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İç Bakanımız ve Sumer 
Bank genel direktörü 
Kayseri'ye vardılar 
Kayseri, 24 (A.A.) -iç Baka

nı B. Şükrü Kaya beraberinde 
SilJner Bank Genel Direktörü Nu
rullah Esad Sümer olduiu halde 
bugün sabahleyin saat 6,40 da 
Kayseri'ye geldiler. ilbay, baka . 
nı Boğazköpril' de karııladı. B. 
Şükrü Kaya ~ 
rek ilbay ile beraber otomobille 
ıehre girdiler. Şehir dıtında Kol
ordu Komutanı vekili General Sa
lih Ye kalabalık bir halk tarafın
dan karıılandı. 

Bakan, ilbaylağı, §arbaylığı, 
Halle Partisini ve Kolordu Komu
tanlığını görete zitmq, ilbayla ıe
birde bir gezinti yaparak bayın -
dırlık kınavmı yakından incele -
mittir. 

Her gün beş kelime 
Ulus blqtanbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen 5 eı keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar. 
tık bu kelimeleria osmanlı
calan111 tallanmıyacaktır. 

KIRK BIRtNCI LiSTE 
; 

1. - Maznun - Sanık 
2. - Şahit = T anıJr 
3. - Hurafe 1. Urtua 2 • (Eu

ham ve hayalat) .anılıa 
Ôrnekler: l · Halkı urtua · 
lardan kurtarmak lazımdır. 
2 - Biz he.ablanmızı .anılıa
lar üzerine kıırmayız. 

4. - Uauanyet = Duyganlılı 
Ôrnelı: Gazeteler haav •av
gcuı İ§İnde büyülr bir duy • 
ganlılr gÖ•terJiler. 

5. - Şayanı dilrlıat = DilrlratJe -
fer 
Ôrnelr: Oaribunuz Jilrlrat • 
değer bir gelifim içindedir. 

Not: Gazetemize ıön.derilecek 
yazılarda bu kelimelerin oımanla 
calan kullanılmamumı rica ede-
riz. 

••• 

Üç bisikletçi geldi 
Fethiye' den 15 gün önce bisik

letle yola çıkan üç sporcu genç 
Jün .aat onda Anlrara'ya gel • 
mitler, Halkevinin konuğu olmut
'lardır. Oç gün Ankara'da kaldık. 
tan aonra Bura yoliyle tehirleri -
ne dö,.eceklerdir. 

Y oguslav kabine
sini B. Stogadino

viç kuruyor. 

B. Stoyadino-r.ç 

Belgrad, 24 (A.A.) - Yevtiç 
kabinesinde Finans Bakanı olan 
8. Stoyadinoviç' e yeni kabineyi 
kurmak ödevi Yerilmiıtir. Dıt Ba
kanlığına B. Bojidar Puriç seçil -
mittir. 

Yeni kabinenin 11rplarla radi
kallere Ye belki de aynıddara da
yanacajı anlqrlıyor. 

Kabinede kimler var? 
BelgraJ, 24 ( A.A.J - llilan 

StoyaJinoviç kabineyi hrmuf • 
tuT. Kabine Gf4iıtla •ödetildiği 
gibidir: 

BQfbalran ve Jlf bakanı: Sto -
yaJinoviç, Sü ve Deniz Bakanı: 
General Jillroviç, iç Bdanı: Ko • 
roıeı., Münakalat Bakanı: Spaho, 
Bayındtrlık Bakanı: Bobiç ( e•lri 
BelgraJ pbayı), Finan• Bakanı: 
Letidza, Saflılı ve So•yal yardım 
Bakanı: Prelra, Tarım Bakanı: 
Stanlroviç, T üz.e Bakanı: Auer, 
Tecim Balranı: Urbaniıç, Beden 
eğitimi Bakanı: Kommenouiç, Or
man oe mafdenler Bakam: Stela
noviç, Kültür Bakanı: StOfOoiç, 
Devlet Bakanları: Y anlroviç, Belt
men, Kabine mat 11 de anJiçmif
tir. 

* * • 
Belgrad, 24 (A.A.) - Yeni ka

bine gen it bir birlik hükümetidit'. 
Yugoslav kamoyu yeni kabineyi 
çok iyi karşılamaktadır. Hükü -
met, üyeleri bakımından içmese· 
lelerin kesin olarak ketanlabilme
si için gereken birliii elde edebi -
lecektir. . 

Adımız, andımızdır 

General Kondilis 
rejimde durluk 

• • 
ı tiyor 

Ati na, 24 ( A.A.) - As bat ba
kan General Kondiliı, kendisinin 
kıralhğa niçin egğin olduğunu 
izah için, Elinikon Mellon gazete
sinde yazmq olduğu bir yazıda 
diyor ki: 

"- On bir yıllık denemeden 
sonra, cu111111'1uk rejiminin, azı · 
dan batka bir ıey vermediği ve 
ııyasal adamlarımızın hasımları
na kartı ıaygı göstermeleri esası
na dayanan bir rejim için henüz 
olgun bulunmadıkları anlatılınca, 
cumurluk hakkında, bugünkü de
neçi edinmezden önce beslemekte 
olduğum heyecanlı ıe•sıiyi nasıl 
muhafaza edebilirim? Benim, cu
murluktan yana olduğum pek doğ· 
nıdur. Ancak, sıyaaal adamlar, 
yanlıtlığı deneç ile belli olan ve 
memleketin aıığlarına artık uy -
gun düımiyen fikirlere sonuna ka
dar bailı kalmak zorunda deiil · 
dirler. Eıki parlamenter hükümet 
bqkanı Venizeliıt kuYvetleri tö · 
rünllü hükümete karıı ayaklandır
dığı zaman, on bir yıllık cumurluk 
rejiminin sonuçlarım geçen mart
taki azı hareketinde gördük.,, 

Hükümetin de durumunu an -
!atarak, 8. Kondiliı töyle devam 
ediyor: 

"- Rejim meselesi batkaları 
tarafından Yakitaiz ortaya atılın 
ca, B. ÇaldarİI, ulual kurultayın 
geneloyu "li~ eUQeıini kabul etti. 
......... INtraber, hilkümetin tiüı
bütün nötür kalacağım ve genelo
yun içtemliğini ~lamak için bü -
tün gereken tedbirleri alacağınr 
da reımiğ olarak bildirdi.,, 

Venizelos'un diyevinin 
yankılan 

Atina, 24 (A.A.) - B. Veni -
zeloı'un bir İngiliz gazetesinde çı

kan diyevi eskiden Venizeliıt olan 
Elefteron Vimadan bqka bütün 
yunan gazeteleri tarafından yayıl
mıftı. 

Elefteron Vima'nın ıusmaı.111 
izah için Atina ajansı, B. Venize
loı'un sözlerinin ne kadar doğru 
luktan uzak olduğunu herkesin 
anladığını söylemektedir. Ajanı 
demektedir ki: 

« Venizeloı'un söylediiinin ter
ıine olarak örfi 7ÖJlelim mart az • 
mumda tersaneye yapılan bü . 
cumdan ıonra konulmuıtu ... 

Atina Ajansı, bundan bqka 
Venizeloaun diyevinin biribirine 
k&11ıt olan böleklerini hatırlat -
maktadır. 

B. Şiyap Paris şarbayı 
oldu 

Pariı, 24 (A.A.) - Pariı pr 
kurulu, eski poliı direktörü iken 6 
ıubat 1934 hadiseleri üzerine atan
iığı F aı ilbay lığını reddeden Bay 
Şiyap'ı 29 a kartı 55 oyla prbay -
lıia ıeçmittir. 

Bu seçim, aolcular arumda bü
yük gürültüler koparmıı ve bunlar 
1'Şiyap'm yeri bapiaevidir,, diye 
bağırmıılardır. Gürültüler yarım 
saatten fazla ıürmüıtür. 

BUGüN 
B. H. R. Tankut'un 

Arab ellerinde Ömer izleri 

2. inci aayffamızda 

:.!5 H ZIR ı l 9:~.i ~ \l.l 

Zingirı:cor - Senegfıl - 24 ( A. 4) - Krua 
(lii Sud adlı /ransı::s deniz 11(;-Cığı 4.12:> kilo
metrelik bir yolu 29 saat 3.!J <fokikada ala
rak 'deniz uçakkırı diin)"ll 11:<~lık rekoru
nu kırmiıtır. 

Her .) erde 5 kurut 

EDEN . MUSOLtNt . 

Dün Venedik sarayında görüştüler 
hava hattı meselesi gözden geçirildi 

Roma, 24 (A. 
A.) - Bay Mu
.olini bugün Ve· 
nedik sarayın -
da Lord Eden'i 
kabul ederk ken 
diıi ile iki saat 
kadar görütmüş
tür. 

Bu konut • B. EJe11 

ma ııruında 18 haziran tarihli İn· 
giliz - alman deniz anlatması 3 ıu
bat tarihli f ransız • İngiliz anlat -
ması ile ilgili bulunan hava pakb 
projesi ve diğer meseleler •özden 
ıeçir.ilmiftir. 

B. Edeniıı yaı>acağı 
•• on erge 

Londra, 24 (A.A.) - Deyli 
Ekspres gazetesi, 8. Eden'in ya
pacağı önergeyi şöyle anlatıyor: 

u lngiltere, ltalya'nm Habeti• 
tandaki törümlü umaylarını yeri -
ne getirebilmesine yardım etmek 

için, herhangi bir süel saldırım& 
geçmiyeceği inancına karıılık, .,. 
tün etgerliğini kullanacaktır. 

Bu törümlü umaylar arumcla 
Habetiıtan'da, Eritre'yi, İtalyan 
ıomalıaına bağlıyacak yeni bir 
demiryolu yapmak, Ogadenuk böl
gesinde bulunan bir takım kay -
naklarla otlaklardan fay elalan • 
mak, kuzey Habetiıtan' da pamuli 
ekimini genitletmek haklan .ar 
dır. 

Bu haklar, 1906 tarihli ve üç 
taraflı andl-..mada bir dereceye 
kadar .gözetilmitti. 

Aynı zamanda 1925 tarihli İll
giliz - İtalyan uzlatmaıı da, demir
yolunun geçeceii yerlerin italyu 
etgeri bölgesi içinde bulunduiu • 
nu tanımaktadır.,, 

Bu gazete, henüz berkitilmiyen 
bir yaymtıya göre, ltalya'ya vere
ceği bu imtiyazlara karşılık lngil-
tere' nin Habe,iıtan'a Somaliland 
üzerinden denize bir mahreç öner
gelemesinin imkan içinde oldup
nu yazıyor. 

iç ve Tüze Bakanlıklarında geni 
atanmalar. 

iç Bakanlığı t.araf ıından bazı. 
!anmakta olan ilçebay atanmalan 
1518lur Bafbiilrfmca onaylan • 
mıttır. Yeniden atanan ve yerlui 
deiittirilen ilçebaylar ıunlar~ır: 

Cihanbeyliye Tuzlukçu kamun
bayı Mahmud, Kandreye Tarıuı • 
tan Şekip, Karaıu'ya Seyrandan 
Zeki, Akdağmadenine türe fakül
teıinden diplomalı Mehmed Ali, 
Menemene Karaisalıdan RebH, 
Karaiaalıya sıyasal bilgiler oku -
lundan diplomalı Hıfzı, Çerkc .. .:, 
sıyasal bilgiler okulundan Turgud, 
Serige Finikeden Şevket Finikeye 
Gördüs'ten Mazliim, Gördüs' e ••· 
yasal bilgiler okulundan Muhlis, 
Boldan& qyasal bilgiler okulun 
dan Ekrem, Hekimhan& ııyaal 
bilgiler okulundan Suphi, Kemali
yeye Tatcadan Mazhar, Yalvaça 
türe f akülteıinden diplomalı lbra
him, Tav9anlıya Emet'den Rasid, 
Simav'a, türe fakültesinden dip
lomalı Fahri, Bili'ya Seyhan 
türe itleri direktörü Nehil, Hara • 
na Sökeden Sadi, Meaudiyeye ıı 
yaıal bilRiler okulundan diploma
lı ilhan, Maçka'ya ııyaaal bilgi 
ler okulundan diplomalı Ziya, 
Aklekiye ııyasal biltlfiler okulun 
dan diplomalı Haydar, Va11oy~ 
Şarki Karaağaçtan Vedad, Çer 
mike Baıkaleden Adnan, Ordu • 
ya Durıunbeyliden izzet, Şavsata 
Baladan Fuad, Oımaniyeye Tire
den Gafur, Gölpazarına eıki ,eh
remaneti ispekterlerinden Ari~. 
Urlaya ııyasal bilgiler okulundan 
diplomalı Kemal, Karaburun& Tor
balıdan Muzaffer, Torbalıya Ur -
ladan Nazmı, Şarkt Karaafaca. 
ııyasal bilgiler okulundan diplo 
malı Nihad, Pertege ııyaal bilg · 
ler okulundan diplomalı Saib. 
Keıan'a ııyaal bilgiler okulun 
dan aiplomalı Hamdi, Batkaley~ 
ııyaıal bilgiler okulundan dip' 
malı Retad, Şiran'a ııyaaal bilgi 
ler okulundan diplomalı Sabri, T 
reye ııyaaal bilgiler okulundan 
diplomalı Şefik, Hayreboluya ıı 
yasal bilgiler okulundan diplo .. 
lı Süleyman, Köyceğize ııy. 
bilRiler okulundan diplomalı Ha 
lil Hilmi, Boyabada -sı,....I bilai· 
ler okulundan diplomalı Halil. 
A.lacraya ııyual hilgiler ok· • 

dan diplomalı Cahid, Çubup 11 • 

yasal bilgiler olmhınclan .diploma-
Afmlecl, T...... Damttay.!.111 

Kemal, Emede İzmir güvenlik di
rektörü Osman, Kuruçaya KODJa 
güvenlik direktörü Halid, Sökeye 
Pervarıdan Niyazi, Saaon'a Ça -
buktan Sırrı, Mazgirde Sarayköy
den Fahri, Şatağa Köyceğizden 
Nadir, Çat'a eıki Cizre i!~_bayı 
Hayri, Sarayköye ııyasal bilı;for 
okulundan Hadi, Mutkiye Yaba. 
abadtan Bedii, Kulp'a Hayrebolu
d- _1 Hüseyin, Penarıya lnebolu
dan Kenan, Düzceye Koçhiaarclan 
lsmail, Geredeve Düzceden Şakir 
Mudumuya Gerededen lbrahiın, 
Koçbisara eski Maçka ilçebayı 
Vasfı, Duraunbeye Akaekiden 
Kamil, Çiçekdağına Yakaçtan 
ldri•, Tatçaya türe fakülte~· • 
diplomalı Hüseyin, Kihtaya M• 
durnudan Kadri, Kağızman& Ve
zirköprüden Celil, Mutafakemal 
pqaya Ceyha.dan Ha,..1, Pmar 
batına eski Kefllll ilcehayı Reaacl. 
Kiğı'ya HilYandan Receb, Hit... 
na Kigı' dan Samih, Zileye Arta • 
vadan Kerim. Artuvaya Zileden 
Mustafa, V ezirköprüye türe fa -
k:!teıinden diplomalı lban, ine -
boluya Kırkağaçtan Fuad, Kırk.i· 
faca eılri Simav ilçebayı Ali Fu 
ad, Milua Emirdağdan Ahmed, 
Gere üte Muıtaf akemalpapdan 
Fahri, Emirdağına Akçadaida 
Ahmed, Akçadağına Gaziantep 
güvenlik direktörü Necati. 

Hiikümenler: 

Konya batkanlığına Kütahya 
batkam Sadık, Antalya batka•h
ğına yargutay raportörü Necati, 
Zonguldak bqkanlığına yargutay 
raportörü Ekmel, yargutay rapor 
törlüiüne bat genelsavaman yar 
dımcdanndan Abdülkadir, ve A
dana genelsavamanı Münür, Kü 
tahya başkanlığına Ankara ceza 
bükümeni Aıım, yargutaJ rapor -
törlüğüne lıtanbul türe hükümen 
terinden Zeki, lıtanbul üçüncü tü
re bqkanhğma yargutay rapor· 
tör-terinden Ali, yargutay rapor -
törlüiüne Ermrum hqkanı Sa~ 

(Samı 1 inci ayrlada) 
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l)il ve tarlh arCJ§tırmalan 

Arah ellerinde Sumer izleri 
Başı bundan önceki sayılarımrzdadrr. H.R. TANKUT 

Yemende "Cemi ınlikescıer,, kura
lı ile Asya dil1erınden samiğ bir dil 
yapılmağa başlandığı &ırada Saba ile 
Main biriıbirini boğuyordu. Uzun sü
ıren bu güvensizlik tecim kervanlarının 
arkasını aldı. Asyalı kollar ne karadan 
~e denizden geliyorlaıdı. Yüıkseık ka
tında bir yoksulluktur başladı. Tıpkı 

Vrda, ::iippada ve Babilde olduğu gibi 
Saba ve Main'de de söz ayağa düşmüş. 
tü. Şımaran bir Karal "A .. ·am,, ıile gü
cüne güvenmeye ve inanmaya başlayan 
ilkeş Çadırlılar soysallık ve kültür ö

zeklerine egemenlik etmeğe ıbaşlamı~

iardı. Yemendeıki Sumer ışığının usul 
usul eridiğini gördüğümüz o sırada 
(D.Y.O. 800) arsı nomal bir sanat izeri 
olan Marib barajı da yıkılmıştı. 

