
ON AL TiNCi YIL. No: 4990 • 

Giindelilc 

FRA N~A'NIN lÇ Dl RUMl 

Fransadaki aon kabine buh • 
nnlan dikkat gözlerini yeniden 
fransız iç ıtyasası üzerine çevir -
mi,tir. Bu ülkede kabine buhra· 
nı hemen, hemen nomal bir hal 
almıttır. O suretle ki bir kabine
nin bir kaç yıl erkede kalmaıı ta· 
ıdacak ve üsnomal bir teY sayı • 
hr .. 

Partilerin çok oldutu Ye içle • 
rinden hiç birinin ulus çoğunlu • 
junu oruntayamadıiı bir ülkede 
hükümet durlujuna imkan yoktur. 
Kombinezon Ye pazarlık bükü • 
metleri sağlam Ye dnamh esas • 
lara dayanmadıfı için her vakit 
sarsılıp kolayca düşebilirler .. 

Buna fransızlar kadar franıız
larm hükümet sistemini yalandan 
bilen yabancılar da ahtık oldu• 
iundan kabine buhranlannı tabi • 
iğ görüp Üzerlerinde fazla dur • 
mazlar. Ve yalnız ıelenler ile gİ· 
denler arasındaki çatıımalar, de .. 
di koduları biı kaç gün eğlenceli 
ve meraklı bir hadise teklinde ko
Y&layıp gözlerini bqka taraflara 
çeririrler. 

Fakat bic kaç zamandanberi 
Framadaki kabine buhranlannın 
:-.·~lamı biraz deiiflDİttir •• 1934 yı
lmın ıubatr içindeki Pariı hadi • 
selerinden sonra gerek fransız ve 
gerek yabancı kamoylan bükü .. 
met değiıikliklerine daha büyük 
bir önem ve ilgi ile bakmakta • 
dır. Çünkü Framadan tubat hi· 
diselerinden sonra · meydana çı -
kan bir hakikat kabine buhran • 
larmm yalnız ıu veya bu nyasal 
tahsiyetler ve1a partiler araaın • 
daki ÖDiİrd•likte11 deiil daha d&
rin aebeblerden ileri geldiğini her· 
kese göıtermittir. 

Hakikat ıudur: Fransada ıı • 
yasal, sosyal ve ekonomik bir çok 
sebebler dolayııiyle Sai ile Sol a
rasmda büyük 1 ir savq batlamıt
br. Bu NY&f l;etki de yeni de • 
iildir. Fakat sı:ıf ve sol akıtlan
nın bqka ülkelerde de olduiu te
kil ve hele Ruıya ve ltalyadaki 
denemeçlerin vardığı sonuç dola· 
yısiyle F ranıada da bir taraftan 
fqistler diğer taraftan komünist· 
ler yeni bir hız ile savat meyda • 
nma atılmqlardır. Fransız bur .. 
jınazisi bu iki akıt arasmda du · 
raklamaktadır. Bazı kere birin • 
den bazı kere de öbüründen kor • 
kuyor. Fakat sağ ve sol ortanın bu 
kararsızlığından faydalanarak 
tuttukları yolda dölenle ilerliyor
lar. GeNk franWa Jwa6U ıös
teren finansal Urumun -re werek 
kabine bqhranlannda yüze varan 
sıyual durumun sakatlıktan hep 
bu amansız savqtan ileri gelmek
tedir. 

Bunun sonu nereye Yaracak? •• 
Anlatılıyor ki yeni saylav seçi • 
minde fransız kamoyunun fikrini 
bildireceii süne kadar, çekitme • 
ler, ileri, ıeri böyle devam ede • 
cektir. Bmıunla beraber f ranıız· 
lar için de artık bir yol tutmak 
zamanı gelmittir. Ne ulusal ne 
de anıulusal durum bu kararsız. 
lıfın böyle devam edip gitmesine 
imkan bırakacak ıekilde değildir. 

Framada türlü adlar ve erge
leriyle günden aüne çoğalan ku -
rumlar ve sosyeteler, Fran•nm 
iç bantı baknnmdan tehlikeli ol -
mala bqlamıfbr. Ara, sıra fran 
11z yurdseverliiinin her partide 
diler dütüncelere üstün gelmesi 
sarımtılarm önüne geçmekte iıe 
de devlet hayatına ve devlet 
pnizasyonuna esaslı bir düzen 
vermedikçe tehlike atlatılmıt sa • 
,.ı.maz. Devir artık parti bükü • 
•etlerini.a değil ulusal hükümet • 
l..iadir. 

Zeki Mesud ALSAN 

Adımız, andımızdır 

19, H 

Paru, 18 ( A.A.) - Frtmsız kıulın 
11.!manı Mari Sel11z'in 11811(1 nıetreye 

yiikıelerek acun kadın rekorunu kırdı;. 
bildirilmektedir. 

Her yerde 5 ku r u\ 

•• 
ATATUBB Kızılay Merkezinde İngiliz • Almaıı 

deniz görüşmeleri 
sonuçlandı 

Cunıur Başkanımız dün 
bir saat kadar kaldı 

sosyetenin mer keziııe gidere~ 
ve ·verilen izahları diııledi. 

Londra, 18 (A.A) - Reamii 
bir kaynaktan duyul !uğuna gi • 
re, alman - İngiliz delegeleri ta
rafından görüşülen noktalar üze
rinde bir anlatmaya vanlmışbr • 
Bugünlerde yeni toplantılar yapı· 
lacak ve önemli teknik meselel~ 
konutulacaktır. Bütün konu!ma • 
ların cuma günü bitmesi iktimali 
vardır. 

Atatlri diJIJ Kızılay merhdaden ~ıhrien 
... 

A_tatürk, B. Celal Ba yann dün akşamki 
gardenpar~inde bulundu 

Yeni çabpa yılının batlaması 
dolayısile Ekonomi Bakam Bay 
Celal Bayar, Bakanlık ve iş arka
daşlanna dün Çankaya yolundaki 
köşkünde bir bahçe şöleni vermiş 
ve Atatiirkün de gelerek ıeref 
verdiği şöletı çok güzel geçmiştir. 

Ekonomi Bakannnızın bahçesi 
ampullerle donatdmq, :zengin bir 
büfe hazırlanmqtL Saat yirmide 
gelmeğe başlayan çağnldan Bay 
ve Bayan Celil Bayar bahçe kapı
sından karlılıyorlardı. Saat yirmi 
buçuğa doğru hepsi gelmiş olan 
çağnldar büfeye göttiriilerek ora
da kendilerine soğuk içkiler ve 
yemekler sunulmuştur. 

Troçki Norveç'e gitti 
Oslo, 18 (A.A) - Bay Troçki 

ile Bayan Troçkinin, her türlü••· 
yasal kınav ve 
hükümete kartı 

propaganda • 
dan uzak kal • 
mak ıartiyle al • 
tı ay Noneçte 
oturmasına Din 
verildiği reımiğ 
olarak bildiril -
mektedir. 

B. Troçki, norveç hükümetinin 
gösterdiği bir yerde oturmayı ka
bul etmiıtir. 

O.lo, 18 (A.A) - Tr* 
Fransadan buraya gelmittir. 

Saat yirmi bire doğru §Ölene 
ge•en Atatürk bahçeyi dolaprak 
bütün rastladığı çağnlılan selim
lamak büyüklüğünü göstermiştir. 
Bir saate yakın büfede kalan çağ
rıh1ar, saat yinni ikide, tenis kor
tu üzerindeki dans yerinde top
lanmağa ve iyi bir cazbandm çal
dığı havalara ayarak dans etmeğe 
başlamışlardır. 

Eğlenceleri Atatürk de, öteki 
çağnWarla paylaşmış ve tölen 
böylece geç vakte kadar devam et
miştir. 

Şölende İç, Dış, Sıhhat, Baym
dır1'k Bakanlanmız, V arşova Bü· 
yük Elçimiz, saylavlar, Ekonomi 
bakanlığı, bankalar ileri gelenleri 
bulunmuşlardır. 

Her gün beıt kelime 
Ulus ba§tanbaıa lcılllvm 

kelimeleri ile çıkıyor. Tlrlci· 
yede çıkan gazete ve derıile
re het gün v.edlen. S eı ~1tlİ· 
melik listeleri de yazıyoruz. 

Bu listeyi basan gazete ar· 
tık bu kelimelerin osmanlı· 

calarım kullanmıyacalctrr. 

OTUZ BEŞiNCi ~iSTE 

1. -Azm = Dölen 
Azmalmek = Dölenme• 

(Sonu 2 inci sayılad•) 

Cumur Bqkam Atatürk dün 
.eat 18 de Kızılay Genel Merke -
zine bir göret yapmıştır. Atatürk 
merkezde Sosyete Başkanı Dok -
tor Refik Saydam tarafından kar
tılanarak Merkez kurağını gezmit 
ve bir aaattan fazla kalarak aos
yetenin çalııması ve öteki i•leri 
hakkında verilen i zahları dinle · 
mittir. · 

Bu göret ıırasında alınmıt bir 
fotoğt'afla saylfamızı ıüılüyoruz. 

Konuımaların fU genel esas ü
zerine yapıldığı sanılmaktadır: 

Ne olursa olsun, alman deniz 
kuvvetleri, İngiliz deniz kuvvetle
rinin yüzde 35 ini atmıyacaktır. 

(Sonu 2. ci sayıl ada) 

Rahe~ lmparat orııııun diyevi 

İmparatoruna ba~h olan Habeş ulusu 
gerekirse, ordu ya katılacaktır. 

Adisababa, 18 (A.A) - Deyli 
T elgralın aylan bildiriyor: 

Ulular sosyetesi kararanın •er· 
diji ferahlık, pek ziyade göze 
çarpmakta olan bir karamsarlık 
duygusu önünde kaybolmuıbar. 
Burada harbın önüne g~ilemi • 
yeceji ka~jati varM. Ote yan. 

HaHf imparatoru Haile - Selise 

dan, habef ler, İtalyanın kenclile · 

Habet orduıunun 200 den 
fazla afrr ve epeyce de hafif ma
kinelitüf eği olduğu anlqdıyor. 

Habq İmparatora Haile Sel• 
•İye, Pöti Pariziyen aytanna ,..._ 
lan söylemiftir: 

« - Uluslar sosyetesinden di
lediğim yargıç kararma Fransa 
ile lngilterenin destek ol.nalan 
güvenimi artınyo~ Habefiatan. 
yıllardanberidir ıiritmit olduia 
itleri modern bir tekilde batu • 
mak için barıta ihtiyacı Yardır. 
Ordumuzu, bir Belçika süel kara
lu ile yefritmek iateyifimia J&D • 
ht anlaıılmıfbr. Ordumuza bay
sallıiı korumak ve liimmunda 
savga ödevi düflllektedir. Bun • 
dan batka. eler serekine, IMitila 
habqler orduya bblacaldardır. 
Zira hepıi de erkinlilderine •• 
imparatorlanna batlıdırlar_. 

imparator, kendi ülke.inde et.. 
ha çok fransız franaa tecimen 
bulunmadıiına eseffenmektedir. 
Çünkü franıız doatlujuna pek çok 
dejer vermektedir. 

öZKEUMELER 
rini yok edeceklerine iktimal Yer· GautelerJe lıullanJmaı ge 
miyorlar. Kesin olarak söylendi · ı relıen öz lıelimelerintisi lop 
tine .... ........ .... ..... .. °'"'"" ......., .. ,,_ eJi 
sa11Mıyacak kadar ailah vardır. )'Onıs. Bfllflan 6etlnı:l ._,JtMla 
Ordulan 500.000 .kitiliktir. Bun · .___, __ '""L--

vuc~ız. lardan 100 bininin tüfekleri IOD .__ ___________ .,. 

sistemdir. 



SAYIFA2 

Kılavuz için dersfer 

-·-Eslci amanlarda Glhu. lstubıılım u izi a e a e I,.,,.. 
İle8biri idi. 

Her er ti k , ahlü ister. 
Hi,büif •'••talarla,.,...... 
Büyük hareket adamı s o r. a " • du yılma. 
D • • ı f ı m •da• arar geliri 
Eski sıyasa adamlamua en Jrothmw .,._ 1t • ı o • JJ 

ltaplıalaı6.. 
E r k e • Din uzaktan yalnız • • • • • .... .... 

~rsanııs: Bu de oaım sılınlarını ba§ta balunan&lna .sorw:a-. 
Bu misallerde geçeıı kelime lıaıplıldan: 

Mesire = Gezek 
Meslek = Ertik 
Miskin = Uyuntu 
Mesuliyet-= Sorav 
Müşavere = Damşmı 

"kevidi mülikat == Bulcay 
Mevkii iktidar == Erke 
Cuip -== Gözen 

••• 
Taan etmek -= Kınamak 

Kimseyi i ı n • m a ; keatll lrmır1anm ~e lal. 
••• Tarsin etmek = Bekitmek 

Kaleleri b e i i t m e i t e n ıw Çlbrl Vlcdaalu •al., 
bipler .. ııam olmalll 

••• 
Tasarruf etmek = Esilenmek 

Kimse başkasının malına e s 11 e n e m e s , 

••• 
Tasavvur == Tasar 

Gerçeklenen bir i§, baya/de kalaıı lll• f a • a r • a lııep 
6. 

••• 
Tuvir - Smay 

Bu yası lllinlril ~m t6ttniain cah bir • ı a • .r • Jtlll\ 

••• Tavaf == Çevrin 

'.", j.. ..,...,_......... ..... ..... .... J&lıll 
iyi bir tecimdi. 

••• 
Tebeyyün etmek= Belcirmek 

Polis gerçini ile ba adamın susa t e 1•Jrm)1 iell16. 
••• 

Tedf"m merasimi -= G&nme alaJI 

Zavallı Vasıluı • 6 m m e a I • '- ı • m isi t"'1•• 
llfiiniirml Hlilıl ••• 

Tefahlr = ÖV6Dç 

Ortaya aer i~ ...,., lıırll.,.. 1 YI • I mll ,..,? 4 

••• 
Telkin etmek = Oydamllk 
Telkia == Oydam 

Bütiin patd ............. ...,_ Ntwl. Jıa1ia pardalıı ,,_. 
tlplerini ,.,...._,. • p • • m a A • -. 

Tenakus== Tmmuhk 
Taad == Karptbk 

••• 

ikinizin söyledilıJwıliıh.....,..... i • f m 4 s 1 ı 1 •• 
Bi• mnlltlr aınıııtl• k • r f ı t 1 ı 1 IStınneyl& 

Her gün bet kelime 
, •• , bld .-,ıl•) 1 0rwe11., 1 - ...... 

Orndler: J - Tiri ,_ • plda •...ılir7 
eın_. ••..CılW _,,.. ,.....,..,,.. 
ı - -- - ,,.,.. ...... 
1 NJaıl•Mllir. ,,,.,. -,.,,,,,,,. 

JL-•--=&tpl ·-=O.. 

8-Y.Nı-.Hm•-•· 
..ı • .... iW ... 

-•-.,=ı-çı11t. ı.s .. 

4.-lltıili~, ·~ - .... ... 
Or.A: s.ı.ı. lı 1 1 ... . 

·--~- ...... ...... ,.,,.,. 
1.-•et:rWl=I· ,. ..... J."9 .... o,.,..,,,.,, ' - ,,.,,,,, ,. . ....,.,,..,_ ... ,_,..,. _ _,_...,.. .... 

ı. ,., .... 
Not: Ge.a , ......... .. 

,..ıuda ... W ıl la ı anlı 
calan ...... PES- rica .... ..... 

lngiliz ·Alman 
deniz gö~meleri 

sonuçlandı 
( Bqı ı. ci sayılada) 

Eski gemiler de hu tonilatoya 
1ba1ekteclir. 

Bu yüzde 35 niabeti, sonralan 
J'8Pllacak daha ıenif bir deniz 
andlqmaamcla saptanacak olan 
herlaanci bir ıemi amıfma Ye top
tan aypn halanacaktır. 

