
celer dahilinde herhangi bir orta tedrisat muallim muavin
li~ ine tavin edileceklerdir. 

5 - Yukardaki şartları haiz olan namzetler bir istida 
ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesika
lar hağ1anacaktır. 

A) Niifus tezkeresinin asil veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikala

rının asıl ve yahut suretleri, 
C) Hii<;nühal mazbatası, 

D) Mahalli Maarif İdaresinden nümunesine tevfikan 
tac: rlildi sıhhat raporu, 

E) Mahalli Maarif tdaresinden tasdikli ve fotografh fiş . 
F) Altı adet 4 x 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraf -

lan, 
Bu vesikaların en son 1/ 6/ 1935 tarihine kadar Vekale

te gönderilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekale
te gelmiş olan veya evrakı miishitesi noksan gönderilmiş 
bulunan istidalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. 
Kevfivet Han olunur. (842) 1-1481 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Ankara hukuk fakültesine mayıs 935 nihayetine kadar 
alınacak olan ve muhammen bedeli 467 lira 50 kuruş bu
lunan 5000-5500 kilo ekmek 1.5.1935 çarşamba günü srıat 
12 de münakasa ile ihale edilecektir. Taliplerin 35 lira 6 
kuruş muvakkat tmeinatla fakülteye müracaatları. (940) 

1-1625 

ULUS 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Muhammen bedeli (1500) liradan ibaret bulunan 

{25) adet mahruti çadır açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 2 mayıs 935 perşembe günü saat on beş • 

te Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - İstekliler teklif mektuplarım 935· senesine ait ti

caret odası vesikası ile (112) lira (50) kuruşluk muvakkat 
teminat mektubu ile birlikte aynı gün ve saatte vilayet en
cümenine gelmeleri. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin Ankara Nafıa 
Başmühendisliğine müracaatları. (870) 1-1522 

lktısat Vekaletinden: 
Vekaletin Y enişehirdeki binasının konferans salonu 

için lüzumu olan koltuk, kürsü, sandalya ve saire açık ar
tırmaya konulmuştur. Eksiltme 7 mayıs 1935 sah günü 
saat 11 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. (901) 

1-1575 

Bünyan belediye 
başkanlığından: 

Bin beşyüz lira tahsisatlı Bünyan merkez kasabasının 
30 hektar meskun 15 hektar gayri mesklın sahadan ibaret 
olan mahallin rakimli planının yapılması 16 - 4 - 935 tari • 
hinden itibaren bir ay müddetle münakasaya konmuştur. 
İhale 16 - 5 - 935 tarihinde açık eksiltme suretile yapıla • 
cağından talip olanların Bünyan belediye başkanlığına, 
piana aid fenni şartnameyi görmek isti yenler Ankara, İs
tanbul, ve Bünyan belediye başkanlıklarına müracaat et • 
meleri ilan olunur. (888) 1-1553 

Iktıs d t Veka'etinden: 
İktısat Vekaletinin Halen işgal etmekte olduğu muh· 

telif binalardaki demirbaş eşya, evrak ve defatir ve saire
nin Yenişehirdeki yeni vekalet binasına (3000) lira tah
min edilen ücret mukabilinde nakli açık eksiltme suretiy
le ihale edilecektir. İhale 9 mayıs perşembe günü saat 11 
de Vekalet Levazım Müdürlüğünde müteşekkil komisyon
da icra edileceğinden taliplerin adı geçen günde yüzde 
yedi buçuk muvakkat teminat akçesirle birlikte hazır bu
lunmaları eşya ve şartnameyi görmek için de her gün Ve
kalet Levazım Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
___________ (866) 1-1_49_8 ___ _ 

Nafıa Bakanlığından: 
Poz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Haydarpa

şada teslim şartiyle ceman muhammen bedelleri 1630,62 
lira olan 12 kalem malzeme kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

Eksilmte 11.~.1935 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat 14,30 da Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini, ticaret odası vesikası ve 122,30 
liralık muvakkat teminatları ile birlikte 11.5.1935 cumar
tesi günü saat 14,30 a kadar malzeme müdürlüğüne tevdi 
etmeleri lazımdır. Bu husustaki şartnameyi istekliler An
karada b ... kanhk malzeme müdürlüğünde parasız alabilir-
ler. (937) 1-1622 

• 
Istanbul Sıhhi Müe .. seseler 
sa.tına ma komisyonundan: 

H~ydarpaşa nümune hastanesinin asfalt yolları, bina 
etrafma muhafaza dıvarlan ve kapıcı Lojları inşası pazar
lık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İhalesi 30 nisan 1935 salı günü saat 15 de Cağal
oğlunda sıhhat müdürlüğü binasındaki konıisyonda ya 
pılacaktır. 

2 - Keşif bedeli "30650,, lira 16 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 2299 liradır. 
4 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesıkası

m ve yazılı işleri yapabilecrgine Jair Nafra başmühendis
liğinden alınacak fotoğraflı fenni ehliyet vesikasını gös
termeleri şarttır. 

5 - Bu işe aid proje, keşif ve şartnameler 154 ımrıış 
bedel mu\.-abilinde hastaneden alınabilir. 