Bu scbebler Yemenin yüksek kat 
halkını göynü ''ıstırap,, içine atmıştı. 

Yurdlarını bırakmak ve başka yurdlara 
göçmek zorunu duydular. Yalnız teci. 
merlikle geçinen bu uyanık halk çöle 
düşemezdi. Dil ve kültiir ayrılığı dola· 
yısiyle Necit ve Babile de göçemezdi. 
Onlar için en uygun çevre Hovra,n idi. 
Çünkü orada Etiler, Huriler ve A.nzan
lar vardı. Onlar da ancak kendileri ka

-dar tat.laşmış ve özgenliktcn ancak ken
di derecelerinde uzaklaşmışlardı. Hav
rana göcmcnin bir başlıca sebebi de 
hint ve mısır transitini yeniden canlan· 
dırmak umlliu ve kolaylığı idi. Sugur 
dedikleri yliksek yerlerde .Anadolu ve 
Yukarı Mezopotamya ve Suriyede Eti
ler ve Eti grupuna ilgili olan uluslar 
vardı. Nect üzerinden geçen Babil - Ye
men yolunu Şam, Ha,Tran ve Alrabe'den 
geçirecekler ve Yemen Transit özeğini 
Havrana taşıyacaklardı. Bu göçümün .iç 
sebebinin ancak bu olduğuna Dr. E. 
H 1~l r de inanmaktadır. Ona göre: 
(}~ İnt \'e mısır transitinin kesilmesi ile 

Saba devletinin yık.ılmaı;ı bir oldu. Taş 
yazmaları bfae bu yıkılmanın dış sebe
bi o1nrak (Marib büketi) nin "Marib 
seddi., çokmesini gösterirlerse de doğ

ru değildir. (Das trank opfer) 
Havran zaten Sumer ve Akabe tecim 

yolunun üzerinde ötedenberi sumerli
leı ,n ve Sumer soysallığmın yerleştiği 
bir '.opra;ktı. Yemenliler orada kendile
rini yabancı görmediler. Yeni<len bir Sa
ba ve Main yaşayışı başlamıştı. Dilleri 
tÖ:Ül"rİ hep eski adi. Eski soysallıkla 
ıının eserlerini burada da yükseltmeğe 
başladılar lalam devrine kadar o yer
ler şenlikli ve şen idi. 

(Orada, Şarlar ovası olan Havranda 
'imdi bile 300 den artık şar,kurgamlı 

köy örenleri yıkıntısı gorürsünüz :onlar 
evleri, tapınaıklan, kend dıvarları, kale

lerile ve döşenmiş caddelerile 1300 yıl. 
danberi ıssız olar~ yatmaktadırlar. Dr. 
E. Huber, das trank opfer) 

Yemenlilerin ardı sıra Havrana ka
dar gelen güney samileri "Cemi mü
.kesserli, kuralları ile orada da işlem.eğe 
ba ladılar bu kere Eti ve Huri kelime 
ve tı-rimlerinden de asığlanıyorla:Jı 

Pek az sonra ulusal bir arab dili yapa. 
cak olan bu kural kuzey samicesi üze
nnde zorlu ve et.kili oldu. Nabt ve ara
mig dı.Jerle de komşu olduğu iç.in erki 
ve egemenliği genelleşerek bütün ya. 
rım adayı kapsamağa başladı. 

O sıralar gerek Yemende gerek Hav
randa binren başlamış bir uluslaşma 

devrimi vardı. Başı boş oymakları başt 
bir tözüğe bağlı olmayan dağınık köme
leri, hiç bir ıbuyruğa uyruk olmak iste. 
meyen göçmenleri yerlştirmek, Durlu 
kılmak isteniyordu. 

"Güneyde Saba ve Marib dcvletleri
nm zer.gin varlığı arab kabilelerini bir 
devlet düzenine uydurur ve alıştırırken 
kuzeyde bazt lurallarm ayni rolü ayna· 
dığını biliyoruz. Bir kmm kil tabakabr 

yazısından, bir kısnn Tevrattan gene 

bir kısım da güney Arab ili taş kakma. 
!arından bu ıkıraJlı!kların üçünü tanıya. 
ibiliyoıuz. Bun!ar: 

l ·Medyan, 2. Musur. 3 • Melubha' 
dırlar. Bu üç il de tıpkı güneydekiler 
gibi Akdeniz, Fars denizi v-e hint kcr· 
van yolu üzerindeki egem.enliklerile 
varlık iyesi 1omuşlardı. Başlıca özek. 
leri •kuzeyde Palmira ,.e ~tı kuzey.inde 
Pctra idi. 

Doğum yılında.n be§ asır öndeyiz. 

Gene ortada ulusal bir arab varlığı ve 
belli başlı bir öme.kce veya tecim ala
nında adı söylenmiş büyükçe bir garda 
konuşulur bir arap diline rast gelemi· 
yoruz. Cemi mükessıerli Sami diyetin 
sulasi kurallı kuzey samicesini de kcn.. 
di içine alarak zorlu ve kapsal bir dil 
olttıuş bütün yarım adada Suriye, Filis
tin, Havran ve Mezopotamya'da hüküm 
sürmektedir. 

Bir aralık Ara.b Hlerinin kuzeyini ve 
batı kuzeyini baştan başa Nabtlıların 

elinde görüyoruz. Bunlar samicenin her 
iki diyeleğini de henüz ıbenimsememiş
lerdir. Kalde dilini kullanıyor ve onu 
esirgiyorlardı. 

Nabtlılarm bu genişlemesi bir gil· 
ney samicesi ile Nabt dilinin kaynaş.. 
masma sebeb oldu ve bugünkü Arab di
li tarihe ve acuna işte o yerlerde o çağ
da doğdu. 
~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~ 

SOVYETI .. ER BlRLICl'NDE: 

Planörle yeni bir rekor 
Moskova, 24 (A.A.) - Moskova 

planör okulu öğretmeni Kartaçef pla
nörlerle yeni bir SovtYet rekoru kırmış
tır. 

Kartaçef, 400 metre yüksekliğe ka

dar bir motörlü uçak tarafından çekil· 

miş ve otada planör uçağı bırakarak fır

tına bulutları arasında kaybolmuştur. 

Kartaçef, kendi sanışma göre Mos

kovaya 200 kilometre uzaklıkta Kalinin 

bölgesinde yere inmiştir. Asıl ıraklık 

sonra ölçülecektir. 

Evelki rekor 100 kilometre idi. 

ALMANY A'DA: 

B. Göbbels'in bir diyevi 
Koblenz, 24 (A.A.) - Nasyonal • sos· 

yalist parti başkaiıları kongresinde, B. 
Göbbels,eski rejimi yıkmayı hitlercilere 
yasak edemedikleri halde, hala nasyo -
nal - sosyalizme karşı koymaya çalışan 
küçük klikleri imaylıyarak: 

" Egemenliğimizi tam olarak elde et• 
memize, dünyada hiç bir kuvvet engel 
olamaz.,. demiştir. 

ROMANY A'DA: 

Romanya'dan Rusya'ya 
gidecekler 

Bükreş, 24 (A.A.) - İç Bakanı bun· 

dan böyle İç bakanhğı tarafından verile· 

cek pasaportların Sovyet Rusya için de 

geçer olmasını karar altına almıştır. 

lSP ANY A'DA: 

Astüri azıması suçluları 
Oviedo, 24 (A.A) - Harb divanı 

astıiri azı hareketine kanşmaıktan suç. 

lu Turon halkından 4 kişiyi ölüm, 36 

kişiyi sonsuz, 7 kişiyi de 12 şer yıl ha
pis cezalarına çarptırmış, l 6 kişiyi de 
ıberitlemi ·tir. 

İspanyada bir yangın 
Seville, 24 (A.A.)-Kamporey kont· 

larınm sarayı hır yangın neticesinde 
ynamıştır. Değer biçilemez kıymett-:J 
eşya .ile birçok anat eseıi yok olmuş
tur. 

Rubens'in Zurbaran'ın tablolarından 
bazıları kurtarılmıştır. 

MACARISTAN'DA: 

Macaristanın baymdrrlığı 
• • 
ıçın 

Budape te, 24 (A.A.) - Havas ajan· 
sı bil<liriyor: 180 kişinin çalışması için 
düzenlenen ilk macar çalışma kampı, 

Çekoslovakya sırunnda bulunan Sar"c: 
patak'ta kmava geçmiştir. 

Türe ve din öğretmenlerinden 80 
genç üç ay içinde yaptlması tasarlanan 
yolların yapı işlerinde çalışmak iste • 
di!r1erini bildirmişlef'dir. 

U L \J S 

FRANSA'DA 

Fransız - Amerikan 
harb dostluğu 

Laon, 24 (A.A.) - Eski fransız baş
bakanlarından B. Andre Tardiyö, harp· 
tanberi her yıl olduğu gibi bu yrl da 
Blerankur'daki fransız - amerikan anıt
lar müzesi dostlarının genel kuruluna 
başkanlık etmiştir. 

Amerikan Ficld Service tarafından 

müzenin yeni salonunun ilk taşınrn ko
nulması dolayısiyle bir tören yapılmıştır. 

B. Tardiyö'nün ulusa 
tavsiyesi 

Bleranıkur, 24 (A.A) - Blerankur 
halkı önü~de dün burada verdiği bir 
söylevde Bay Tardiyö şunları söyle · 

miştir: 

" - Tck~r teker her birini·dn, Fran 
sada ve Amerikada, aynı ayarda insan. 
lar olduğunuzu söylemekle bel·ki sizi 
kıracağım. Siz, yalnız para ve ra • 
kam ile uğraşryorsunuz. 

Danalarrnızı, domuzlarmrzı, buğ -

dayınızı ltaça satacağınızı düşi.inmeık • 
ten başka kaygunuz yoktur. 

Hayatın yalnız alış veriş is;in ya · 
şandrğrnı sandıkça, ve ulusun tinel bir 
liğini kurmayı düşündükçe, paramzr 
kaybedeceksiniz ve bu sonuç, hak ka • 
zandığrnız sonuç, olacaktır. Ülkenin 
güvenliğin ancak diri bir kuvvete bağ
lıdır. Buna abşılmadıkça, özel asığ · 
lar tehlikede kalacaktır. Barışta ve 
harbta özverilik fikrini kabul etmek 

~rektir. ,. 

Paris at yanşıan 
Paris, 24•(A.A.) - Viel - Picard ahı

nnm malı olan Fleuret adındaki ııt. 
1500 metrelik Auteuil bliyük yanşmda 
birinci gelmiştir. Yarışta Cumur Baş • 
kam ile diplomatik kur hazır bulunmuş
lardır. 

Otomobi! yarışını 
kazananlar 

Monthlery, 24 (A.A.) - Fransa oto
mobil kulübünün büyük ödenini, Mer • 
cedes Benz markalı bir otomobil ile Ca· 
raciola kazanmıştır. 

Caraciola, 500 kilometrelik uzayı, tın· 
atte biribiri üzerine 124, 571 kilometre 
olarak almış, gene aynı markalı otomo • 
biller içerisinde Fon Brauçiç ikinci, Fa· 
gioli dördüncü, Maserati markalı bir 
otomobille de Zehender üçüncü gelmiş· 
lerdir. 

İngiliz sıyasası bir hava 
lokarnosı.İ peşinde 

Paris, 24 (A.A.) - Baıy Eden'in Pa
rise gelişinin sonuçlarım inceleyen 
Tan gazetesine göre, İngiliz sıyasası 

ileride, lokarno andlaşmasına ilgili bir 
hava uzlaşması. yapılması için çalışa· 

caktrr. 
Bu gazete diyor ki: 
"Fransa, böyle bir pakt icıin yapıla

cak konuşmalara girmeyi reddedemez. 
Fransa, bu paktın 3 şubat kararında ta
sarlanan genel uzlaşmanın dışında ya
pılmasını kabul edemez. 

Öteyandan, batıda bir saldırım o1ur
sa, lokarno andlaşmasiyle gözetilen ani 
yard:tmın beklenmeden sağlanması ge
rektiğinden bu yardımın teknik 'artla
rı hakkında karşılıklr inancaya vara
bilmek için çalışılmalıdır. 

Bir hava lokarnosu elde etmek iste
nilirse kara kuvvetleri meselesinin hak· 
1ı bir şekilde kotarılmasına, orta ve do
ğu Avrupasına ilgili andlaş.m.aların ya
pılmasına imkan nisbetinde çalışmak, 

İngilizlerin asığları gereğidir. Kara 
kuvvetleri meselesi kotanlmadıkça bu 
işte hiç bir kesin ilerleme elde edile
mez. İngiliz etkisi, bu bakımdan Ber
linde faydalı sonuçlara varabilecek bir 
rol oynayabilir. 
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; Hahes imparatoru 1 
= ' ~ 
~ 49Kimscden bir şey dileme - 1 
~ dik; barıştan ayrılmıyacağız.. .. ~ 

" Adisababa, 24 (A.A.) - İ 
Havas Ajansı bildiriyor: İm- ~ 
parator Haile Selasiye, Maten ~ 
aylarına şunları söylemiştir: ~ 

" H b 1§ - ar a tutuşursak kom- ~ 
~u İslam ülkelerinden maddiğ ! 
yardım göreceğimiz bir sanı ~ 
dır. Kimseden bir şey dilemis ~ 
değiliz. Ecki osmanh Generali 1 
Mehmet Vehib buradadır. Fa- § 
kat söylendiği gibi habeş or - 1 
dusunda komutanlık etmiye - i§ 
cektir. Savoası bizim tarafı· 1 
~ızdan ödenmek üzere: nötür 1 
hır kurulun buraya gelıp de, ğ 
ltalya'nın sandığı gibi, saldı • 1 
rıma hazrrlanmadı/trmızı ye - s 
rinde gerçinlemesini istivoruz. 1 
Habeşistan barıc:cıl nivet1erini ~ 
bir kere daha is etmek iç.in 1 
önergeyi yapıyorum.,. ~ 
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İtalyan - Habeş anlaş
mazlığı komisyonu 

Lahi, 24 (A.A) - !talyan elçiliği. 
nin resmiğ bildiriğine göre İtalya -
habeş anlaşmazlığı için kurulmuş olan 
barış komisyonu yarm Şevessing'de 

toplanacaktn. İtalyan delegeleri yan. 
Jarında iki uzman bulunduğu halde bu 
akşam buraya geleceklerdir. 

i talyanın özveriliğinirı 
ölçüsü 

Londra, 24 (A.A.) - Kahıradan 

Taymis gazetesine yazrlıyor: İtalya'nm, 
doğu Afrikada kuvvetli bir ordu bulun
durmak için katlandığı sıkmtrlar hak -
kında bir fikir edinebilmek lizere, Ma • 
savva'dan 350 mil uzakta elan Porta Su
dan'a gemiler gönderip ıu aldınşıru bil· 
mek yeter. 

Sudan orunları, Habeşistanm bu iil· 
keden pek çok buğday ve yük hayvan· 
lan satın almakta olduğunu da bildir • 
mektedirler. 

Sııdan'ın Habeşistan'a şimdi yapmak· 
ta olduğu çıkatın ölçUsU geçen yıla gö
re elli kat artmıştır. 

Doğu Af rikaya giden 
gereçler 

Napoli, 24 (A.A.) - Kango vapu
ru, 29 subay, 50 küçük subay ve 

1800 asker ve önemli harp gereçleriyle 
Massaoua'a hareket etmiştir. 

Dün akşam Confideuza vapuru da 
ağır harp gereçleri ve beygirlerle do· 
ğu A frikaya gitmiştir. 

Doğu Af rikasına yığılan 
i tal yan kuvvetleri 

Napoli, 24 (A.A.) - Praga vapu
ru 9 subay, 24 küçük subay ve 486 
asker ile harp gereçlerini yüklü oldu
ğu halde Massaoua'a hareket etmiştir. 

DA(;fNIK DUYUKLAR: 

Bir balon kazası 
Brüksel, 24 (A.A.) - Bir alman 

gözleme (tarassud) balonu Oskand a
çıklarında denize düşmüştür. İçinde 
bulunan dört kişi kurtarılmıştır. 

Fransanın Prag konsolo
sunun geçirdiği kaza 
Peşte, 24 (A.A.) - Pilişvoreşvar' -

dan bildiriliyor: Fransa'nrn Prag k:.. 
solosunun arabası kapaklanarak bir ağa
cın Ustüne düşmüştür. Arkasından ge· 
len başak bir araba da, gelip buna çarp
tnl§tır. Konsolos B. Gugu ile kızı Sim:. 
tin Gugu ağır yaralanmışlar, Bayan ,.. 1· I 
gu ile kız kardeşi de ölmüşlerdir. f 

LEHlSTAN'DA: 

Mareşal Pilsudski adına 
yaptırılacak gemi 
Varşova, 24 {A.A.) - Deniz sav"' 

gası için halkın vermiş olduğu iki mU.. 
yon 800 bin zloti ile Mareşal Pilso-. 
dski adına bir deniz altı gemisi yapıl .. 
ması kararlaştırı]mr~tır. 