Bu arada ham ayralar ıa.te • 
rilmeai iktimali Yardır. 

ltalya lriikiimeti bir notumda. 
ha meRle haldandaki fikirlerini 
fimdilik 81Jlemeditini fakat ne 
.....n olana olsan meeelenin ay. 
bfmamta hazır oldafana bildir · 
meldedir. 

Aynı meMle haldnndald han • 
sa notannm pek yalanda Lan 
draya pleeeği eamlmaktadn. 

Londra, 18 (A.A) - l>ıt n 
deniz bakanlannm da hazır hulun 
dala bn1'Gnlrii lron,eramta, Al -
ma.ma için inRmz filMUnan ıf"rek 
tona i, gerek •~n balnmmda:ı 
yüzde 35 niıl»eti kabul edilmiştir. 

Alman - İngiliz deniz 
görüşmeleri ve Amerika 

VqhıgtQD. 18 (A.A.) - Dmil day· 
ıai ..... nt.n, lnciltere ile Almanya 
--..da ,apılm dcnb anlapwu ile 
laanetJe 11gilenmekte we bu anJara-
11111. laceld andlafllMlya ıare wribD 
dmb J8Pılan lberinde bir etlrial oJ. 
..,acatmı l&Jlemektedir1er. 

Yapılmau dilflallea 72 baıb se
ml.mden uıı 241 iPD serem para.,. 
..... ~ kredUel' ~ ....... 
projesine hnulmUftur. 

Amerika deaiz behnlılt. denb Prol· 
._. ... ime .... edibnif .. yrlmdlln 
leee WdrUmMI için. ~lana •ızlan
t.nı- llrtt.all oldala flkrlncJedU. 

Almanyanm sömürge 
ihtiyacı 

Bertia, 11 (AA) - Slmllrgeler
.. ld eski 111V.qçllar birliğinin BeTlin 

ır 

İtalyan - Habeş harbı-
na karşı İngilterenin 

tedbirleri 
Londra, 18 (A.A.) - lngi· 

tiz hükümeti, ltalya ile Habe. 
· şistan arasında bir harb çıkma
Sl ihtimali üeriM: 

l - Habe§istaıidüi inV
lizlerin büyük bir hsmııua çıi&. 
rılması. 

2 - lngilh Somalisine sılı
aacak H abef ve l ta/yanlar için 
yeritilecek rejim ballında ba
Z1rlıkl111 yapmaktadır. 

lagilterenin. ikinci madde 
baüında ber iki memleUtle 
sıyaal göril§melerde bulu. 
tl•l• anılmalıtatlır. 

ÇIN'DEı 

Kuzey Çin'de durum 
Nankin. 18 (A.A.) - Şalar bldiee

ai berine japonlann pıtJamu bbul 
ettilioden dolayı ıeneral Sung-.eh-yu· 
an. hakiimet tarafmdaa ltinden ~ılra
nlmlftır. 

Kuzey Çin donunu ve 
İngiltere 

Londra. 18 (A.A.) - Dıt lıabnı 
..... bmanmnda JaPblı di,nde b. 

aey Çin duruma hakkında NanJdııa ft 

Tokyo b6lr6met1eriyle dipı-1 70ı. 

hmdan defette oldafm• elylcmit 'ff 
fakat ba b&Jcedeld ....... baca 
isala etıaaeii ~ .... • .... . 

Çin durumu ve Amerika 
V.,tngtoa. il (AA) - Dit lflerl 

babnhlı Jlnetlcri B. Jlllp9 De laıll-

tere WlyBJr eısw Sir u .... ,.. " cln
denbal. ........ Dk 1ıae ....... 
indir. Her i1d9i de dt,nde buJuamak 
~. ,.1na çia - Japon mu. 
...... (Dd nn:ml) mlrlmMla o,lapmf -
Jardır • 

Pl'nl- ba a,aı otuaanda .&alı• 
harblarını kutlamaya haaulanmakta- Mançuko petrol tekidi 
dır. TBrenlente _, ......... aüerlerl Ve Anıerika 
aJmm bUldlmet adallllan ve aul pu• 
.... ipleri 1lalanaalrtrr. ' ......... il (A.A.) - l>lf itleri 

Birlllia ..,- alama ahaluna. Al- ._,_..,... ... , •ıll ...... tıeldtiDln 

_, •• .....,..ibd,aam lJlce.... yerltilmed tberlDe. ti ••dun ile ... 
,._..ımr. .. ı.,n amerikan lbmalarmm ,.,,.. 

... Jnlt oradaki pjbelerini bpa~ 
Bedia. 18 (A.A) - Hna ajalw oldaklUmı bildirmlttJr. 

ltJf8ll Wlclb lyor: l>Jf itleri hümlılı bG teldti, do-
~ Prelbarı felirlmle. il · hs deYJet ımcJJapwma tloirwlan 

.... ıe1cr isin aaema bir .....- .. _.__ 
teplantlll :f'aps1-kt*chr. Bu toplantıck • ""'5" u 7 • bir eahİD ..,..ııtadır. 
l&nflrge milnlerinin eski ,eaetmenıerl 
baır bulunmuıtuı. 

8u hmiHrf ~eraJ Rftter YOD - ., 

6nlrge birlilderinln bir kaç bayrağına 
...._ tüımt n arlı buı mldıiJtte 

birer parça Afrika toprağı •ermİfdl'· 

Bu toprak. 1883 de tedmer, Biedritzin 
Almanya adma Afrika eline il1ı: çıktığı 

yerden ahnmı!ttt. 

General Ep demlttlr 1d: 
c - Bu topnlr, bizden lropanlan 

bölgeler tekrar geri nriHnceye kadar 
saktanmahda. Ba toprağın uldanm· 
• terdi de urhlara düşmektedir. çan. 
idi onlar Ahnanyaya ghterdlil bayrı • 
hkJa bu hakla kazanmqlardır. • 

ın., Çe. Almaa,a için IÖmürcet• 
ila &lemi " ..... nı.rm 6Dllrıe ya • 
netmelr yohmclakl bpuitelerlnl yadı 
..,,_ 18zlerin anlnwzlıp baklan ' 
bir 9By1ev Yeauqtir • 

Japonlar, Tiyeçin'den 
çıkıyor 

Tiyençin, 18 (A.A) - Banc1an 1ü 
kaç IOn ince deiiftirilmit olan japmı 
ganıbonu Japonyaya dinmek bere yo 
ta çılmuttır. 

Rmt. tlYle lılr Pin ,.,...,.. 
..1910, 1911, 1912 ft 1913 doiumJu 

talebeler ayntlı prtlarla, bir yıl için 

orduya gönülHl yuılmu._ 

Hal1ıuW 2Z mart tarillli kananda. 
bG clolamlaJarm adevli olarak biamet 

eblıiyecekleri ft ancak ileride, ,.eclelı 
Jrwmvnda k .. Wr aırew de'9..ı ... 
çiıeeeklerl &lzetiJmittir • 

~..... bakaıuam 8ldert. Al
IDllllJ8DID, ,eni ordm isin IDlmU 
kadrolu lluırlunaym pllfbimı ~ 
terir. 

FRANSA'DA 

Bir fransız hava filosu 
İngilterede 

Londra. il (A.A) - Bir fnam: .... 
ft filosu, lnıiltere iıyılarmdanbcri bit 
in&iliz Iiloıu tarafından bl'fllananlr, 
onunla birlikte Nortbolt hava •la•SM 
ıelmiştir. 

Bu filo, seçen ,.ı. insilb ba"8 -.... 
'9etJerinin Framaya yapm11 oldukluı 18 
rete lııarpbk olarak ıeliyor. 

Bir fransız süel gemisi 
alman limanmda 

S'9inem6nde, 18 (A.A) - Ailette a. 
dmdaki fransu avi.zosu. Ştettin yala • 
nmda, SVinemilnde limanına celmiftlr. 
Genel baıtanberi, ilk keredir ki bir 
&ama del semW bk alman Uınamru 
cörete ıeliyor. 

Paris borsası 
Pari8, 18 (A.A) - 17 buiran ta • 

rDıti Parla boru durama: Borsada tam 
bir durgunluk ftl'dır. Deiifik gellrlf 

ben abiyonlar piyasamda 3nemds ıa
bt pek çok dilJillrlUlrJer bydedilmlf • 
tir. Buna lrartıhk fransu alma! faa • 

dolan ımit 81ç6c1e aha baldufunclall 
dikkate defer yObelrlik ~teriyorlar, 
Yanı ZkfflnçaJma tahvilleriıae alıcı ft1'I 

dır . 

Amerika ve frank 
Vqington, 18 (A.A.) - Amerikmı 

huneainin, ap;1dllasyoııun f ranp brp 
yapbp son lıilcwnlarda fraıma ulual 
bankasına yardım ettillni IC5yle,eıı B. . . .. . ........ 

"Bu yardım, en basit blr dıihilltlQ 

baıeketl idi.,. 
Yardımm ne t*ilde yapıldıfmı S. 

ah etmek isteme1m Bay llcqenthau_ 
.. ,arcbmm mneriJam buinesiae ~ 
..-medilfal l&Jlemiftir. 

Revyork Timea suıetesi a.. m11elt 
.... fllDlarr ,....ahadır: 

• Armaluul bir para koaferanmu11 
........... lllnmunu ca.tena bu ... 
nimetten gok Jiotnadu. Haioealıs 

franga ymbm etmek için, dolar l&tma1 
llfttfyle iki milyar dolarlıl: bpitaUal 
bDammt olmau iktimall ftl'Chr. 

Ba hareket, Amerilra'ma tiMıW • 
lmlarla beraber çal .... )'llaeniaıt 

ablWi clelllektlr. 
••• ,.. Trlbaae ........... 

rlraam ...... ' ha .. Ame. 
llilranm dartalrtan pm ...... ı ,_. 
daktaa IODft: 

,., .... ...ıır. el Wrlillnla 
ı.utere',ı de ....,..... •tinoelW 
--' ec1erb.,.. demektedir. 

INGIL TERE'DEa 

İrlanda - İngiltere 
yakmlapnası 

Londra, 17 (A.A.) - lngıilten: -
ldaada UplethMle "88elme giSrülmelr. 
tıedir. S&nlrgeler büam .,,.. 1r--. 
ratmda fU diyevde bahmmuftar: 

•- Kamaranın, lrlanda la6.ldlmetle 
ala " lrlaada topnklanma B8yft ... 
_,.,. kup bir 9aJduma için hDI. 
mlmuma bin ftrilmiyecelf haklmMk 
B. da Valera tarafından trlanda parı.. 
mto9cmcla J8Pılan diynl ~ 

brfıJayacaima hnılım.,. 

İngiltere hava kuvvetle-
• • nm arttırıyor 

Toplantının toalllld. B. Rltlere bir 
teJrraf pkllmlf .. ,almada Almanya • 
ma llmllrgeler için 11a1r qitllll lrua -
nacalı amudu ıktftilmittlr. 

Alman talebelerinin 
asketliği 

B. ltmt, -.ıra bir Ja11911Dda da Loııdra. 18 (A.A) - lnpun .. 
"Talebelerin amflmecaklan ,ece ini- bakanJıinun finan-.1 lekreteri Bay D11ıf 

BerHa, il (A.A.) - R8'9M ajansı 
aytanndaa: Alman -....ı bakanı B. 

rum, kendilerini, IOSJfteJe brp deJ Kaper, avam lramarumda, lrabiaenla 
öd~vlerini tam olarak ldemek yiikil- 1 reJecek ay içerisinde. luıvıt kunetlerl • 

mi altmda buhmd~... elemek- illn artınlma.ı için {azla kredi istiye • 
ttdir. .cefini dylemiftir. 
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Hava tehlikesi 
Aktif ... avga ile durdurulur 
Başbakanın söylediği anlama gelen 

bir hava tehlikesi, bizi, aktif savga 
kuvvetlerinin değerini anlatmak ve 
hızla çoğalan (hava tehlikesini bil~n
ler)in artmasına yardım etmek gibi 
borcu karşısında bulunuyor. 

Dev1etin eli a1tında ilerlemekte o
lan pa-ssif savga il.zerinde yazılar yaz
mak, günlin hedefi olan aktif araçlar 
tedarikinde bizi güçlüğe sürükliyebilir. 

Hava tehlikesinden korunmak, her 
şcyden önce Türkiyenin, türk erkinliği
nin korunması demektir. Ayrı ayrı her 
birerimizin hava tehlikesine karşı tedbir 
alması, bilgili olması, işin, ancak özel 
yönüdür. Bugün türk sınırları içinde 
konuşulan hava tehlikesi, bu değildir. 
Türkiyeyi ve türk erkinliğini tehlike

den korumak kaygusudur. 
Hava ordusu meydana getirmeden, 

yangın bombasının ne yaptığını, gazrn 
nasıl zehirlediğini, tahrib bombasının 
nasıl öldürdüğünü öğrenmekle tesirli 
bir korunma yapılacağını iddia eden
lere ancak acıyabiliriz. 

Havaları düsman uçaklarına açık 

kaln11s bir memlekette, yurddaş ne ka
dar çok şey bilirse bilsin, korunması, 

gerçekleşemiyecek bir söz olmaktan 
bir türlü ileri geçemiyecektir. Havalar, 
düşman uçaklarına tehlikeli krlmmah
drr ki şuradan buradan kaçak olarak 
gelecek, üç beş düşman uçağına, bu cı· 
hz düzen v-e bilgilerle karşı konulabil· 

sin. 
Yüzlerce binlerce düşman uçağının 

elini kolunu sallayarak dolaştığı bir 
havanın, ö~el korunma düzenlerimiz ne 
olursa olsun. mutlaka tehlike doğura· 
cağına inanmamız lazımdır. 

Şehirlerimizi, kasabalanmızr. köy· 
leri ve memle1<eti besliyecek olan tar
laları yangından korumak isinin, yan
gını c;öndürmekten önce, hir yangın 

çıkartmamak i~i olduğunu bilmekte ne 
güçli.ik vardrr? IIangi şehrin, beş on 
uçağın yapabileceği sekiz on bin yan
gını sündürmek kapasitesinde itfaiyesi 
olabilir? Mesele, esasen güç bir iş ofan 
bu yangmlurı söndürmekten ziyade, 
yangınları c ı'caracak düşmanı smrrla .. 
rımızın içine sokİnamaktadrr. 

Bütün bunlar, aktif araçlar üzerin
de, yani hava kuvvetlerinin değeri ve 
büyük bir hava ordusu yaratmaktaki 
önemli durumumuzu yurddaşa söyle
mt"k yükümümüzü bize anlatmalıdır. 

Passif müdafaa, ana çizgileriyle 
üzerinde konusulacak bir konu olmak
tan çıkmıştır ve lıütun Türkiye passif 
müdafaaya çoktan atılmış bulunuyor .. 
Demek oluyor ki ulusun dikkatini, Ü· 

zerinde ilgi ile çalrşmakta bulunduğu 
passif saıvga yazılariyle yormakta hiç 
bir fayda yoktur, bunun aksine passif 
savga yazrları, aktif savga araçınr mey
dana getirmek teşebbiisl'"rini körleten 
öziyle, bugün için tl'hlikeli bile sayr· 
labilir. 

Passif sa\ g;ı, rn geniş ölçü olarak 

mahalle veya ~ehir çerçevesi içinde ka
lan ve tesiri lıu alımlarda görülen bir 
tedbirdir •. Halbuki başbakandan küçük 
m~ktebliye kadar bütün yurddaşları 

düşündüren. vurdun ve türk erkinliği· 
nin korunmasıdır. Bu dl\, "hava tehli
kesini bilenler.,ın çoğalması yani hava 
ordusunun önemli olduğu hakikatini 

yaymakla mumkün nlacaktır. 
Yazılarımızda öz, aktif savgada, 

en erkin silahın uçaklar olduğunu ve 
korunmak için her şeyden önce bu hava 
ordusunu yaratmak zorağmda bulundu
ğumuzu ulusa eyice anlatmak olmalı· 
dır. 

Biz, bu çizgi dışında yazılacaklar
dan bugün için, fayda yerine zarar ge
leceğine in :rnıyoruz. 

