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Gündelik ---·-
Çoban okuiu 

Bu betkemizdıe geçea. öztör.kÇ,!C ko • 
limeledn e>smanlrca karşLlrldarı ;unlar
dır. : 

Okul = Mektob; Kamun .... NH!d· 
ye ; Süre = Müddet; Kavram = Me{ • 
hum · Anlam = Mana; İlgi = Alaka; 
Etk"' .:.:. Amil; Diyem = İfade : U .. 
çak - Tayyare; Smaç = İmtihan; 

Kaygr - Endişe. 

Geçenlerde gazetelerde ıöyle 
bir haber vardı: Leningrad'm bü· 
tün kamunlarında 10 ile 15 mayıs 
arasında 1200 çoban kendileri 
için hazırlanmış kursları bitirmit' 
lerdir. Bir ay süren bu kurslarda 
çobanlar hayvan bakımını öğren
mişlerdir. 

Hayat yürüyor .• dünya değİfİ· 
yor .. demek birçok kavramla!' ve 
anlamlar gibi,. bundan sonra ço. 
ban kelimesinin gözümüz önünde 
belirttiği eski varlık şekli de de. 
ğişecek basitliğin kaygısızlığın 

ve tabiat ile kaynaşmanın ıembp • 
lü olan çoban da bundan sonra o
kuyan, yazan düşünen adam kip • 
leri arasına geçecek .. Okumak, dü· 
şünmek, herhangi bir tekniği elde 
etmek, hiç şüphesiz hayab zen • 
ginleştirmek demektir. Her zen. 
ginlik ise ister maddiğ ister tine( 
olsun, hayat ilgilerini ve bunlar 
ile beraber hayat kaygılarını artı· 
rır. Kitab ve gazete okuyan, bay .. 
va.it bakımı tekniğini öjtrenen ço-
ban, artık eski klasik çoban ka • 
lamaz. O da aklı, fikri, koyunları· 
nf otlathğı yeıil tepeler ve ovalar
dan başka bucaklarda dolatan, 
Laval'in gezisine, Hitler'in söyle
vine şehirlerin hadiselerine, sine
ma yıldızlarının aşklarına ilği gÖs· 
teren modern adamlardan biri 
olur. 

1. ~ :1935.2AZAB 

'.Adımız, and mnzdır 

Fransız Kabinesini 
B. Buyson kurdu 

Yeni kabinenin doliuz üyesi eski lıakan
lai·dır · l(abineye tük el yetki verilecek, fi ... 
nans ve el{onomi işlerini B. l(ayo, süel şle-

ri Mareşal Peteıı kontrol edeceli.tir. 
Paris, 1 (A.A.) - B. Buyson 

bütün cumuriyetçiler arasında ge
niş bir merkezleşmiş kabine kur • 
mayı başarmışt1r: 

Baıbakan ve İç bakanı: Bu.v .. 

'Mat~§aT-Pecen 

son (bağmsız saylav) 
Devlet bakanları: CellaY (sol 

demokrat senatör), Eryo (Radi· 
kal sosyalist saylav), Maren (cu· 
muriyetçi federasyondan saylav), 
Mareşal Peten (parlamento dıım· 
dan) 

Dıt Bakanı: La val (l>ağınıız 
senatör) 

Tüze Bakanı: Perno (cumurİ· 
yetçi federasyonundan saylav) 

Sü Bakanı: General Moren 
(parlamento dı§mdan) 

Donanma bakanı: Pietri (90) 
cumuriyetçi saylav) 

Hava Bakanı: General Dönen 
·(parlamento dışından) 

(Sonu 5 inci .sayıl ada) 

AMERİKADA DURUM 

) B. Ruzvelt anasal ka
nuııu değiştirmek 

• • 
ıstiyor 

Nevyork, 1 (A. A.) - Yüce 
hakyerinin kararındanberi endüs
tri merkezlerinden artan bir kuv .. 
vetle yapılmakta olan hücumlara 
karşı koymak için B. Ruzvelt, ya• 
kında kongreye bir kanun önel' -
geyecektir. 

B. Ruzvelte göre ameri
kan anasal kanunu 

Vatington, 1 (A.A.) - B. Ruz.. 
veli:, ulusal kalkınma kurumunu 
yıkan yüce bakyeri kararının, bil' 
kuram buhranına sebeb olduğunu 

Sonu 6 ıncı sayıfada 

Tii.rkiyerıin lwvo tehlikesine rwırıtz oltlıı· 
iunu bilmeliyi~ ve RÖylemeliyz. 1'edarik 
edeceğimiz araçlan k.erıdilerine emanet 
ll'decek kalıramanlurunız vaı·dır. 

İsmet İnönü 

Her yerde 5 kurut 

ON İKİNCİ RESİM SERGİSİ 

Bay Özmenin hir söylevi ile Sergievinde 
dün açıldı 

-
11. Aridll1ha1ll Renda 

Güzel sanatlar birliği resim fU· 
besinin Ankaradaki 12 inci sergi
si dün ıabah, saat 11 de, Sergie • 
vinde kalabalık çağnldar önünde 
görenle açdmııtır. Hazır bulunan
lar arasında Kamutay Baıkanı ~ 
miz Abdülhalik Renda, Parti Ge-

&M'e1ayı JreSttk•.n 

nel Sekreteri B. R. Peker, Kültür 
Bakanımız B. Özmen, Parti yöne
tim kurulu üyeleri, birçok aaylav -
lar, yazarlar, gazeteciler ve yük -
aek işyarlar vardı. 

Kültür Bakanı B. Özmen fU 
söylevi verdi: 

- Bayanlar, Baytar Yeni çoban kipi insanlık için 
bir kazanç, bir yükselme etkesi sa
yılabilir mi? Hayatın zorlukları 
arttıkça eski çoban kipinin bir çok· 
lanmız için bahtiyarlığı canlandı· 
ran, düşüncesizliği belirten biı· 
varlık halinde göründüğü bellidir. 
Tabiat içinde, insanlardan uzak 
olduğu halde, kendini sayan ıürii· 
sünü güderek kavalını ç.alan ço. 
ban en basit bir hayatın diyemi -
dir. Esasında yaşayışın bütün gös
terileri de nisbiğ olduğuna göre 
ço.hanm bilmediği hayat derecele-

Muhafız Gücü dün on ikinci yıldönümünü kutladı 
Giizel sanatlar Birliğinin Ank.arada 

açtığı sergilerin 1 ı incisini açmaklıı. 

mutluyum. 

ri kendisini ilgilendirmez. Biz onu · 
bahtiyar sanırız.. Gerçekten de 
böyle midir? Bizim hırslarımız • 
dan, kıskanç.lıklarımızdan, içimizi 
kemiren türlü düşüncelerden uzak 
yaşadığına bakılırsa öyle olduğu· 
nu kabul etmek pek de yanltş de -
ğildir. 

Şimdi okumuş çobanrn eskisi· 
nin yerine geçmeğe başlaması ile 
bizim hayalimizde yaşıyan ve ha
yalimizi ok~ıyan bir bahtiyarlık 
şekli de artık kaybolmağa yüztut
muş demektir. Şüphesiz, uçak ile 
gazetesini alacak, radyosunu ya -
moda taşıyacak, hayvanlarını bir 
baytar gibi bakacak olan yarınki 
çoban tabiattan uzaklqtlğı nis -
bette insanlara yaklatacak, ve on· 
larm acdannr, kaygılarını daha 
yakından paylaşacaktır. O vakit 
bahtiyar çoban kipi kalmıyacak, 
ve bizim de onu düşünerek , ona 
imrenerek biran için olsun, haya-
limizde onu canlandırmaktan do
ğan zevkimiz yok olup gidecek • 
tir. 

Çoban! boş yere kaçıyorsun. 
T eknilc ıeni de pençesine geçir -
~iştir. Okuyacaksın. Smaçlar ge
çireceksin .. Yeni acunda artık se
nin -eski kipindeki adamlar İç.İn 
yer yoktu!'. 

Zek,i. Mesud ALSAN. 

-
Muhafız .Gücü her yıl olduğu 

gibi bu yıl da kuruluş günü olan 
ı haziranı törenle kutlamıştır. Gü
cün bütün şubeleri başlarında mı
zıka ile caddeleri dolaşıp Atatürk 
anıtına gelmişler ve oraya bir çe
lenk koyup erkinlik marşını söy
lemişlerdir. 

Güçten bir subay, sık sık alkı§
larla kesilen güzel bir söylev ver
miştir. Bundan sonra sporcular 
kamutay yoliyle kulüblerine dön
müşlerdir. 

Yıldönümü dolayısiyle yapılan 
toplantıda 150 kişi bulunmuş ve 
kendilerine dondurma, pasta ve 
limonata sunulmuştur. Gece şehir 
bahçesinde bir şölen verilmiştir. 

Sergi gözden geçirildiği zaman türk 
ulusunun güzel u.natlar alanında.ki ge
lipmi göze çarpar. 

Memleketimizde tabii güzellikler 
çoktur. Hayale genişlik verecek b.idi

(Sonu 3. cü sayı/ada) 

Azat günü 
Azat günü kanununun yeritil. 

mesine dün başlanmıfbr. Dün öğ
leden' sonra bütün devlet yönetge
leri kapalıydı. Böylece cumartesi 
öğleden $Ottra başlıyan hafta aza
lı, pazartesi sabahı bitecektir. Dün 
bütün işyarlar, hafta çalışmasında 
yarnn gün kazandıktan için bil .. 
yük bir hotnudluk içindeydiler. 
Bugün, resmiğ azat günü kabul e
dilen ilk pazar olmak bakımından 
tarih iğ bir gündür. 