Pilsudski için tören 
Varşova, 24 (A.A.) - Başbakan ve 

öteki bakanlar ordu genel ispekteri ilo 
birlikte Mareşal Pilsudski'nin mezanna 
dikilecek anıt için yapılacak törende bu .. 
lunmak üzere Krakovi'ye gitmişlerdir. 

li<** 
Faris, 24 (A.A.) - Fransız - Leli 

parlamento grupu, Mareşal Pilsudsl:"' • 
nin anıtını tcvkir etmek üzere toplannuı 
ve Varşova'daki fransız - leh grupu ıa 
bir bitik göndererek duygularım bit • ; 
dirmistir. 

Polonya - Almanya 
tecim anlaşması 

Varşova, 24 (A.A) - Polonya ile 
Almanya arasında tecim konuşmaları • 
na yakında başlanacaktrr. 

Polonyalılar hem toprak ürünleri • 
nin çıkatını artırmak hem de lehli çt• 
katçdarın alacaklarını çabucak tam o. 
larak elde etmek İlitiyorlar. 

Almanya ise her iki tarafın birbiri"' 
ne göndereceği malların değerlerini 

dnekleştimıek istemektedir . 
Almanyanın 934 yılında Polonyaya 

karşı 25 milyon markhk açık vermi§ 
olduğu ileri sürülüyor. 

AYUSTURY A 'DA ı 

Avusturya' da kırallıktan 

yana gösteriler 
İnsbrük, 24 (A.A.) - Eski impa , 

ratoriçe Zita ile o~lu Arşidük Otto'nurr, 
tıpkı Tirol yurddaşlan gibi Hal'de ya• 
şamalarma şarbaylrkça izin verildiği du• 
yutunca, halk, sokaklarda "ya~aınn,, dl• 
ye bağırmış ve eski impaartorluk marşı• 
ru söylemiştir. 

Şarbayhğın bu çağrısım bildirmek 
Uzere, Hal halkından bir salkur Otto ile 
Zita•nm Belçika'da oturmakta oldukları 
Stenokrerzel'e gitmek üzere yola çık • 
mıştır. 

Habsburg dinastisine 
soysal haklar 

Paris, 24 (A.A.) - Havas ajanım»t 
dan: Avusturya' da Tirol ilinde bulunan 
Hal kasabası şar kurulu eski imparatoı 
aylesinin bütün üyesine soysal haklu 

vermeği oy birliği ile kararlaştırmıı • 

hr. Haıbisburg dinestisi üyesi şimdi 

Stenockezel'de bulunmaıktadır. Kurul• 

bu hakkın kendilerine verildiğini bil. 

diren resmiğ be1geyi vermek üzere biı: 

salpıt gönderilmesini de ayrıca karar 

altma almıştır. 

tNGIL TERE' DE: 

İngil terenin önergesı üçı 
devlete bildirilecek 

Londra, 24 (A.A) - Burada dilşit • 
nüldüğüne göre, İngiltere ile Almany• 
arasında yapılan prensip anlaşmasın • 
daın sonra şimdi görüşülmekte olan nol 
talar hakkındaki alman görüşleri pell 
yakında Fransa, İtalya, Birleşik Ame
rika ve Japonyaya bildirilecektir. 

Bu devletler ingiliz önergesine CC• 
vahlarını Londraya bildireceklerdir. 

Glasko' da kasırga 
Glaskov, 24 (A.A.) - Bu sa~ 

şiddetli bir: kasırga olmuştur. Birçoli 
evlere yıldırım düşmüştür. Şehrin bir• 
çok kısımlarında taşmalar olmustur. 



'.Görüşl .... r 

öliiı11 cezası 
Kamutay, geçenlerde, iki ölı.i.m ce-

• ~asını hapse cevirdi, ve bana kalırsa. 

,pek iyi etti. 
Mesele şudur: bundan uir buçuk yıl 

önce Salihlinin bir köyünde ölü ola
raık bulunan iki kadından dolayı dört 
kişi sanı altına alınıyor, Genelsavaman
'ıık kamu adına dava açıyor, tüzel ger
sinler yapılıyor, sanıklar sorguya çeki
liyor, tamklar dinleniyor, duruşmalar 
oluyor, en sonunda mahkeme bu dört 
tJatuktan ikisinin ölütte asıl suçlu, öte
ki ikisinin de yardımcı olduklarını ı;ap
taıyarak suçlulara ölüm. yardımcılara 

da hapis cezası veriyor ve bu hüküm 
;Yargutaydan geçerek Kamutayın ona

mına sunuluyor. 
İşi inceden inceye irdeleyen Kamu

tay tüze komisyonu ölüm cezasmm de
ğiştirilmesini gerektirecek bir sebep 
göremediğinden o da raporunu ona gö
re haztrhyor: yalnız şu var ki Komis
yon üyelerinden biri bu karara ayrışık
txr; rapor gen kurulda okununca bu 
saylav ölüm kararını niçin yerinde bul
madığını bütiin gerekçelerile izahhyor, 

buna komisyon adına raportör cevap 
veriyor, ve Kamutay bir kaç .saylav 
daha dinledikten sonra suç ile suçlular 
arasındaki ilişik dt-recclerini sapta
yan febeplerde gereği kadar açıklık bu
la.-nadtgmdan - ölüm gibi kesin ve geri 
dönülmez bir hükmü şüphe gibi çürük 
ve alrlatıcı bir temel üstüne oturtmuş 

olmamak için - anasal kanunun verdiği 
h:'\kla ölümü hapse çeviriyor. 

Ben ötı-<lenberi ölüm cezasına kar· 
şmım. Yıırdun güvenliğini sarsmak. 
y-rdda:slar :ırac;m<laki birlik ve düzen· 
lik bağlannı ktrmak fikriyle işlenen 
sıyasal c;uçlar bir tarafa bırakılınca Ö· 

t.eki suc1ar icin ölümü ölümle temi7.le· 

Vapurculuk sosyetesinin 
toplantısı 

mek benim aklımın eroıediği bir sey · 

dir . 
Ceze uzmanları n~ derlerse de:.ııı · 

ler ,insan kolay aldanır ve çabuk alda

tılabilir bir yaratık oldukça onun vic
danından çıkacak hükümlere az ç•)k 

ya!'llışlık karışabilir. Böyle bir yanlts
hk uğruna . hern de ged dönijjemiye
cek :ıekild~ - her hangi bir suçsıızun 

kurN>n gitmesi ihtimali binde bir de 
oba tunun önünde durup düşünmek in· 

sanlık adına ~ir zorağdu. 
Rejimin tüzel örgütlerine inanını 

bütündür; hükümenlerimizin haktanır
lıklarına tam bir güvenim vardır; böy· 
le olmakla beraber ce?:a işlerinde tanıt 
ka::lar kanağatın da önemli bir rol oy· 
neı.dığını, çok kere tanıtlar sakat kay
naklardan çtkabileceği gibi kimi vakit 
kanağatların da kaypa~ temeller üstUn

de yükselebileceğini nice nice örneklu 
bizf' göstermiştir. Vicdanlarda en ufak 
bir karanlık, en belirsiz . ir ~üphe izı 

ka;dıkça ölünı cezası verme":ten sakı

nan ve her duruksamayı sanıktan yana 
bir hafifletme gerekçesi olmak üzere 

kullanan bir hüklimcn - kendisi gibi dü· 
şünmeyen arkadaşlarının kanağatlarına 

snygısızllk göstermemiş olmakla be
raber • bence cezadan beklenen amaca 
daha yumuşak bir yoldan yüriimüş sa· 

yılır. 

Yedi yıl zındanda yattıktan sonııı 

suçs•tzluğu anlaşılıp tekrar özgürlüğıt· 
ne kavusan adamın öyküsü gözümüzih 

önünde canlı bir örnektir. Tüzel hır 
yanlışlık ıbu adamda yedi yıl sonı:a dli

zeıtilebildi, ayni yanlışlık bu adamı da
rağacına götürmüş olsaydı o vakit ka
nunun eli kana bulanmış olmaz mı ıcli? 

l Müştak MA Y AKON 

Adapazan'nda f aydalr 
yağmurlar 

İstanbul, 24 (A.A) - Türk 
vapurculuk sosyetesi genel kuru
lu, bugün Ekonomi Bakanlığı baş 
ispekteri Bay Hüsnü de bulundu
ğu halde toplanmrştır. 

Gazetelerde sosyeteye karşı 
yazılar yazdıran ve Bakanlığa da 
bu yolda baş vuran yönetim ku -
rulu üyelerinden iki kişinin bu 
hareketleri doğru bulunmamış ve 
yö!!.,tim kurulundan <;ıkarılmıştır. I 
Ku ul bu meseleyi konuştuktan 
s"ıır~ toplantıya son verilmistir. 

Adapazar, 24 (A.A) - Dün 
köylere bugün de şehre faydalı 
yağmurlar yağdı. Bu yıl iyi olan 
ekin çiftçinin yüzünü güldürecek· 
tir. Yağmur en çok mısır ve pan
carlar için yararlı olmuştur. 

Bilecik'te yağmur 
Bilecik, 24 (A.A) - İki aydır 

süren kuraklıktan sonra dün ilimi 
ze bereketli yağmurlar yağma -
ğa başlamıştır. 

Finlaııdiyadaki ulusdaşlarınıız 

Finlandiyada oturan türklerin ata
larımla kurmu.ş oldukları islam cemaau 
•tı vardır. Bu birlik 26 mayısta kurulu
.şunun onuncu yılını kutlamış ve üyele
rine bir şölen vermiştir. Yapılan töre
ne ilkönce türk erkinlik marşının ça
lınmasiyle başlanmış, ondaIJ sonra söy
levler verilmiş. ulusal müzik havaları 
çalınmıştır. Şimdi de '~Finlandiya türk
leri birliği., adıyle yeni bir birlik ku
rulmuştur. Ve bu birUk ilk iş olarak 
Yusuf Akçura'nın amsı için bir gece 

tertib etmiştir. Birliğin adresi "Fin
landiya türkleri birliği • Albertiııkt 
27 a, A, 8, Helsinki'dir. Eser, gazete ve 
dergi sahihlerinin oradaki ulusdaşları

mızrn fayda/anmaları için bu adrese ya

yımlarından göndermeleri çok faydalı 

ıre türk/ük hesabına kazançlı bir iş ola
caktır. 

Resimlerimiz 26 mayısta yapılan top· 

lantrda türk kolonisinı' toplu bir halde 

göstermektedir. 

ULUS 

-1 
Giresun'da yardım 

genişliyor 

Giresun, 24 (A.A) - Halkevi 
tarafından ha~ırlanan büyük top -
lantı bugün cumuriyet alanında 

yapılmıştır. Alanı dolduran yüz 
terce halk kiiltiir direktörü Rifat, 
ilgen kurulu üyesinden Doğan, 

ilk okul öğretmeni Şahin tara -
fından söylevler verılmiş bu söy
levlerde hava tehlikesinin önemi 
yurddaşların bu tehlike karşısın · 
daki ödevleri anlatılmış ve İsmet 
İnönünün söylevlerinden parça -
lar okunmuştur. 

Toplantı halkm, yaşasın cu -

muriyet, varol Atatürk sesleri a

rasmd~ son olmustur. 

Adapazarı'nda hava ku
rumuna yardım 

Adapazar, 24 (A.A) - Hava 
tehlikesini bilen üye yazılanlar 

çoğalmaktadır. Bu iş için bir ko -
misyon kurulacaktır. Halk bu ö
nemli işe büyük bir ilgi göster -
mektedir. Şarbaylık cumuriyet a
lanını kapayan ve şehre çirkinlik 
veren vakfın ve şarbayhğın bara
kalarını yıktırarak alanın önünü 
açmağa başlamıştır. 

Salihli' de hava tehlikesini 
bilen üyeler 

Salihli'den bildiriliyor: 

İlçemizde hava tehlikesini bilen 

üye yazımı ilerliyor. Bugünkü üye sa
yısı 101 dir. Yükenleri 3097 liradır. 11-
çıebayın başkanlığında J. komutanı da 

beraber olduğu halde yönetim kurulu 

köylerde çalışmasma devam etmekl'e~ 

dir. Gelirin 7000 lirayı bulacağı umu
luyor. 

Ha va tehlikesini bilen 
üyeler 

Muharrem Ödemiş yorgancı yardımı 

20, yılhk yükeni 20. M. Ali ve Aptul· 
lah Ödemiş manifaturacı yardımı 20, 

yıllık yükeni 20, M. Emin ve Hayri Ö· 
demiş manifaturacı yardımı 20, yıllık 

· yükeni 20, Mehmet Çavuş Ödemiş bak
kal yardımı 20, yıllık yükeni 20, Salih 
Yümnü Ödemiş tecimer yardımı 20, yıl

lık yükeni 20, Mehmet Cemil Ödemiş 
t-ecimer ve tuhafiyeci yardımı 20, yıllık 

yükeni 20, Hasan Tahsin Ödemis teci
mer yardımı 20, yıllık yükeni 20, Mus· 

tafa Turgut Ödemis tecimer yardımr 

200, yıllık yükeni 20, Osman Ödemiş 

kundura tecimeri yardımı 20, yıllık 

yükeni 20. 

Arif Etem Korle İstanbul Şişli pa· 
las No. 11 esham borsası acentası 20. 

Hayim Meyokas İstanbul Abdülhak Ha 
mid Cad. 61-4 esham borsası acenta • 
sı 20, M. Asseo İstanbul Taksim El -
madağ Arifpasa No. 11 esham borsas1 
acentası 20, Aram Kurdacı İstanbul 
Beyoğlu Ayaspaşa Gümüş Ap. No. 2 
esham borsası acentası 20, Robet İSCllk 
Çerasi İstanbul Beyoğlu Tepebaşı 

Sagredo Çonka Han. No. 7 daire 6 es
ham borsası acentası 20, Marko Hayim 
İstanlbul Maçkapalas Kapı No. 7 esham 
borsası acentası 20, M. Refi.k Taneri 
İstanbul Bakırköy İncirli Cad. No. 62 

esham borsası ace.ntasx 20. 
Hüseyin Saraçoğlu İstanbul Cer . 

rahpaşa Külhan So. No. 21 Asliye 3. 

Cez·a mahkemesi üyesi 20, Bodos De. 
velyadis İstanbul Yağ iskelesi No. 14 -
16 yumurta ihracat taciri 20, Hayri 
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İzmir' de bir caddeye Ge

neral Voroşilof'un 
adı konacak 

Sehrin en güzel bir yerinde 
~arbayhkça yeni açtırılacak olan 
bir bulvara İzmirin onursal hem -
~erisi General Voroşilofun adının 
verileceğini yazmıştık. Şarbay -
lıgm bu önergesi şarbaylık süre] 
kurulunda ~örüşülmüş, önem ve 
sevinçle karşılanarak hemen ka -
rara bağlanmıştır. Bulvar açtırıl
maya başlanmış bulunmaktadır. 
Birinci Kordonda şehrin en güzel 
yerinde başhyacak ve otuz metre 
genislikte olacak olan bu bulvar: 
ikinci kordon, (Celal Bayar), 
(Doktor Mustafa), (Şükrü Kaya) 
ve (Vasıf Çınar) bulvar caddele
rini keserek yangın yerinde 360 
bin metre murabbalık bir alanda 
açılacak olan (Kültür parkına) 
varacaktır. 

İzmirlilerin hemşerisi Gene -
ral Voroşilof adına bir bulvarın 
adlandırılacağı İzmirliler arasın -
da büyük sevinçle karşılanmıştır. 

Bu karar; General Voroşilofa 
bildirilecektir. (Anadolu) 

Gazianteb'te Atatürk 
bulvarı 

Atatürk bulvarının asfaltlan -
masına sah günü C. Halk Partisi 
kurağı önünde başlanmı§tır. Bul · 
varın iki tarafındaki yaya kaldı -
rımları da beton olarak yapılmak
tadır. Beton yapısı geçen hafta 
maarif bahçesinin önünden baş · 
lamış ve Halk Partisine doğru 
yüz metrelik bir kısmı bitirilmiş
tir. 

Bulvar maarif bahçesine kadar 
asfaltlandıktan sonra maarif cad
desi de asfaltlanacaktır. 

(Gazi An teb) 

Cellad gölü kuru tulu yor 
Torbalı'da Ccllad gölünün kurutul

ması devam etmektedir. Kuşadası ilçe· 
sinde deniz kenarından açılmağa başla
nan 90 kilometrelik ana kanaldan şim
diy kadar üç kilometreye yakın bir kı
sun bitmistir. Bu kanal elli metre ge
nişliğinde: 16 metre derinliğindedir. 
Kanalın derinliklerinden sular fışkır· 
maktadır. Kanalın açımında dört ekska
vatör makinesi çalıştırılmaktadır. İki 
makinist kutlanmak suretile bu makine
lerin gündelik çalışması yirmi saattir. 

Oranlandığına göre gölün kurutma
işi belitilen zaman içinde bitirilecek
tir. Onun için. bir yıllık sürenin uza
tılması için Bymdırlık Bakanlığına baş 
vurulması ihtimali vardır. Üstenci da
ha üç ekskavatör ı~marlamıştır. Bunlar 
da geldikten sonra yedi makina gece
li gündüzlü kazıya devam edecektir. 