Şakir Haz(m GÔGMEN 

Güvenç Spor 
5 temmuz 1935 cumartesi akşamı 

Bomonti bahçesinde yıllrk garden par
tisini veriyor. Zengin kotyon. birçok 
sürprizler, fevkalade caz, saat 19.30 

da, heyecanlı gilreş 

.. 

JSTANBUL TELEFONLAR/ 

İstanbul esnaflarının 
hava kurumuna 

yardımları 
İstanbul, 18 - Esnaf cemiyet

leri yönetim kurulu bugün toplan
dı. Hava kurumuna İstanbul esna
fının yapacağı yardımı konu§tu. 
Toplantıda otuz sekiz esnaf cemi
yeti yönetim kurulu üyeleri üye 
yazıldılar ve 20-100 lira arasında 
yıllık yükendiler. 

Ayrılan yirmişer kişilik üç 
grup bütün esnalm yükenlerini 
saptayacaktır. Yarın Ermeniler 
patrikhanede bir ı oplantı yapacak
lar ve hava kurumuna yardım iş
lerini konu§acaklardu. 

Pazartesi günü ermeni kilise 
sinde papaslar halka hava kuru
muna yardımı anlatacaklardır. 

Moskova elçiliği 
yönetgerliği 

Başbakanlık yönetgeri Bay Ke
mal Özel Kalem Direktörü Vedi
d'in Moskova elçiliği yönetgerli
ğine atanması haberini yalanla
maktadır. 

İzmir arsıulusal panayı
rına hazırlık 

İzmir, 18 (A.A.) - İzmir arsıulu

sal dokuz eyh11 panayırı komitesi bu
gün ilbay General Kazım Dirikin baş
kanlığında toplanarak panayırın genel 

reklamım okuduktan sonra onayladı. 

Ankaradan gelen afişlerle Viyanadan 
gelen rozet biçimleri beğenildi. Filis
tin, Suriye, Mısır, Çekoslovakya, Ma
caristan oruntakları da toplantıda SC· 

çil dl. 

Bir bayan boynundaki 
beşibiryerdesini hava 

kurumwıa verdi 
Mersin, 18 (A.A.) - Mersin liman 

sosyetesi hava kurumuna 2000 lira ve
ritte bulunmuştur. Şimdiye kadar top
lanan para 15 bin lirayı bulmuştur. 

Geçen gün bir türk kadını boynunda 
yıllardanberi sakladığı biricik beşibir
yerdesini vererek hava tehlikesini bi
.ien üye yazrlmıştır. 

Trabzon'da hava 
kurumuna yardım 

Trab~on, 18 (A.A.) - Şimdiye ka· 
d"ir h;ıva tehlikesini bilen Uyeliğc ya· 
T.ı lanalrın yıllık yükenleri 700 lira ol
muştur. 

Gireson, 18 (A.A.) - Dün ilbayın 

başkanlığında halkevind~ büyük bir 
toplantıda hava tehlikesini anlatan il
b;ıym söylevi dinlendikten sonra hava 

tehlikesini bilenler kurumuna üye ya· 
ztlımma başlanmlŞ, a?. zaman içinde 
yüzlerce yurddaş Uye yaztlmıştrr. On 
beş kişilik lıir c;ahşma kolu seçilmiş: 

bu kol hemen ödt>vine başlay;ı.rak hava 

kurumuna yeni üyeler yazmağa koyul

muştur. 

Erzurumda iiye yazılma 
işi devam ediyor 

F.r711rum, 18 (A.A.) - Bütün Er· 
zurum işyarlariyle tec.imenler ve halk

tan bir çokları buglln halkevinde Er

zurum ilbaymın haşkanlığında toplan

mışlilrdtr. Bu toplanttda aytaçlar hava 
tehlikesini anlatmtşl:lrdır. Herkes bu 
tehlikeye karşı kurulan kuruma üye 
yazılmaktadır. 

ORMAN ÇiFLiGi ANKARA BiRASI 

Fener · Güneş 
l{arması Serveti 

6- 2 yeııdi 
" 

İstanbul, 18 \A.A.) - Şehrimizde 
bulunan İsviçrenin Servet takımı ikin
ci ve :>0n maçmr bugün Taksim stadyo
munda Fenerbahçe - Güneş karma ta
kımiyle yaptı. Birinci maçında Fener
bahçenin çok gı.izel oyunu karşısında 

atam 5 - 2 yenilmiş bırakan isviçreli
lerin karma takım önünde ne sonuç ala
cağı merak ediliyordu. Karma takımın 
bir hafta sonra Romanyada maç yapa
cak kadrosuna isviçrelilerin karşısında 
görmek istiyen bir ka1abahk, bugün sa· 
lı olmasına karşın stadyomu doldurmus 
bul unu yor tardı. 

Takunlar 17,20 de sahaya çıktılar. 

İki takım durum aldığı zaman karma 
takım kadrosunun şöyle olduğu görül
dü: 

Bedii - Faruk, Fazıl - hmail, 
Ali Rıza, Lebib - Salahaddin, N<lci, 
Rasih, Banbino, Fikret. 

Hakem Bay Sezai Tezcan . 
1 lk akım isviçrelileı yaptılar. Hu 

hücum avutla bitti. Karma takımın hu· 

na cevab vermesi gecikmedi vi'. top Ser
vet yarı sahasında kol;ıylxkla yerledi. 

Pazar günü olduğu gihı, karma ta
kımımız,n üst Ü!'te üstün bir oyun çı· 
kardığı görülüyor. Hücfı.m hattı hviç
re defansmı allak bullak ~<len bir bera
berlikle durmad.ın inişler yapıyor. tık 

sayıyı yedinci dakikada Naci attı. Ra· 
sihtcn aldığı güzel bir pası eyi kutlan
mı<> ve İsviçreli beki atlatarak dört met
rel1en guzel bir plase ile topu ağlara 

takmıştı. 

Karma takımın ikinci golü de ge
cikmedi. Dokuzuncu dakikada gene Na
ci Rasihin ileri pasını yakaladı ve 15 
metreden attığı çok ustaca çapraz bir 
şutla ikinci defa topu ağlara taktı. 

İsviçrelilerin tineli üst üste yedik. 
leri bu iki sayı ile kırılmadı. Hızlı ve 

çetin bir çalışmaya koyuldular fakat bü
tün gayretleri karma takımın üstünlüğü 
önünde sonuç vermekten pek uzak kal

dı. 

Birinci devre bu şekilde 2 - O 
karma takımdan yana bitti. 

İkinci devreye karma takını gcue 

tistiln bir oyunla b.ışladL f sviçreliler 
bütün candan gayretlerine karşın kar-

ı 

ma takımın akınlarını kesemiyorlardı. 

Altıncr dakikada bir hücum srrasmda 
İsviçreliter Naciyi hata.lr bir şarjla dur
durdular. Hakıem firikik verdi. Sala
haddinin çok sda bir vuruşu kalenin 
üst direğine çarptt ve geri geldi. Fa

kat tam vaktinde yt-tişen Naci, güzel 
bir şutla karma talmrun üçüncü golünü 
kazandırdı. 

Fe-nerbahçe - Günt-ş karma takrmı, 

dördüncü golünü üc;: dakika sonra bu 
sefer de Bambinonun ayağiyle kazan. 
dr. Fikretten gfö:el bir pas alan Bambl. 
no, güzel 1.ılr dlriptingle beki atlattıktan 
sonra isviçreli kaleciyi dördüncü defa 
yendi. 

İsviçreliler partiyi kaybettiklerini 
anladılar. Bir şeref sayısı çıkarmak için 
var kuvvetleriyle çalışıyorlar. Yirmi bi

rinci dakikada Rasih, Banbinonun gli -
zel bir pasını beşinci defa kaleye sok
tu. 

26~ cı dakika: İsviçreliler, sağdan 
bir bilcum yaptılar. Topu uzun bir vu. 

ruşla ortalandı sol açıkları yerden bir 
şutla topu karma takrmm ağlarına tak. 
tr. 

Oyun gene hızlandr. Karma takını 

bütün varlığı ile çalışıyor. 36. cı dakika· ı 
da Rasih altıncı golü attr. Oyunun bit
mesine 4 dakika kala İsviçreliler p~nal

tıdan bir gol attılar ve maç 6.2 karma 
takımın yenmesile bitti. 

Başbakan, B. Saffet Arı
kan ve Polonya elçisini 

kabul etti. 
Başbakan İsmet İnönü dün 

Kültür Bakam B. Saffet Arıkam 
ve ondan sonra Polonya elçisini 
kabul etmiştir. 

Kültür Bakanhğında 
atanmalar 

Kültür Bakanhğı yeni örgüt· 
leme kanununa göre kaldırılan 

ve yeniden kurulan işyarlıklar Ü· 

zerinde incelemelerine başlamış 
ve bu yoldaki kadroyu hazırlama
ğa başlamıştır. Yeniden kurulan 
ar genel direktörlüğü, yayın di
rektörlüğü, heden eğitimi direk
törlüğü ve Ö7.el okullar direktör
lüğüne atanacaklar bugünlcrrl~ 

anlaşılacaktır. 

Türk kuşu üyelerinin 
çalışmaları 

"Türk kuşu., üyelerinin çalış

maları günden güne ilerlemekte
dir. Yakında uçaklarla havalandı
nlacak planörler üzerinde uçuş bil
gisinin artırılması derslerine baş
lanacaktır. Derslerini iyi başaran
lar için uçuş alanında bir kamp 
kurulacak ve sabahtan akşama ka
dar ara::;ız çalışma imkanı hazırla
nacaktır. Gelecek hafta içinde pa
raştüle atlama talimlerine de baş· 
lanmış olacaktır. Modelcilik ders
leri üzerinde de uğraşılmaktadır. 

Esnaf bankası meselesi 
Bir gazete, İstanbul ilbay ve 

şarbayı Muhiddin U stündağ ile 
yardımcılan B. Nuri ve Harnidin 
esnaf bankasmın kontrolu işinde
ki savsadan dolayı hakyerine çı
karılacaklanru yazmıştı. Haber al
dığnmza göre bu karar eskidir ve 
daha kesinleşmemiştir. 

Zira itiraz süresi daha dolma
dığından mülkiye dayresinin ka
ran daha genel kurulun gündemli
ğine ahnmamış ve genel kurula 
gelmemiktir. 

Finans Bakanlığının 
bir genelgesi 

Kazanç vergisinden bağışık o
lan kurumların bir takımmmdan 
buhran vergisi alınması hakkın

daki kanunun yeritilme şekli 
hakkında Finans bakanlığı vili
yetlere bir genelge yapmıştır. 

:\va tehlil\.esini 
hilen iiyr ler 

BB. Bahtiyar Altu~ İzmir operatôr 
20, Z. Baysal İzmir ziraat mudiırü 20, 
Ferruh Barlas İzmir ziraat mütchassı
sr ~o. Celal Orbey İzmir zira:it memu
ru 20, Hamit Ergül 1 mir ziraat mı::

muru 20, Turgut A1~an İzm;r ziraat 
memuru 20, B. A. Somel lzmir s i...,or,'.l

cı 25, Ali Ga1ip İzmir sckerci .,O, Mch

med Tevfik İzmir elel:trik malzeme 
tüccarı 20, Nuri Tozkoparan lımir E. 

lisesi B. terbiye ö~retm.:ni 20, A. öz. 
mirza İzmir İplik ve dokumacı 20, 11-
yezör Roditi İzmir komisyoncu 25, M. 

Tevfik Tulga İzmir Aydm Dcmiryolu 
kontrol Md. 20, Muhlis Nalçacı İzmir 
tapu sicil muhafızı 20, Şemsettin Sön

mez Ocak İzmir tapu sicil muhafızı pO 

Ziya Orgon İzmir, Türkofis Direktörü 
30, Nejat Aytamon İzmir Türkofis ra
portörü 25, Rahmi Erat İzmir Türkofü 
Müdür muavini 20, Fahrettin Işık tz. 
mir M. H astanesi rontken mütehassısı 
24, Hasan Yusuf Başkam İzmir M. Has· 
tanesi başhekimi 24, Mitat Boran İz

mir M. hastanesi hariciye muavini 24, 

Zühtü Sağın izmir M. hastanesi bak
teriyoloğu 24, Ali Rıza Ünlü İzmir M. 

hastanesi nisaiye mütehassısı 24. ta-na
il Rumi Dölektaş İzmir M. h&;tancsI 
eczacıbaşı 24, Feridun Ganansel İzmir 

M. hastanesi hariciye mütehassrsı 24, 

H. Hulki Cura İzmir M. hastanesi Ku
lak B. B. mütehassısı 24, Zekai Bil b
mi r M. hastanesi asabiye mütehasaıaı 

20, Kemal SaraçoğJu İzmir dahiliye 
mütehassısı 24, Burhan Bengu İ%!DİI' 

M. hastanesi göz doktoru 24. 

KEMALPAŞA DAN: 
Muhittin Önen İlçebay 26, Cd.ll 

Baysa] Kemalpaşa bükümıen 20, Seyfi 
Okmen Kemalpaşa. C. Müddeiumumi 

20. I-Ifüıeyin Köken Kemalpaşa fioana 
direktörü 20, Kamil Erim Kemalpap 
3. komutAnı yiizbaşı 20, Remzi Atak 
tapu işyan 20, İbrahim Ural kültür İf
yarı 20, Dayan Emine Ural öğretmeo 
20, Huriye öğretmen 20, Hafüle Bige 
öğretmen 20, BB. Mustafa Koç öğret

men 20, Ahmed Ettin merkez ıariJayt 

20, Nüzhet K1vanç inhisarlar ityan 20. 
Kadri oğuz inhisarlar işyan 20, Rlfat 

Tozkoparan sıhhiye işyarı 20. Safu 
Türker ıarbayhk üyesi 30, Hilmi Arun 
hususi muhasebe ifyarı 20, Halil Erdeoı 
mahkeme baş.katibi 20, Muhittin eorp 
haıkim.i 20, Mümtaı: Özkan siraat bank 

muavini 20, Fehmi Acun inıhiurlar n
raat işyarı 20, 'Ozeyir Kaya finans va
ridat işyarı 20, Halil Doğan finans va

ridat işyarı 20, talil Doğan finans •• 
ridat işyarı 20, Süleyman Şaylanaoy (i

nans tahsil igpekteri 20, Memduh Soylu 
finans muha.sebeoiai 20, Ethmı Acar 
finans mutemedi - andık E. 20, Hüsnü 

Şirin finans varidat iıyan 20, Saim 

Gilngör ntlfus yazganı 20, Masum :S.y
kal orman iıyan 20, Yasin Orm pr· 
bıaylrk Dyctri ve hava kurumu mulwıe 

( Sayclayı çeviriniz) 

4velki gün şehrimizden ayrılan burSdlı konuklar prefine Ankara lıallcevinde &ı;ı 
çay şöleni verilmiştir. Resmimiz ev başkam B. Ferid Cela.J Güvenle beraber konuk· 
larr kurağrn kapısmda göstermektedir. 

l{eçiören Gazinosu, çevresine yaraşan güzelliği aldı. Orman Çifliği Fab•·İliasının Anlcara birasıııı 
l(eçiörende lezzetle içebilirsiniz. 



SAYIFA4 

Dil 11e tarih Ol'Oft&rmalan 

Arab ellerinde Sumer izleri 
Başı bundan önceki sayılarımızdadır. H. R. TANKUT 

Sumerlilerin dilleri 
4 - Çitte dil: 

Bu dil korkunç bir devrin ürünüdür. 
Amurrular Babil'e el koyduktan sonra 

aUmer dilinin bütün diyeleklecine top
taıı diipnanlık bilitiyorlardı. 

E&ki sümer dilini konuşanların dil
leri dağlanıyordu. Ve inad edenlıer 1-

ltim cezasına çarpılıyorlardı. Amurabi'. 
den baflıyarak bütün Amurru !mallan 

çaııtları araçı ile ardaların ta gizeyine 
kadar girereık eski "kutsal dili, gökle-

rin ve tanrıların dilini,. kullananluı 

yekalıyor, ekitsiz hulriimenlıeırin eline 

veriyordu. 