Her gün beş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türld
yede çıkan gazete ve dergile
re her. gün verilen 5 er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 

Bu listeyi basan gazete ar· 
tık bu kelimelerin osmanlı
calarmı kullanmıyacaktır 

ON SEKlZlNCl LlSTF 

1. - Sadık = Bayrı 
Sadakat = Bayrılık 
Örnekler: 1 - Biz dostlukla
rımıza bayrı ve bağlıyız. 
2 - Bayrılık en yüksek insan
lık uG.1ıllarındandır. 

(Sona 2 inci sayrfada) 



SAYtl-A :t. 

IJ't • !:.!rı. 

Kılavuz için dersler 
-24-

21 tarihli gazetelfrimizin 5 ke1imclik listesinde önemli '6i~ 
jyanlış olduğunu yeni gördük. Kılavuzda "tadil,, karşılığı "de; 
iişke,, dir. Fakat "tadil etmek,, karşılığı, gazetemizde çıktığı 
gibi, 

değiştirmek 
değil, /akat 
değişir m ek' dit. 

Misal: Kanunda d eğ ş i r m ek hakkı, Kamutayındıl'. 
Deği~tirmek "tebdil etmek,, demektir. 

·~* 
Bu derste de dünkü denecimize devam ediyoruz. ônce 

misalleri okuyacaksmız. Anlamlarını bulmağa çalışacaksınız,, 
Ondan sonra kelime karşılıklarına bakacaksınız. 

Ergeniz ne olduğunu bana pek güzel izahladımz. Fakat bu 

nun, dü11kü söylevinizde, bana anlattığınız kadar be 1 i r • 
g i n olmadığını iytiral etmeliyim. 

ilk bakışta bfribiri ile ayni anlamda olduğu sam/an bu iki 
söz arasında bir b e 1 i r s i ayrılığı olduğunu çokları sezin
mez. 

Kanun maddeleri örtünlük götürmez; bunlarda be 1 i r g i 
başlıca şarttır. 

Boyuna devrim ideolojisinden bahsedip duruyoruz. Fakat 
~imdiye kadar, bunun, hiç kimse tarafından, açık ve doğru bir 
s o m t ö z ' ü yapılmamıştır. 

idi. 

Suyun k a t ı m ında neler olduğunu söyler misiniz? 
Y a I ı n ve k a t ı n cisimler ne demektir? 
Bu iki maddeyi biribiri ile k a t ı n 1 a m a k imkansızdır, 

Bu üç kişilik salgıt, bir gazeteci ile iki şairden k a t ı m 1 ı 

Osmanlıcada bir arab ve bir lars sözünü arab kuralına göre 
b i n g e § t i r m e k yanlıştır. 

Yanı ç başka, d ı § n oma J başkadır: bir başta iki bu
run yanı ç l ık tır. insan yirmi dört saatte yalnız iki saat u. 

yumakla d ı ş n o m a 1 bir harekette bulunmus olur, 
Y a 1 ı n bir cisim, b a s i t bir likir ... 
Yeni kelimeler ve karşılıkları: 
Belirgin = Mütebariz 
Belirgi = Tebarüz 
Belirsi = Nüans 
Somtöz = TerJdb (sinthesc) 
Katım ) 
Katmç ) = Terkib 
Bingeşim ) 
Katın ) 
Katrmh ) Mürckkeb 
Bingeşik) 

Somtözlemck) 
Katım1amak ) = Tcrkib etmeli 
Bingeştinnck) 

Yalın= Basit (terim) 
Basit (T. Kö.) 
Yamç Gayri tabii (contre - nature) 
Dışnomal = Gayri tabii (anormal) 

·~ 
Yalnız toprağımızı ray değil, havamızı da bit çelik ianad 

i ı ü s ii ile kaplıyacağız. 
D ok u n a k 1 ı bir söz, e t k in bir tedbir •• 

Kalbe dokunan bir söz,· ba~ ağrısına et giyen bir ., .. 
'aç .. 

Sözlerimin bu adam üzerinde hiç bir e t g isi olmadığını 
ıörüyorum. 

Bu hareketin bu kadar büyümesinin e t g e ~ /erinden biri 
tle, sizin kaygusuzluğunuzdur. 

Örü = Şebeke 
Dokunaklı = Müessir 
Etgin = Müessir 
Dokunmak = Tesir etmek 
Etkimek = Tesir etmek 
Etgi = Tesir 
Etke Amil 

*~* 

lşlerime karışı 1 mas ı n ı istemem. 
Osmanlı imparatorluğu yabancı devletlel'.İn heı türlü a r • 

s ı m a ' larına açık bir kapı idi. 
Acaba si 1 a h s ı z 1 an m a dediğiniz gibi, "ademi teca· 

vüz,, için sa 1dırmaz11 k, "ademi müdahale,, için ar• 
• ı m a z 1 ı k diyemez miyiz? 

Karışmak = Müdahale etmek 
Arsımak = Müdahale etmek 
Saldmnazhk = Ademi tecavüz 
Arsımazlık = Ademi müdahale 

• 
1 ç D 

lST AN BUL TELE.FONLAR/ 
1'1111 • 

İstanbul okullarından 
çıkan talebe 

lstanbul, 1 - Bu yıl lstanbul 
türk okullarından 8000 talebe çı
kacaktır. Bu bir rekordur. 

Jandark okul gemisi 
şerefine suvare 

lstanbul, 1 - lsıanbulda ko
nuk bulunan lransız jandark okul 
gemisine bugün ilbay vekili ve ls
tanbul komutam giderek önce ya· 
pılan göreti karşıladılar, Deniz 
sübaylarmdan 30 kişilik bir grup 
bugün Heybeli deniz lisesini gez
di. Akşam iransız elçiliğinde ko
nuklar şerefine elci büyük bir su
varc verdi. 

Ayasofyadan çıkarılan 
mozayik 

lsu~nbul, 1 - Ayasolya'daki 
büyük mozayik dün açıldı. Bu mo
zayik kendi cinsinin bütün dünya
da en güzellerinden biridir. Açılrş
ta kültür direktörleri, gazeteciler 
bulunmuştur. Amerikalı profesör 
Vilmak mozayik hakkmda izah
larda bulunmuştur. Profesör, şim
di yeni mozayikler için çalrşacak
tır. 

Hava kurumuna İstanbul 
tecim odası altı, esnaf 

cemiyetleri 60 bin 
lira verecek 

lstanbul, 1 - Bugün lstanbııl 
parti merkezinde bir toplantı ya
pilmıştır. Toplantıda lstanbulda 
bulunan biitün cemiyetler. basrn 
delgcleri hazır bulunrrriışlardır. 
TopJantıda hava tehlikesine ya
pılacak yardım konuşulmuştur. 
Tecim odaları 6, esnaf cemiyetle
ri 60 bin lira vermeği yükenmiş
lerdir. Yeniden yazılan birçok ü
yelerin yazılma işini kolaylaştIT
mak için örgüt genişletilecektir. 

Hava tclılikesini 
hilen üyeler 

Bay Abtullah Ungan Merkez 
hıfzıssıhha müesseaeai kimya mü
tehassısı 20 lira, Bay Aron Arav ve 
çocukları Anaf artalar caddesi hır
davat mağazası 200, B. Nuri Ta. 
maç Kastamonu saylan 50, Oto -
mobil Ticareti Türk Anonim Şir
keti lstanbul 200, B. Kemal Zaim 
Ziraat Bankası Umum Müdürü 
500, B. Dr. Abravaya Niğde sayla· 
vı 250, B. Mıdır Mehmet Eskite • 
hir' de müteahhit 25, B. Sa it Kurt 
Eskisehir Kiremit fabrikası sahi:..i 
25, B. Binbaıı B. Sım Eskiıehir 
Askeri hastane operatörü 20, B. 
Menahcm Pesaah latanbul Türki
ye Milli Sigorta Şirketi 2. inci di • 
rektörü 20, B. Refael Kazez ve 
mahdumu Fincancılar 21 - 1 No. 
da manifatura tüccarı 50, 8. Re . 
f ael Kazes ve mahdumu Fincancı 
lar 21 • 1 No. da manifatura tüc -
carı 150, Mordo Galimidi lstanbul 
Kurban Han Diş doktoru 20, 8. 
Hicri İstanbul T. Ha. K. Ş. idare 
memuru 20, Bedri lstanbul T. Ha. 
K. Ş. Dava muakkibi 20, B. Savmi 
İstanbul T. Ha. K. Ş. beynelmilel 
tayyare kontrol memuru 24, B. lh, 
san Mermerci Zade lstanbul Atir 
Ef. Cad. No. 1 ma11ifatura tüccarı 
100. Sa1ti Franko fstıtnbul Rızapa.
ıa Caddesi 89 • 91 No. mefrun • 

u y u 
Y Wlanistana gönderile -

cek aşya faturaları 
1 - Yunanistana gönderiLn 

eıya faturaları orijinaller · nin çı -
katçılarımız tarafından doğrudan 
doğruya &§Ağıda adresleri yazdı 
faturaları inceleme komisyonuna, 

2 - Fatura örneklerinin de ge. 
ne sözü geçen komisvonlara veril
mek üzere yunanlı giri tecimerle· 
rine gönderilmesi lüzumu ilgilifo 
re bildirilir. 