İstanbul Hatapkapı Cad. No. 66 tüccaı 

20, Recepoğlu Halil ve Abdullah kar • 

deşler İstanbul Yağ iskelesi Kantaro. 

cögı No. 3 yı,murta komisyoncusu 20. 

İbrahim Alaaddin Nakilcoğlu İstanbul 
Yağiskelesi No. 7 yumurtacı 20, Yuda 

Rafael İstanbul Yağiskelesi No. 1 yu· 
murta taciri (bir defalık) 50, İbrahim 
GUJali İstanbul Maıksudiye Han No. 6 

tüccar (bir defalık) 100, Türk Çimento 
ve su şirketi Galata Agopyan han (bir 
defalık) 1000, İzak ve Jak Şalom bi • 
raderler İstanbul 4 üncü Vakırban 2 in 

ci kat No. 33 - 35 50. Kadıköy su şir -
keti İstanbul 250. 

Zonguldak haberleri 
Zonguldak. 24 (A.A) - 22 ha

ziranda başhya~n Kızılay haf tası, 
halkın haftaya karşı gösterdiği 
yüksek ilgi ile devam etmekte -
dir. Bugün cumuriyet alanında 
büyük bir toplantı yapılmış, baş
ta ilbay olmak üzere hükümet iş
yarları, Parti örgütü, okullar ve 
ulusal finansal kurumlar, işçiler 
toplantıya katılmışlardır. Kızıla
ya üye yazılması ve yardım ya -
pılması hakkında söylevler veril
miştir. 

Zonguldak, 24 (A.A) -Tem
muzda yapılacak denizciler bay • 
ramı için bir komisyon kurularak 
şimdiden kutlama hazırlıklarına 
bas lanmıştır. 

Zonguldak, 24 (A.A) - Dün 
bütün ilde bulunan spor kulübleri 
oruntaklannm katılmasiyle spor 
kurultayı yıllık toplantısı yapıl -
mıştır. Gençlerimize çok içtem il· 
gi gösterilmiştir. İlbaylık, Parti 
ve bölge yönetim kurulunun ya • 
kından ilgileri ve geniş spor ha • 
reketlerini daha ülkülü bir çalış -
ma heyecanı içinde düzenlemek • 
tedir. Dün binlerce seyirci karşı· 
smda kulübler arasında yapılan 
maçlarda umutlan artıran bir caa 
lılık ve ilerleme görülmüştür. 

Erzurum'da deprem 
Erzurum, 24 (A.A) - Bu ge

ce saat 2,20 de hafif bir deprem 
olmustur. 

Kütahya'da ekin durumu 
Kütahya 24 (A.A) - Mcrkoı 

kazanın bazı bölgelerine faydah 
yağmurlar düşmüş çiftçinin yti -
zunu güldürmüştür. Geçen yıla 
göre arpaların sekizde bir, huğ .
daylarm dörtte bir olacağı tasın • 
lanmaktadır. 

Bugünkü saynnızda ge -
çen kılavuz kelimeleri 

Atamak = Tayin etmek 
Aran = İtidal 

Akımsar = Nildbin 
Başarı - Muvaffakiyet 
Bencillik = Hodbinlik 
Başvurmak = Müracaat etmek 
Belitmek = Tayin etemk 
Danıştay == ŞuraY,i Devlet 
Deneç = Tecrübe 
Eğitim = Terbiye 
Eğgin c::::ı Mütemayil 
Finans = Maliye 
Genelsavaman = Müddet umumi 
Güvenlik = EmnitYıet 

Güdemli ekonomi == Ecooomie eli. 
rigee 

HUkUmen = Hakim 
İlçebay = Kaymakam 
Kamoy = Efkarı umumiye 

Kapasite = Kabiliyet 
Kurul = Heyet 
Kuram = Bünye 
Onursal = Fahri 
Önerge = Teklif 
Önürdeş = Rakip 
Saknı = İhtiyat 
Sürel = Daimi 
Süre = Müddet 
Tarrm = Ziraat 
Türe= Hukuk 
Tüze Bakanlığı = Adliye Vekalet' 
Üstenci = Müteahhit 
üretmek = lstihsal etmeı. 

Yargutay = Mahkemei temyiz 
Yönetim kurulu = Meclisi idare 

Yardımcı =Muavin 
Zorağ = Zaruret 

ORMAN ÇiFLiGi ANKARA BiRASI f(eçiöı·en Gaziııosu, çevresine }1araşan güzelliği aldı. Orınan 

Çifliği Fabrikasının Ankaı·a birasını Keçiörende lezzetleiçebilirsiniz. 
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.., s tl tü 'k]erde 
Türklerin çok eski zamanlardan beri 

hayvan beslediğine dair pek çok tari
hi ' belgeler vardır. Bu belgeleri bir a. 
raya getirmek suretilc t:ski çağlarda 
türklerin han~i hayvanları beslediğini 
ve bunlardan nasıl faydalandıklarını or
taya koymak imkanı vardır. 

Elimizde bulwıan en eski belgelere 
göre lsadan önce 23-24 üncü asırlarda 
Çinin kuzeyinde oturan çinlilerin Hi
ung.Nu dedikleri Hun tüıkleri ·deve, 
katır, at ve eşek kullanırlardı. Çin kay
nakları bu hayvanların Hun tür.klerin
ce adlarını dahi yazmaktadır. Fakat 
çinlilerin marflerilıe yabancı adları yaz 
maya elverişli olmadığından bu adla. 

rın bugünkü veya eski türkçedeki •ek
lini bulmak pek güçtür. Biliyoruz, ki 
tarihleri Isadan önce 23-24 üncü asra 
atadar çıkan Hunlar pek çok hayvan sü
rüleri beslerlerdi. Bunların sürülerinin 
ne kadar çok olduğu hnkkında bir fikir 
verebilmek için gene Çin kaynaklarının 
verdikleri şu bilgileri anlatalım: İsa. 
dan önce 124 yılında bir Çin orduı>u 
Hunlara hücum etmiş ve Hunlardan 
mılyonlarca v,. yüz 1.ıinlerce hayvan ta
lan etmi<>ti. Bu :ıavaşta Hunların ihti· 
yarları ,;e kadınlan hayvanlarla blf~ık· 
te göçerlerkdl Çin ordusuna rast gel. 

mişler; birçok hayvan çinlilerin eline 
düşmilştU. 71 yılında da beş Çin ordusu 

Hunların üzerine yürüdüğü vakit gene 
böyle bir göçe rast gelmiş, ve Hunlar
dan aldıkları at, koyun, ineklerin sa
yısı 90.000 i bulmuştu. Gc:ne ayni sene 
iı:inde Çin kuvvetl~rıle birlııkte hareket 
Clkn bir O-sun ordusu Hunlardan 700 

bin kadar at, inek, koyun, C§ek ve deve 
talan etmişti. 1sadan önce 66 ve 72 yıl 

larında Hun türklerinin Kuça şehrine 
ekmek için atlılar gönderdiğini Çin ta
rihleri kaydeder. 

Atın en eski devirlerdenbcri türık

ler arasında kullanıldığını hatta, kutlu 
tutulduğunu biliyoruz. Hayvan ilimen· 
teri atın çıktığı yui Orta Asyada gös.. 
termektedir. Hatta Isadan önce 54 yılın
da Hunlar bUyük bir kurultay kurduk

ları vakit Çine bağlı olmak istemiyen
lcr "bu huküıneti at üstünde,, kurduk
larını söylemişlerdi. Atın ölü ile bera
ber kabre gömüldüğünü, kurban edildi. 
ğini, kuyruğundan da tuğ denilen bir 
bayrak yapıldığını esıki kaynaklar yaz
maktadır. 

Hayvan adlarını teker teker araş. 
tırarak ve bunların asıllarını dil bakı
mından gözden geçirirsek bu hayvan 
adlarının tUrk dilinde orijinal olup ol
maması türklerin en es1d çağlarda han. 
gi hayvanları tanıdrklarınr meydana çı
l:arabilir. Türk dilinin tarihten önceki 
çağlarda monosilabik olduğunu biliyo
rnz. Şu halde at sö:ı:Uniln de tek heceli 
0111.:ısı bu sözün en eski devirlerdenberi 
tür'<ler arası"da ıbulunduğunu göster.e . 
bi'ir. 

Koyun sözUnlln bugUnkü bazı türk. 
Jeh1..f'lerirıdt dı;.hi koy ve Jruy olduğ..:n~t 
biliyoruz. Şu halde bu söz de tek hece· 
Jidir. Daha sonra en eski devirlerden
~ri ulusal türk !(>!enlerinde koyunun 
kcsi'diğine dair elimizde ~lgeler vaı. 
dır. :'iuJen denilen (ziyafetin) y:ılnız 
koyun kesilmekle olduğunu Dede Kor
k:.:d ı:itabnıd·ı okumaktay ı. 

Sı~·r snı.ünü de profesör N-:.r.eth 
sağmak fiilinden çıkarmaktadır. Tilrk
lerde bu adı taşıyan ulusal bir av tör~. 
ni olduüunu xı inci asırda yazılmış olan o 

Kasr~rlı Mahmudı.n kitabında gormek-
teyiz. Bu sığır denilen av bir sürgün a
vı ·dı Avdan sonra büyük bir şölen 
verilir· av etleri yenirdi. 

- Boğa, inek, dana, buzağı ve keçi 
sözlerinin temiz türkçe olduğunu batta 
bizim dilimizden başka dillere de geçti. 
ğini biliyoruz. Dolayısile türklerin bu 
hayvanları tarihin kaydetmediği zaman
lardan beri tanıdığım kabul edebiliriz. 

Devenin de Çin k:ıynaklarında türk
lerin arasında kullanıldığını önce an. 
latmrşttk. 

Bundan sonra tavult, koç, oğlaı!<, do
muz (eski türkç.esj dimav) sözleri de 
temiz türkçedir. Oğlak sözü oğuldan 
gelmektedir. Saçtan saçak, baştan b~şak 
sözleri çıktığı gibi oğuldan da oglak 
aözii çıkmıştır. 

En eski devirlerdenberi nv kuşları 

ile köpeğin de türkler arasında kullanıl-
dığım eski belgeler göstermek • 

ayvan yef şı· .. e 
tedir. Hatta xııı ınci asırdaKuman türk
lerinin çok kosan köpekleri son derece 
angın olduğu gibi bayraklarının iızerin
de de ayni hayvanın resminin bulun. 
duğunu biliyoruz. 

Türklerin indogerman uluslarile de
getleri devrine ait olan iki hayvan dah:ı 
vardır: Bunlardan biri ökiiz, diğeri de 
kedi sözüdür. Kedi adı yalnız indoger
man dillerinde degil bütün Fin.Ugor u
luslarının sözlerinde de müşterektfr. 

Arıcılık Orta Asyadan fazla doğu 
Avrupasında oturan türkler arasında i
lerlemişti. Hazar ve bunların civarında 
oturan bazı tiirk kütlelerinin arıcılıkla 
uğraşmaları bir zamanlar on derece 
angın olduğu gibi bu türk uluslan bu 
güzeydc dışarıya birçok mum çıkarır
lardı. 

Türklerin bulundukları ülkeler 
hayvan beslemeğe pek elveri§li oldu. 
ğundan her türk boyunun lbUyük sürU· 
Ieri olduğunu görmekteyiz. Olkesi hay
van sürüsü bcslemeğe elverişli olmayan 
türk uluslarının da avcılık ile uğraştığı. 
nı görmekteyiz. Avcılık ile uğraşan 
türklerin wrk tecimiyle uğraşmış bu
lunduklarını gönnekteyiz. 

Bilindiği gibi en eski çağlardariberi 

türkler arasında on iki hayvan takvimi 
vatdı. Bu takvimin en eski çağlardan 

beri türklerin kullandığına dair elimiz
de belgeler vardır. Bu takvimde de tav
şan, at, ökUz, koyun, tavuk, köpek, do
muz gibi hayvanların geçtiğini gördü
ğümüze göre türklerin en eski çağlar
tlanbcri bu hayvanları tanıdığını anla
maktayız. 

O halde buraya kadar v.erdiğimiz i. 

zahları şöyle toplıyabiliriz- En eski 

çağlardanberi türkler atı tanımakta idi. 

Totemizm devdnde de at totem olmuş

tu Bu hayvandan ynlnız üzerine bin. 

mek auretile değil, ayni zamanda tar
lada çalıştırmak suretile de istifade et
tiklerini önce zikrettiğimiz Çin belge. 
si göstermektedir. Daha sonra atın ara
baları çeken bir taşıt aracı olarak da 
kuUanıldığını görmekteyiz. En eski 
türk cf sanesi araıbanın bulunmasını U• 

2un uzadıya anlattığı gibi 1sadan ön. 
ce 119 yılında Hun hakanının araba
sı olduğunu ve bu arabayı altı at çekti· 
ğini Çin belgeleri kaydetmektedir. Da
ha sonra gene aym kaynaklarda İsa'ıfan 
önce 135 yılında Hunların arabası zik
redilmektedir. Uy(!Ur türk1erinln atala
rı olan bir ulusa Çintiter Kao-Çang adı
nı vermektedirler: ki bunun türkçede 
anlamı yüksek arabalılar demektir. 

Daha sonra inek, buzağı, koyun, bo. 

ğa, deve, dana g~bi hayvanları da en 
eski çağlardanber.i tanımakta idiler ve 
bunların yalnız derisinden, etinden ve 
sütünden faydalanmazlar; bundan pey
nir yaparlardı. (E kiden peynire çığrt 
derlerdi.), Torak dedikleri başka bir 
nevi peynir daha yaparlardı. Yününden 
istifade ederlerdi. Yapağı sözü en e ki 
devirlerdenberi malii.m ve kullanılan 

bir söz olduğu gibi macarcaya da türk. 
çeden geçmi tir, Kımızın tü11klere öz· 
gU bir içki olduğunu biliyoruz. 

Kümes hayvanlarından tavuk ve ö
peği tanımaktadırlar. Fakat köpeğin 
avda kullanıldığı hakkındaki belgeler 
en eski devfrlere kadar çıkmamaktadır. 
Evde kuşlann kutınnıldığrnı biliyor isek 
de köpeğin yeri anlaşılan çok sonrn • 
dır. Kaz, örde-k gibi hayvanlar evcHlet
tirilmemi! olup yalnız avlanan bir hay-

van idi. 
Hüseyin Namık Orkun 
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ingi · z - A ınaıı 
Yazan: Amiral Marg Ker 

Amiral Ker Britanyan111 çok ıanın. 
mış donanma eksperlerı'rıden biridir. 
Büyük harpte11 önce Viyana deniz ata
şesi, sonraları yunan donanmasının baş 
komutanı o/mu§ ve dünya harbinde de 
Britonyanm Adriyatik donanması genel 
kurmay başkanlığını yapmıştır. Britnn-

, ya donanmasında bııgOn tuttuğu yer de 
çok önemlidir. 

Bugüne kadar sızan haberlere göre 
Britanya hükümeti, Almanyanın, Bri
tanya donanmasının yüzde otuz beşi 
derecesinde olacak deniz silahlanması
na karşı hiç bir itirazda bulunmıyacaık
tır. Britanya hUkümeti, Vcrsay andlat· 
masının Almanyaya yü.klediiğ deniz si
lahlanma buclandırmasınm kaldırılma· 
ama karşı bir diyecekleri olup olmadı
ğını anlamak için öbür donanma dev
letleriyle daha şimdiden değete girmiş
tir. Vaşington ve Londra deniz konuş
malarına katılmış olan devletler, donan
ma program hakıkında anlaşmak için 
bu yıl içinde veya gelecek yılın başın
da bir konferans yapmak zorundadır
lar. Deniz silahının buclandırılması 

hakkında bir anlaşma yapmak, bir si
lahsızlanma anlaşmasının yapılmasın

dan daha umud vericidir. Çünkü, deniz 
silahlanması çok pahalı olduğu gibi, bu 

günkü günde hiç bir büyük devlet si
lahlanma yarışına çıkacak halde değil· 
dir. Hiç bir büyük devlet böyle bir ya
rışa çıkarak birkaç yıl içinde batmak is
temiyor. 

Modern donanma meselesinde iki 

nokta bana çok önemli gelmektedir; 

bunlardan biri büyük harb gemilerinin 

yapılmasından vcu geçmek, öbürü de 

denizaltı gemilerinin kaldırılması için 

arsıulusal bir anlaşma iın.uılamaktır. Du 

günkü denizcilik tckniginde büyUk 

harb gemilerinin faydaları az olmakla 

·almıyor, bu gi:bi gemileri yapan ve 

humarı kullanan ulusa üsnomal bir yUk 

oluyor. Bu cins gemiler günah sayıla

c"k derecede pahalıdır. Bizim bUyilk 

harb gemimiz ve ayni zamanda dünya

r.m en büyi'lk zırhlısı olan "Hud" ( 42 

bin ton), 12 milyon ingiliz lirasından a-

şağıya mal olmamıştır. Bunu da bir ta

rafa bırakalım, son harpte görüldüğü 

gibi, bUyük harb g~miler.i hafif kruva

zörler ,torpidolar kadar e~in de~ildir

)er. Bunlar ne ablokada ve ne de ansızın 
baskın yapmada kullanılabiliyor. Büyük 
barb gemileri, kendilerinden daha kU
çUk .,e hafif olan harb gemileri tarafın
dan alt edilmekte oldukları gibi, li
mandan her çıkışlarında daha kllçlik ve 
etkin olan birçok gemilerin de birlikte 
hareket etmelerine lilzum vardır. Barış 
içinde hiç bir faydası olmadığından, 

harbte yaptıkları i ler ise ( dilşman te· 
dm ve yolcu gemilerine saldırmak) es. 
lridenlberi bildiğimiz denizcilik yiğit

!iğinc sığmamakta, hatta harb bitdkten 
sonra bile düşman ülkenin kamoyu ü. 
zerinde, hakikiğ bir barışın yapılması· 
nı öntmli bir surette güçleştiren etkL 
Jer yaptığından denizaltı gemileri or
tadan kaldırılmalıdır. 