Artık kendilerini Samoğulları diye 
tan1111akta olduğumuz ıriimerliler yılgı-

h bir aıkmtı iç.inde idiler. Birkaç bin 

yıll* tannlal'm adlarım defittirmitler
di. 

Hük çaresiz kalmca salgmcdarm 
kelimelıeriyle ıkendi kelimelerini birleı-

tirerek birlik söylemeye başladılar. Me· 
ela- aümerlilerin en kutlu ve a<H taıı-

naı olan Ay tanrıyı artık tek bqına a
aamaz olmutlardı. Salgıncılar Ay tan

rıya ıin demekri için .orluyorlardı. 

İki adı birleıtirmeıktcn bqka çare bu

lıamadılar ve Sinay yaptılar. Kınldeııia 
kıyısındaki Turiıina ile KaradenU kı

yısındaki Sinaya bu çift cHJlıil.ilk dem· 
nin kullandığı adlardandır. İbrahim Ya
)avaç devrinde "ya uıdi boylan simi 
(Sinay) dağmm önünde konaklmmf1ar· 

dı,.. O çağlarda "yahudiler Kanan el
lerinde henüz sağlamca yerlqmemifler. 

di. Yarımada'nın dere boylarında çadır-

. h obalarda yaşıyorlardı. İbrahim Urkaa· 

dim ile, yani eski Babil tanrıeel iyin.le. 

tinin başlıcası ve Ay tanrıya özgıe iyinin 

merkezi olan Ur p.rı ile bağlanım yap· 

m-.U. Orada Ay tmrıya ai = ay diyor--

nında Sin adını verdiler. (Dr. Huber. 

Das trank opfer S. 143.) 

Ay türk boylarının ilk tanrıaı.dır. 

Acanaz gecaıin ekitsiliğini gideren o 

akıl ve yalgörü (feraaet) iyesi her sa. 
mm tanrıların Gstil ..e üattinü kaldı. 

Kendisine Arık ve Enki de derlerdi. 

Suların kıraliçeai Sua tarı ona Emu. 
Ensu diyordu. Arab yarımadasında Mi. 

ular dost anlamına olarak Wadd, Had

rumot = Hadramut da Sisı dediWır. h. 
kat genel ve kapsal adı Ay idi. 

Otelri adlarınm aşağı yukan tilrk· 
çe ile hısımlığı ortadadır. O zaman dOClt 

anlanmı veren Wadd admm bugllnldl 
arabca vud ile ilgisini göz 6niine koy
mak iıııterlm. Sin blimeıindıe ttirkçıede 

lledlli 24, t. Zeki Tufan C. B. P. kan 
befbnı 20, Muıtafa Arık kredi kOC>pe

ratifi başkanı 20, Haaan Oksay prbay
ldı: muhasebecisi 20, Bekir Sami Yük-
111 noter 20, Şükrü Altay AskerU.k Ş. 

bqkam binbaşı 30, Osman Tan jandar· 
mal*tan mütekaid 20, Cezmi koyuncu 

20, Abbas hırdavatçı 30, Ahmed Girit 
bakkal 20, Ahmed Hulusi dava vekili 

20, Raif Ataman tüccar 20. 
BURSADAN: 

BB. Saim Altıok C. H. partİ8İ kitibi 
20, lmnail Hakkı C. H. partiai muhaai

bi 20, Dağ sporları lnı16bll manevi ph-
9i,eti 20, Rilttll Egeıtrardet fabribtar 
&O. Hasan Hayri piyaqo bayU 20, o.. 
mer LGtfil t6ccar yuc1ımı 100 lira yıl
lık y&keni 30, Bercli Recep iııhisarlar-

da 20, Cemil Öz Buna prbayı yardımı 
50 ;ıllık yümw 20, Mehmed Şahbaz 

~dımı 30 yıllık yükeni 20, Emin Hak
sı kabzımal yardımı 30, yıllık yükeni 
20 C. O. Göksü Ağır Ceza bafkanı 24, 

llustaf a Aziz kardeıler ucuzluk paza
n 20, Rasim inak uncu 24, t. Mustafa 
laalkevi başkanı yardımı 30, yıll k yil

iıeni 20, Selim demirci yardımı 50, yıl
lık yWceni 20, Ihsan Demirci Selim oğ

• yardımı 50. yıllık yllkeni 20, Jleb
med Nuri kerıettecl yardımı 50, yıllık 
y8kenl 29. 

yüz resim ve suret anlamlarını buluyo. 
ruz. 

Ay tanrı adına iyin yapılan )"Crler 

Urfa yüresindeki Haran ile Yarımada

nın batı yanındaki Turisina .idi. Her 

iki yerin adı ay'la ilgilidir. 

İbrahim Haraıı'dan çlkUktan aonra 

"Beytilil'.in,, doğusunda bulunan dağa 
doğro giderek batısında Beytiil ve 

doğusunda Ay olarak• çadırını kurdu. 
(Tevrat, tekvin ikinci bab.) 

Ay g~bi günq taıırmın adını da tek 

başına anamaz olmuılardı. Günqin en 
eski adı Ut'tur. Ut ot veya uta gi.bi aöy-

lenirdi. Ut'un yerine Şamas'iıı geçtiği 
güne kadar onu nar ile birlikte söyle-

diler. O devit'de Narut günq tanrmm 
adıdır. önce Ut tanrı için ne yapılırsa 

artik Narut için yapılıyordu. Sonraları: 
sor aalıp uJUtukluk başlayınca Suma 

t..mnnın tonuna K'MBlıeriıı g6.nefin! ek. 
leyerek Sumaaş yaptılar. Bundan da 18· 

milerin Şamaa'ı çıktL A8urilerin ege
menliğine kadar böyle sürdü gittt A

sur amanmda Marduk'a, Babil Ulkıe

lıinin en bUy\lk tannema, içki adak 

ediliyordu. Mardlik Babil'de ilk olarak 
1&mi egemenlerle değerlenmeye bqla-

mıftı. Ve artık olarak burada ltimerli
lıerin eski gilnet tanrw Utu'nun yerini 

alıyordu. (Dr. HubCI'. D~ trank opfer 
63.) 

Ut kelimeı.inio her devir arabcaaın
da ateı anliılllDM geldiğ~ bugünde u.t 

biçim.inde kullamldığım yukarda yu

mıttım Sümerliler ıuya da taparlar ve 

ona da, bizim gibi, MI derkrdi. 

Her nıe kadar bu kelimenin 
·en eaki biçimi o ve ö iae de akatlarrn 

sUmere karı§!Dasiyle beraber ba§ka bir 

(•) eW alarak au biçjmiae &irdi.Biltiln 
sümer tarihi sulu adlarla doludur. 'Me· 

nifti.su, Ningi.r..au, Ur ningir-au, Emi· 
su, Gimil-ili-au, aı-mu..abu, au.mu.ilu 
gibi 

Bu tanrNel adlara umice 111 demek 
olan ma veya mu ıkelimelİlli ekleyerek 

Sıma veya Soma yaptılar. Soma'mn bil. 
tün doğu mitelojiıindeld ,ai ..e dura

ğı vanbr. Ma bagünkil arab yuı dilin· 

de su demektir. Halk arasında iee çok
luk mu, mo ve moy derler ki bunların 
da kökil o olmak ge~. 

Bu çifte dllliliJc zamarunda ay'm 
si.nay, utu'un nanıt n myun suma ol

duğunu öğrenmiı bulunuyoruz. Mmaıım 
adında dan ..Mır. Çilnkll Mma'nm 

anası ••çocuk bUyildUkte anı Firavunun 
kızma götUrdi.l ve ona olul oldu. 01 da-

hi onu sudan çılı:ardmı diyerek ana 
Musa adını verdi. (Tevrat. Huruç, ikin. 
ci bab.) 

f sa'nın iau biç.imini gördüm. Fakat 

her iki anlamda su olmasına rağmen 

Muaa'pm Muau biçimine çok yazık ld 
rastgelemedim. 

Bu çifte dillilik devrinde yalnu tan

n adlan değil biltiin Jdlltür dili de değiş 

tiriliyordu, bunu hem salgmcılar hem 

algın göreni« yapıyo~. Biri zorla 

•e iılad için. sıyaaal bir erge ile yilrü

ttlyor. Obtıriı iae Ticdan dileklerini •e 

dimel 6clnlerinl pne eski dille yapa

bilmek için ba yola -.pıyordu. Salgm
cılar tek heceli kelimelere birer harf 

daha ekleterek lului dedikleri kurala 
uyduruyorlardı. Değerli lıi1gin Naim 

Onatın arab dilinde bulduğu ttlrkçe 
1dSkler o amanlar da bu yoldan yapı
lıyordu sanırım. Bazan kelime tersine 
çevriliyordu. Yerlilerse en çok bap harf 
ve heca takıyorlardı ve gene haftan 
harf ve heca kaNırıyorlardı. tin tanrı 
Nin oluyor, tanrı demek olan Tingir 
Ningir biçimini alıyordu. Fakat egemen-

lik sami kuralda idi. Çilnkü onlar hem 
çevirimin batında idiler hem tarihsd 
bUyük oyun çeviriyorlardı. Şimdi de ar· 
tık güney amllednden ve Yemen'den 
bahsedelim. 

(Sonu var) 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız! 
' - . ~ 

Sovyetler Birliğinin yeni ekonomi sıyasası 
Moskova, haziran 

Haftalardanberi Moskova yeraltı de
miryolunun mimari bakımdan da çok 
güzel olan Metro istasiyonlaruıdaıki pa
wyonlarında yazılar pırıl pınl parıl

damaktadu. ıs mayatanberi 18 kilomet
re muİıJuğundaki ilık kısmı ıefere bq
lamı9tw. Mollkıova, iiç gün Uç gece top
lantıları., Stalin'in söylevleriyle, se
vine göster.ileriyıle .e donanmalarla bu 
baditenin bayramını yaptı. Moskova 
yeraltı demiryolu, bası afak tefek b-

1t1rları bir tarafa bırakılırsa, cidden 
tekniğin en bUyük bir bqarıamı gös
tenneıktedir. Buna hiç ıaşılmamabdır. 

Bu glibi yapı işler.inde en yıeni yapı
lanı, kendisinden önce yapılanlarm de· 

neçlerinden faydalanmaktadır. Hele 

tclari.kte de genelik bir üstünltik sayıl
maktadır. Molkova JUa)tı demiryolu, 

iltasiyonlannı renkJıi mermet'ler kapla
makta çok kıymetli Mlsler yapmakta 

bayağı israf denecek derecede ileriye 

gitmiıtir. Moakova her gün ~k
tc, yeni yeni meydanlar yapılmakta. ba-

tı örneğfode biribiri aıbsmdan devlet 

mağazaları açılmakta ve bunlar yapılu
ken yalnıs rahatlık değil, gtlullik ele 

dil§lbıWmekte olmaama karpn, Moeko
,,. Jıeraltl demiryolumuı göz bmqtm· 
cı gibelliği ile Moskoft tehir cöreyi 

arasmda hAIA bir ayrıl* vardır. Smld 
biri, modası geçmit. de6ıoltem tuvalet 
taşıyan bir genç kızın boynuna çok kıy
metli biır pırlanta kolyesi taJanq gibi 

bit ıeye benziyor. Banu yaptıkt.aıı son
ra bari, neye malo1unıa olsun, kıza kıy
metli ve gilsel bir llkpm tUftleti de 
a1malıdır. Şimdilitk Moskova, azar azar 

yapılmakta olan apartımanlarla, açılan 
mağıaza ft bulvarlardaki soğukluk eatan 
modem pmyon gazinolada değişmfAr.. 
1ıedir. Metle, yalnu ...,,_., 8'WG ola. 

şu dolayııiyle bir lWm değil, aynı za. 
manda 50 k:apek bilet ticreti de bugün 

için çok pahalıdır. 

Bu para orta halde yapyan 

bir molkovalmnı her gün iline gidip 
gelmek için vereceği yüksek bir tutarda

dır. Şimdilik halk bu Metro'da yalnız 

gezinti yapmaktadır. BCiyle oldutu bal· 

de ilk hafta içiade MoakOft yeraltı 
demiryolu Ud buçuk milyon kiti tqı
aufbr. 

Nede olsa, Moalı::cmı metrosu tehrin 
ve sovyet yeni gelitiminin Gzıel bir &le
mi olan bir g61terisidir. Bu göıtcri ma
ym bayrammda Stalin'in aöyledili •t· 
yasal parolaya pek uygundur. Stalia: 
Her ,eyi lreıin bir duruma sokan in-

san kadrosudur/ demi§ti. 

Köydeıki ımuf savaşı parolalannm 

ve bet yıllık plin için ıöylenen sözle

rin yerine, timdi "kesin so.auc tebik 

ile alımr /,. parolası geçmiıtir. Bunun 

da verimi, kategorik bir emir olmak tı

zere ·~ekniği egemenleştirmeyi öğren!., 
parolası olmuştur ki, bu da gene zama· 

na uygun olan y«:ni bir paroladır. 

••• 
Ekonomik yaşayışın hızla aağlam

laştırılmasma devam ediliyor. Sovyet 

sıyasası sağa doğru dönünce ekonomi

ainde de kuvvetli bir canlılığın belir
mesi zaten bekleniyordu. Bugünkü ge-

lifİm de bu Rv'ır iapat etmektedir. Köy· 
deki durum da uğlamlapnışa" bensiyor; 

yiyecek ve içecek fiatlarının bir plin 
ve program içinde indirilmesine devanı 
ediliyor. Şimdilik yaVa§ bile ola. te
cim rublumm •tın alma kapasitesi 
yilbelpıektedir. ilk önceleri pahalı o
lan aucu.k fiatlan indirildi; ondan son
ra tebriye, makarna gibi hamur itleri· 
ııin fiatları, arkaaıııdan da teker ve en 
sonunda da tereyağı fiatları dü§Üriil
dU. 

Birinci defa olmak üzere ilkbahar 
ekimi programdan şaşmadan ve zamana 
uygun olarak vaktinde yetiştirilmiı ol
du. Havalar bozuk gittiği halde, geçen 
vılrn aynı gilnierine göre bu yıl 10 

milyon bektarbk )"Cr ekildi. Yfibek ta
rım telatlgi artık rua çiftçiliğini, geç· 
mişte olduğu gibi bava ft tabiate bağ
lı buakmıyor; sonbaharda AbiR fi.at
larının önemli bir ucuzluk göatermesi 
bekleniyor. Aynı zMnanda bugün henüz 

daha sc* pahalı olaa et fiab ela inecek
tir. Bu fiat itııifİIÜD yüzde 25-30 d«ece
sinde olacağı söyleniyor. Gelecek yıl 

içinde kiğıd ruble değerinin de dur

lqtınlmaaı mnudu besleniyor. Bu da 
yapddıktan 1011ra kambiyo meselesinde-

ki anomal devre de kapanmq olacaktu. 
Bu anomallık sovyet devletinin ~ğıd 

rubleyi altın ruble ile bir tutması fik
aiyonundan .i~i geliyor. Bu yapıldık-

tan ıonra çift kambiyo ile birlikte yal
ııu yabancı kambeyosiyle alııverişte bu
lunan mağua vıe tecim kuramları da or
tadan kalkmıt olacaktır. ltte iyilepıe 
ve blı1nnma~a doğru yürüyen dava bu 
biçimde ilerlemektedir. Yahıu ne var 

ki, sovyetlerln yeniden dıf prestij etkıi
lere kapılarak kağıd rubleyi çok yük
eek değerde durlaştmlması tıehli.kHi ak. 
1a geJmelrtectir: yani rubleyi dur laftı. 

nrken lm,acaiı delerin iç tıretıisİı duru
muna uygun tutuJawnası w dolayıaile 

büyük buhran g&iterilerinkı ortaya çlk
maama scbeb ollıbilir. N«eldm bu gibi 

buhran gösterileri daha bugllnden keıı
dini biuettirmektedir. Bir yandan fiat
larm dOtilrillmui, abllr yandan rubıe. 
ııiıı aatmalma kapasitesinin yükselmesi 
§dür balkmm. btıyllk bir kısmmı hia
eedilebileceık s.orluklarla brfılqtır

maktadrr. Fiatlar ya1nu terbest p
sarlarda indirilmektedir. GUndeliıkler 

yükseltilmiyor; bunun tam tersine ola-

rak ula bir biçimde tutulan deDasyon 
eıyasaaı reımıiğ gelirinden daha büyük 
olan ikinci de~ yardımct çahpna 
kayn.aıklarmın gelir yollarını kapamak· 

...... owı.. 7 ...... - --- --- ..,_ 
ndlanm.If mal ve eua daiıtma yerleri 
ile özel ol.arak ihtiyaçları uğlanan it
çilerin de geçindirilmeleri dar bir çer
çeve içine almm.ıt oluyor. Ruble durlaf

tırılmca tablatiyle ortaya bir tek üat 
çıkacaktır; eerbeat fiatlar dl\§ilrillün.ce 

balkm bllytlk bir kımu Ye bunların a
raamda ltçiler de olduğu halde devlet 
flatlarım pazar fiatlanna denklqtlren 

ayrıdlı aatl.§1 yapılan ürünlıerin de pa
balılqmaaı ile ıkalınmıyacak. Urün da· 
ğıtma yerlerinin de ortadan kaldırılma· 

amı lüzumlıu kılacaktı.r. Bu gidiıe göre 
durum, IOll iki yıl içıiode battan aşağı 
deii!mft bulunuyor. 