Atinadaki komisyon adresi: 
Epitropi elenhu timo1ovion me
ıohikon M egaron - Atheneı • 
Pire' deki komisyon a cJresi: 

Epitropi elenhu timoloyion me
garon sidirodromiku •tathmu 
- Lepiree. -

Türkiye - İspanya tecim 
anlaşması 

Türkiye - ispanya tecim an • 
laşması bitim tarihinden başlıya • 
rak 15 gün uzatılmıştır. Tamamla 
yıcı haberler geldikçe bildirilecek-
• tır. 

Türkofis başkanlığı 
Türkofis başkanlığına Doktor 

Necdet Alp atanmıııtr. 

Bafrada spor 
Bafra, t (A.A.) - Bugünkü 

Jik maçlannda Bafra spor - Yap. 
rak spor 1 - t berabere kalmıt 'Ye 
Gençler Birliği 1 - 4 Halkspor'a 
y~nilmiştir. 

Çankrrıda yağmurlar 

Çankırı, 1 ( A.A.) - Dün iJi -
mize faydalı yağmurlar yağmı§br. 

A.n kara - Canları .. 
gezintisi 

Çankırı, 1 (A.A.) - 1 haziran 
tarihinde başlıyan Ankara . Çan . 
kın gezinti treniyle 700 den çok 
gezici geldi. Geziciler akşam üze
ri alkışlar arasında Ankara'ya d3n
düler. 

Keçiören gençlik ve spor 
yurdu kurultayı 

Keçiören Gençlik ve Spor yur
dunun 7 haziran 1935 de toplana
cağı evvelce bildirilen yıllık ku
rultayı 9 haziran 1935 pazar günü 
saat 10 da Cumuriyct Halk Parti
si Keçiören Kamunu salonunda 
toplanacağından üyelerin gelme
leri rica edilmektedir. 

tüccan 300, B. Ş. B. Yakar lıtan 
bul Haçopulo Han No. 35 de 84. 
B. Sebatay J(amhi lıtanbul Sul -
tanhamam Mevsim mağazası sa 
bibi 120, B. Ura] Dilek Galatada 
büyük tünel ban 5, 6. 7 No. avukat 
20, B. Nesim, Mızrabi ve Bcnar • 
dete müessesesi İstanbul Fincancı· 
lar No. 12 50, Nesim, Mizrahi \•c 
Benardete mü,.ssP•e~i t~t<\nbul Fin 
cancılar No. 12 150, B. Piyos A -
nadolu sigorta ,irketi direktörü 
100. 

İşyarlar yükenlerini bölü 
ile verecekler 

Devlet İtyarlanyla kurumlar -
da çalııanların, hava tehlikesini 
bilen üye olarak, genit ölçüde yar 
dım edebilmeleri için kolaylık göı
terilmesi yolundaki baıvunnalan 
üzerine, yalnız i,yarların yıllık } ·· I 
kenlerini bölü ile vermeleri esası 
ka'h .. 1 ed;!nı1~tir. 

Kamutay bahçesinde 
konserler 

Cumur başkanlığı bandosu bu 
günden itibaren Kamutay bahço 
sinde acık hava konserlerine baş. 
lıyacaktır. Bugünkü ilk konscriı:ı 
programı şudur: 

2 HAZİRAN 1935 PAZAR 
Birinci lnsım 

1 - E. Kayzer: Marş, König-Lud\'a11 
2 - Ştravs: Vnls, Viner Dlut 
3 - Betoven: Uvertür, Egmon 

4 - Korsakov - Kapriçya Espanyd 
Patrol) 

lkincı kısım 

5 - G. Pare : Polonez dö Konser 

6 - Sen-sans : Bak kanal-Samsun e 
Dalila 

7 - Amer: Zi vi Mekgrgör (Haylent 

Patrol) 

ANKARA RADYOSU 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

19.30 - Ziraat Vekaleti saat.L 
19.40 - Musiki: 
Chopin Schcrzo 
Piyano: Ferhunde Ulvi 
20 - Meşhur pehlivanlannuS 
20.10 - Musiki: 
Bach Suite 
Keman: Necdet Remzi Atalı 
Piyano: Ferhunde Ulvi 
20.30 - Dans musikisj 
20.50 - Haberler. 

Her gün beş kelime 
(Başr 1. inci sayıfaJa) 

2. - Lehte. lehinde = Yana 
Lehte olmak = Yana olmak 
Örnekler: l - Bu İşte •iziı 
fikirlerinizden yana değiliz. 
2 • Ben bö:,le önergelerden 
yana olamam. 

3. - lehinde söylemek= iyiliği• 
ni ıöylcmek 
Ôrnek: O, her yerde .izin i .. 
yiliğinize •Öylcr. 

4. - Lehdar = Y anat 
Örnek: Ahmet •izin en COft 

kun yanatlarmızdandır. 
5. - Aleyh= Karıı 

Aleyhte olmak = Karı• olf 
mok 
Aleyhte aöylemelı = Karır 
•Öylemek 
Aleyhinde •öylemelı = Ki;i.
tülüğüne ıöylemelı 
Aleyhdar = Karım 

Not: Gazetemize gönderileceti 
yazılarda bu kelimelerin ounanl~ 
calan kullanılmamasını rica ede • 
riz. 

Bugünkü sayımızda ge-ı 
çen kılavuz kelimeleri 
Araç = Vasıta 
Atamak = Tayin etmek 
Erkinlik = İstiklal 

Görünüm = Manzara (Aapect) 
İçtcm = Samimi 
t 1gi - Ata~a 
Kapsam = Şümul 
}( lanr.ak =- Ha\lct:rıeı< 

O) mak = Kabi!e 
Önem = Ehemmiyet 
Sağlamak = Temin etmek 

Sakınca = Mahzur 
Saptamak = Tesbit etmek 

s~nuç = Netice 

Süel = Askert 

Yargıç= Hakem 
Ycritmek =Tatbik etmek 

Yetki = Salahiert 
Yora = Tehir 
Yiiğrüm = Merhale 

Orman Çiftliği F ahrikasının 
Ankara Birası Zengin bir Gıda ır. 
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Yarı - sıyasal 

Fransız huhraııı 
.du yazıda geçen ıkılavuz kelimele -

rinin osmanlıca karşılıkları: 

Üretim - İstihsal ; Yetki = Sala • 

hıyet; Osnomal Fevkalade; Finan -

sal - Mali; Oruntayan Temsil e • 
den : Asığ - Menfaat ; Yönetim =-
İdare; Erke Mevkii iktidar. 

Şu günlerde, en baııa gelen ~sele, 

lransız frangının düşüp düş:miyeceğidir. 

Belçika parasını altından ayırdığı gü11-

denberi. gözler lransız lrangıııa çn • 
rilmişti. Çünkü sterling bloku ile .ı -
tın bloku arasında yıllardanberi drilp 

gelen didişme ıu son aylarda en soa 

IDertesini bulmuıtu. Üretiminin % 80 -

ini dışarıya satması gerean belçilcalı • 

#ar da bu didiımeye altın blokunun bir 

üyesi olarak girişmi§ ve delilrdeşik bir 

hale gelerek, sonunda, pahalı parada 

yazgeçmek kararını vermifti. 

Fransa için de dışarıya mal .-ımaJ; 

önemlidir. Fakat Belçika için olduğu 

kadar değil. Fransayı altın para, de • 

lla~yon ve büdce açığı yaralıarı ile ya
ralamıştır. 

Flandin, çekilmezden iSnce, istedlli 

yetkiler bit bqb lcabineye verilse bl

k iş işten geç.mi§ bulunacalınz ve ıeç 

kalınacağım ileri sür.müJti. Hidiaeler 

cösterecelctir lci, Flandin ya11tl1D1ftlr. 

Çünkü Buisson bbinesi -'IJsaomaJ -,.t

ice/er,, i alacak .,e lraagıa dÜfDM.D• 
~ngel olacaktır. 

• Flandin'den esirgeM11 yetldla 

Bouisson'a niçin verilecelctir' 

Flandin kabinesi, ancak radikal -

sosyalistler'e kadar sollaşabil.mişti. "Oa
nomal yetkiler., kendisine verilecek o • 
/ursa, bunları finansal alandan sryaal 

alana kofo"';a bulJl§tırabilirdi. Sol lır
blar, Jıeic ~osyalistlerle aollcaaad ndl
lcalleri, böyle bit kabineye ü.snomal 
,etkiler• veremezlerdi. 

Eler lrangıa korualll&SI llhıal llılr 

iş ise, bu qin, ulusu. baıtabap oru• -

Uyu bir kabine-,. verilmesi ıerek -

mn ıol idi' 
Göraıayor lci, frangı lcorumalc lfl• 

de, aol fırkalar, açık sağları değilse ili· 
le, sağları ve ortaları iyi lastırmıılar 
dır. ''Eğer ekonomik asığıaızı kurtar 

mak isterseniz, bizlere sıyasal lro.a.sea
yon yapmaktan yani devlet yiSnetimJae 
bizleri de karıştırmalctan bqlca çare • 
niz yoktur., demekle, lransız devleti • 
nin yönetimine el atmışlardır. 

Gerçe mareşal Petain gibi bir aske

rin kabineye girmesi de sağları yatıı -
tırmalc balczmındaa önemlidir. Fakat 
bu, yeni bir ıey değildir ki! Yeni olan, 
lransız kapitalizminin sevgili frangım 
hrtarabilmelc için, sosyalistleri lcabl -
oeye almaktan başka bir çare hlau • 
mış olmasıdrr. 