Esef olunur ki ,Almanya ile bugüne 
kadar yapılan görüşmelerde bu iki me. 
sele henüz daha ortaya atılmamıştır. 

Britanya donanmasının ylizde otuz beşi 
büyüklüğünde olacak bir alman donan. 
ması herhalde kuzey ve Baltık denizin
de Büyük Britanyaya üstiln olur. Bu 
böyle olmakla beraber, Almanyanın a
çık deniz yo11arı İngiltere yanından 

geçmektedir; halbuki İngilterenin batı 
kıyılarındaki yoıtarr. Manş deni:ı:indcn 

geçmedikçe, alman donanmasının etki 
alanı dı ında kalmakta olduğunu göz ö

nünde tutmak lazımdır. İngiltere, Man 
denizini kapamak suretile alınan vapur. 
larının Atlas denizine çıkmalarına en
gel olabileceği gibi Atlas denizinden 
alman Jimonlarınn gidecek olan yolları 
kapayabilir; ancak, Almanya İngiltere-

ye ayni zorluğu çıkramaz. . . 
Bundan başka, harb donanma 1 ıç.ın 

konulmuş olan yüzde otuz be! ölçUsünU 

er 
h:on ş na a ·ı 

Almanya biıtün Britanya donanmasının 
tonaj tutarından alınması ve bu tonaj 
tutarını kendi kategorilerine göre ol. 
mıyarak her kategoriden harl> gemileri· 
ni Britanya donanmasının yUzdc otuz 
beşi derecesinde yapması için Britanya 
ile alman bUkUmcti arasında saptana
cak centilmence bir anlaşma olacaktır. 
Böyle bir an1aşma şu bakımdan önemli 
olacaktır-

Büylik Britanya, sıyasa ve coğrafya. 
daki özel durumu bakımından donan
masının kategorilerine ek özel bir da
ğımıa yapmak zorundadır; nitekim sek
sen bin mil tutan deniz yollarını koru. 
mak için beUi b;aşh mıkdaıda kruva
zörleri, torpidoları, dcstro~rleri, uçak 
ana gemileri olması lazımdır. Coğraf
yadaki durumu Britany.:ı.ya göre önemn 
bir ıuret tc daha elverifli olan Alınan
ya, Britanya donanma tonaj tut.arının 

yüzde otuz beşini yopmağ• izin alatak 
olursa, hücum bakımından Bı itanya do
nanmasına çok daha UatUn olabilecek 
bir sürü denizaltı gemileri yabuıl da 
destroyerler yapabilir. Ancak kateıo
rilere göre Britanya donanmaılı kuvvet· 
lerinin üçte biri derecesinde donanma 
yapacak olursa, daha doğıı.ı ve haklı blr 

durum ortaya çıkını§ olacaktır. Alınan. 
ya, donanmasını yaparken, Britanyanın 
modası geçmiş zırhlılar yerine yapa
cağı gemilere göre de ayak uydurmak 
zorunda kalacaktır ki, zaman zaman ol
makla beraber, kcndisinın Ostilnlüğil · 

nün önüne geçilmiş olacaktır. 
Deniz silıihlarunası alanında lngil

tere iJe Almanya arasında yapılacak bir 

anlaşmanın uluslar sosyetesi çeıçeveai 
içindeki eşit haklara uygun olması be

kırnından deniz silahlanması elanınd• 
İngiltere ile Almanya :ırasında yapıla· 
caık olan bir anıaıınayı mutlu bir hlidi
se diye görürüm. Bana kalırsa, son har. 
bin sebeplerinden biri de AJm;ıny nın 

srkı~ık bir durum içine sokulmu§ olma· 
sıdır. 1908 de bir müddet alman impa· 
ratorunun y:ınında bulunmuştum. lm
paratorun, Lora Salisburi ile Alman
y.ının nüfus fazlası için Ilritanyanın 11-

eığlarına hiç dokunulmadan dünya yU

zündc yer vcrHmesi hakkında görUşri\
ğlinU biliyorum: Lord Salisburi m.ils· 
pet bir cevap vermemişti. Dundan cpıy· 
ce ders aldığımızı ve yeni bir harbin ö
nUne geçebilt>ce~imid santyorum. 

Deniz silahlanmasında ln~ilterenin 
ileri sürdUğU şey şudur: 10.000 tondan 
yukarı olan bUtün barb gemilerinin, d~ 
nizaltı gemiJerinin kaldıralm:ısı v~ top 
çaplarının 203 milimetre~ kadar buc. 
landırılmasıdır. 

Noye Fraye Pre8C'dıa 

ANKARA RADYOSU 
BugUnkil program: 
19.30 - Çocuk saati 
19.40 - Musiki: 
Bochcrinl Adagio 
Oodnrd Screna<H: 
Violonsel · Edip Sezen 
J'iano: Ulvi Cemal 
20.00 _ Malive Vekaleti 

20.10 - Musiki: 
De Beriot Fantaisic sur 
de S~ville., 

saati 

"Barbier 

Pıımo- Ulvi Cemal 
Keman: Necdet Remzi, 
Violonscl: Edip Se2en 
20.10 - Haberler. 

Ş. Kot 

20.30 - Dans mus~kl i 

lST ANBUL RADYOSU 

18.30 - Almanca ders 
19.00 - Dan musikisı (pi k) 

19.30 _ Balalayka orke ırası. Koro 

Z0.00 - Haberler. 
20.10 - Konferantı 

20.30 _ Stüdyo orkestrası rcfaka -

tiyle Münir Nureddin - Bayan Bed· 
riye Tüzün tlirk9e sözlU eserler 

21.00 - Radyo c.az ve tango orkell· 

traları. 

21.30 - Son haberle• - Borsalaı 

21 •40 _ Mandolinat orkestrası. Ga. 

vin kardeşler 
ıı.ıo _ Plak ne rivatı. 

2-3 HAZİRAN 1935 SALI 
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La Repüblik, Paris-16.6.35 

Bıziın yanı bsşıaıızdoki bir memlc· 
ket, büyük bir ekonomi tlenecine b:ı~Ja • 
mış bulunuyor. 

Bu dcneç, ltalyanın, Musolininia 
diktatörlüğü ve Rusyanrn, Sovyc.t.leria 
'f başına gelme ile gerçekleşen deneç
lerine hıç benzememektedir. Gerrek~ 

Bdçikanın yaptığı deneç, her ıürlu sı
yas.ıl hüriyetlerin çerçevesi içinde olup 
bıtmclıtedır. 

Bu dcneç, Franklin Ruzvelt'in, e siz 
bir ~ndüstri kuramına s:ıhib ve krızın 
bir deniı d:ılgası gibi lcapladıgı dünya
nın eo büyük memleketinde yapınağa 

Jralkl§llğı denece de hı' benzememekte
dir. 

Jl~rfit!vcJen 6nce. k1Jm~u ekonomilere 
yakından bailı olan Belçika ekonomik 
J.:r1ramı, Amerilıamnltinden büsbüt.iın 

ayrıdır. 

Sonr•. Btlçıka biildimctinin b:ı~ka. 
nı olan adam, au;c gele ~yasa ad:ımı ol. 
mu4tıır. 

O uJuuJ banhnın ikinci direktürü 
i1t!n, li/kl'sini güdemli cko11omi yoluna 
sokm1tk üzerı i~ başına ~:ığırılmıitır. 

Buntl11, goımdtc olduğumuz utangaç• 
Jıklara ve bcnciJJiklttre benzemeyen lıem 
aulllanca. lıem de lerah verici bır ~ey 
yok mudur? 

B. Van Zrland Amcrıka cumur bai· 
karunro y11ptr~ım y::ıpmak ıstemıyor. O

nu ılinlıyeliml Bcııraa do ]uv6nele §ÖY

ie demı~tı: 
" - Şuphesiz, işçi sınıfının s:ııın 

alma kapasitcsım :ırurmak lazımdır; f;ı. 

it.at bunu yapmanın en iyi yolu iisizlıği 
orıadan kaldırmak. y:wi par:ı alan işçi
lerin sayısını artırmakur. Üretilen .zen
g;nlikler artt1~1 zam:m, işçi/elin a/Jığr 

parayı artırmarıın z:ım:ını da gelecek
rır.,, 

TJ:ış1ang1çta bu mesele sosyal dcğU, 
ekonomiktir, çünkü llallli do Manm da 
an/atlığı gihi, Jıit; bir şeyin bulunmadı
ğı bir yerde kral bile lıaklarını kaybc
dr.r • ., 

Onun i~in ilk iş: ekonomik durumu 
iyı1r§rirmek. 

Befçıka §imdi bunu b:ı§arm:Jğa uğ. 
ra~ıvor. 

lş.,izlik • 9,.Jçika b:ışbak:ınrnın de
dili gibi • yüzde 20 nisbeıinde azal • 
ıwrhr. 

Ekonomik saldırrmltırın dü.'jmanı o
lan hükiimet ,dışarıya m:ıl gönderenle
rin, lran'/un düıü~ünden asığ/ao:ıra'lı 

dampmg yapma/atinı i.stemcmişıir. Bu
aa aöre J?eıel/i olan. c/ıı:my:ı m:ıl glJn. 

dcrcrıJ,.ıin yab:ıncı 6nürJc~1eriai boğ· 

mal1111 değil. r..araıla r:ılı§acak ycrdo 
iArla çalışm:ılarıdır. 

Danlcaların kontrolu slrnı ve aranı 
v•pılnıtştır: fakat b:mkacı1ık. buluan
dan kuıtuldukra, bu kontrol daha ıkı~

mağa eğgindi. 

B Von Zc/nnd diyor kı: ''Bu .sıy:ısıı 
Uc birkaç gazeteciyi kendisine düşman 
yapmak mümkündür, lok.at bunlar ka-
moy clt>ğıldir... ğ 

• . B. Varı Zcland, B. Hanri dö Mcuı 
ile birlikte dencci oruıya koyup 
gerçekleştirdiğı ıçın bunun hakkında a
kımsnr bir lıükum vermege eğgindir. 

Vıkrlerini buhrandan kurtarmak J. 
vn bu katolıkle bu sosyalıstın birlc§ıne
si biztm dikkatimize ve sempatimize 
lfiyikt11. 

Hamı: - şu halde ız p:ırtmrn dcge
tıni dtı iirmek isrıycnlcrdcn misiniz? 
dıycnleı ol:ıcak. Ben buna, Fran nın 

Belçika olmadığı cev:ı.bım vcritım Van 
Zel 11d dcnccinın elde ctıigi ba arılar 
pcırsnrn dcgcrınin dü§ürülmcsindcn ilc
ğıl. bil pl§n kullanılınasmdsn ileri gcl
mi§tiı. 

Bırınrısı, eskı kabınenın guttüğu "'ı· 

ya 8 yüzünden doğan ve bunu yapmak 
ıstemiyeccği içın daha J:Uckli bır hflfo 

gır~n bir zorağ id; 
Tersine olarak ''pl§nızm,. • dogrudan 

doğruya yeni kabinenin buldrıgu bir 

§eydrr. 
Buna gore, fransız dcneci ne z,•, ıan 

ba lıyacak? 



. 
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Aband göl.i • 
ın eşsı· 

Güzel BoıadaTJ bi:- giJrünü~ 

Bolu - Özel aytanmızdan: 
Aband, Boluda bir dağın ve o dağın 

tepesindeki bir gölün adıdır. 
Türkiyenin dağlar ve göller mem

leketi olduğuna herkes bilir, onun için 
benim de dağdan ve gölden bahsedişim 
belki okuyanlara omuz ıı.ilktir.ecektir. 

Halbuki öyle değil .• 
Aband Bolunun güney-i>atı tarafın

da ve deniz yüzünden 1300 metre yük· 
SC'kliktedir. Boludan oraya kadar ne 
bastığınız yerlerde toprak, ne de iki 

yanmızda kurumuş bir dal göremezsi
niz.. Yerler çimen, yarlar birer ağaç de

nizidir. 
Birbiri ardısıra gittikçe yükselerek 

uzanan bir sürü tepeleri aşacak, güneş 
Jgığını yere düşürmiyecek kadar sık ve 

yüksek ağaçlrklar arasından geçeceksi· 
niz. Her vadiyi aşarken, dibindeki sa
kıl taslarını sayabilecek kadar berrak 

sulara rasthyacaksmız .. Her çamın di· 
'hinde tadı "kevseri., andıran pmarlar

<l n su içeceksiniz. Sonra Aband .. 
Yüreğinizde derin bir 'Sevinçle, bi

linmez bir üzüntü çarpışacak .. Bu üzün
tu ne olsa gerek?.. Durunuz da ben 

yeyim. Ben Abandı gördüğiimde 

e d"'r.ıündüm-

leimızd ... , lsviçrenin Leman gölünü 
bir r .. lfr1 t tansıgı diye özleyenler, 
kocya rr lerini afsanalar, masallar ili 
ı e rı t., :ınlata bitiremiyenler az mı

r! ı:' 
Gı p .>renlerın bir daha gıtm ... k i

t ı, göremiyenler'n hasretle 
1ı·ı u Avrupa göllerini Aband ile 

yorum. 

Burada eğrelti otlarının üzerine o

turup yüzyıllıık bir çama yaslanını.z, 

karşınızda serin bir rüzgarın kırıştır· 

dığı, çıplak bir 1crzm bağrında sırala
nan inciler gibi ay ı§ığının oynaştığı 

göle bakınız.. Ne lskoçyarun masala 
benzer vadileri, ne faviçrenin çok a
nılmış göllerinde bu zengin panorama· 
yı göremiyeceğinize e vakit inanırsr-

nız .. 
Şimdi Abandın yolu yapılıyor. 

Bolu ilbayı Salih Cemal Cülen :bu 

günlerde boyuna bu yolun bitirilmesi 

ile uğraşıyor. 
Bu yol bitince ne olacak?.. önce 

Bolu ve dvarrndaki halk daha sonra .. 

Ankara ve lstanbulun tabiğat güzelli
ğine hayran gezginleri ve çok yakın bir 
zamanda da Avrupanın gezginleri akın 

akın buraya dökülecekler. 
Bu, ne bir hayal, ne de yersiz G:tir is.

tek değil .. Yakın bir gelecekte bunları 

göreceğiz. Z. DanıJUl<ln 

Çorumda hava kurumu 

ULUS 

Ankara yüzme yarışları 
Ankara su sporları kurulundan: 
l - Mmtaka yüzme ve atlama teş. 

viık yarışları 30 haziran pazar günün -
den itibaren her pazar saat IS de Ka. 

radeniz havuzunda Ankara spor kurum 
larma ıbağlı kadın ve erkek üyeler a -
rasında yapılacaktır 

2 - Erkekler için ilk teşvik yarış· 
ları programı : 

A) 100 metre serbest 
B) 100 metre sırtüstü 

C) 200 metre serbest 
D) 200 metre kurbağalama 
E) 400 metre serbest 

F) 1500 metre serbest 
S - Kadınlar için ilk te. vik yarışı 

programı: 

A) 100 metre serbest 
B) 100 metre aırtüsti.ı 

C) 200 metre serbest 
D) 200 metre kurbağalama 

Atletizm yarışmaları 
Ötey gün Atatürk Enstitüsü alanın

da yapılmış olan yarr~malara 50 kadar 

:ıtlet girmiştir. Bu yarışmalar sonucun 
da birinci ve i;kincilerine Halkevi ta -
ıafından ödenlcr verilmiftir. 

Adapazarı'nda spor 
Adapazar, 24 (A.A) - İdman 

yurdu - Veniay takımları ara · 
smda yapılan futbol maçım 3 - ı 
İdmanyurdu kazanmıştır. 

Bafra'da spor 
Bafra, 24 (A.A) - Samsun A· 

lay takımı ile Bafraspor arasında 
yapılan maçı Alay 2--6 ile ka -
zanmıştır. 

için yardnnlaı 

Döı"t yanı yüz yılların yetiştirdigi 
c mlarla don:ınan bu gölde, şaşılacak 

del'Ccede tuhaf gölge ve ışık cümbüşle
ri var. Bu bir göl değil, bir büyücü po
tasında calkanan cıva kadar oynak bir 
suzuk .. Derinliği 22 metre.. Fakat di
bindeld çakılları teker teker sayabilir

siniz .. 