önceleri heıılr.este para vardı , ancak 
Mtm alacak hiç bir teY yok veya çok 

az şey bulunabiliyord\I. Bugün her şey 
değilse bile, canm çektiği birçok şey

ler var. insanı çeken reklamlar, mağa· 
sa vitrinleri insanın ieteğini tahrik e-

. diyor. Ne çare ki •keseler dolu değil. 

Rus halkı ister istemez, deflaayon me k· 
tebinin sarp ve çetin yollarından geç

mek: zorundadır. Ancak bu zorlu bir yol 
olmııdda beraber ekonomideki üretim 

durumu için bir kalıkmma davasıdır. 

Gün geçtıiıkçe çah,ma ve kapasite pı-en
li-pi hakettiği yerleri almaktadır. 

Bu durum göz önünde tutulunca, 
&ıDmtlzdeld yıllar içinde t10vyet ekono-

misinin daha çok yWraıelmesi ve ıkuvvel' 
lenmeai beklenebilir. Şimdilik henü.s 

daha keaiıı bir fC'Y yoktur. Ja5ylü mese
leli olduta gibi kabmktadır. KöyUl 
KoUıos lr.6y1ilddlir. Bir ayağı soayete-

leıtirilmit tarla ve toprakta, öblir aya
ğı ise daha yakın zamanlarda izni 'Ve

ril.mit bostanlı, bahçeli, sıfır ve koyun
tu &zel ekooorinin ldSyltı çift ve çUbu

pnda duımaktadtt. 
Şimdi ıu soru sorulabilir: 

Acaba. köylU gönlilnü soayeteleştiril· 
mit olan mal ve mülke mi, yoıksa iireti· 
mini pazara bn.diainin götürmeğe alıt
tığı 8zel ekonomiye mi verecektir? 

En eon olarak pı metele gelmekte-

cllr: 
K8ylD. kazandığı ve biriktirdiği pa

ra ile ne ~cakıtır? Bu para ekonomili 

bakmıdan nerelere doğru yürüyecektir? 

S'o'9ycf 4ff'mr,Dfnt &:el ekonomiden 

vaz geçinceye bdar, ve kendisini hük
mü altına alıncaya kadar traktör durak 
yulerio.in devlet malı olduğunu sapta. 
yan bir kanun çıkarmak ve ifi kökün. 
den dtbeltmek dütilnceaindcdir. Soy., 
yet hiUriimeti deYletin malı biiyük çift
likler, bGyilk alçilde haralar kurmak 
niyetiDdedir. 

Noye Frqe Prne'den 

Bursa kaplıcaları, y urdun en modern 
sağlık kur umu oldu 

Bura (&lel ~amadan) Burada 

yıllardanberi ilgill Uglaiz hemen ~r

kese derd olan garip bir 1konu vat'dt: 

asriğ kaplıcanın ıuyu.. Son günlerde 

artık bu mesele kökünden kotarıimıı 

bulunuyor. Çekirgeden alman sıcak 

eular Almanyadan getiriJıen izolasyon

lu borulacla 2100 metrel uzaktaki aari 

kaplıcaya getiriliyor. 

Şimdiye .tadar birçok yerlerde top. 

rağın yedi metre altından dehlizler 

kazılarak ~ ıbazı ~rlerde tüneller açı

larak alman uzmanlarm görcyi altında 

1000 metreye bdar boruları dötenmit 
olan ıu yolunun 505 inci metresinde 

bugün ilk deneç!er; ilbayımula parti 

balkanı. aoayete bafkanı ft aytarınız 

önünde yapıldı. t>eneçleri birçok alet

lerle birlikte şarl>aylığm su uzmanı 

Suphi yaptı. 

Su yolunun 505 inci metresindeki 

Vano tertibatı yeri açık bırakılmıştı. 

Buradan sıcak sular gürül gürül boşa 

akıtılıyordu. Önce ıucaklık ölçüldü. 

Depodaki derece ile SOS metre sonraki 

sıcaklık arasında yarmı dereceden az 

bil' kayıp görüldü ki: (2100) metre 

sonra e1de edilecek sıcaklığın bir iki 

dereceyi geçmiyeceği anlaşıldı. Bu ka

yıp da hiç bir şey değildi. 

Sonra; borularm saniyede kaç litre 
su taşıdığı ölçüldü. Ve bir saniyedt 

iki litre onda altı litre su geldiği gö-

rilldü. Bu 111yun uriğ kaplıcadaki bü· 

,.Uk havuzu Uç dört aaat içinde doldu· 

racalz lıeeap edildi. hole edilmit olan 

borular; 8zel bir yatap konmuştu. 

Borular toprağa değerek onun mcakh

iundan veya soğukluğundan bir şey kaJ 

maun diye dört tarafı tuğlalarla örü • 

len bir yatağın boşluğu içine döşen • 
mitti. 

Aynca depremlere kartı da dUze • 

meç alınmıştı. Borular: ıekiz on met

rede bir oynak yuvarlaklar üstüne o • 

turtulmuıtu. Suyun akıı hızı içine bo· 

ya atılarak denendi. Ve 505 metr~yi 

on iki dakikada aldığı görüldü. 

Deneçlerin iyi bir sonuç vermesi ar

tık urii Jaıplıca lfİDİll tam olarak yil
rüyeceği kanağatmı ftlldi. 

Kaplıcanın ilkbahardanberi sürüp 

giden yeni yapılan da bitmiştir. Şim

di orası Bunanın en modem yapılarm

dan biri olmuıtur. Bahçe, kapı, ga

zino, bar antre kısımları çok güzel ol

muıtur. 

Geri kalan iş; otelin ve hamamın 

döşenmesidir. Bunun için de kaphca • 

lar sosyetesi hazırlıklara başlamış vt .., 

tın alacağı eşyanrn bir listesini yapnut

tır. Bunlar da yakmda gueterele gin

derilcrek ilan edı1ecek ve aatın alındık· 

tan sonra hemen döş::r.mesine başlana

caktır. Umulduğuna gare bphca ve 

ot.:l ö i" ıüzdeki sorbahıtrda açılacaktır. 

Mus11 Atat 
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Bugü e I< d r g zetelere elime er 
-M-

Mahsul (genel olarak) =- Urüt, 
flrün 

Buhran yüzünden Avrupada 
yalnız maddiğ ı:ıkıntı artmış de ~ 
ğildir; yüksek likir oe sanat üriil
leriııin de gittil çe azaldığını gö -
riiyoruz. 

Bu yıl endr.fotri ürünlerimiz iç 
pazarda, tarım (ziraat) ürünleri -
miz dı§ piyasalarda çok istek ( rağ
bet) görmüştiir. 

Maksat - Erge 
Ôrnek: Kültür İflerinde erge

miz, bütün yurdd~lan yüksek bir 
bilgi düzeyine çtkarmakttr. 

Malzeme - Gereç 
Ôrnek: Şimdi en çok işleyen 

fabrikalar, harp gereçleri yapan
lardır. 

Mamur - B<...ymdır 

a) Mamuriyet = Bayındırlık 
b) Nafıa 

.Misaller: Ankara bayındır bir 
tehir olmuştur. 

Memleket bayındırlık yolun -
dadır. 

Bütün devlet yapı işleri Bayın
dırlık Bakanlığına bağlanmıştır. 

Biz yurdumuzu bayındırmak -
tan ve geli~tirmekten başka bir 
fev di; .. ;inmiyoruz. 

Mana Anlam 
Örnek: Bu kelimenin ne anlama 

geldiğini b na söyler misiniz? 
Matbuat Basın 

Örnek: Basın kurumunun dör
düncü kuvvet olduğunu söyle . 
mel , ona boç bir gurur ıJermek 
dt>~·ı tr.ımtersi (b:lakis) onu de -
rin ödctJ ve ~oıavlan karştsında 
dr '"ndiirmek demektir. 

Mektep Okul (Okula) 

Mevkii iktidar - Erke (Pou 
vo"r) 

Bir şefin asıl erkui, halkın 

se "ti.sidir. 
Mevsı1k Doğru, belgin 
Örnek: B·• haberin belginliğin

Jc- ~iphe ediyorum. 
r1 sahai sa hiye - Yüzölçe 

Örnek : Anadolunun yüzölçesi 
ne kadar ole! r{!-unu hatırlıyor mu· 
1JOnuz?. 

Mesuliyet - Sorav 
Mesele - Mesele (T. Kö.) 
Mesken - Otru 
Merasim = Tören 
Örnekler: Dün yeni bir resim 

sergisinin resmi kü§adında bulun
duk - Dün yeni bir resim aergisi
nin açım töreninde bulunduk. 

Reisicumhura askeri merasim 
yapılmak usuldendir = Cumur 
Başkanına süel tören yapdmak u
nıldendir. 

· Merkezi siklet - Dengey 
Örnek: Fransız parlamentosu -

wn dengeyi şimdi yarı - saidadır. 
Merhale - Yüğrüm 

Öt'nekler: Dil işi büyük hare
ketin yeni bir yüğrümüdür. 

Mey\, temayül - Eğlim, Eğ -
g1nlik 

Örnekler: 1 - Oğlunuzun resme 
eğlimi olduğunu biliyorum. 

Müdevven - Dergin 
Örnek: A . .. . nın dergin/eri 

arasında bu isimde bir eser hatır
lamıyorum. 

Müessir = Etkin, dokunaklı 
1- Dokunaklı bir •es dinlemek 
2- Etkin bir tedbir bulmak. 

Mühim Önemli 
Mülki - Sivil 
Münevver - Aydın 
Örnek: Bir devrim ancak aydı,, 

ve ileri halalar üstünde tutuna • 
bilirr 
Münakaşa - Aytışma 
Örnek: Bu iki adam arasında 

her aytışma, kavgaya VaTır. 
Münakaş~ etmek - Aytışmak 

Mürebbi = Eğitmen 

Müsavi - Eşit 

Örnekler: Türk kanunları kar-
şısında, bütün yurdd"§lar eşittir. 

Müstahsil = Üretmen 
Müstehlik = Y oğaltnıan 
Türkiyede yoğaltmanlarla üret-

menler arasında asrğ (menfaat) 
kavsrası yoktur. 

Müstakil = Erkin, Bağmsız, ls
Misal: 1 - Biz müstakil bir mil

letin çocuklarıyız = Biz eTkin bir 
ulusun çocuklarıyız. 

istiklal mücadelesi - Erkinlik 
BafJQ§l 

2. - Müstakil Mebu"lar - Bağın
sız Saylavlar 

Türkiye'de mahkemeler müsta
kildir = T iirkiyede hakyeTleri ba
ğınsızdır. 

Müsavat - Eşitlik 

Türkiyede kadın, erkek esitliği 
cumuriyetin eseridir. 

Müstacel = Evgin 
Örnekler: Yurdu bayındırm.ak, 

evgin i§lerimizin başında gelir. 
Dün, Ankarandan bir evgin tel

graf aldım. 
Müteferrik - Ayrık 
ôrnek: Eskiden bir alimde ih

tısas değil, malumatı miitelerrilıa 
ve muhtelile daha çok hoşa gider
di. =- Eskiden bir alimde uziığ 
değil, ayrık ve türlü bilgiler daha 
çok hoşa giderdi. 

Mütekaddim - Önceki, önge
len 

Mütekaddim arizemde bildir -
tliğim ,:!İbi - Ônceki ttunumda bil
dirdiğim gibi ... 

Dünkü sayımızda 

M harfine kadar alfa
be sırasiyle ayırarak 
koyduğumuz her gün 
beş kelimelik listele
re bugtin de devam 
ediyoruz. ---------' 
Müt~haıssıs - Uzman 

Ekonomi Bakanlığına yeni bir 
alman u :z: m anı gelmiştir. 

Müteahhit - O§tenci 
a stenciler' iş yaparken, yal

nız kendi kazançlarını düşiinme
meilidirler. 

Mütevazin Denk, dengeşik . 

Örnekler: l - T ürkiyeni.n dış te
cimi d enğeşiktir. 

2 • Denk bir bütçe, e•a•tır. 

Mütemayil - Eğgin 

Bu fikri kabul etmeğe onu 
hiçte eğgin bulmadtm. 

Müzakere = Görüşme, görüşü 
Örnekler: 1 · Biikrq görüşme

lerind en sonra .• 2 - Bu İ§ için daha 
hiç bir görüşüde bulunmadık. 

Muallim = Öğretmen 
Örnekler: Cumuriyet okullan

nın genç kalalı eğitmenlere ihti
yacı vardır. 

Her öğretmen, eğ itim usullerini. 
bilmez. 

Biz çoktanberi gençliği yeni .za-
manlar için eğitmek istiyoruz. 

Mukallit - Benzetçi 
Muhit - 1 - Çevre, 2 - Çev-.1 
Ô rnekler: 1 - Evimiz, geçvaktc 

kadar, yangın tehlikesinin Çeı>re
si dışında görünüyordu. 

2 - Ankara hükümet çevenlerin
c/e söylendiğine göre .. 

Muhtelif - Türlü 
Örnek: Günün türlü haberleri 

arasında en dikkate değeri, /tal· 
yan· Habe§ anla§mazlığı hakkın
daki son karardır. 

Muhalif = Ayrışık 

Mu ha lef et etmek = Ayrışmak 

Ôrnekler: 1 - B1zt/e ayrışık.-
tiler yoktur. 

2 - Niçin her işte ayrışmak he:. 
ı>esine kapılıyorsunuz. 

Musibet -= Sınat 
Ôrnek: Deprem en büyük aı 

nallardan biridir. 
Muvafık = 1 - Oydaşık, 2 - O -

nay, 3 - Yerinde, uygun 

Muvafakat etmek -= Oydaş -
mak 

Örnekler: 1- Bu meselede nzinle 
oydaşık değüim. 

2 - Bu önergeyi onay bulanL. 
ellerini kaldırsınlar. 

3 - Bu hareketiniz benim ahlak 
anlayl§ıma uygun değildir. 

4 - Oydaşmak her zaman gönül
den olmaz. 

Muvazene = Denge 

Örnek: Arkada§ım dengesini 
kaybederek düştü. 

-N-
Nakil = Taşıma 

Nakliyat = Taşm 
Örnekler: 1- Bir memlekette 

'°''" itleri, ekonomik gelifimle ıı
kı aıkıya ilgilidir 

Neşriyat ~ Yayın 

Ôrnek: Radyo, a•rumzın en 
ku~ vetli yayın araçlarından biridir. 

Nutuk = Söylev 

Örnek: ismet lnönü dün yeni 
bir ıöylev verdi. 