Şimdi, frank, §Üphesi• Jmrtarıla • 
caktır. Hem de blJylJlc bir çoğunlukla. 
Fakat ondan sonra da Fransada, sal • 
lar ile sollu arasında, gerçelctea bir 
erh kavgası baflıyacalctır. 

Şimdilik erke, denilebilir 1ci Hetrlot 
,.. Herriot partisinin elindedir. De • 
mele oluyor 1ci radikal - aoqalistler 1 
pbatta sokağa dlJJfJrdlJkleri erlıeyi, flm· 
41 Banque de Fran~'ın gi~sinden y~ 
Diden teslim almqlardır. 

Burhan BELGE 

ULUS 

r 
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ON İKİNCİ RESİM SERGİSİ 1 
(Başı ı. inci sayıfada) ğan Galatasaray ıergisi gen;liğe 

seler, kiğırmanlıklar pek çok geçmit
tir. 

Türk çocuğunun duygusu bunları 

kavramamıı P.ekilde kalamazdı, kalma-
mııtır da. • 

sanat aıkını vermit ve yetiıen 

gençleri korumuıtur • 
Türk reuamlar cemiyeti Cu -

muriyet rejiminin yüksek koru -
ması altında 1926 da Güzel Sanat-

dlS. K. Pehr, A. Ren4• " C. Uybadın !lergt(le 

&.erini yUbek değerlemenize eun
maktadır. 

Btlyllk önderimiz.in yönemnine, a-
1U81111lUZUn duyptundakl inceliğe, ka
munun göstermekte oldutu ilgiye care 
arrmu gittikçe daha yU.kaelecektlr. 

Çaiırımuı kabul ederek 11rcimbi o
nurlaııcbnmı olmanızdan dolayi tef*· 
kUr ederim. 

Bundan IODl'a Kamutay Baı
· ·anmm B. Reada kordeli71 kr· 

Sttg/ıleki pomelenlee: 

Klyla krzlur 
(R. Safl,ef tarafmdan) 

ti Ye çafnldar, tablolarm önünde 
ayn ayn durarak aergiyi gezdiler. 

Bugün güzel sanatlar birliii re
aim ıubeai adını tqıyan lrgüt r:. 
önce "oamanlı reuamlar ceıniye
ti,, adı altmda 1908 yılmda kurul. 
mut Ye aJIU ialmde bir sanat der -
giai çıkararak ilk resim hareketle--
rlni meydana ıetirmiıtir. Osman· 
lı reanmlar cemiyeti büyük harb
tan sonra "türk ressamlar cemi · 
yeti,, adı altında çabşmasma de 
vam etmiştir. Resimciler Cemiye 
ti, yurdun Awupa' da okumuı ar 
tistlerinin memlekete dönmesiyle 
daha kun-etli bir nrbk halind:? 
ortaya çıkmıt ftl 1916 da Ga1ata • 
saray sergisine başlamıştır. Tfük 
resimcderinin birleımeıinden d'>-

lar birliğini meydana ıetirmit ve 
alay kötkünde kurulmuttur. Birli
iin kuruculan: resimci Şevket, 
Namık l...Wl, Sami, Vecihi, Hik· 
met, F eyhaman, Çalb ve heykelci 
lbaan'dır. 

Güzel AMdar birliti reaim tu· 
besi adı altmda birleten türk re -
aimcileri fİmdİJ• kadar Ankara 
ve latanbulda 33 aerai açmqlar -
dır. Bu aerıilere katılmak için hiç 

Sergideki portret~ftl~11: 

S. E. Kırdan 
(Saip tarafından ) 

bir amır lmnmaı.ıııtır. Memleke • 
tin her hangi bir yerindeki bir türk 
artisti tablolarmı bu sergilerde ıe 
reb 'lmektedir. 

Bu yılki sergi Namık lamaH, 
Çallı, Şevket, General Halil, V '- ·. 
hi, Sami, F eyhaman, Nazmi Ziya, 
Hikmet gibi adlan en çok tanın -
mq üıtadlard"-n hP.rbirin;n b:ı· : __ 
çar eserini bulundurmakla ayn 
bir değer kazanmaktadır. Cerelt 
Namık lsmail'in, gerek diğer aka· 
demi arkadatlannm bu eserleri 
gönül doyurucu bir güzellik taıı -
maktadır. 

Genclerden de Bursalı Şefik 
Malik, Süruri, Saib Y. b. gibi bir 
çok kuvvetli imzaların yeni ve 

Pış Bakanımız 

Sof yada 
Sofya, 1 (A.A.) - Bulgar tel

graf ajansından: Türkiye dıı itle
ri bakanı Doktor Tevfik Rüıtü A
raı yanında Bayan Afet, kızı Ba
yan Satın, Türkiye Cumur Ba, -
kanlığı Batyaveri Bay Celal, özel 
büro direktörü Bay Refik Amir ol
duğu halde, bugün Ankara'ya git· 
mek üzere Cenevreden saat 4,40 
ta Sofya'ya gelmiştir. 

Doktor Tevfik Rüştü Araı, is
tasyonda, Kıralın danışmanı Bay 
Groueff, Bulgar Dışişleri Bakam 
Bay Köaeiv:ınof Sofva'daki Tür 
kiye elcisi Bay Ali Şevki beraber 
ve başka resmiğ şahsiyetler tara. 
fından selamlanmııtır. 

Bulgar dış işleri bakanı Köıe
ivanof tarafından bayanlara çiçek 
de et1eri sunulmuştur. 

iki bakan, trenin hareketine ka
dar ista!'yon salonunda görüt -
müşlerdir. 

Bülücüstanda kor· 
konç bir deprem 

oldu 
Bin kişi öldü. İki şehir 

yıkıldı 
Simla, 1 (A.A.) - Dün, Bülü-· 

cistan'da korkunç bir deprem ol
muştur. Kuetta'da ölenlerin sayı
sı bin kadar oranlaruyorsa da, 
60.000 nüfus barındıran bu şehir, 
baştan aşağı yıkıldığı için herhal
de, ölenlerin daha çok olduğu sa
nılıyor. 

Kelat şehri de yıkılmıştır. 
Mastung şehri ile etraf mdaki 

köyler halkının beşte dördü öl-. 
müştür. 

Keraci, 1 (A.A.) - Daha doğ
ruluğu bilinemiyen haberlere gö-
re, bir yandan Keutta'nm başhr.a 
çarşılarından biri yanmakta, öte 
yandan da yaman bir bora esmek· 
tedir. 

Keutta'nm kuzey batısının 

yüz kilometre kadar ötesinde, ö
nemli bir sınır karakolunun bulun
duğu Şamon şehri büsbütün yıkıl
mıştır. 

Bir sovyet paraşütcüsü 

2500 metreden paraşütle 
denize indi 

Moskova, 1 (A.A.) - Paraşüt
çü Aleksandrof uçak tarihinde ilk 
defa olarak denize paraşütle bir 
atlayış yapmıştır. Sokum'da kıyı
dan 7 kilometre ötede 2500 metre
den atlamış, parasütü 1350 met
rede açmış ve denize 20 metre ka
la da paraşütten ayrılarak suya 
dalmıştır. 

••••• 
Amerika, alamadığı ala -

... . . 
cagını ıstıyor 

Vatington. 1 ( A.A.) - Her al· 
hayda bir olduğu gibi. dıt itler· 
bakanlığı, 15 haziranda günü ge. 
len harb borçlarmm ödenmesi için 
13 dpvlete haber yollanaqtır. 

Odenmeıi gereken borçlar 
180.899.701 dolan bulmakta· 

Ticareti bırakma 
Ankarada Koyunpazannda İ

negöl pazan namında olan dük
kinı kapadım ve ticareti bıraktığı
mı ilan eylerim. 

Ticareti bırakan İnegöl pazan 
1-2205 sahi~i Ali Fehmi 

kuvvetli eserlerini beğenmek r u 
satını buluyoruz. 

Bu yılki sergi, geçen sün · -
söylediğimiz gibi, zengindir ve re· 
sim alanmda da kuvvetli bir iler · 
leme ve 11.tı'ma olduiunu bize gÖ'" 
te~ıaktedir. 

Bu sergiye girmemi' ola~ ba • 
ğınıııx gene resimci1erin tablol&l'l 
nı da ayn bir wergi halinde Jakm 
da görme,i diliyoruz. 

SAYIFA 3 

1 
Gczgi notları 

Sovyetlerde hava«'I 
gençlik 

Geçen iki ayın son ve ılk gün
lerini Sovyet memleketlerinde ge
çirdim. Gördüklerimle dinledikle
rimi belgelerle karşılaştırarak 
görü§lerimin doğrusunu yanlışla
rından ayırd etmekle uğraşmaiUt 
yım,· çok yakrndan tanımamız ge
rekli olan büyük dost ve komsu 
memleket lıakkmdaki etiıtlerı.ııi 
bitirince öğrendiklerimi yaUK:a
ğım. 

Uzun boylu düşünülüp ıncel n
mesine lüzum olmıyan tara/Jarı 
da zaman zamaıı. okurlarıma su
nacağım. .... 

Komşu birliğin neresine gider· 
seniz gidiniz, ilk bakışta gözleri
nize çarpacak olan genel kona, ba
vacrlık ve havacılığa gen~/~ 
gösterilen son.suz ilgidir. 

Odcsadan Leningrada, Mosko
vadan Dnyeprogoze ve oradan Ki
yele gittik. Trenle geçtiğimiz bu 
5 bin kilometrelik yol üzerinde inip 
gezdiğimiz, yahut trenin k~ıqu 
arasında şöylece silüetini gördü
ğümüz, küçüklü büyüklü şehirl11-
rin, düzlüklerinde, kültür parkla
rında, uçak alanlarında gözlerimi
ze ilişen ilk şey "paraşüt kuleleri,. 
idi. 