Çorum C. fi. P.artitti başkanı Çorum saylavı Ali Rıza Ôzenc'in llÖylevı 

dinliyealer 

Sız hiç imbikten suzülen bir esans 

ka 'ar berrak, ayın bir kristal yüz üze· 

rindeki yansıları kadar leıkesiz göl suyu 

gördumiz mü?? Dibinde, mercan balık

lann çakıllarda dolaşan gölge~i gö
runecek kadar temiz göl olur mu 1 ? •• 

Buna inanınız .. Aband böyledir. A· 

ğ ç, gu_.'leş ve ayışığından yahut da ışık 
ve gölgeden yapılmış bir tabia\ tansı-

ğı ... 

h baylığnnız halk partisi iba§kanı 
Çorwn aaylavı B. Ali Rıza Özenç.in 
başkanlığı ile dün halkevi salonlarında 
hava tehlikesini bilen üye yazılmak U
zere toplantı yapılarak bir komite ku
rulmuştur. 

Bugün parti başkanı pazar alanında 

hava tehlikesi hakkında çok ilgili ve 
heyecan uyandıran bir söylev vermiş -
tir. 

T cfrika: 106 

Turkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 
Yazan: Akse/ MUNT 

Bu 1K>ylev (6000) yurddaş tarafm

dan dinlenmiştir. Söylevden sonra hal· 

1revi salonlarında parti başkanının baş

kanlığı altında toplanarak hava tehli· 

kesini bilen üye yudmıya baştanm!J· 

tır. İlk üye Scydim oğlu Kardeıter adı· 

na B. Ahmet (500) lira vermiştir. Oye 

yazılmaya devam olunmaktadır. 

• 
iç 1 üıe bakanlıklarında 

atanmalar. 

• 
genı 

(k~ı 1. cı sayıf9.Ia) 

Erzurum ha kanlıgına yargutay rapol 
torlerinden İbrahim, yargutay raportôr
lıigune Emziz başkanı Sami, Eliizız ba~
kanlıgına yargutay raportorlermdcn 
Mehmet Ata, yargutay raportörlüğıinc 
1 tanbu1 asliye ba kanlarından Neci 
yargutay raportorlügünc Konya genci 
savamanı Ahmed, Adana genelsava""' 
hğrna eski Kırşehiı ceza bükUınenı 

Yümnu, baş genclsavaman y&.rdımcıh

gına yargutay raportorlerınden Mch
med, yargutay raportörluglinc Trabzon 
genelsavamanr Ahmed Remzı 

Trabzon genelsavmanhgın.a yargu· 
tay raportörlerinden Me~d Nuri, 
yargutay raportörlüğline Maraş türe 
hıikümeni :Ali Rıza; Maraı türe bükü
menliğine yugutay raportörlerinden 
İsmail Mazhar; yargutaıy rap;:ırtörlüğil· 
ne Antalya başkanı Servet; yargutay 
raportörlüğüne Üsküdar sorgu üyele
rinden Osman Nuri; Konya gcnelsava
maıılığına yargutay Taportörleıinden 

Hayri; yargu~ nportörlüğün.den Bar
tın bafkanı Saffet; Kozan genelsava
manhğma yargutay genelsavaman )'at'· 

dımcılarrndan Emın Ferdi: Van baş
kanlığına baş gcnelsavaman yardtmcıla· 
t'lndan Omer; Ar.abkiı hükümenüğinc 

eskı Adan• '".ulh .. bükiimeni Ali Feh· 
mi; Bitlis hUkUmenliğine ~libolu "as
lı~.. başkanı Ahmed Rifat; Bartın 

başkanlığına Çorum genetsavamaru Tah
aın; Çorum gcndsavamanlığrna Kozan 
genelsavam.tnr Zcyntlabidin; Kahta hü
kümenliğine eski l:anir genelsavamanı 
Tahsin; Kahte bUkümcnliğine eski lz
mir "'istinaf,, gcnelsavamanı Muı.-ıafa 

Reşit: Pertek hilkümenligin.c C6ki la
tanhu1 "6ulh., bükü.meni Şevket; bat 
genelaavaman yardımcılığına eski Kara
si ağır ceza Uyesi Kazım; Mc::sudiıye hü
kümenliğinc eıski Eskişehir hükümcn 
yarduncrsı Abmcd Rilat; Tarsus geneJ
savamanlığına başgenelsavaman yardım-

cılarından Rilat; Akçadağ hükUmenli
ğine eski Edirne üyesi Aluned Refik; 
Sivrihisar hüküınenliğine Çc::mik ••sulh,, 

hükümeni Mehmed Faik; Refahiye hü-
r kümenliğine eski Muğla üyesi Meh

med; Tercan bilkümenligine eski Ko-

caeli genelsavamanı Mehmed; Adıya
man hükümenliğine Sungurlu genel· 
savamanı Recai; ÇapakSjur hükürnenli· 
ğine eski Eğirdir hükilmeni Hamdi; Si
irt üyeliğine eski Nevşehir cinayet ge· 
nelsavamanı Nazım; Kemah hükünıen· 
liğine eski Keşan hükümeni Hü&eyin; 
Pasinler hilki.imenliğine eski Çorlu hU
ki.imeni Şerafeddin; Midyat bükü.men· 
liğine eski Alaiye stajyer üye Ah· 
med; Dersim hükümenliğine eski Bal· 
ya baparu Hüseyin; Kelkit hükümen
lifine eski Manisa başkanı MU8tafa, 
Alucra hükümenliğine eski Muş staj
yer üye Receb; Kars üyeliğine Sivrihi
sar hükümeni Ali ; Ermenak türe hükU· 

DM:nliğine eski Milas türe hüküm.eni 
Süleyman; Yıldızeli hükümenliğine es

ki Xır.lıaağaç genelsavamanı Esad; baş 
genelsavman yardmıcıhğına bakanlık 

teftiş kurulu mcmeyyizi Orhan; G8· 
nen üyeliğin~ Sultaniye hüküm.eni Ri
fat; baş genebavaman yardrmcılıklarına 
eski Kemah genelsavamam Esad; Düz-

çe stajyer uye llekır; cskı Ordu staj· 
yeı üyesi Mefharet; Bolvadin gen l· 
savamanlığına eski ÇemişgcLek genel· 
savamanr Zieyyin; Beyşdıir genel ava· 
manhğma eski Arcatık gcneJ-;avam nı 
Osman; Balıkesir gc."1els-;vam3n y:ırdtm 
cılığma ~ki Çölcmrik sorgu hukume
ru Cevdet, Akdağmadeni gencls:tvaman· 
hgına Cızre gcnel~avamanı Yahya at n
mı§lardır. 

Giivenlik dircl•lifrlm·i: 
Manlın gi.ivenlı.k direk~orh.,.unc ls

tanl.ıuJ merkez mcmurların<ian Necati; 
Kayseri dırektörlliğüne giivcnlik 1 !eri 
genel direktörlüğü ışyrtrlarınd:m Ta • 
bir, Anteb dircıktörlüğiıne güvenlik 
ışleri genel direktörlüğü ışyarlarındaıı 

Sc:bati. Van dir~ktörlüğüne Diyadin 
ilçebayı Erib. güvenlik işleri şube al· 
tı direktörlüğüne Trakya genel ispek· 
terliği yurdlandtrmA danışmanı Sad • 

reddin, Diyarbckir dırektörlüğüne İs. 

tanbul merkc:r: memurlarından Mazhar, 
Antalya dil'CktörJilğUn~ güvenlik işle· 

ri genel direktörlüğü ~eflerinden Ke

mal Kaya. Çoruh din:lctörlüğüne An • 
ralya direktörü Tevfik, Edirne direk • 
törJüğünc İstanbul g<jvcnlik direktör • 
lilltü şube iki direılctörU Demir, Kon • 
ya direktörlUğilne Edirne direktört1 
Kerim, Seyhan direktörlüfUne lstan • 
bul polis okulu direktörü Bahri, lstan 

bul polis okulu direktörlüğüne Sey • 
han direktörü Mehmed Ali, Malatya 

direktörlilğüne güvenli~ itleri şuıbe al· 
tı şeflerinden lhsan Sabri. Bursa di • 
rektörlüğüne Kayaeri direktörü Sala. 
haddin, latanbul ikinci •ubc direktör. 
lUğilne genel cUrektörlük şenerınden 

Cemal, lstanbul Qçilncli 1ubc direıktor

lilğUne Çer~ı Hçebayı Kamran. polis 
iapckterliğine genel gUvenliık şube alu 
ikinci direktörU lz.zeddin at.aıımı§lar ., 

dır. 

Mektubçular: 
Manisa mcktuhçusu Talat Deniz 4 

Jiye, Dcnidi mcılmı~u:ıu Şcvk.i l\lcıni· 

saya, Seyhan mektubçusu Raif Gazi 

Antebc, Gazi Anteb mektubçusu HiL. 
mi Seyhana, açık oları Mcısın mcktub. 
çuluğuna, Van meıktubçuluğundan ba· 

kanlık emrine alman Sadettin. 

Yönetim kurulu Ü)clcri: 
lzmir ill.>ayhtı yönetim kurulu n • 

yderindcn Neşet, açı.ık olan Ankara il
bayhğı yönetim kurulu üyeliğine gon· 

deriJerek yerine eski Van ilbayı lbra. 
him Mesud. 

Nüfıu: 
Açık ol:ın nütua ifleri genel direk. 

törlüğü dördüncü §Uibc diıc:ktörhiğüııe 
İzmir dire işleri diıektorU Ali Fuad. 

Evka/ direkıör~ri: 
Görülen füzum üzerine Mani1a ev. 

kaf direktörü Mustafa ile Tukat ev • 
b..f direktörU Rahmi ayl.ıı1tlariyle de • 

ğiştirilmişlerdir. 

Türe i~leri direktörlükleri: 
Açık olan Edime türe işJ~ri diTdk. 

törlüğüne, danıştay yardımcılar mdan 

Seyfeddin, Bursa tUıe ışl~rı dire;ktör· 
lüğüne Sandıklı ilçebayı Aı ıfin atan
maları Cumur Başkanlığınca onanmış. 

tır. 

-
Şaşarak ona baktım. Sandığımdan d:ıha 

az kötü bir hali var gibi geldi bana. Ben o
nunkinden kötü yüzler tan11 t.lım. Taş kesil
miş gözlerinde hiç bir utku'nun pırıltısı 

yoktu, ihtiyar ve yorgun görünüyordu. 

YOKSullann küçük kız kardeşleri, iyilikse
verliğin en faydalısı ve en namkörü olan iş
lerinin başında, gece gündüz, uğraşıp duru· 
yorlar. Onlan görüp tanımak için: Romaya 
kadar gelmenize liizum yoktur. Yoksulluk
la ihtiyarlık dünyanın her tarafındadır, 
yoksulların küçük kız kardeşlerile onların 
boş keskülleri ve boş sadaka kutuları gibL. 
Ne olur, eski püskülerinizi onlara verini 
Eski rubalarımzın küçük veya büyük olma
lannm ne ziyanı vardır! Her boyda ruba on
ların işini görür. Silindir şapkalann moda
sı geçiyomıuş; olur ya, ama siz gene eSki 
silindir şapkalanmzı da onlara armagan e
din . Onların koğuşlarıwn bir köşesinde, 
perdelerin ardına çekilip sabahtan akşama 
kadar, geçmiş genlik günlerinin son anısı o
lan şapkasını fırçalayan bir Mösyö Alfons 
gene bulunur. Mösyö Alfonsu, azad günü, şık 

arabaıuza bindirip Korso'da gezmeğe gön
deriniz; sizin ıiçin, köpeğinizi yanınıza alıp 
kırlarda yaya gezmek, kara ciğerinize iyi 
gelir. Önümüzdeki perşembe günü onu ye
meğe çağırınız. Aç bir insanın tath tatlı ye
mek yiyişini seyretmek kadar iştah açan 
bir şey yoktur. Acıklı hayatını unutması İ· 
çin ona bir bardak şarab sunun, fakat geç
mişi hatırlamağa başladığmı görür görmez. 
sürahiyi ortadan kaldırın. 

Paralarınızı biriktirip durmak neye ya
rar? Ne olursa olsun o paralar bir gün eli
nizden gidecektir. Ölümde de kasanızm i
ikinci bir anahtarı vardır. Eski bir şair 
"Tanrılar her şeyi değerine satarlar.,, de
mişti. Buna, en iyi şeyleri en ucuza satar· 
lar, sözünü de ilave edebilirdi. Bize faydalı 
oldukları besbelli olan şeyler az para ile alı· 
nabilir, pahası yüksek olanlar bize tazım ol· 
ıruyanlardır. Güzellikleri söz kaldırmayan 
şeyler satılığa çıkanlmamış, bize ölmez 
tanrılarca annağan edilmiştir. Güneşin ÇI· 

kıp batışı, gök yüzünde uçuşan bulutlar, or
manlar, tarlalar, güzel deniz, bütün bunlar, 
on para harcamadan, gözlerimize zevk ve· 

rirler. Kuşlar bizim için bedava öterler, ge
zerken yol kenarında.ki yaban çiçeklerini 
toplamak hakkımızdır. Gece yıldızlarla pa
rıldayan gök altına giriş parası yoktur. 
Yoksul zenginden rahat uyur. Sade bir ye
mekte, her gün yenilen büyük lokantaların 
yemeğinden çok tat vardır. Bir köy evinde 
yüreğiniz şehirde yaşadığınız saraydakin
den çok sakindir. Birkaç dost, birkaç kitap 
ve bir köpek, siz kendi kendinize sahip ol
dukça, işte si~c laznn otan şeyler! İlk şehri 
tasarlayan şeytan olmuştur ve bunun için • 
dir ki tanrı Babil kulesini yıkmak istemiştir. 

Siz şeytanı hiç gördünüz mü? Ben gör
düm. N otrdam kilisesinin bir kulesinin par
mahhğına kollarını dayamış, ayakta duru· 
yordu. Kanatlan yanlarma düşmüş, başı a· 
wçlamun içinde idi. Y anaklan çöküktü, di
li iğrenç dudaklanmn arasından sarkıyor
du. Ayaklarmm altında uzanan Parisi, dü
§ünceli ve ciddiğ seyrediyordu. Çocuklu
ğwndan beri yüreğimi korku ile doldunnuş 
olan büyük düşman. iyilikle kötülük arasın
daki bitmez savapn kocaman şampiyonu bu 
mu idi? 

Bahtsız, ihtiyar iblis! Belki "yice ölçü .. 
lüp biçilecek olursa, yer yüzündeki işlcrın 
iyi gitmemesi hep senin yüzunden değıldır. 
Dünyamıza can veren sen misin, insanlar 
arasına acımayı ve ölümü salan sen mısin? 

Sırtında iki kanatla doğanların bulun· 
duklan yerde durmalanna imkan ar mı
dır? Karanlıklar içindeki yurdunu bırakıp, 
büyük bir şehirde, yiyip ıçmektcn ve her
gün biraz daha para toplam:iktan başka bir 
düşüncesi olmayan vardakı>sta bir burjuva 
gibi, neden aramızda yaşamamalısın? Ya
hut kapitalini çoğaltıp yeni bir işte biraz 
daha kazanmak istiyorsan niçin Montekar· 
loda bir kumar cehennemi açmıyor, bir ba
takhane kurmuyor, yoksullara mürabahacı
hk etmiyor, yahud demir kafeslerin ardın
da açlıktan ölen savgasız hayvanları bir a· 
raya toplayıp bir sirk isletmiyorsun? 

(Sonu var) 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
1 LAN 

İstanbul komutanlığı birlikleri için 240.000 kilo una 
.,.erilen fiat komisyonumuzça pahalı görüldüğünden tek
rar kapah zarfla eksiltmeğe konulmuştur. Beher kilosu
nun tahmin fiatı on kurustur. İhalesi 1 temmuz 935 pa
azrtesi günü saat 15 te Fı-ndıkhda komutanlık satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyondan 
alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 1800 liralık teminat 
makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü maddelerinde
ki vesikalarla birlikte teklif mektublannı ihale saatinden 
en az bir saat evetine kadar komisyona vermeleri. {1400) 

1 - 2439 
İLAN 

Bayramiç garnizonunun senelik ihtiyacı olan 629,000 
kilo un kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - Beher kilosunun muhammen fiatı 9 kuruş 25 san
tim olup ihalesi 9-7-935 tarih salı günü saat 15 de Bayramiç 
tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Münakasaya girecekler verecekleri unun !jerait ve 
evsafını öğrenmeleri için bulunduğu mahallin satın alma 
komisyonuna müracaat etmeleri. 

4 - Münakasaya girecekler 4159 lira 12 kuruş muvak
kat teminatı ile münakasa kanununun 2. 3. üncü maddele
rine göre istenilen vesikalarla birlikte ihaleden bir saat 
evel komisyonda hazır bulunmaları. (1424) 1-2507 

İLAN 
Yedinci kor merkez kıtaatı için 160 bin kilo sığır eti 

kapalı zarf usuliyle mevkii münakasaya konulmuştur. Mu
hammen bedeli 24000 liradır. Yüzde yedi buçuk olan 1800 
liralık makbuzları ile birlikte yevmi ihale olan29.6.935 ta
rihine müsadif cumartesi gi.inü saat 11 de kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyen
lerin hergün kor satın alma komisyonuna müracaatları ve 
teklif mektuplarmı yevmi ihale saatinden en aşağı bir sa 
at evel me7.kur komisyona vermeleri. ( 1341) l-2343 

İLAN 
Vize kıtaatı için 2484 li

ralık sığır eti kapalı :zarfla 
eksiltmeye konulmustur. İlk 
pey 1863 liradır. İhalesi 5 

temmuz 935 cuma saat 17 
dedir. isteklilerin Vi.ze sa -
tın alma komisyomma gel -
meleri. ( 1437) · 1-2510 

Nafıa Rakaıılıiiından: 
.~ 

Demirleri Bakanlı~: tarafından verilmek üzere 492 000 
adet "S .. demiri imaUyesi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedel 4920 liradır. 