Nümayiş = Gösterit 

-R-
Bu, etkin bir hareket olmalı -

tan fazla, bir gösteriştir. 

Rakip = Önürdeş 

Bay ...... yi.iluek zekim ile, 
bütün önürdeşlerini yıktı., 

Refah = Genlik 

Örnek: Bizim davama nnıl 
değil, halk genliğidir. 

Rekabet etmek = Onürdeşmek 

Rekabet = Önürdqme 

Örnekler: 1 - Ekonomi i§lerinde 

lüzumsuz önürde§n:elerin zararı

nı çekiyoruz. 

2 - Ônürdqm"?k, her zaman fay
dalı değildir. 

Reyiim = GeneloJ 

Örnek: Geçen yılın bCJ§lıca ha
diaelerinden biri, Almanyanın Sar 
gene/oyunda kazanmasıdu, 

-S-

Sahibi iktidar = Erkmen (pu
issant) 

Erkmen, küçüklerin kumrlan -
nı ho~ görür. 

Salih = Yarar, Elverişli 

Ôrnekler: 1 - Bu evi bıı işe ya

rar bulmııyon.ım. 
2 · Bu evi oturmuğa elveri.Jli 

bulmıtyorum. 

Salah = Y eğrim 
Örnekler: Diinyada ekonomik 

durum, henüz hiç bir yeğrim bel· 
deqi (alameti) göstermiyor. 

Salah bulmak - yeğTimek 

Sadakat =- Baynhk 

BayrJık en yiikseh İmanlık ua· 
sJlarınJanJır. 

Sadık - Bayrı 

Örnek: Biz dostluklanmıza 
bayrı ve bağlıyız. 

Sanayi = Endiistri 

Safha = E""' 

Şimdi biz inkişafı iktuatlinin en 
nazik salhastnda bulunuyonız .,_ 
Şimdi biz ekonomik gelwimin en 
nazik evresinde bulunu)•oruz. 

Sebat= Dura 

Örnek: Duranz «dam, zekası
nı yok yere harcan1'1' olur. 

Seciye = Ira 
Ôrnek: Biz i8tiklal muharebe

.inde türk •eciyesinin kuvvetine 
dayantltk. =Biz erkinlik l(lt)Q§ın
d~ tiirk ırCUUJın kuvvetine dayan
dık. 

Serbest= Özgür 
Misal: Serbest nuntaka = Ô.z.. 

gür - bölge 
Seviye= Düzey 
Sevk (T. Kö.) 
Sevk ve idare = Güdüm, gil-

dem 
Sevk ve idare etmek = Güdemeli 
Sevki tabii= iç güdü 
Ôrnekler: l - Güdümlü ekono-

mi = Economie dirigee. 
2. Jstanbula gelen uçak bir fran

ltZ pilotunun güdemi altında idi. 
3 - Türk Kuıu'nda açalı güde

meği öğreniyorum. 

4 - lmanla1 akıllariyle, hayvan-
lar iıgüdüleriyle hareket ederler. 

Sonuç = Netice 
Sınai = Endüstriel 
Sukutu hayal= Umusa. 
Sual= Soru 
Ôrnek: Size bir •orucla bulun

mak istiyorum. 
Sukutu haya) = Umusa 

Sukutu hayale uğramak = U
musamak 

Ôrnek: Kendüinden o haclar it 
beklediğimiz bu zat, bizi ne çabuk 
amusaya uğrattı. 

Suhunet = Isığ 
Örnek: Dünkü ııığ derecesi a

caba ne idi? 

lJl,rJS'rm romtını Tefrika: 102 mı ile aramak .zorunda kaldık Mezarlığın 
içinde böylece yürürken ayağım bir toprak 
yığınına takıldığından yan kazılmış bir 
kabrin içine boylu boyumca uzandım. Sin
yor Kornakkia'nın emriyle, o gün öğleden 
sonra bu kabri hazırlamış olduğunu ve kii· 
çük bir çocuk gömüleceği için, iyi ki, çok 
derin olmadığını Ciyovanni bana bu sırada 
anlatıp duruyordu, 

kıcı kadın onun ölmüş olduğunu sanarak he
men bana haber vermek üzere odadan çı
karken ben de çocuğun öldüğiinü söykınek 
için odaya girmiştim. Hasta bakıcı doğruyLI 
~ ?-jrmüştü. Ben ağzımı açmaya vakit bula 
madan hasta kadın gözlerimin içine baka
rak oğlunun öldüğünü bildiğini söyledi. 

gır zanc;ır sarsmış olan hesap pusulasınıı 

göz kıq:.1nadan, ödedi. Odaların temizlen
mesine kendim baktım ve çocuğun üldüğü 
odadaki Brüksel halısının çivilerini sökmek 
için en az bir saat, dizlerim üzerinde siiriin· 
düm. Bu işleri görürken zihnimde, "yoksul-

Türkçeye çevırea: ıvasuhi BAYDAR 
Yazan: Akse] MUNT 

Sinyor Kvrnakkianın vicdanı ile danış· 
-.1ası umduğumdan az sürdü.Bir saat sonra 
gelerek paranın yarısı alıtsLZ ve hemen 
verilmek şartile pazarlığı kabul ettiğini bil
dirdi. 

Bir saat sonra, çocuğun hasta anasının 
nefes borusunu açtım, yaptığım operasyon 
hiç şüphe edilmesin, kadının hayatını kur
tardr. 

O gecenin anısı, küçük Porta San Paola 
mezarlığını her görmeğe gidişimde, olduğu 
gibi, gözlerimin önünde canlanır. Mezarcı 
Ciyovanni demir kapının önünde, elinde ya-
nıp sönen biı fener olduğu halde, beni bek
liyordu. Beni karşılayışma bakarak gece işi
ne kendini hazırlamak için bir bardak 
fazla içmeği lüzumlu görmüş olduğuna 

şüphem kalmadı. Benim tek yardnncnn ola
caktı ve başka kimse istememiş olmamın 

da ciddiğ sebepleri vardı. Gece fırtınalı, 
yağmurlu, ve karanlıktı. Rüzgarın sert esişi 
feneri söndürdüğünden yolumuzu el yorda-

Çocuğun mumyalanması yalnız güç de
ğil, tehlikeli de oldu. Ölünün bozulup dağı 
hşı oldukça ilerlemişti. Işık yetmiyecek ka
dar azdı ve aaha korkuncu, parmağımı da 
hafifçe 'kestim. Büyük bir baykuş, Cestius 
piramidinin arkasından durmaksızın öttü. 
Bun uiyice hatırlarım, çünkü baykuşları se
ven ben, o akşam, nedense, o sesten çekin
dim. 

Ertesi sabah erkenden Grandotele dön
düm. Çocukların anası geceyi iyi geçirmiş, 

ateşi nomal dereceye düşmüştü. Erhardl 
kadını tehlikeyi savuştunnuş sayıyordu. Oğ
lunun ölmüş olduğunu ~öylemekte artık ge
cikmemek gerekti. Bunu ne Erhardt ve ne 
de kocası yapmak istemediklerinden iş ba
na düştü. Hasta bakıcı, kadının bunu öğren
miş olduğunu sanıyordu. Baş ucunda bek 
lerken kadın, birden bire uyanmış, bağıra 
hağıra yatcı.ktan atlamak istemiş, sonra ken
dinden geçerek yatağa düşmüştü. Hasta ba-

Erhardt çocuğun ölümünden dolayı çok 
acınıyor ve serom yapılmasını önerge'diği i
cın de kendini suçlu sayıyordu. 

İşte çocuğun babnsma bir mektup yaza
rak oğlunun ölümünden dolayı kendini suç
lu gösterecek kadar ileri giden bu sayın ih
tiyarın doğruluğu ve hakseverliği bu kadar 
ileri idi. Hastaya ben bakmakta olduğumdan 
bu işte tek soravh ben olduğumu ve böyle 
bir mektubun. daha şimdiden çılgına dön
müş olan babayı büsbütün çıldırtabileceğini 
söyledim. 

Ertesi sabah hasta kadın, arabama bin
dirilerek - kızı ile kocası için de bir oda bu
la::>ilmiş olduğum - mavi sörler kliniğine gö
türüldü. 
Amerikalı milyoner difteriden öyle kork

muştu ki iki sandık dolusu rubahrile palto
sunu ve silindir şapkasını da bana verdi. Ça 
lar saatini alıkoymağa onu güçlükle razi e
debildim. Cep barometresi bugün bile ya
• mndadıT. 

Mılyoner otelden ayn.imadan. beni zan 

ların küçük kız kardeşleri,. ni düşünebilecek 
bir köşe kalmış olduğuna bugün bile şaşa
rnn. Bu halıyı, şarbaybğın temizlik şuğbe
sine göndermek üzere alt kata indirdiğim 
vakit otel direktörünün yüzünün almış ol-
duğu hal gö.zlerimin önündedir. Adamcağı
za, Piçburglu milyonerin bu halıya dege
rinden üç kere fazla para ödedikten sonra 
onu bana armağan etmiş olduğunu sö}'Je
dikten sonra ara baya koydurdum. 

Bütün bu işleri gördükten sonra araba
ma binip Piazza di Spanyadaki evime düş 
tilin. Kapımın üzerine fransızca ve ingiluce 
bir k5ğ;rt yazarak doktorun hasta olduğıınt.1 
ve kendisine baş vuracak olanların, ayni 
cadde üzerinde, 28 numarada oturan Dok
tor Erhardt'a gitmelerini bildirdim. Kendi 
me iki morfin şırıngası yaptım ve 40 derece 
ateş içinde, boğazım şişmiş, bakı odamdaki 
sedirin üzerine yığıldım. Anna halimden 
korktuğu çin doktor Erhardt'a haber yol· 
layıp çağırtmak istiyordu . 

(Sonn v.,,., 
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Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Naf uı V ~kal~tin<l,·ıı: 
l - Eksıltmcyc k-onulan iş Malatya vilayetinde Ma

latya - Ela.ıiz yolunda betonarme Manikan köprüsü in-
14at:dır. . 

inşaatın keşif bedeli 24000 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
d) Tcsviyei türabiye, sose ve kargir insaatma dair fen-

ol şartname. 
e) Betonarme büyük köpriHer hakkında fenni şartname 
O Keşif hulasası cetveli 
g) Proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 120 kuruş bedel 

mukabilimle Nafıa Vekaleti malzeme müdürlüğünden 

alabilirler. 
3 - Eksiltme 2. 7. 935 tarihinde salı günü saat 16 da 

Ankarada Nafıa Vekaleti binasında şoseler reisliği dai
resinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin 1800 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - İstekliler yapmış oldukları işlere ait vesikaları 

göstererek eksiltmeğe girmek için Nafıa Vekaletinden 
ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede ya
zılı saatten bir saat eveline kadar şoseler reisliği dairesi
ne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm 
nihayet ücüncü maddede ya7.rlı saate kadar gelmiş olma
sı ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması 

lazım<lır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(1355) 1 - 2399 

Osmanlı Bankası Ankara 

Müdürlüğünden: 

Bankamız servislerinde çalıştırılmak üzere bir memur 
alınacaktır. Türkçeden maada fransızca bilenlerin imti
han geçirmek üzere bankamız müdürlüği.ine mUracaatları. 
İngilizce bilenler tercih edilecektir. 
ı·ıııı~ııınuınıııııtıu.,,. 1111H111111ııııııııuı11ınıınu1111111ııııuııı11111-ııııııııı11111111"111 ııııııııwııııııııııııııı1111111JJ1n'"•ıı~ııı111Mınııtrnııı•ıı !! 
= ~ 1 Ask~rı Fabrıkalar Umwn Müdürlüğü 1 
1 s~tm Atma Komisyonu ilanları 1 

10 ton sokoni vakum DTE ekxtra havy veya vakefild 
dausol o yağı 

Tahmin edilen bedeli ( 4000) lira olan yukarıda miktarı 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü satm alma komisyonunca 4 temmuz 935 tarihinde per
şembe günü saat 15 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (300) lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1431) 1 - 2492 

11 KALEM MUH'DELİF KUTURDA ÇELİK BORU 

Tahmin edilen bedeli (4000} lira olan yukarda mikdarı 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü· 
ğü satın alma komisyonunca 1 Temmuz 935 tarihinde pa
zartesi'günü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (300) lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta 
komisyona müracaatları. (1394) 1-2424 

İstanhul Deniz Levazım Satın 
Alma l{omisyonundan:· 

47492 kilo koyun eti, 24167 kilo kuzu eti 4 temmuz 1935 
perşembe günü .nat 15 de Kasımpaşa'da komisyon bina
sında kapalı zari usuille alınacaktır. Koyun etinin beher 
kilosuna 41 kuruş, kuzu etinin beher kilosuna 43 kuruş fiat 
tnhmin edilmiştir. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir ve yahut 149 ımruş bedel mukabilinde alınabilir. ls
teklilerin 2239 lira 76 kuruştan ibaret muvakkat teminat 
makbuz veya mektubunu ve kanuni' belgeleri havi teklif 
mektuplannı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri. (3365) 1-2486 

Etlik merkez laboratuvarları mü . 
dürlüğünden: 

Mrkez serom müessesesi için aşı ve serom tecrübelerin
de kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarları yazılı tec
rübe hayvanları pazarlık suretile satın almacaktrr. Şeraiti 
öğrenmek istiyenler laboratuvarlar müdürlüğüne ve eksilt
meye gireceklerin de 5 - 7 - 935 tarihine müsadif cuma 
günü saat on beşte Ziraat Vekaleti muhasebe müdürlüğün-
de toplanacak olan komisyona gelmeleri. (1433) 

Adet 
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100 
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Kobay 
Rat yani büyük beyaz fare 
Beyaz fındık faresi 
Tcıv!5ar l - 2491 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 15 haziran 1935 vaziyt..t1 
~~------~-~--~~------------------------~....::;--~~~ 

Aktif I Pasif 

KASA: 

Altın: safi kilogram 16 020.09Q 
Banknot 
ll fal<lrk 

DAHlLD~Kl MUHABİRLER : 

TUrk lirası 

HAHIÇTl!:KI Ml l H/\BlHl . l:!;l{ , 

Altın: Saf; ki lograır 4 401,321 

,&. 1 tına tahvili k;ıbil 'erbest 
dövizler 

HAZİNE rAHVll.L&~l : 

Deruhte edilen evrakı nakdiy•· 

karşılığı 

Kanunun 6 >1e 8 incı :ndddel~-

Lira 

22.533.599,381 

11 732.743,-ı 

710,890,13 
·-------' 

1 

1.301.0)1,171 

·ı 

6.l 90.823,l81 

1.411.3~9.:Jl ı 

r .ira 

SERMA YE 

1HT1YAf AK~ESt 

34.977,232,51 TEDAVOLDEKI BANKNOT. 

uoı osı,ı 7 

7.61>2 ~13.19 

LAH: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kamınun 6 ve 8 ınci maddele
rine tevfıkaıı hazım: ttırahndan 

vaki tediyat 

Deruhte edilen evrak ı nakdiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen aJtın olarak 

ilaveten tedavüle vazedilen 

TÜR " LİRASl MEVDUA'rl: 

Lira Lire 

15.CiJO 000 ,-

158.748.563,-

10.533.323,-

148.215.240,-

10.000.000.- 158.215 .Z40.-

ı' e tevfikan lıazim taıa fındar. 

158. 7 4~ . .:ı63,-·ı 

10.533.323.-: 1 
Vadesiz 
Vadeli 

15.224.055,-
1 ki tediyaı 148.215 2 tO,--

SENEDAT CUZUANl ~ 
oovtz MEVDUAT!: 

Vadesiz 
Vad ·li 

-.- 15.224 .055,-

11.674.923,431 
797.651,70 

12.472 
Hazine Bonoları 
Ticari Senedat 

3.000.000,-

10.036. 436 ,34 
13.036.416,34 M UHTELlF 

.575,13 
53.711 .746,14 

ESHAM VE l'AHVİl.AT C'' ' Z., 
OANl: 

) ( Deruhte edılen evı ak r .11k 

li 

A ( c:livenin kaı~ılığı e'>l.am ve 
(tahvilat (itibari kı>metle) 

B ( Serbest t><:h::ım ve t:ı hvilat 

t\ V ANSLAl<. 