Paraşüt kuleleri, bizdeki atlı 
karınca gibi, çocukların eğlence

leri arasına girmişti. Kalenin çı
kıntısına, - açık olarak - bağlı d• 
ran paraşüte tutunanlar haval•rda 
uçmanın heyecanını bir an yürelcltJ
rinde duyarak, yere iniyor ve,•• 
lar gibi, havanın unsarlarıntlu 
biri o!duklarznı böylece anlıyw
lardı. 

M oskovadaki Ossoviyakim '9-
lübüne gideceğimiz g#Jn. bir w-. 
k•r. bize: 

''Ben ~imdiye kadar aocak biıbt 
keı-e paraşüt lcalesladeıı atl.W. 
ve uçakla da birkaç kıaa yolcrıllli 
yaptım. Uçalctaa parqlitle at.llf. 

ma sıram daha gelmedi. Sis • 
baht/ısınız ;konuk oldaf1111us içilt 
s11 a beklemezsiniz/,, demifti. 

Ossoviyakim'in bqhnı .., 
Eydeman, bir okul gibi de çalıJU 
kulübü gezdirirken, pan§Ütgii/ii.t 
i:ğretmenliği eden on sekiz yapa-
da bir genç kızla bizi tanıştırdı. O 
zamana kadar elli ikinci büyük pa
raşiit denccini yapmıştı; bu, elli j. 
kı° kere hayatını tehlikeye koym., 
olmak demek değil miydi? 

- Hayatımız her sebeple •• 
her dakika tehlikededir. Havacı
lık buna bir şey ilave etmiştir. & 
yemem. 

Böyle söyleyen genç lr.ızın bai· 
sız olmadığını biraz sonra ani• 
dık; üç uçakla havalanan üç para
şütçüden ikisi sekiz yiiz ve irin 
metreden atılıp yere indiler. O· 
çüncüsü iki bin metred«J atılacd 
ve paraşütünü sekiz ylb metred• 
açacaktı. Büyükçe bir an ıibi an
cak görüp motörilnBn vızıltılanm 
işitebildiğimiz bu üçiind aç.ütaıı, 
birdenbire, bir nokta ayrıldı, b« 
saniye biraz daha büyüyerek ve bir 
az daha hızlanarak yere dofru da,. 
meğe başladr. Oçüncll p9rqltçi
nün düşüşünü seyir t1tmiyor. ,-e 
ne kadar uzakta oldufan• hesap 
ediyorduk. 

Paraşüt, allı yeşilli bir /rAirt 
fener gibi uzandı, sonnı ıfıerken. 
korkunç bir gürültü ile ikiye 6«> 
/ündü. Yırtılan paraşüt, pimeite 
olduğu ağırlığa ancak bqı le~ 
biliyordu. Yalnız bu iıfa az çat,,.. 
bancısı olan bizlerin değil, Eyıl .. 
man ve arkadaşlarının da yiUJe
rinde tasa belirdi. ParqütçiJ, sert 
yelin önüne düşmüş, yırtık bir U. 
ğıda takılı çöp luziyle. toprağa 
yaklaşıyordu. 

Kaygılı gözlerde smnç perla. 
dı: parasütçiJ göğsllndelcl ilrind 
paraşütü, yere yüz elli m«n bl,,. 
açmıı. salımı salına iniyordu. Bir 



Viişüniişler 

ı:epimizc diişcn 

ödev 
Tiki .a; Konu mev.ıu; ~ag-

1 nmc.k , .. nün edilmek; araç -
"a~ ta; u v ri - fedakarlık· oden 

mu' fat. 

B ~bol. nr11 H:ıv:ı Kurumu kurul
ta} r ıkı çok değerli söylevi, mem!c 
kettt· havaCilr:a karşı büyük bzr ilgi 

ayaml rdı. Gazetelerimiz, sayifelerin

de bu hayatio meseleye geniş bir yer 

veriyorlar. Halk arasında bir çok ko

nuşmalar i>u konu üzerinde yapılryor. 

Bu, hepimizi .r;evindidecek bir enerji 

kalk·:uşıdır. Ancak, beni korkutan 
şey, birdenbire parlayan alevin çabuk 

sönn si ıhtimalidir. 

b ;iyornz ki gerçek işler hep de -

vamlı bir dült?n/e başarılmı~tır. Bi
zim için gerekli olan, asıl olan, bu
ıüa içimizde parlayan alevi aynı hı~ 

ve aynı kuvvetle her zaman yaşatmak
tır. 

Hava tehlikesini anlamı§ olan yurd
dq, Hava Kudwnıına yılda vereceği 
yirmi lira ile ödevini bitmi~ saymama. 
lzdır. Eger kendisi yurdun havaları· 
az vakit kaybetmeden çelik kanadlarla 
örmek lüzumunu anlamış ve bu büyüle 
davaya inanmışsa, ayni inanı çevresi
.M, tamdık/arına ve tan.rmadıklarrna 

yaymak için elinden geleni yapmalı • 
dır. Propagandann, dPvamlı telkinin 
bir davanın ba'iaTilmasında ne büyük 
bir rol oyna•lriını hepimiz biliriz. He
le, b3~ • ... anca: bütün bir ulusun el n 

gon·:ı l:_rliği ile ortaya konulacak bü
yük eserler i ın propaganda en önemli 

araçtır. 

H ll:cviilcr, kafası aydınlık olan
lar, biıtün gençler; sız ki, lsmet 
lno. iı'min hakikati apaçık önümıze se
ren s& /erile yüreğinizin s11:;Jad1ğıaı 

dııyılımuz sız ki yurdun havadan ge· 
lecek s d rmılara kar.şı kendini rahatça 
kor yac k a Iar silahlr olmadığını bi
liyorsunuz, ~u halde bu acı hakikati 
bilmiycrılere anlatmak, bütün Türle 

yurdd ~Jarmr ayni ülkü çevresinde top
lam~k işini geri brrakamazsrnız. 

Konferans salonları, radyo istas
yonlaTI, gazeteler ve butün toplantz 
yerl"ri, bu davanın yayılması için ö

nıin "izde açık duruyor, söyleyiniz ve 
so l:!tir.iz, yazınız ve yazdırınız ve 
.şuna kuvvetle inanınız ki, Türk ha • 
vacrlı "ına, vereceğimiz yirmi liradan 
çok d"lıa geni.ş ölçüde yardımınız do
kumbilir ve bu yapabileceğiniz ışı 

yapmam:ık, memleket savgasında size 
diişen ödevi yapmamakla birdir. 

Çocııklarrmza oyuncak olarak uçak
lar veriniz, evinizi ve kahvenizi süs
lemek için uçak resimleri seçınız, o
kullarda elişi derslerinde talebelere u

çal modelleri yaptırınız. 

Havacılıkla ilgili filmler, bavaczlı
iı gösteren tablolar, havacılığı sev
direcek romanlar: Sanat ve fikir, bu 
ızğurds seferber edilmelidir. 

Ucuz ücretlerle, hatta bedava uçak 

'gezintileri tertip edilmesi, her §ehir
linı"n, hiç olmazsa ömründe lir defa, 

beı dakikalık bir uçuş yapmasrnın sağ
lanması, bütün bunlar da bireT propa
ganda aracıdır. 

Havalarının her gün biraz daha 
çelik gövde/erle kaplandığıru, mem-

leket savgasımn her gün biraz daha 
kuvvetlendiğini görmek, her Türke, 
bu uğurda yaptığı özveriledin en bü -
yil &leni olacaktır. 

Yaıar Nabi NAYIR 
, LE LE 

felaketin, tam vaktinde, önüne ge
çilebilmiş olduğundan dolayı ken
dimizi kutlayarak yemek salonu
na girdik. Biraz sonra paraşütçü 
de geldi. Yanaklarından kan dam
layan, güçlü, dinç ve çok sevimli 
bir delikanlı idi. Kendi kendime: 
"ölseydi ne yazık olurdu!,. dedim. 

Bay Eydeman sordu: "Paraşüt 
neden yırtıldı?,, 

_ Para~ütleri.miz sağlamdır, 
~akı1t bund;; ulak bir aksa~lık ~vat 
mış. ;ok hızlı düşerken agırlıgım 
la sert havanın çarpışmasına da-
vanamadı.,. . . 

"-ikinci paraşütü nıçın ° ka-

İtalyaıı - hah~, anlaşınazluğı. ne halde? 
Temps gazete ı, 25 mayıs t. rilt/ı sa

yısında ita/yan - habeş anlaşmazlığmrn 

son durumunu Ş?yle anlatma!. adJT: 

... Geçen birinci kanunda Somali ile 

Habeşistan sınırında ;:atlak v.':ren Val
val hadisesi üzerı':\e İtalya ile Halıes:s. 
tan arasında çıkan anlaşmazlığın çok na· 
zik görünümlerin. birkaç defa anlatmış
trk. İki memlekeL arasındaki sıı.mn iyi

ce belli olmadığı bir yerde, J'.dis Aba

ba hükümetinin otoritesini güçlükk tr 
nıyan ve çok defalar oralardaki, ken<li 

hesaplarına iş gön.n şeflerı sayan oy
maK! .. rın yaptıkldrı şeyler, şüphesiz, İ
talyanın ılbi.;iz k;olamıyacağı hır durum 

doe_mmaktadır. Onun için Roma hükü

uıeti, Er;tre ve Somalideki asıglarım 

koru'l1cı.d: üzere, . uzumlu gör<lugU ted
bincri almı~tır: lt .. lyan Somalisindeki 
ileri lrarakolları h~rhangi bir baskına 

~ar§ı kı.vvetlendirnıiş ve her ihtimale 
karıı Atrikaya büyük yardım-:~ kuvvet
ler gönderilmiştir. Bununla beraber, bu 

tedbirler, anlaşmazlığın barış yolu ile 
ve diplomasi kanalı ile kotarılmasına 

engel değildir; fakat, görünüşe göre 1-
tal ya, konuşmaları kendi asrğlaı ına en 
uygun şckılde sevketmek imkanını bu
labilmek için orada süel araçlar bulun
durmak istemektt:dir. 