6 - Pazarlığa gireceklerin belli gün ve sa:ıtten evet 
muvakka tteminat makbuz veya banka mektuplarım ko-
misyona vermeleri lazımdır. ( ? 1 ' n 011)) 1- 1618 

26 NiSAN 1935 

Sivas Belediye Reisliğinde 
1 - Sıvasda kurulacak Atatürk heykelinin maketi 

projesi 16.4.1935 tarihinde müsabakaya konulmuştur. 
sabakaya girenlerin maketleri tetkik edilmiş ve istenil 
hususiyetleri ve Sıvas kongresini ifade edebilecek yö~ 
den kifayetli olmamalarından ötürü 25 nisan 1935 tarıb 
den itibaren iki ay uzatılmıştır. 

2 - Proje ve maket ve bir resmi ihtiva edecektir .. 
denin bütün tafsilatı makette ve resimde gösterilecekti!· 

3 - Maket alçıdan veya buna benzer bir maddeden <İı' 
caktır. 

4 - Maket 24 Haziran 1935 pazartesi günü Sıvasda b' 
lundurulacaktır. Müsabaka 25 Haziran 1935 salı günil 
vas belediye dairesinde yapılacaktır. 

5 - Müsabakaya girebilmek için fenni ehliyet vesi 
gereklidir. 

6 - Müsabakayı kazanana ikramiye verilecek ve ef1' 
işin yapılmasında tercih hakkı kalacaktır. Şartname tsıa' 
bul Cümhuriyet Halk Fırkası İstanbul belediyesi Ank~ 
Belediyesi ve Ankara Türk Maarif Cemiyetine göndeı" 
miştir. Daha bilgi edinmek istiyenlerin Belediye encüıll' 
nine milracaatlan. (2097/ 918) 1-1608 ~ 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Keşif bedeli 28793 lira 29 kuruştan ibaret o~ 

Ankara. İstanbul yolunun 35 + 514 - 97 + 000 mcı ~ 
lometreleri arasında inşa edilecek 33 adet köprü ve rnell' 
fez inşaatiyle ham taş ihzaratı kapalı zarf usuliyle eksil" 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6 mayıs 1935 pazartesi günü saat ıs el' 
Ankara vilayeti Daimi encümeninde yapılacaktır. ~ 

3 - İstekliler teklif mektuplarını 935 senesine aid 
caret odası vesikası Ankara nafıa başmühendisliğind~ 
alınmış ehliyeti fenniye vesikası 2159 lira 50 kuruşl 

4 muvakkat teminat mektubu ile birlikte ayni gün saat l 
de kadar vilayet encümeni riyasetine vermeleri. 

4 - İşe aid vahidi fiat fenni ve hususi şartname 'tlt
fıa başmühendisliğinden 144 kuruş mukabilinde verilir· 

İşbu evrakı almak ve projeleri görmek istiyenler lı# 
kara Nafıa başmühendisliğine müracaatfan. (886) 

1-1547 

Diy aribekir 
Valiliğinden: 

Diyarbekir Dağ kapusu haricinde gösterilecek yerd.• 
inşa olunacak 25829 lira 97 kuruş keşifli nafıa garaj ve bt" 
na inşaatı 11 mayıs 1935 tarihine müsadif cumartesi guııO 
saat 12 ye kadar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştut• 
Eksiltmeye iştirak edecekler bedeli keşfin yüzde 7,5 mik
darında banka mektubu veya dahili istikraz verecekle!
dir. İsteklilerin ya bizzat Mühendis veya mimar olması 
veyahut inşaat müddetince bir mühendis veya mimarıtl 
fenni mesuliyeti deruhde teahhütnamesi ve bina işleriııl 
idare etmiş olduğunu gösterir vesika göstermeleri li.zıı'IY 
dır. 

Şartname, ptan ve keşfini görmek istiyenlerin her giiSJ 
çalışma saati içinde vilayet daimi encümenine müracaaC 
etmelidirler. Teklif mektuplan ihale günü saat 11 e ka
dar behemehal encümene verilmiş olacaktır. (2036-903) 

1-1579 

Ankara Valiliğinden: 
Kızılcahamam kaplıcalarının 1 haziran 1935 den 3! 

mayıs 1936 sonuna kadar bir senelik icarı 15.4.1935 tarı• 
hinden itibaren 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarıl' 
mıştır. İsteklilerin vilayet makamına veya Kızdcahamadl 
kaymakamlığına şeraiti öğrenmek istiyenlerin rnuh'.iSC° 
bei hususiye müdüriyetine vec mahalli muhasebei husll' 
siye memurluğuna müracaat etmeleri i15n olunur. (941) 

1-1633 

Kadın terzihanesi 

ANKARA PALAS'TA 
"PAR/ S,, Modellerini 30 O/ O 

tenzilatla •atmaktadır. 

---1 - -SİNEMALAR 1 
l 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

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

YENi 
BUGÜN BU GECE 

Maric Beli - P. R. Wilm çe Charles 
Vanel tarafından temsil edilen 

Büyül{oyun 
Fransızca sözlil aşk -ihtiras ve 

heyecan filmi 

BU GECE 

Mirna Loy - Philip(ı Holmmes ta~a!ın
dan temsil edilen 

Aşk Yüzünden Katil 
Fransızca sözlü - r.şk • he yecan filmi 

Her NEvı pilan KOPYELERI ÇABUK çıkarılır. Halil Naci KAG•DC•LIK VE 
MATBAAULIK TİW\RETHAN f.~İ· 

Tel: 1230 