Eksiltme 5 temmuz 935 cuma günü saat 16 da Ankara
da Bakanlık Malze•ıtc Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 369 liralık muvak
kat teminatları ite bırlikte aym gün \"e saatta komisyonda 
bulunmaları lazımdıı. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
karada Malzeme Müdürlüğünden alablirler. (1415) 

1-2483 

afıa 7 ekal ;\tinden: 
Iımak - Filyos hattının sekiz muhtelif istasyonun

da yapılacak olan bina inşaatı münakasasma talip zu -
hur etmediğinden mezkur inşaatı kapalı zarf usuliyle ye
niden münakasaya çıkarılmıstır. 

1 - Münakasa 11. 7. 935 per!iembe günü saat on beşte 
Vekalet binasında demiryollar inşaat dairesindeki müna
kasa komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli 160.000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2250 liradır. 
4 - İnşaatın bedeli sitüasyonlar mucibince peşin ola

• dk tesviye edilecektir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler teklif mektub -

lariyle eksiltme şartnamesindeki yazılı evrakı ve 2490 
numaralı kanunda gösterilen sair evrakı münakasa saa • 
tinden bir saat evetine kadar numaralı makbuz mukabi
linde mezkur daireye vermiş olmalıdırlar. 

6 - Bu işe ait münakasa evrakı sekiz lira mukabilin
de demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

(1445) 1--2570 

KUrUL" 

ULUS 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanları 

1 LAN 

..... 1 

1 
5 

335 tane ağır maknalı tüfek ilave ayağı müteahhid 
nam ve hesabına kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Hepsinin tahmin edilen bedeli 8375 liradır. Sartnarnesi pa
rasız olarak komisyondan ahnır. İhalesi: 1. 7. 935 pazar· 
tesi günü saat 11 eledir. İlk teminat 628 liradır. Eksiltme
ğe girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 
de yazrh vesikal<lrla birlikte teklif mektublarmı ihale sa
atinden en 37. hir !'aat evel M. M. V. satmalma komisyo-
nuna vermeleri. ( 1395) l - 2423 

İLAN 
Bitlis kıtaatı icin 85,000 

kilo sığır •. 't; knpah zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen f iatı 11050 
liradır. İlk teminat 828 lira 
75 kuruştur. İhalesi 12 tem
muz 935 cuma günü Bitlis 
alay satın alma komisyo· 

nunda yapılacaku:r. Şartna
mesini almak istiyenler her 
gıin eksiltmeye girecekler 
teminatlariyle birlikte tek· 
?if mektuplarını ihale saatm
dan bir saat evvel Bitlis'de 
satın alma komisyonuna ver-
meleri. (1441) 1-2523 

TiR 
TORKiYE iŞ BANKASI 

Ankara belediye reisliği ilanları 

BİLİT 

1 - Kanarada demir işlerine ait onarmalar yaptırıla
caktır. Keşif akçası (1871) lira (16) kuruştur. 

2 - Keşif ve ~art kağıdlarını görmek için baytar Di
rektörlüğüne gelinec'ektir. 

3 - Üsterme 6-7-935 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat (10) da Baytar Direktörlüğü odasında açık eksiltme 
ile yaptırılacaktır. 

4 - Eğreti tutak akçası (140) lira (50) kuruştur. (1448) 
1-2525 

1 Devlet Demiryolları ve L'manlan Umum ı 
r Müdürlüğü ilanları 

İLAN 

Muhammen bedeli 11250 lira olan 150 ton Mazot 
9. 7. 1935 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf uıuliyle An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 843, 75 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun 
4. üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm ve ıevk mü· 
dürlüğünden alınabilir. (1444) 1 - 2555 

Merkez I_Jahoı·atuvarları 

:müdürlüğünden: 
Müessesede mevcud tecrübe hayvanları için en u: 

15000 en çok 20000 kilo yeşil yoncanın şartnamesinde de
ğişiklik yapılmıştır. Bu sebeble pazarlık 27 haziran 935 
perşembe günü saat 15 e bırakılmıştır. Yeni şartnameler 
müessese müdürlüğünden alınmalıdır. Muvakkat teminat 
50 liradır. Şerait veçhile komisyona para ve yahut kıy . 
metli evrakın hazineye teslimine dair makbuz ve yahut 
maruf bir banka teminat mektubu getirilmelidir. Eksilt -
meye gireceklerin Ziraat Vekaleti Muhasebe müdürlüğün-
de toplanacak olan ·komisyona gelmeleri. (1442) 1-2514 

25 HAZİRAN 1935 SALI 

Ankara ilhaylı~ından: 
1 - Etinıesut yatı okulası kın 31 mayıs 936 gunle-

mecine kadar aşağıda en çok mikta n yazı 76 kalem ek- }. 
mek, ve sebze açık eksiltme ile ayn, ayrı ahnacaktıc { t 
2-İstekliler ayn, ayn olan şartnamelerinde yazılı mu · j 

hammen parasının yüzde yedi buçuğu ııisbetinde para ve 6 
tahvilat ve esham ve Banka makbuzu ~e eksiltmeye gire
bileceklerdir. 

3 -- Bunun için tecim odası belgesi lazımdır. 
4 - İhale 4 teaınuz 1935 perşembe günü saat ıs <le 

İl Siiel Komisyonunda yaptlacaktır. 
S - Şartnameyi görmek için her giin Ankara Ki.Hun-

Direktörlüğüne baş vurmalıdır. 

6 - Bu yiyeceklerin tasarlanan degeri en çok 9803 li-
radır. (1474) 

Cinsi kilo Cinsi Kıl o 

Pirinç 1200 Taze b~mya i5 
Nişasta 25 Sığır eti 800 
Buğday 30 Kuzu eti 600 
Kuş üzümü 12 Ekmek ı ;ııoo 

Çay 12 Armut l so 
Kuru bamya 60 Patlıcan 700 
Kuru kayıs1 \50 Domates 300 
Pekmez 150 Dolmalık büber 200 
Reçel 100 Kabak 400 
Limon tozu 3 Karpuz 600 
Ceviz içi 200 Lahana 600 
Sirke 200 Ptrasa 900 
Sarımsak 40 Semiz otu 300 
Salça 200 Salamura yaprak 125 
Zeytin 500 T:ıze soğan 150 
Sabun 600 T~ıe bakla 400 
Zcytın yağı 500 Taze fasulye 500 
Sade yağı 1200 Taze üzüm 500 
Kuru incir 200 Vişne 75 
Bulgur 400 Yoğurt l (\ 
Soda 500 Süt 4üll 
Tuz 500 Ispanak 1200 
Kuru soğan 1400 Havuç 250 
Şehriye 125 Uskumru balık 125 
Patates 2000 Ayva 150 
Makama 500 

Tel kadayıf 60 
Kaşar peyniri 125 
Bey:ı.z peynir 5'00 Türlü konserva 200 

Kuru üzüm 150 Yer elmast 250 

Nohut 600 Adet 
Kuru f asuliye 1000 Yassı kadayıf 400 

Un 1000 Portakal 1600 
Pirinç unu 25 Hiyar 250 
Kesme şekeı 1300 Yumurta 7500 

!nnik 60 Maydanoz 500 
tç fındık 15 Marul 200 
Mercimek 250 Dere otu 2000 
Koyun eti 4000 Limon 250 
Elma 150 Karaciğer ~00 

ı~~:~ ~ar Umum M;:lüğü 
_ Satın Alma Komisyonu ilanları .. 
"' 

El 

İLAN 

10 ton sokoni vakum DTE ekxtra havy veya vaketılcı 

dausol o yağı 

Tahmin edilen bedeli ( 4000) lira olan yukarıda miktan 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü satın alma komisyonunca 4 temmuz 935 tarihinde per
şembe günü saat 15 te açık eksi1tme 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 saat\.e 
komisyona müracaattan. (1431) 1 -2492 

KİMYA MALZEMESi 

Şartnamesinde tadilat yapılan ve tahmin edilen hede. 
li (100000) lira olan yukarda cinsi yazılı malzeme askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 
10 temmuz ~35 tarihinde çarıamba giinü saat 14 te pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname (Beş) lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 
(6250) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele. 
rindeki veıaikle mezkfu- gun ve saatte komisyona müra-
caatları. ( t 453) 1 - 2556 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğün den 

Yüksek Ziraat En~titüsü kalöriferli binalarının Ka· 
löriferle ve kalörifer tesisatı olmıyan diğer binalarının kok 
kömürü sobasiyle 1 T. sani 935 den 15 nisan 936 tarihine 
kadar 165 gün için teshini kapalı zarf usuliyt eeksiltme
ye konulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenler Yük· 
sek Ziraat Enstitüsü İdare Müdürliiğüne ve 8. 7. 935 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapıl • 
mak üzere 2025 liralık teminatları ile birlikte teklif mclt
tuplarmın Yüksek Enstitü idare \i c ihale komisyonıına 
müracaattan. (1418) 1-2482 



Ankara Emrazı zühreviye hastane 
si arbrma ve ek~ iltm e komisyo • 

nundan: 
Hastanenin aşağıda yazılı ılaçıarı açık eksiltm~yc ko

nulmuştur. İhale 2.7.935 sah gunü saat 15 te komısyond!' 
yapılacaktır. Tahmini tutarı 1000 liradır. Mu~akkat tem~
nat 75 liradır. isteklilerin vaktinden evel temmatlannı vı
liyet defterdarlık muhasebe veznesin_e yatınn~a!'1 ve ar
tırma, eksiltme kanununda yazılı vesikalarla bırlıkte bel
li gün ve saatte, ve şartnameyi görmek için her gün has
tahanedeki komisyona müracaatları. (1398) 

Lysole Schulke Mayer 70 kilo 
Pennanganate de potasse 30 kilo 
Rivanol bayer 400 gram 
Vitellinate d'argent 500 gıram 
Proteinate d'argent 500 gıram 
Oxycyanure de mercure 1 kilo 
Extrait fluide hydrastis canadensısc 500 gıram 
Teint. d'opium 250 gıram 
İchtyol Hermany a co. 6 kilo 
Glycerine 30 B. kesafeti 30 kilo 
Acide oxalique 10 kilo 
Asipin kenan tablette 1 kilo 
Chlorhy. de Quinin cornpnme 500 gıram 
Gazlı bez 200 metre 
Gonokok aşısı 1hsan Sami 1000 C.C. 
Pamuk AAA 200 kilo 
Eau oxygence merek 5 kilo 
Band mühtelif büyuk. 50 adet 
Tal 2 kilo 
Meta-Vaccin 5 tuh 
Anti-virus 5 şişe 
Bougie au Pellidol 4x8 10 tüb 
Xvlol Merek 500 gıram 
Aceton Merek 500 gıram 
Eau distillee SO kilo 
Huile de cedre 200 gıram 
T~ htette pyramidone 0,30 5 tüb 
İocle pur 300 gıram 
P ier filtre vüzlük 200 adet 
Bleu de methylene Merek 25 gıram 
Fuchsine Merek 10 gıram 

Eosine Merek 50 gıram 
1-2442 

lstanhul Deniz 1 evazım atın 

alma komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 40053 lira olan 400530 kilo ek

mek 10 teınınu~ 1~35 çarşalij.)la &ünü aaat. lS. de Kasnnpa
şada komisyon binasında kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir ve 2 lira be
del mukabilinde alınabilir. İsteklilerin .3003 lira 98 kuruş
tan iha ret muvakkat teminat makbuzu veya mektuplarını 
ve kanuni belgeleri havi teklif mektuplannm eksiltme sa· 
atından bir saat evveline kadar komisyon batkanhğma 
YermeJeri. (3479 1466) 1-2571 

r, on valiliğintlen : 

Numara levha 
eksiltmesi 

Af) on ı.ıerkez kazasına bağlı dört nahiye ve köylerin
deki binalara korunak üzere kırmızı zemin üzerine beyaz 
yazı ile yazılmak ve emaye olmak şartiyle 8-12 ebadında 
beher levhanın muhammen bedeli aekiz k1J1111dan 20,000 
adet numitra levhası ile gene aym §el"aİt üzere 25-30 eba· 
dmda 164 adet köy isimlerini havi köy levhasının beher 
adedi seksen kuruşdan imali 2 temmuz 935 sah günü saat 
on aJtıJa açık eksiltme ile vilayet idare heyetinde ihale e
dilecektir. Bu işe girmek istiyenlerin 130 lira teminat ak
çesi i1e kafümun tayin ettiği vesikalan ile aynı gün aynı 
saatta mi.iracaat etmeleri ve şartnameyi görmeleri ilan 
olumır. (1469) 1-2569 

Harita umum müdürlüğünden: 
Harita kıtası için 4 ı mekari hayvanı aatm almacağm

dan isteklilerin her gün. Cebeci'de harita umum müdürlü· 
ğü Jevazımına hayvanlariyle birlikte müracaatlan (1361) 

1 - 2396 

Ankara Evkaf Müdürlüğiinden: 
Evkafa ait Anafartalar, Ulukapı, Atpuan, Koyunpa· 

zan, Saraçlar, Dellalkaraca Hamza pehlivan, zinvirlicami, 
Kalecik, Fınnarahğı, Müneccim yokuşu, Yeğenbey mev
kileriyle Etimesut nahiyesindeki dükkin, fırın, garaj, kah· 
vehane ihale tarihinden itibaren 31.5.936 tarihine kadar 
kiraya verilmek üzere 13.6.935 den itibaren on gün müd· 
detle ve eski muhammen kira1amıdaa tenzilat yapılmak 
auretiyle yeniden açık artırmaya kamnut ve yeni konan 
muhammen kiralariyle bulunduktan yerleri ve numarala
nnı gösterir tafsititlı ilan belediye ile dairedeki ilan tah-
talanna yapıştınbm§tır. İhalesi 25.6.1935 sah güıiü saat 
15 tedir. Tutmak istiyenlerin yüzde 7,5 teıninatlariyle bir
likte her gün Evkaf apartmıanmda oturan Ankara Evkaf 
müdürlüğüne Te ihale günü de ayni dairedeki komisyona 
ıelmeleri ilin ohmar. (1406) 1-2443 

Eksiltme ilanı 
Ankara afıa Baş 

Mühendisliğinden: 
ı -Ankara Vilayetine takriben 9+soo kilemetre mun· 

luğundaki Ankara • Çubuk barajı yolunun tesviye, mıai 
imalat ve şose sathı asfalt kaplama inşaatı ve iki Hnelik 
mütemadi tamiri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul· 
muştur. Bu işlerin tahmin edilen bedeli 138779 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavelename projesi 
C. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi: 
D. Tesviyci turabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni 

şartname. 

E. Hususi şartname: , 
F. Keşif hülasası cetveli, silsilei fiat cetveli: 
D. Taş, kum, su grafığı 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı 694 kuruş bedel 

mukabilinde Ankarada Vilayet Nafıa başmühendisliğin· 
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 26-6-935 tarihinde çarşamba günü saat 
15 de Ankarada Vilayet Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakur. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8189 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan baska ticaret odası 
vesikasını ve bu eksihmeğe gireltilmeğe mahsus olarak 
Nafıa Vekaletinden istihsal ~ilmif fenni ehli• vesika· 
smı haiz olup g~ikundır. • 

6 - Teklif IJlektupİan: yukarda 3 üncü tnaeil4de yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Ankarada Nafıa. Başmü
hendisliğine getirerek eksiltme komisyonu r.eisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
mış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1311) 1-2301 

Nafı~ Bakanlığından: 
Kapalı zarf usuliylf eksiltme ilanı 

ı - Eksiltmeye konulan iş (Kocaeli vilayetinde Adapa· 
zan - Hendek) yolunda betonarme Adapazan Sakarya 
köprusü inşaatıdır. 

İnşaatın keşif bedeli (79.000) liradır. 
2 - Bu işe ait prtııameler ve evrak sunJar~ır: 
a) Eksiltme ıartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Nafıa i§leri praiti mnumiyesi. 
d) Teıviyei türabiye, şoee ve kirgiı uıpatma clair fen-

ni ~e. 
e) Betonarme bü1ik köprüler baklanda fenni şartname 
f) Keşif hulasası cetveli 
g) Proje 
İsteyenler bu §3rtnameleri ve evrakı 395 kurut bedel 

mukabilinde Nafıa Vekaleti malzeme müdürliifiinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 3. 7. '935 tarihimle çarşamba günü saat 
(16) da Ankara Nafıa Vekileti binaımda peler reisliği 
dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle yapdacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5200 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan baıka qafıdaki ve· 
sikalan haiz olup gijstermesi lazımdır. 

• A) Ticaret odasmda kayıtlı bUhuıduğuna dair 1935 
senesinde almmıı bir vesika. 

B) Talihler yaptıktan iflere ait vesikalan ıoscler re
isliğine göstererek ebiltmeğe girmek için Nafıa Vekile
tinden ehliyet veıikast alacaklardır. 