. .İtalyanın aldığı bu tedbirler Adis 
Ababada Habeşistanm erkinliği için bir 
tehdit olarak görülmüş ve süel tedbirler 
alınmıştır. Bu da İtalyayı daha uyanık 

bulunmağa sevketmıştir. Bilindiği üze

re, B. Musolini Somali ve Eritrede t
talyaya lazım olan butün kuvvetleri 

sağlamakla beraber, onun Avrupadaki 
durumunu hiç zayıflatmıyacak bir ta
kını tedbirler almıştır. Bu sonuncu nok
ta ise. İtalyanın Fransa ve İngiltere ile 
iyice uyuşmll§ olarak barışı koruyabi
lecek halde olması bakımından, çok ö
nemlidir. 

Fakat, bu durumun Roma ile Adis 

Abaha arasında yapılmasr gereken dost

ça anlaşmayı güçleştirdiği de açıktır. 

Geçen defa B. Eden ve Lava) Cenevre
de, bu işin İtalyanın prestijine pek de 
uygun olmıyacak bir şekilde konuful
masının önüne geçmişlerdi. Cenevre 
konseyi açıktan açığa işe karışmadan 

önce bu gibi anlaşmaların ilgili hükü
metler arasında doğrudan doğruya ya

pılacak konuşmalarla başarılması usul
dendir. Roma ile Adis Ababa arasında 

yaı-ılması kararlaştırılan konuşmalar 

~imdiye kadar, beklenen sonuçlar ver
memiştir. Gerçi İtalyan ve Habeş kuv

vetleri arasında yenıi hidiaeler çıkma

ması için yerinde tedbirler alınmıştır· 

iki traftan da anlaf!DUhğı gözden ge
çirecek yargıçlar atanmııtır, fakat yar· 
gıç komisyonunun yetkisinin kapsamı 

hakkında görüş uymazlıkları çıkmııtır. 

AlHs Ababa hükümeti paktının 15 inci 

maddesinden bahsle, İtalyanın Habeşi• 

tan sınırındaki süel hazırlıklarını dur • 
durmak üzere konseyin i,e karışmasını 
istemek için, uluslar sosyeteıine baş 

vurmuştur. 

Fakat, meselenin bu şekilde ortaya 

atılması dolayısiyle hem İtalya ile Ha

beş"stan arasındaki barış için, hem de 
uluslar sosyetesinin kendisi için çıka 

ca& ağır sakıncalar görülüyor. Uluslar 
iosyetesinin otoritesi bakmımdan, kon-
1>cyi ancak, bütün öteki barış yolu ile 
uyuşma yollan sonuç vermediği zaman 
harekete geçmek önemli olur. Fakat, 

dar geç açtınız?,, 
-" Hava çok sert olduğu için 

onu ne kadar geç kullanırsam o 
kadar iyi olacağım düşündüm.,, 

- "Tehlikede olduğunuz için 
korktunuz mu?,, 

- "Tehlikede değildim ve kor
kacak bir şey yoktu.,, 

""""* 
Rir arkadaş: "Kahramaıılar 

böyle yetişir!,, dedi. 
Bir uçakçı cevap verdi: "Ra

vacılar böyle yetişir.,, 
N. Baydar 

Ro•na ıle Adis Ab .. !.ıa arasınuakı anluş
mazlık için hal böyle dcgıldir. İtalya 

arabulma ve yargıçlık usulünü reddet
memektedir, ancak bu usulün belli bir 
takım şartlar altında yeritilmesini ve 

yargıç k01IUsyonunun yalnız. anlaşmaz
lığın başlangıcı olan Valval hadisesin
deki soravları saptaıtıa6ını istemek c
dir. Habeşistan ise 1928 de yapılan i

talyan - habeş andlaşmasmın beşinci 

maddesine dayanarak bu komisyonun 
sınır meselesile beraber, iki hükümet a
rasındaki bütün meseleleri gözden ge
çirmesini istemektedir . 

Bu isin raportörü olan B. Edenle B. 

Laval i.ki gündellberi Cenevrede, iki 
hükümet tarafından kabul edilebilecek 

bir formül bulmak için uğraşmaktadır
lar. Konupnalar güç olacağa benzemek
tedir; fakat dün aıkşam (23 ma.yıa) ltaı. 

yan - habeş dostluk andlaşmasınm be

şinci maddesinin geniı bir yoraaı yapı
larak uyuşulacağı duygusu edinilmiı
tir. İki hükümet arasında yapılacak her 
hangi bir uyuşmanın üç yüğrümü ola

rak, doğrudan doğruya yapılacak konuş
malar uyuşma ve yargıçlıık, bu madde
de göz önüncıe bulundurulmuştur. Eğer, 
umulduğu gibi Roır..a ve Adia Ababa 

hükUmetleri bu görüşü kabul ederlerse 
son günlerde ortara çıkan güçfüklcr 
yenilmiş o acak ve uluııılar sosyete~ı de 
dostluk andlaşmasrnı içtem bir şekilde 

y"ritnıelerını, doğrudan doğruya k 1'lu,
malar yap nalar ını ve normal bir zaman 
içinde ho§nutluk \'erici bir uyuşmay-. 
varaıbilmek i~in fial·~alarını iki bükiı· 
mt te bildire. ek kc ıdi rolünde kalmıı 
rı!acaktır. Eğer bu .ıstı] beklenen son•1ç

iar1 vermez ve doğrudan doğruya anlaş

:ııa:C imkam b..ılun!Tl2zsa, ~csele yenı i ·r.. 
konseye gele ~ek ve ., da o zaman karat 
Vf t'<'ektir. 

ı•••• 

İtalyanın seferberliği 
devam ediyor 

Roma, l (A.A.) - Stefani A
jansı bildiriyor: Habe~istanda kt .. 
mi seferberlik ilan edilmesi üze··· 
ne ltalyamn doğu Afrikasınd<; 
ki sömürgelerini herhangi bir sal 
dınnaya karşı savgamak için B. 
Musolini; Almila fırkasiyle yeni
den iki faşist fırkasının seferber 
edilmesini, öteki bir fırkanm da 
kurulmasını emretmittir. Donan -
ma için de timdiye kadar bir çok 
sübay, asaübay, asker ve uzman 
silah altina çağnlmıt ve 1913 n -
nıfı da silah albnda alıkonulmuş
tur. 

Seferberlik tam bir düzen için 
de ve hadisesiz olarak yapılmak 
tadır. 

Spel{üla~ 

yonun 
tanımı 

- Hırsız! 
- Neden hır 

ttz olayım, sizin 
dikkatsizliğiniz 
üzerine spelıü . 
lasyon yapıyo · 
rum. 

(La Repqb -
lillıen) 

lluslar sosyetesini 
dinliyeu İtalya 

27 Mayıs 1935 tariblı Deyli Telgraf 
gazetesi, Uluslar Sosyetesinin ltalya..'1 -
babe§ anlB§mazlığı hakkında verdigi 
kararı dinlemek suretile B. Musoliııi
nin bir zayıilılc göstermi§ olmayıp bir 
kuvvetlilik gösterdiğini, çünkü bu ha

rı!ketin, yalnız babeşlere karşı değil, 

bütün bir dünya barışına karşı yapıl

mış olduğunu söyliyen bir b;q betkecle 
diyor ki: 

Bu karar. İtalyanın şerefini biç de 
bal talamıyor. 

İtalya, bu kararı kabul etmekle vak· 
tı!e Habeşistanla kendisinin :ınzaıamış 
olduğu ve bir anla§amazlık oluna kuv~ 

vete bqvurarak değil, iti Uluslar Sos
yetesinin yargaçlığına vererek kotar
maık yükümünü yükleyen bir anlaşma
nm befinci maddesine göre davranın.a
ğı kabu letmi§ oluyor demektir. 

Eğer 25 temmuza kadar befüıci bir 
yar gaç atanamaz ve 25 ağustosa kadar 
iş toptan yatıştırılamazsa o zaman mese
le gene Uluslar Sosyetesine getıirile
cektir. 

... Bay Musolini, italyan senasmda 
cumartesi günü verdiği bir söyle'V'de 
yargaçlığın yetkesini Çizmİ§tir.h 

.... Uluslar Sosyetesinin bu ba§arığı 
çok önemlidir ve bunda ingiliz delgesi 
Bay Antoni Eden'in büyük bir yarar
lığı görülmüştür. Bu uğurda franıız 

delegesi B. Laval de çok çalı§mıftır. 
Çünkü Uluslar Sosyetesinin yetkisine 
bir yumruk indirilmesi auretile ortaya 
çıkacak olan felaketli durumu İngilte
re kadar Fransa da anlamakta ve gör
mekte bulunuyordu. 

Eğer sosyetenin yetıkisi azalsa ve 
zayıflığı görünseydi, o zaman bütiin u
lusların durumunda bir sarsıntı ola
caktJ ... 