Altın ,,e döviz lizerıne 

TahviHlt üzrrine 

! H tssı<:l>A ~ l.A R 

MUHTb;LlF 
u 

30 .441. 74 2,50 
4.671.4d7 ,7 l 

23.56i ,99 

ı.o43 299.65 

- ------

35.l lJ.~>0.21 

2.606.86 7 ,64 
4.500.00C,-

8.238.101,8 

YEKUN 255.650.372,94 VE KON 255.650.372,CI ı

1 
1 2 m1ırt 1933 tarihinden ıtibaren: Iskonto haddi % 5 1/2 - Altm Uzerine avans %4 1/2 

Nafıa Bak.anlığınılaa.~ 
Demirleri Bakanlık tarafından verilmek üzere 492 000 

adet "S,, demiri imaliyesi açık ek~iltm_,y-:ı konulmuştuı·. 
Tahmin edilen bedel 4920 liradır. 

Eksiltme 5 temmuz 935 cuma ~li ~aat 16 da Ankara
da Bakanlrk Malzenıe Müdürlüğünde ya{lrlac:aktrr. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 369 liralık muvak
kat teminatları ile birlikte aynı gün Vf' ~tta J:.omisyonda 
bulmımaları lc1zrmdrr. 

İstekliler hu husustaki şartnamdkri (Alr.lsu: olarak An· 
karada Malzeme Müdürlüğünden a.lsbfid#.t'. (H15) 

l-2483 

Anltara Yül'-sek Ziraat 
Enstitüsü Rck:t~r]üğün,e: 

Yüksek Ziraat Enstitüsil kalönferJ.' binala1."!tUXt ve Ka
löriferle kalörifer tesisatı olmc:1..{11.:t djğer binalarının kok 
kömürü sobasiyle ı T. sani 935 dt-n 15 nisan 936 tarihine 
kadar 165 gün için teshini eksilmey~ konulmuştur. Şartna
mesini görmek istey<'nler Yüksek Zir.ı.~t Enstitüsü İdare 
Müdürlüğüne ve 8.7.935 tarihine mÜ'3adif pazartesi günü 
saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 2023 liralı.'-: teminatları
nı Enstitü veznesine yatırarak İdare ve Hıd~ komisyonu-
na müracaatlarr. (1418) 1-2482 

İLAN 
Senelik bedeli muhammeni 1860 lira olan demiryolları 

mecmuasının bir sene müddetle basımı işinin kapah zarf
la eksiltmesi 1 temmuz 935 pazartesi günü saat 15,30 da 
Ankarada idare binasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 139 buçuk liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ün
cü maddesi mucibince işe ginneğe kanuni manileri bulunma 
<lığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Ankarada malzeme dairesinden 
alınabilir. ( 1392) 1 - 2425 

İLAN 
Beher 1000 kilo muham- ni aynı gün saat 14.30 a 

men bedeli 1429,79 lira olan kadar komisyon reisliğine. 
18.000 kilo külçe kalay 29 vermeleri lazımdır. 
temmuz 1935 pazartesi gü- Bu işe ait şartnameler 
nü saat 15,30 da kapalı zarf 125 kuruş mukabilinde A:t· 
usulü ile Ankarada idare bi- kara ve Haydarpaşa ve.ıne-
nasında satın alınacaktır. lerinde satılmaktadır. 

Bu işe girmek istiyen- (1347) 1 - 2377 
terin 1929,66 liralık muvak- Kiralıl{ ev 
kat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikalan, kanu
nun dördüncü maddesi mu
cibince işe girmeğe kanuni 
manileri bulunmadığına da
ir beyanname ve teklifleri-

Yenişehirde Selinik caddesi 

sonunda 51 numaralı evin Ust ka· 

tı kiralıktır. Saat ondan on lkty"! 
kadar 1347 No. telefona müraca-
at. 1~2"68 

I Sılıhat ve İçtimai Muavenet 
V ekruetinden: 

. Vekalette seksen lira ücretli bir katiblik açıkur. Şim· 
dıye kadar istida ile vazife istiyenlerlc yeniden müracaat 
edeceklerin 21 hazican 935 cuma günü saat dokuzda miiı
sabaka imtihanı için vekalete gelmeleri. (1429) 1-2484 

" """ ~~ "" 
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~: Ankara Belediye Reisliği~: )\1iUi Müdafaa Vekileti : 
~ hinlan ~ ~i SabnaJma Komisyonu ~ 

~ i h .. 1 
"~ uan an 

BlLİT t LAN 
1 - Kanarada (mezbaha) 

beton döşeme, su koyaçı, 
dekovil hattı döşemesi, su 
deposunun soyultması (tec· 
ridi) gibi onannalar yaptı· 
nlacaktır. Keşif akçesi 
6970,29 liradır. 

2 - Keşif ve şart kiğat· 
tarını görmek için Baytar 
Direktörlüğüne gelinecek
tir. 

3 - U sterme 22-6-935 ta· 
rihine rastlıyan cumartesi 
günü saat onda Baytar Di
rektörlüğü odasında açık -
eksiltme ile yapılacaktır. 

4 - Eğreti tutak akçesi 
523 liradır. (1298) 1-2284 

- ""' 
l'ophaoede İstanbul Le 
vazım Amirliği Satro 

Alma Komisyonu 
han lan. 

İLAN 
İdareleri İstanbul Leva

znn amirliğine bağlı kıtaat 
için 3500 ton Lavamarin kö· 
mürü 1 temmuz 935 pazar
tesi günü saat 15,30 da ka
palı zarfla alınacaktır. Tah
min bedeli beher tonu 14 
lira 50 kuruştur. Şartname
si 254 kuruş mukabilinde a
lınır. Eksiltmeye girecek
lerin şartnamesi veçhile tek
lif mektup ve vesikalariyle 
3787 lira 50 kuruş ilk temi
na tlariyle belli gün ve saat 
14.30 kadar Tophane satın 
alma komisyonuna vermele
.. i. ( l 2-3.?24 /t 371) l-240~ 

Erzurum kıtaatı için 150.000 
kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. f. 
halesi 2 temmuz 935 salı gü .. 
nü saat 15 de yapılacaktır. 
İlk teminat 1687 lira 50 ku
ruştur. Şartnamesini almak 
için her gün Erzunımda sa
tın alma komisyonuna müra
caat edilebilir. Eksiltmeye 
girecekler ilk teminat ve 
kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarla bir· 
likte teklif mektuplarının 
ihale saatmdan bir saat ev
vel Erzurumda satın alma 
komisyonuna vermiş bulun-
maları. (1428) 1-2488 

Satılık arsa 
Yenişehir Nafıa vekaleti kar

şısında asfalt yola 150 m. mesa· 
fede bir arsa satılıktır. Karaoğ
landa İstanbul tathcısr Mehmet 

Armana mUracaat. 
l-250.! 

Mobilyalı kiralık 

müstakil ev 
Yenişehirde Paşalar tepesin· 

de Fevzipaşa caddesincle 9 No. 
lu müstakil hane, 1'. B. M. M. 
Matbaası DirektOrli. Bay M azha. 
ra müracaat. 1-2:i47 

Z~-\ Yl 
Nüfoc; ciizo:uıo:nı uyi etti

ğimden yenisini çıkl\.ratağrm<l~n 
eskisinin hii~mü o~m:ldtf,t Han 

olunur. 
Ankar;ırl.ı i ... tc:~iyon :.:-kasında 
15 numaııılr haı1,dc 'M~hmet 

c~!..ı \'<;up 

• 



· Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafın Vekaletinden: 1 
e llllıtıııllllllltlllftlllRllllll!lllJUlllllllTlllQlllllDllllUHIUlllllllllJllDllAlnlllfllllllllllllllNllnllllflllltlllllllllllllllUllllftllllllllf ıııııııııııttııttunııımııııı ~ 

\ Ankara Levazım Amirliği Satın İ 
- ~ 

ı - Eksiltmeye konulan iş (Kocaeli vilayetinde Adapa· 
zarı - Hendek) yolunda betonarme Adapazarı Sakarya 
köprüsü in!:iaatıdır. 

İnşaatın keşif bedeli (79.000) liradır. 
ı - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
ı.::) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
el) Tesviyei tiirabiye, şose ve kargir inşaatına dair fen· 

ni şartname. 
e) Betonarme büyiık köprüler hakkında fenni şartname 
f) Keşif hulasası cetveli 
g) Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 395 kuruş bedel 

mukabilinde Nafıa Vekaleti malzeme müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 3. 7. 935 tarihinde çarşamba günü saat 
(16) da Ankara Nafıa Vekaleti binasında şoseler reisliği 
dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5200 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ve
sikaları haiz olup göstermesi lazrmdır. 

A) Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair 1935 
senesinde alınmış bir vesika. 

B) Talihler yaptıkları işlere ait vesikaları şoseler re
isliğine göstererek eksiltmeğe girmek için Nafıa Vekale· 
tinden ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Teklif mektubları: yukarıda üçüncü maddede ya· 
zılı saatten bir saat eveline kadar şose, köprü ve bina iş
leri reisliği dairesine getirilerek eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilnde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublann nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Posta· 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (1357) 1 - 2397 

~mm~• 

s·imer Bank 
Unıumi Müdürlüğünden· 

ı - İzmit'te kağıd ve karton fabrikası için umum 
muhammen keşü bedeli 24244 lira 52 kuruş olan, 

A) Fabrikayı şoseye bağlamak üzere iltisak yolu 
inşası, 

B) Fabrika ihata duvarları ve tel örgü tesisi, 
C) Kerez deresinden fabrikaya su isale bonısunwı 

hendek hafriyatı işleri vahid fiat esasile eksiltmeye 
çıkanlmıştrr. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Fenni şartnameler, 
D) Vahid fiat ve keşif cedvelleri. 
E) Projeler. 
İstiyenler bu evrakı Sümer Bank inşaat servisinde 

görebilirler ve 120 kuruş mukabilinde Ankara şube· 
sinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27. 6. 1935 perşembe günü saat 17 
de Ankarada ziraat bankası binası dahilinde Sumer 
Bank umumi müdürlüğündeki komisyonda yapılacak· 
tır. 

4 - Eksiltme (kapalı zarf) usuliyle yapdacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ıçm isteklilerin 

1.818.34.- lira muvakkat teminat vermesi ve bu iş· 
lerle iştigal ettiğini bildiren vesaiki bankaya göste· 
rip ehliyeti fenniye vesikası alması lazrmdrr. 

6 - Teklf mektublannm yukarıda yazılı saatten 
bir saat evetine kadar An.karada Bankalar caddesinde 
Sumer Bank umumi müdürlÜğüne verilmesi posta ile 
gönderilen mektublarm da njhayet muayyen saate ka
dar gelmiş olması ve dıı:; zarfın kanuni şekilde kapa-
· ılma~ı Ja71rrıdır. 1 - 2388 

Uzunk:öı)rü Be lecliyesinden: 
Uztmköprüde yaptırılacak olan (8197) lira (45) kuruş 

bedeli kesifti fenni mezbahanın yapılması İ§İ 10 Haziran 
935 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulınustur. İhalesi 1 temmuz 935 pazartesi günü saat 
16 da Uzunköprü Belediye dairesinde yapılacaktır. Mu· 
vakkat teminat akçası (615) liradır. 2490 sayılI artırma,. 
eksiltme ve ihale kanunundaki evsafı haiz isteklilerin U
zunköprü Belediyesi artırma, eksiltme ve ihale komisy~ 
nuna müracaatlaı:r ilan olunur. (1408) 1-2452 

Ankara Ciimhııriyet Müddei 
Umumiliğinden: 

Ankara adliyesinde süvari mübaşirliği tahsisatlı bir 
kitible daktilolukta istihdam edilmek üzere (25) lira Üc· 
retle bir kadın alınacaktır. 

Daktiloluğa istekli olan kadınların (25) yaşından aşa
ğı ve ( 40) yaşından yukarı olmaması şarttır. 

Her iki iş için memurin kanununun 4. 5 inci maddele
rinde yazılı şartlan haiz isteklilerin 21. 6. 935 cll!11a günü 
saat 14 te müsabaka imtihanına girmek üzere daha evel
den vesikalariyle Ankara adliyesi encümenine başvurma· 
lan ilan olunur. (1397) ı - 2435 

1 Alma Komisyonu ilanları ~ 
ğ i 

İLAN 

ı - Ciheti askeriye için bin iki yüz ton mazot kapalı 
zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 1 temmuz 935 pazartesi günü saat onda İz· 
mirde kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Malın tahmin edilen tutarı yetmiş iki bin liradır. 
Teminab muvakkate akçesi dört bin sekiz yüz elli liradır 
beher kilo mazot için altı kuruş fia t tahmin edilmiştir. 

4 - Talipler şartnamesini her gün komisyonda gör
mekle beraber- bir suretini <le üç yüz altmış kuruş bedelle 
alabilirler. 

5 - İstekliler ticaret odasında mukayyet olduklarma 
dair vesika göstermeğe mecburdurlar. 

6 - Münakasasma iştirak edecekler muvakkat teminat 
makbuzu ile birlikte tek1 if mektuplarını ve 2490 sayılı ar
tırma ve eksiltme kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve 
şartnamesincie yazılı vesikaları ihale saatmdan laakal bir 
saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. (1374) 

. 1-2402 

İLAN 

A - Trabzon kıtaatı için kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulan takriben 284 ı 2,5 lirahk 255000 kilo ikinci nevi lm 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

B - Şartnamesi talep vukuunda komisyondan parasız 
olarak gönderilir. 

C - Artırma eksiltme Trabzonda kalede saun alma 
komisyonunda 2 temmuz 935 sah günü saat 16 dadır. 

D - Artırma ve eksiltme kapalı zarfladır. 
E - Muvakkat teminatı 2131 liradır. 
G - İsteklilerin 2 temmuz 935 salı günü saat 16 dan 

evel teklif mektupları ile Trabzon satın alma komisyonu-
na müracaatları. (1373) ı-2401 

İLAN 
1 - Garnizondaki kıta ve müesseselerde mevcud hay

vanat için 560 bin kilo arpa kırdırılması lllÜnakasaya k~ 
nulmuştur. 

2 - Şartname eyyamı tatiliyeden maada her gün ko
misyonda ücretsiz olarak görülebilir. 

3 - Talihler münakasa günü yalnız bu İ::ile iştigal et· 
tiklerine dair mahalli ticaret oodasınJan taı'!dik edilmiş 
vesika ibraz etmeğe mecburdurlar. 

4 - Münakasası 1 temrnl1z 935 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 te Ankara levazım amirliği hinasın
da levazım amirliiğ satın alma komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

5 - Münakasa açık eksiltme u~ulü iledir. 
6 - 5~0 bin kilo kırılacak ol;:ın arpanın tahmin edilen 

fiatı 35 santim mecmu tutan 1960 lira teminat! muvakka
tesi 14 7 liradır. 

7 - İsteklilerin teminatı muvakkate makbuzlarile bir· 
likte muayyen saatte Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna müracaatları. (1390) l - 2413 

İLAN 
1 - Muhafız alayının 16 bin ~ift köhne fotinleri 21 ha· 

ziran 935 cuma günü saat 11 de Ankara levazım amirliği 
binasında levazım amirliği satın alma komisyonu marife
tiyle ve pazarlık suretiyle müzaye deye çıkarılmıştır. 

2 - Fotinlerin beherinin muhammen fiau 7,5 kuruş
tur. Mecmu tutan 1200 liradır. 

3 - Teminatı muvakkatesi 90 liradır. 
4 - Taliplerin belli saatte teminatı muvakkate mak

buzlarile birlikte mezkUr komisyona müracaattan. (1273) 
• ~30 

İLAN 
1 -- Kırklarelinde 423 ton sığır eti ve 43 ton sade yağı

.nın kapalı zarfla ihalesi 21 })~ziran 935 cuma günü saat 
,14 de yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin tahmin edilen fiatı 23 kuruş ve sade 
yağının 70 kuruştur. 