6-Teklif mektublan: yukarıda üçiincli maddede ya· 
zıh saatten bir saat eveline kadar §Ole, köprü ve bina iş
leri reisliği daireaiııe getirilerek eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilnde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet üçiincl 
maddede yazdı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfıri 
muhtir mumu ile eyice kapatılmış olması limndır. Posta• 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (1357) 1 - 2397 

Türk Hava Kurumu 
•• •• 

BUYUK piyango 
Şimdıye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
19 mıcu tertip 3 üncü keşide 11 temmuzdadır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır. 
Aynca; 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

20.000 liralık mflklfat vanbr. 

nuh deıniryollan 
'müdürlüğünden: 

Cenup demiryolları hatlarında mer'i olan tren vakti 
hareket cetvelleri ıs mayıs 193$ tarihinden itibaren bazı 
tadilita airamıt olduğundan keyfiyet muhterem ahaliye 
ilan olUnur. 

Pula malümat almak iatiyeil.lerin vakti hareket cet
vellerine yahut CD ve TCDD iata~ miraçeat 
etıDeleri mescud•r. 1-2579 

UYlf 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş Malatya vilayetmde Ma· 

latya - Elaziz yolunda betonarme Manikan köpniıü ın· 
paudır. 

inşaatın keşif bedeli 24000 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evı:ak , .. nıardır: 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi~ 
d) Tesviyei türabiye, şose ve kirgir inşaatına dair fen· 

ni şartname. ,. 
e) Betonarme büyük köprüler halikmda fennı prtname 
f) Keşif hulasası cetveli 
g) Proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 120 kuruş bedel 

mukabilinde Nafıa V ckaleti malzeme müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 2. 7. 935 tarihinde ub günü saat 16 da 
Ankarada Nafıa Vekaleti binasında şoseler reisliği dai· 
resinde yapılacaktır. 

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

muvakkat teminat vermesi, bundan M:şka aşağıdaki vesi· 
kalan haiz olup göstermesi lizmıdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bulmıduğuna dair vesika 
2 - İstekliler yapmış olduklan işlere ait vesi~aları 

göstererek eksiltmeğe girmek için Nafıa Veklletinden 
ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Teklif mektublan yukarıda üçünciı maddede ya
zılı saatten bir saat evetine kadar şonler reialiği dairesi· 
ne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann 
nihayet üçüncü maddede yaz1h saate kadar gelmiı olma· 
sı ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması 
Jizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(1355) ı - 2399 

Maraş şarbaylığından: 
ı - Maraşm şehir elektrik şebekeai tesisatı Baymch r· 

hk Bakanhğmca musaddak projeleri ve şartnamesine gö
re kapah am usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale ı 1 temmu.z 935 günlemecine rasthyan pere 
şembe günü saat on beşte belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Eksiltmefe i'tirak edecek şirketler yahut aenn~ 
yedarlar 2490 No.lu kanunun 3 üncü maddesinin A ve B 
fıkralanna göre vesikalanm göstermeğe mecburdurlar •• 

4 - İfbu tesiaatm kqif kıymeti S5.ZSO liradır. MuvalC• 
kat teminat 2643 liradır. Bu teminat ihaleden evet ban
kaya yatınlmış olacaktır. 

5 - istekliler mulüne göre verecekleri teklif mektup. 
lanm muayyen saatten bir saat evel encUmen reisliğiıd 
makbuz mukabilinde vermelidirler. 

6 - Plinlarm ömeği on lira göndermek prtlyle isti
yenlere Maraş belediyesinden verilir. (1384) 

ı -2428 

Nafıa Vekiletinden: 
ı - Eksiltmefe konulan iş (Muğla vilayetinde Muft 

la - Köyceğiz yolunda betonarme Namnam köprUlil i0ıı 
patı)dır. 

İnpatm kefif bedeli 23500 liradır. 
2 - Bu ite ait prtnameler ve evrak tunlanbr 
a) Ekailtme prtnameai. 
b) Mukavele projesi. 
c) Nafıa işleri weraiti amumiyesi. 
d) Tesviyei tilrabiye, pe ve kirgir ınpatma dair fen-

ni prtname. 
e) Betonarme büyük k&prlUer hakkında fenni prtname 
f) Keşif hulilası cetveli 
g) Proje 
İsteyenler bu prtnameleri ve evrakı 117,5 lmnıt laedel 

mukabilinde Nafıa Vekaleti malz,oiıe mü~lliğündeQ 
alabilirler. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyJe yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin 1762 bra 

50 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka apğı
daki vesikalan haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasmda kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - İstekliler yapmış olduklan işlere ait vesikaları 

göstererek eksiltmeğe girmek içiij afıa Vekiletinden 
ehliyet vesikan alacaklardır. 

6 - Teklif mektublan yukandc 1içlincil maddede yae 
zılı saatten bir mt evetine kadar gmelcr reisliği dairesi
ne getirilerelc eksiltD'le komisyonu ~itine makbuz m11ıt 
kabilinde verilecektir. Posta ile g~lecek mektublanll 
nihayet üçibıcil maddede yazılı -.e kadar gelmlı olma-
11 ve dıt zarfm mühllr mmnu. ile ence kapatılmq olma• 
lbnndır. Poetada olacak gecikmelerbbal edilmez. 
(1356) 1 - 2398 

•um GeNI DlrektlrJlilaiiıı her cPn ı-tumakta oJdalı:. !af 
keler açık ekli~ ı:onm1&fttır 50l'(' Una....._ h lfl tberiltd 
almak istiyen baımcalann pnlanmızı 6iramek &zere bam ...... 
dlnlıtirHliinin riJl,etler evindeki e-bihme komisyomana ıs 
içinde, 1Mr ela 9 üa 11 e lradar bq wrmalan. 

lhwdkat Hllliaat 3'5 lindır. 1- 2SS3 



SAYIFA S 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Edirne nafıa başınüheııdisli -
ğinden: 
ı - Eksilttncye konulan iş (Edirne şehrinde Saraçha

u ve yalnızgöz yeni imaret köprülerinde yapılacak inşaat 
ft tamirattır. 

Tamirat ve inşaatın keşif bedeli 13656 lira 43 kuruş-

tur. 
J - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesı 
D - Tesviye'i türabiye, şose ve kargir inşaata daır fen-

nt şartname 
E - Fenni şartname 
F - Ke§if hulasası cedveli 
G- Proje 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı altmış yedi kuruş 

bedel mukabilinde Edime Nafıa Başmühendisliğinden ala-
bilirler. 

3 - Eksiltme 8 temmuz tarihinde pazartesi günü saat 
16 da Edime Vilayet dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktff. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin 1023.~8 lir_a 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka asağıdakı vesı
kaları haiz olup göstermesi 13.ıımdır. 

ı - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 _ istekliler yapmış oldukları işlere aid vesikala~ı 

göstererek eksiltmeğe girmek için Edirne Nafıa Başmu
henclisliğinden ehkliyet vesikası alacaklardır. 

6 _Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ~azılı 
saattan bir saat evveline kadar Edirne Nafıa Başmuhen
disliğindeki Eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek me~tuplarm 
nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmış olm~ı 
ve dıs zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl~ış olması la
zımd;r. Postada olacak gecikmeler kabul edılmeı. (1447) 

1-2524 

. 
UzunlcöılrÜ Belediyesinden: 

Uzunköprüde yaptırılacak olan (8197) lira (45) kuruş 
bedeli keşifli fenni mezbahanın yapılması işi 10 J:Iaziran 
935 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açı~ e~s~~tmeye 
konulmuştur. ihalesi 1 temmuz 935 pazartesı gunu saat 
16 ela Uzunköprü Belediye dairesinde yapılacaktır. Mu
vakkat temınat akçası (615) liradır. 249~ s?yı1ı . art.ırma, 
eksiltme ve ihale kanunundaki evsafı haız ısteklılerın U
zunköprü Belediyesi artırma, eksiltme ve ihale komisyo-
nuna müracaatları ilan olunur. (1408) 1-2452 

Askeri F abı·ilcalal' 
Ti~aret l(alemiııdeıı: 

600 ton Oleum 
Fabrikalar ihtiyacı için yukarda miktarı yazılı malze· 

me 1 temmuz ı 935 pazartesi günü saat on beşte pazarlık-
la satın ahnacağmdan isteklilerin gelmeleri. . 

Şartnameyi görmek istiyenl~r ~er gün Ticaret kalemı· 
ne gelebilirler. 1-2532 

Sün~ ~ r Bank Umumi 
l\ ·· d; rlüğ~nden: 

1 - Anl;arada Hakimiyeti Milliye meydanında yaptı
rılacak Bankamız binasının bodrum hafriyatı açık eksilt
meye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 9.329.29 liradır. 

2 - Bu işe ait ev:rak: 
a) Mukavele projesi 
b) Metraj, silsilei fiat ve keşif 
c) Hususi şartname 
d) Umumi plaadan ibarettir. 
1stiyenler 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
mi Miidtirlüğündeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık usulde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 700.- lira 

muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

lstanhul Deniz 1 evazım Sabn 
Alma Komisyonu Reisliğinden: 

Tahmin edilen bedeli 74250 lira olan 4500 ton Rekom
poze kömür 1 temmvz 1935 pazartesi günü saat 15 te Ka
sımpasada satmalma komisyonu binasında kapalı zarfla 
alınacaktır. Şartnamesi 371 kuruş mukabilinde her gün 
komisyondan alınabilir. İsteklilerin 4962.50 liradan ibaret 
olan muvakkat teminat makbuz veya mektublariyle kanu
ni belgeleri havi teklif mektublarım belli saatten bir saat 
evetine kadar komi&von reisli~ine venneleri. (3232/1385) 

1 - 2430 

u l. u s 25 HAZİRAN 1935 SALI 

Dr. CEI\IS'irı 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkanr. 

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

Kan.rnk öksürük ııurubu: Öksürüğü 
kati şekilde durdurur. 

Kiralık hane 
ANKARA İCRA DAİRESİ 

GAYRİ MENKUL SATIŞ ME. 
MURLUGUNDAN~ 

Ankara Katolik kethuda ma
hatıesinin Işıklar caddesinde ve 
Sıhhiye müdürlüğü emrazı züh· 
reviye hastanesinin boşalttığr 

S kapu No. lu hane 1.6.1935 tari
hinden 1.6.1936 tarihine kadar 1 
sene müddetle ve açık artırma 

suretile kiraya verilecektir. Ta
lip olanların müzayedeye iştirak 
etmek üzere 27.6.1935 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 
den 16 ya kadar Ankara icra da
iresi gayri menkul satış memur
luğunda hazır bulunmaları ve i
zahat i~in mezkur tarihe kadar 
her gün mezkur memurluğa mü
racaat eylemeleri lUzumu ilaft O-

lunur. 1-2580 

Satılık 
Paşalar tepesinde 704 No. ar

sa satılıktır. Telefon 2291. 
1-2573 

Kil-alık ve satılık c' 
İsmetpaşa mahallesinde U

lucak sokağında No: 5 ev birin· 
ci kat üç oda bir mutfak, ikin
ci kat dört oda bir mutfak. 

Aynı evde alt kata ve yahut 

2547 - 1638 telefona müracaat. 

ZAYİ 

1926 senesi Ankara belediye
sinden aldığım şoför ehliyetna
memi kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eslkisi

nin hükmü yoktur. 

Kastamonu beyçeleı'bi mahal
lesinden şöför Hoca oğlu 

Hüseyin 

Zayi 
720 No. lu arabamın p1akasını 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Fırıncı Salih 
1-2577 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOÔUKLUÔU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 
Hastalarını her gün 9-13 

ve t~-20 ve k~n~r kahnl eder. 

1mtıyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatl idare eden 

Yazı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civarwda 

1 
Ulus B•sımıvind• basllnırş· 

l tM'. 

\ Ankara Hukuk Fakültesinden: 
Cinsi En aı En çok Tahmini Tutan Eğreti tutak 

fiyat 
kilo kilo kuruş Lira kuruş Lira kuruş 

ı Ekmek 20000 25000 9 2250 168 75 
Et 10000 1:5000 30 4500 337 50 
Sade yagı 1800 2200 90 1980 48 50 
Zeytin yağı 600 800 43 344 25 80 
Çay 20 25 300 75 5 63 
Kesme şeker 1500 1750 44 770 57 75 
Toz şeker 1500 1750 40 700 52 50 
Peynir 750 1000 45 · 450 33 75 
Pirinç 3000 3500 20 700 52 50 

Kuru fasulye 1000 1250 25 312 50 23 44 
Un 2000 2500 10 250 18 75 
Nohut 100 125 10 12 ,50 94 
Tuz 500 600 1 O 60 04 50 
Soğan 1500 2000 5 100 07 50 
Salc.a 100 ı 25 39 37 ıSO 02 81 
Sabun 500 600 3Z 192 14 40 
Patates 2500 3000 5 150 11 25 
Ceviziçi 100 125 40 50 03 75 
Nişasta 75 100 2.S 25 Ol 88 
Makarna 250 300 25 7 5 05 63 
Şehriye 100 125 25 31 ·25 02 34 
Yumurta 20000 30000 1,50 450 33 75 
Zeytin 100 125 35 43 ,75 03 28 
Kaysı 150 200 50 100 07 50 
Yoğurt 1500 2000 25 500 37 50 
Süt 800 1000 20 200 15 oo 
Taze bamya 200 300 15 45 03 38 
Taze fasulye l 800 2000 20 400 30 00 
Kabak 1000 2000 10 200 15 00 
Bakla 400 500 08 40 03 00 
Maydano7. 1000 1500 02 30 02 25 
Sirke 100 125 15 18 .75 Ol 41 
Limon 5000 7500 02,50 187 50 14 06 
İspanak 1500 2000 05 100 07 50 
Sarımsak 20 30 30 9 68 
Domates 750 1000 10 100 07 50 
Dolmalık biber 300 400 20 80 06 00 
Patlıcan 1300 1500 15 225 16 88 
Buğday 75 100 10 10 75 
Tcreyağ·ı 175 200 . 150 300 22 50 
İrmik 75 100 20 20 Ol 50 
Yaprak 100 125 15 18 75 Ol 41 
Mercimek 75 100 25 25 01 88 
Prasa 7 50 1000 08 80 06 00 
Lahna 250 300 10 30 02 25 
Semizotu 200 250 15 37 50 02 81 

Hukuk Fakültesi leyli okuyucuları için Mayıs 936 nihayetine kadar alınacak olan 
yukarda cinsleri hizalarrnda miktarları, ora nan tutarları ile eğreti tutaklan yazdı erzak 

açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 27-6-935 perşembe günü saat 12 de gelmeleri. 
(1393) 1--2426 

Harita umummüdürliiğüıı(len: 
1 - Şartnameleri ayrı, yapılmış Harita Umum Müdürlüğü şuaoatı için aşağıda gün 

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

2 - İsteklilerin şartnameleri gönnek üze re her gün ve eksiltmeye gireceklerin de ka• 
nuni muvakkat teminatlarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle 
vaktında CEBECİDE Harita Umum Müdürlüğü Satın alma komisyonuna gelme
leri. (1383) 

Muhammen bedel. CİNSİ 
Lira. kruş. 

1620 00 Alaminyom Map 
243 75 10/15 ebadında fo

toğraf camı (havayı) 

3480 00 Beyaz Bez 

Acele 
SATILIK ECZAHANE 

Demiryolu üzerinde Orta A
nadoluda jyi bir eczahane çok 
müsait !eraitle satıhktır. Almak 
istiyenlerin İstanbulda şark ecza 
deposunda Bay Hasana ve An
karada Diş tabibi Bay Hasan Na-
ile müracaatları. 1-2576 

Daktilo aranıyor 
İsteklilerin Anafartalar cad

desinde Dr. Nizameddin apar • 1 
trman ikinci kat İntes inşaat fen 
bilros11na baş vurmaları. . 

EKSİLTMB 
Miktarı MuvAkkata Teminat Tarihi. Günll. Saat1 

Lira. kru~. 
600 adet 121 00 1-7-935 pazartesi 9 

75 düzina 18 28 1-7-935 pazanesi 11 
12000 metre 261 00 1-7-935 pazartesi 14 

1-2415 

Kırşehir ilbaylığından: 
• 

Kırşehrinde yapılacak ve 9825 lira keşif bedeli olan vi· 
layet evi inşaatı 18 haziran 935 den itibaren on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 2 temmuz 
935 sak günü vilayet daimi encümeninde saat on altıda 
yapHacaktır. 5k-ltmeye ginnek istiyenterin 737 lira mu
vakkat teminatlariyle vitayet daimi encümenine veya mu
hasebei hususiye müdürlüğüne mürcaatlan ilan olunur. 

(1454) 1-2545 

Ankara Osmanlı Bankasından: 
"Bankamız gişelerinin cumartesi günleri saat 12 ye 

kadar açık bulundurulacağını bildiririz.,, 
1--2578 

, 

1 SİNEMALAR 1 
f YENi 1 BU GECE BU GEc· 

l.KULÜP: 

!AYGON iSYANI CESARET KIRALI 
Gündüzleri iki filim Gündüzleri ilri filim 

1 - Saygon isyanı 1 - Cesaret Kıralı 
2 - Fedora 2 - Kadın Avcısı 

Her iki sinemada KUKURAÇA·muvaffakiyetle devam etmektedir 
• GECELERi YALNIZ BİR FiLM GÖSTERİLİR 