Deyli Telgraf gazetesi, habeş mese

lesinde olduğu gibi öteki pürüzlü me

selelerde de bir takım yatıştırmalar ve 
karara bağlamalar olacağını umduğunu 
söyliyerek. betkesini bitirmektedir. 

••• 

Yeni İtalyan seferberliği 
Roma,. 1 (A.A) - Yeni İtalyan se

ferberliği kara ordusunu 45 bin kip ar
tımuı vıe donıanmada da salıverilmesi 

gueken 1913 sınıfı silah altmda alık~ 
nulm~r. 

İngiliz kıralı hasta 
Londra, 1 (A.A) - lngilteııe kıra -

lmm hafif bir soğuk algmlığmdan has
ta olduğunu Royter ajansı l'e8IDiğ ola· 
rak haber almıttir. 

Kıral, odaamdan dlfarıya çUma -
maktadır. 

Bu betıkimizde gt:çen öztürkçc ke

limelerin karşılıkları şunlardır: 
Devrim: inkılab - Saptamak: te&biiı 

etmek - Isığ: suhunet - Yön ... t·m: i· 
d ıre - So:ı~lamak; temin e m.:!k - Knv· 
riJD: mefhum - Ügı(lmeu: mı.ıal, .. -

Ödev: vazife - Asıglanınak: i. tiLde 
etmek - Eşitim: terbiye - Bıı" rı -nu
vaffakiyet - İçtcm: samimiyet 

Devrimin en l:üyül: da\·alarwd ı bi
ri: TürkİJ'e} i ağaçla11d 1rmakt11. Bu d<ı
va günümüzün davası değil, Türkıye 

cumuriyetinin öz damgasını taşryan L IU· 
sal bir davadır. Devl,.t orm:ınrn gerek 
lerdiğ ve gerekse ekonomile hayatın gi
dişinde oynadığı rolü sezmiş ve kendi 
otoritesine dayanarak, bir ağaçlama po
litikasını programının içerisine so~ 
tur. Bu ormancılık tarihimize yeni bir 
ufuk ve yeni bir devir açıyor ve bu de.,. 
rıi1 formülü şudur: 

.,Memleketini ~ven ağacı sever.,. 
Türkiyenin ağaçlanması meselesin/o 

rasyonel ve planlı bir şıekilde olruası i· 
çin her şeyden önce memleketin içeri· 
sinde araştırılacak ve toplanıp sa.ptana· 
cak şeyler vardır: Ormanların yeti§me· 
leri için gereken tabiiğ faktürleı. lldi~ 
toprak, su ve ısığ. Bunlarda yetr 1ez. Ne 
gibi yerlerde ne gibi ağaç çe~itleri en 
tiil:el ve verimli surette yetişebWyor. 

Bu meseleler saptanmadan ormanı ye
tiştirme. ormanı yönetme ve ormanın 

devamlılığını sağlama kolay bir şey de
ğildir. 

Her memlekette olduğu gibi bu işle· • ri üzerine alscak kurumlar araştırma is-
tasyonları ve yüksek orman okullarında 
ve yahut ormancılık fakültesindeki a· 
r~tırma, ilim enstitüleridir. 

Memleketimizde şimdiye kad:ır ilim 
altında anlatılan kavram bugünkü gö

rüşümüze uygun değildi. Biz şimdiye 

ka ar bütün okullarımıza ve batta üni
versıtede ilim adına yaptığımız §ey, ya• 
bancı kitaplarım dilimize çevirerek tale
beye okutmaktı. lstanbulda bulun:ın yüJ; 

sek orman okula da §imdiye kadar bun. 

dan başka bir şey yapmrş değildir. Ora
da öğretmen ve profesör adını taşıyan 

kimseler aynı esas içinde yürümüşler 
ve talebeye §il ve yahut bu profesörün 

yazdığı herhangi bir kitabı okutmuş -
lardır. Bugünün görüşüne göre ilim 
çevirme değildir. Biz yabancı ilmia -
den yalmz teknik ve sistem bakımın • 
dan asığlanrp o sistem ve o ilim tek· 
niği içinde memleketimizdeki problem
leri ilmiğ bakzmlardan kotaracağız. f §fe 
ormancılık davası ve onun içerisinde bir 
cüzü olan Türkiyenin ağaçlanması baş· 
lı başrna bir problemdir. Bu problemi 
kotarmak için bize gereken esc>sları Jıa
zırlıyacalrtır. Ormancılık fakültesinde
iri ara~ırma enstitDleridir. Biz böyle 
bir fakültt!d~ biribirind~ ayrı veba
ğınsız çalışan iiç enstitünün olmasından 

yanayız. 

1) Orman yetiştirme eğitim en.ıı;titii.

~ 

-- -
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1 
Japon - Mongol dostluğu 

Pekin, 1 (A.A.) - Mongol er
kinlik partisi önderi Prens Tay -
vang, Kuantung' daki japon süel 
oruntaklarmın kendisine sunduk
ları dileklenlen yana, Çb bükü -
met üyelerinden durum için ay -
dmlanmak üzere buraya gelmiş -
tir. 

Söylendiğine göre, geçenleı de, 
bir japon süel uçağı Mongol yay
in e nda Tayv~ng'm sarayı vaki -
ninde yere inmittir. Uçağın icin -
dekiler, prense dHeklerini bildir -
mişier ve bu arada. Başşehrin do -
loror' dan yüz mil öteye tasınması
nr istemi~1 .. rd1r. 8""!.da; lıaska 
jap"'nlar r~ -- i~im!ao'<la özel bir 

0

bii
ro kurmak arzusundadırlar. 

Yunan krrallık partiRinin 
toplantısı 

Atina, 1 (A.A.) - Metaksas'ın 

kırallık partisi toplanmıştır. Ay -
taçlar, kamoya başvurmaksızın kı 
rallığın hemen yeniden kurulması 
nı dilemişlerdir. 
~ ·~- ~---~~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!! 

sü kurumunun ödevi memleket ormaa
cılığrnrn orman ycti~irme eğitiminin 

tabı'iğ ilimler karşısında IU! tarzda im
kfinlr oldıığunu araştırmaktır.) 

2) Orman iş/l't.me enstitüsü (bu ku· 
rumun ödevi memleket ormanlarında za

man ve yer bakımından kurulacak tabi
iğ düzenin hangi metod/ar ve sistem
lerle gayeye daha ırygun sonuç verece
ğini araştırmaktır.) 

J) Tiirkiyenin ormancılık sıyasası 

ve ekonomist enstitüsü (Bu kurumun ö
devi öteki iki enstitünün verdiği esas
lar ve dış pazarlardaki odun endüstrisi
nin hangi yönetlere doğru yürüdüğü 

nü gdsteren istatistiklerle ve memleke
tin kültürüne uygun bir tarzda gayeye 
gidilecek en iyi ve en uygun yolu araş
tirmaktır.) 

lşte biz ormancılığımızı ve ağaçlama 
politika.<ıınr planlı ve düzenli surette ko

tarmak için bu enstitülerin memleket i
çinde çalışmalarına muhtacız. Bu ihti
yacı gören hükümet lstanbuldaki yüksek 
orman okulunu klıldrrıp yerine orman
cılık fakültesin.i meydana getirmiştir. 
Bu fakültelerin genel ormancılık dava
sının, gerekse ağaçlama politikasının il
miğ esaslarını hazırlıyacak olan bir un
sur halinde görülebiliyor. Fakat bunun 
için de, yani araştırmalarına krsa za
man.ela yspılmasr için çeşitli bir orman 
çevenine taşınması gerektir. Çünlci1 ıı

lusal devrimin gittiği yol en "1sa u
manda ç.ok randıman almak yoludur. 
Ormancılık fakültesi ise bunu ancak çe
şitli bir orman çeveninde yapabilir. Yok
sa lstanbuldaki gibi pasif bir durumda 

kalıp gider. 
Gayemiz başarılı ve verimli iş yarat

maktır. Tersini iddia edenlerin içtemli
ğinden şüphe edilir. 

Dr. Şeref Nuri 

EL 
Fransız kabinesini B. 
Buyson kurdu 

(Ba~ı I. inci sayı/ada) 

Tecim Bakanı: Lorent Eynak 
(Radikal sosyalist saylav) 

Finans Bakanı: Palmad (Ra -
dikal sosyalist saylav) 

Kültür Bakanı: Rustan (Ra . 
dik:ıl sosyalist saylav) 

Bayındırlık Bakanı: Paganon: 
(Radikal sosyalist saylav) 

Sömürge Bakanı: Rollen (Mer
kez cumuriyetçi saylav) 

iş Bakam: Frosard (Birle~ik 
sosyalist saylav) 

Emekli Bakanı: Pefetti {Radi
kal sosyalist saylav) 

Tarım Bakam: Roy (Sol de · 
mokrat senatör) 

Sağlık Bakanı: Lafont (Birle
~ik sosyalist saylav) 

Posta ve telgraf 8.: Mandel 
(Bağmsız saylav) 

Merkez cumuriyetçi saylav B. 
Katalka başbakanlık yönetaerliği
ne atanmıştır. 

"Normandi" transatlantiği ile 
Nevyork'a gitmiş olan tecim de -
niz bakanı B. Bertrand Nevyork
tan döndükten sonra değiştirile -
cektir. 

B. Kayyo finans, B. J akie 
tarnn bakanı oldu 
Paris, 1 (A.A.) -Bay Feman 

Buyson ve yeni bakanlar saat 11 
de Elize sarayına gelmişlerdir. 