3 - Sığır etinin teminatı 7,300 lira ve sade yağının 
2260 liradır. 

4 - Şartnameleri her gün Kırklareli satın alma k~ 
misyonunda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektupla
rını ihale günü saat 13 çe kad<\r Kırklareli satın alma ko
misyonuna vermeleri ve saat 14 de komisyonda bulunma-
ları. (1272) 1-2229 

İLAN 
1 - 32. inci alay 8. inci bölük hayvanatından 47 tırnak 

numaralı pamuk kır dişi kat1r 25 haziran 1935 tarihine mü· 
sadif salı günü saat altıda Akköprü atpazannda müzaye
de ile satılacktır. 

2 - Tahmin edilen fiatı 350 kuruştur. 
3 - !isteklilerin müzayedeye iştirak etmek üzere yu

karda yazılı olduğu gün ve saatte Akköprü atpazarmda 
bulunmaları. (1331) 1-2329 

İLAN 
1 - Ankara merkez hastanesinde tedavide bulunan 

hastalarla gedikli küçük zabit mektebi talebesinin ihtiya
cı için 40,000 kilo süt münakasaya konulmuştur. 

2- Şartname eyyamı tatiliyeden maada her gün öğle
den ~onra ücretsiz olarak Ankara levaznn amirliği satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

~ .. ~ Münakasası 20 haziran .935 tarihine müsadif per· 
şembe günü saat 11 de Ankara levazım amirliği binasr da· 
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bilinde levazım amirliği satın alma komisyonu taraıı.1-
dan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - 40. bin kilo sütün beher kilosunun muhammen f • 

atı 17,5 kuruştur Mecmu tutan 7000 liradır. Teminatı mu
vakkatesi 525 liradır. 

6 - Teminatı muvakkate makbuzları ile birlikte teklif 
mektuplanru münakasanm yapılacağı muayyen saatten 
en aşağı bir saat evel Ankara Levazım amirliği satın alına 
komisyonuna vermeleri. (1271) t-2228 

İLAN 

ı - Ankara merkez hastanesinde tedavide bulunan 
hastalarla gedikli küçük zabit mektebi talebesinin ihtiya
cı için alınacak olan 30,000 kilo yoğurt eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şartname eyyamı tatiliyeden maada her gün öğle· 
den sonra ücretsiz olarak Ankara levazım, amirliği satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Münakasası 20.6.935 tarihine müsadiE perşemhe 
giinü saat 15 de Ankara lcvaZlm funirliği binası dahilinde 
levaztm amirliği saMon alma komisyonu tarafından yapıla· 
caktır. 

4 - Münakasa acık eksiltme usulü iledir. 
5 - Ot"z bin kilo yoğurdun beher kilosunun n.ıuham 

men fiatı 20 kuruştur. Mecmu tutan 6000 liradır. Temina
u muvakkatesi 450 liradır. 

6 - Teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte muay· 
yen saatte Ankara levazım amirliği satın alma komisyo-
nuna müracaatları. (1274) 1-2231 

1 LAN 
ı - Serom aşı evinde bulunan serom ve tecriibe bay

vanlannrn 935 teşrinisani gayesine kndar iaşeleri için 
yevmiye 23 kilo pancar, 21 kilo havuç ve 3 kilo patates 
alınacaktır. 

2 - Şartname mesai saatinde her gün komisyonda 
ücretsiz olarak görülebilir. 

3 - Münakasası 29 haziran 935 tarihine müsadif cu· 
martesi günü saat 11 de Ankara levazım amirliği binasın
da levaznn amirliği satın alma komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

4 - Münakasa açık eksiltme usulü iledir. 
5 - Oç kalem sebzenin teminatı muvakkatesi 46 1ira 

75 kuruştur. Pancarın beher kilosunun muhammen fiatı B 
havucun patatisin onar kuruştur. 

6 - lstekliler teminatı muvakkate makbuzları ile bir
likte muayyen saatte Ankara levazım amirliği satm alma 
komisyonuna gelmeleri. (1391) 1-2412 

İLAN 
ı - Beytüşebab garnizonu için yüz yirmi beş bin kilo 

fabrika unu kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 4 temmuz 935 tarihine müsadif perşem· 

be günü saat onda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 22500 lira olup muvakkat temi11a· 

tı 1687 lira 75 kuruştur. 
4- Taliplerin teminatları ile birlikte muayyen gün ve 

saatte fazla malfunat almak iç,.in her gün komisyonumuza 
müracaatlan. (1434) l - 2497 

İLAN 
ı - Selimiydeki askeri ha~armm ihtiyacı için 

490.000 kilo kuru otun kapalı zarfla eksiltmesi 3 temmuz 
935 çarşamba günü saat l S te Sellıniyede askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Otun tahmin bedeli 19600 muvakkat teminatı 1470 
liradır. • 

3 - Teminatlar ihaleden iki saat evel muhascbecilili 
veznesine yatırılmış olacaktır. 

4 - Başka malsandıklanna yatınlmış olan teminat 
makbuzlarını veya banka teminat mektublan ile diğer bel· 
gelerin teklif mektublan içerisine konulmuş olması tazım. 
dır. 

5 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
(1435) 1 - 2498 

Tarsus BelediyeBaşkanlığından 
Hayvanla çekilir, el ile işler hava tulumbası vasrtasiy· 

le lağım.lan temizler tahminen (760) lira kıymetinde bir 
adet lağnn temizleme makinası açık aksiltme ile 28 hazi
ran 935 günü saat 10 da satın almacaktrr. İstekJilerin şart· 
name örneklerini belediyemizden aramaları ilan olunur. 
(1389) 1 - 2429 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

ı - Ankarada Hakimiyeti Milliye meydanında yaptı· 
nlacak Bankamız binasının bodrum hafriyatı açık eksilt
meye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 9.J29.29 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak: 
a) Mukavele projesi 
b) Metraj, silsilei fiat ve keşif 
c) Hususi şartname 
d) Umumi plandan ibarettir. 
İstiyenler bu evrakı Banka inşaat fen heyetinde göre

bilirler. 
3 - Eksiltme 3 temmuz 1935 çarşamba günü saat 17 

de Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank umu-

l 
mi Müdürlüğündeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık usulde yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilinek için isteklilerin 700.- lira 

muvakkat teminat vermesi taznndır. 
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Aıık~ara Ceza e\i l\lüdürliiğündeıı: 
Ankara ceaz evinin bir senelik ekmek ihtiyacı için 30 

mayıs 935 tarihinde açılan kapalı zarf usuliyle münaka
saya talip zuhur etmediğinden mezkur ekmeğin ayni şe
rait tahtında bir ay zarfında pazarlıkla alınmasına karar 
verilmiştir. 

İsteklilerin (2240) lira (37) kuruş teminatı muvakka
te akçesi veya banka mektubu ile birlikte her gün öğleden 
sonra cumuriyet müddei umuıniiiğinde müteşekkil ko
misyona ve şeraiti anlamak üzere Cebecide ceza evi mü-
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1282) 1-2240 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
\ 

Nafıa \7 ekaletinden: 
1 - Eksiltmeğe konulan iş (Muğla vilayetinde Muğ·

la - Köyceğiz yolunda betonarme Namnam köprüsü in
şaatı)dır. 

1nşaatm keşif bedeli 23500 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardıc: 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
d) Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaatına dair fen-

ni şartname. 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname 
f) Keşif hulasası cl::tveli 
g) Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 117 ,5 kuruş bedel 

mukabilinde Nafıa Vekaleti malzeme müdürliiğündcn 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 1. 7. 935 tarihinde pazartesi günü saat 
16 da Ankarada Nafıa Vekaleti binasında şoseler reisliği 
dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılaca~tır. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin 1762 lira 

50 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan baska asağı
daki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - İstekliler yapmış oldukları işlere ait vesikaları 

göstererek eksiltmeğe girmek için Nafıa Vekaletinden 
ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede ya
zılı saatten bir saat eveline kadar şoseler reisliği dairesi
ne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların 
nihayet ücüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olma
sı ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmıs olması 

lazımdır. Postncla olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(1356) 1 - 2398 

istaııhuJ Cümhuriyet ıııüddei 
Unıtımiliğindeır 

İstanbul Ceza ve tevkif evleri için 31-5-936 tarihine ka
dar mübayaa edilecek azami 478080 kilodan ibaret ve be
her çifti 960 gramdan 498000 çift birinci nevi ekmek kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu mikdar ekmeğin mu
hammen bedeli 43000 liradır. İstekliler bu babdaki şartna
meyi tatil zamanlarından maada her gün yeni postane bi
nasında İstanbul Müddei umumiliği levazım dairesinde 
görebilirler. Teminatı muvakkata 3226 liradır. Eksiltme 
8-7-935 pazartesi günü saat onda İstanbul Adliye Levazım 
dairesinde yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 2arflan
m eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar İstanbul Ad
liye Levazım Dairesinde toplanacak komisyona numaralı 
makbuz mukabilinde bizzat vermeleri ve yahut dış zarfı 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ve ismile açık adresinin 
ve hangi işe aid olduğunun yazılması şartiyle ayni saata 
kadar iadeli taahhüdlü olmak üzere mektubla gönderme-
leri ilan olunur. (3223-1372) 1-2463 

Cocuk Esirgeme Kuru mu Genel 
Merkezinden: 

Keçiörendeki Anakucağı kurumumuza teslim edilmek 
üzere (85000) kilo odun; (25000) kilo ot açık indirme su
retile alınacaktır. İstekli olanların 28.6.935 inci cuma gü
nü saat onda Genel merkezimize gelmeleri. 1-2500 

AflaıJazaı·ı belediyesinden: 
5000 metre tul ünde 60 milimetre dahili kuturlu pik boru 

15 adet Vana (Anahtarlı) 
25 adet 90 derecelik dirsek 
15 adet Üç ağızlı (T) 

150 adet Abonalara su vermek için parça (tam yakım) 
2 takım boru de1meğe mahsus makkap 
5 takım Yangın musluğu (komple). 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı ve 15 atmosfer taz
yika mütehammil su yolu malzemesi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeğe konulmuştur. İhalesi 16 Temmuz 1935 sah 
gürto:! saat 17 ,30 da yapılacağından istiyenlerin artırma ve 
eksiltme kanunundaki şerait veçhile mezkür tarih ve gün
de 16,30 a kadar teklif mektupları ile 375 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ilan t>lunt'r. (1413) ı - 2458 
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Saçları 
Dökülenler 

KomoJen Kanzuk 

Sae Elisiri 
.> 

Saçların dökülmesine ve ke
peklenmesine mani olur. Ko· 
mojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen sacların gıdasıdır. 

Tabii renklerini bozmaz, ıa 
tif bir ravihas1 vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle rtriyat ma· 
!?'.:tzalarrn<fa lıulunm . 

LİNİMANTOL KANZUK 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

Lüks yemek salonu 
Antika oymalı Avrup ma

mulatı, ayrıca mutfak takım· 
ları, lüks salon, piyano, do
laplar, yazıhane tesisatı, ha
h ve saire satılıktır. Telefon 
3947 1-2431 

Satdık arsa 
Paşalar tepesinde İ.zmir 
caddesinde bir arsa satılık

tır. Te1efon 2291 numaraya 
müracaat. 

Satılık ev 
Merhum B. Yusuf Akçura

nm Keçiörendeki evj satılık
tır. İstiyenlerin Göıtepede 
istasyon caddesi 28 No. da 
Varşova büyük elçisi Ferid 
Tek'e yazmaları. 

Ferid Tek perşembe gü
nüne kadar Ankara Palasta-
ciır. 1-2501 

Kiralık apartıman 
Işıklar caddesinde 35 liraya 

4 ay için kiraya verilecek . 4 odalı 

bir apartman. 
Telefon: 1477 1-2499 

l{iralık dük:lian 
Ordu Evi altındaki iki dük

kan kiralıktır. Taliplerin ev mü
dürlüğüne müracaat etmeleri. 

Doktor 

Ali l\1aruf Ünver 
DERl, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 

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

imtiyaz sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MildUrU Nasuhl 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civarında 

I Ulus Basımevlnd• bısılnıış· 

l tll'. 

UCUZ MAKlNALARIN 

EN KIBARI 

.. Cfıcvrolet .. 1935 Master modeli ne ~ımdiye lr..dar Ch 

rfıECI ve en Lüks arııbuını meydana gctınnış oluyor. Mu 
kemmel fişer karoseri."' ılc, lüks dııhili tertibatı ile, yenı 
Chevrold pek yerinde olarak en lr.ıbu araba olmak 
şerefini kazandı. 

193~ Chevtolct' nin dıreksıyonu dınıze aldıfınıı zııınan 
yeni hislerle kar~ılaşacaksınıı.. Derhal harekete ıı-elcn 
motoril ııiı:i hayrete dılşurecek derecede hassastır . 

Hele bu motörün ııcssidıtı, çok aı benı:ın ve yag hrletmcal 
randımanını bır kat daha artırmaktadır. 

C~eVTOlet bayileri nmımiyetlc bu yenı arabaları ter.rübcye 
ııd davet ediyor. Arabayı bluat lr.ullanınız., ~·e Chevrolet 
mllhcndislerinin ne mükemmel bir şaheser meydana ıretir· 

diklerini takdir ediniz 

Hemen buıünden tcı:ı yok •• • bu e.şsıı. arabayı 2u.lıp 

g6r<inüz. 

OTTA • • oı ....... o 'l'lu.-.11 ~. a ••. 
'•'•""~' 

J. v. O . Car.-oll •• O. Kwtar 
• .... 11 

......... " "'"····· 
'-'11-ftı Zede M . Hayri Hı A . V•H M Ali S.•at f'•caretflı•"•&ı 

Ga•I Aftte11t • M•"'" t(o.,r• 

'4ac• aatıhaad• Ahmet S••"-' -• ••• 'l(•r••l..ıaelt Z••• •ıa .. ııll.-
Aftt&l fa ~•r••.4 

Harita umum müdürlüğünden: 
1 - Şartnameleri ayn, yapılmış Harita Umum Müdürluğü şuabatı için aşağıda gün 

ve saatlarile muhammen bedelleri yazılr·Ala minyom Map, Fotoğraf Camı ve beyaz bez 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameleri görmek üze re her gün ve eksiltmeye gireceklerin de ka
nuni muvakkat teminatlarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle 
vaktında C E B E C t D E Harita Umum Müdürlüğü Satın alma komisyonuna gelme· 
leri. (1383) 

Muhammen bedel. et NSİ 
Lira. kruş. 

Miktarı Muvakkata Teminat 
Lira. kruş. 

EKSİLTME 
f arihi. Günü. Saatı 

1620 00 Alaminyom Map 600 adet 121 00 1-7-935 pazartesi 9 
243 75 10/15 ebadında fo

toğraf camı (havayı) 75 düzina 18 28 1-7-935 pazartesi 11 
3480 00 Beyaz Bez 12000 metre 261 00 1-7-935 pazartesi 14 

1-2415 

I 
1 

Anli:aı·a Memurlaıkooperatifindeıı: 

Rugiinden itibaren, mağazalarımızda peı-akendc 

Kesme şeker 

Toz şeker 

Kilosu 32 
~ ...... 28 

- l(uruşa satılıyor 

. ~ i ~ .. zıa-tt ... ' • 

• SİNEMALAR 1 
YENi 1 BU G~Ch: ·BU GECE (KULÜP) 

PAGANlNl 
Büyük musiki filmi 

Gündüzleri iki filim 

1 - Pa2anini, 2 - Garip bir afk 

GECELERİ YALNIZ 

DEMiRHANE MÜDURU 
Gaby Marlay 

Gündüzleri iki filim 
1 - Okraina 
2 - Demirhane Müdürü 

BİR FİLM GÖSTERİLİR 

KUKURAÇA Tamamen renkli ve tarkılı bir eser 
• 