Bay Palmad Finans Bakanlığı
nı üzerine almak istemediğinden 
yerine Bay Kayyo ve tarmu da 
kabul etmiyen Bay Roy'un yerine 
Bay Jakie geçmiştir. 

B. Franklen Buyyon dev
let bakanlığını kabul 

etmedi 
Paris, 1 (A.A.) - B. Buyson 

saat 11 de Elize sarayına giderek 
kabinenin listesini Cumur Başka-. 
nına vermiştir. Hükümet salı günü 
parlamentouun önüne çıkacaktır. 

B. Buyson, saylav B. Franklen 
Buyyon'a devlet bakanlığını teklif 
etmiıse de 8. F ranklen Buyyon 
ulusal birlik yolundaki ıavaşına 
devam edeceğini söyliyerek bunu 
kabul etmemiştir. 

Yeni kabinenin finans 
sryasası 

Paris, 1 (A.A.) - Buyson ka
binesi Fransa' da üçüncü cumuri
yet kurulabdanberi 98 inci ve bu 
parlamentonun devresinde de do· 
kuzuncu kabinedir. 

Bakanlardan üçü senatör, 14 ü 
saylav ve üçü de süel başkandır. 
Bakanlardan 9 u Flanden kabine
sinde de bakandı. Bakanlardan 

üçü Frosard, Parfetti ve La.font 
ilk defadır ki kabineye giriyorlar. 

Kabinede iki sosyalist ve rad\. 
kal sosyalistlerin solundan bir çok 
üye bulunmasına göre yeni hükü
met daha ziyade soldan yanadır. 
Eski savaşçıların başkanı B. Ri -
vollet'in kabineden çıkarılmış ol
ması da gösteriyor ki B. Buyson, 
hiç kimseyi gözetmeksizin kesiıı 
bir tutum sıyasası güdec.ektir. 

Parlamento bakımından Buy
s.on kabinesi de aşağı yukan Flan
den kabinesinin ilk kurulduğu va
kit dayandığı çokluğa dayana · 
caktır. Söylendiğine göre, B. Buy
son da salı günü parlamentodan 
Flanden tarafından istenilip de 
reddedilen aym yetkileri istiye -
cektir. 

Oyların toplanmasından sonra 
parlamento azad edilecek ve hü -
kümet de başlıca iş olarak frangm 
korunmasiyle uğraşacaktır. 

Borsada durum 
Paris, 1 (A.A.) - 31 tarihli 

borsa durumu: 
Bortt-a, kabine buhranının ça

bucaktan kotanlacağı umudu ile, 
büyük bir kınav içindedir. Bütün 
aksiyonlar dikkate değer bir iler -
leyiş göstermiştir. Fransız ulusal 
fondoları ayrıca aranılmaktadır. 
Epiyce yükseldikten sonra, bu- lar 
piyasa sonunda biraz gerilemiş -
lerdir. Bununla beraber, kuanc
lar, iyidir. 

Kabineye tükel yetki 
verilecek 

Paris, 1 (A.A.) - B. Buyson, 
dün akşam, saat 21 de kabineyi 
gece kuracağım ve bu işin ya ge" 
ce yarısı, yahud sabaha karşı saat 
1 de bitmiş olacağını söylemiştir. 
Bütün partilerin elbirliği etmele
ri, başbakanın ödevini kolaylaş 
hrmıştır. 

B. Buyson, dün öğle üzeri, ra
dikal partisi delgelerine tüke) yet
kilerin yalnız frangın korunması 
hususunda kullanılacağma ve se . 
çim tarzının ve yahud ki devlet 
şeklinin değiştirilmesi gibi sıyasal 
işlere araç edilmiyeceğine söz ver
miştir. 

Bundan başka, B. Buyson, fi -
nans, iç işleri ve ulusal kültür gibi 
bir takım önemli bakanlıkl~ n ,. 
tarafa vermeyi adam.ıştır. Başba. 
kan, kabine listesinin son şekJini 
kararlaştırmak için B. Eryo'nun 
yardımım kabul etmi,tir. 

Bunun üzerine radikaller, ka
bineye girmeye ve ona tükel yetke 
vermeye ra21 olmuşlardır. Finans 
kolu başkanı B. Malvi'nin altmm 
çekilmesi, haznenin zora geh .,i 
büdcenin açık vermesi ve para du
rumu yüzünden hemen bir kanş -
maya lüzum olduğunu ve bunun 

o DU 
da ancak kabineye tükel yetke ver. 
mek!e imkanlı olacağını söyliye -
rek radikalleri kal)dırmış olduğu 
haber verilmektedir. 

E~ki başbakan ve finans ba -
kam B. Kayo ile Mare~al Peten'in 
kabineye, bir bakanlık almadan 
girmeleri ihtimali vardır. 

Bütün ekonomik ve finansal 
meselelere B. Kayo, bütün süel 
meselelere de Mareşal Peten, ha -
kacaklardır. Böylece, şimdiye de 
ğhı birilıiı lerinden büsbütün ayrı 
duran ayn ayrı bakanlıklar ara -
smda işbirH~i doğmuş olacaktır. 

B. Laval'in dış işlerinde, B. 
Mandel'in posla telgrafta B. Han
ri Roy'un bayındırlıkta kalacak -
ları kesindir. Finans Bakanlığına 
Fransa devlet bankası eski gend 
direktörü B. Şarl Rist'in geçeceği 
söyleniyor. 

Yeni kabine Amerikada 
iyi karşılandı 

Nevyork, 1 {A.A.) - 8. Buy
son'un kuvvetli, tükel yetkeli ve 
parlamentoda parayıkorumak için 
büyük bir çoğunluk elde edebile -
cek bir kahine kurmak için yaptı
ğı çalıtmalar Nevyork finans çe · 
veni tarafmdan sempati ile karşı -
lanmıştır. 

Holanda iskonto fiat -
larmı artrrdı 

Amterdam, 1 (A.A.) - Ho -
landa bankası iskontoyu yüzde 
dörtten yüzde beşe çıkamııştır. 

Spekülasyoncularla 
savaşma 

Paris, 1 (A.A.) - Dün polis, 
spekülasyon manevralarını orta 
ya çıkarmak için bir çok baskın
lar ve araştırmalar yapmı~tır. Po
lis frangın değerden düşürülmesi 
İçin kuvvetli bir savat açmış olan 
"Pöti Jurnal,, gazetesinin idare -
hanesini basmıştır. 

Bu gazetenin direktörü yazdı
ğı bir bildiriğde, çek defterini ve 
bankadaki hesablarmı polise ver
diğini ve ne kendi adına ve ne de 
başkasının hesabına hiç bir yaban
cı döviz almamı' olduğunu bildir
mektedir. 

Frnasa Çin orta elçiliğini, 
büyük elçiliğe çıkardı 
Paris, 1 (A.A.) - B. Laval, 

Çin işgüderine Franaanm, İngiliz 
İtalyan, alman ve Amerika hükü
metlerine uyarak, Pekin' deki orta 
elçiliğini büyük elçiliğe yükseltti
ğini bildirmıtir. 

Yeni elçiliğin kredileri için ya. 
pılacak kanun projesi, bakanlar 
konseyinin gelecek toplantısında 
görüşülecektir. 

DACINIK Dt;Yl KLAR: 

AJr.aanya, f ransrz - sov -
yet paktına o1an itiraz -

larını bildirdi 
Paris, 1 (A.A.) - Almanya 

büyiik elçisi B. Rolancl Kster Al
manyamn fransız - sovyc'" paktına 

olan itirazlarını dış bakanlığına 

bildirmiştir. Almanyanm bu pak
tın Lokarno paktına kaı şı oldu
ğunda "e bundan sonra yı.pılan 

sovyet - çek paktmm da uluslar 
sosyetesi paktı hükümler:ine pek 
az uygun bulunduğuna israr etti
ği bildirilmektedir. 

Paris'te fransız - sovyet pak
tının Lokarno ile karşın olmadı
ğı, çünkü Lokarnoda imza edilmi~ 
ve hiç bir zaman böyle bir tenki
de uğramamış o.lan fransız - leh 
paktından az ayrıltılı olduğu kay
dedilmektedir. 

Bundan başka, alman - leh and .. 
laşması f ransız - sovyet andlaş
masında olnuyan otomatik bir 
arsımayı kapsamaktadır. Fransız

sovyet andlaşması tamamen Ce
nevre paktı esasına dayanmakta 
ve kararda öney hakkım uluslar 
sosyetesine bırakan p•ot()kol ile 
sınırlanmış bir kapsamında bu
lunmaktadır. Bunun i;in Alman-
yanm aldığı şimdiki dw'Wllun <la, 
Strcsa konferansı yöneyinde yap
tığı önergelerden bir derece ye ka
dar dönmke demek olduğu kayde
dilmektedir. 

Bitlerin söylevi hakkın
daki cevab İngiltereye 

bildirildi 
Londra, 1 (A.A.) - Sir Con 

Sayınen, lngiltere'nin alman baş
bakanının söylevindeki bazı nok
taların izahı için yaptığı sorgula
rın cevabını almıştır. 

Henüz bilinmiyen bu cevablar, 
B. Bitler tarafından Sir Con Say
men'e gönderilmiştir. 

B. Hi tlerin silahsızlanma 
• • 

pr.01esı 

Londra, ı (A.A) - Bazı gazetelere 

göre, B. Hitlerin &İlahsızlanma proje • 
sinde silahların buclanma.sı lıakkcnda 

bir plan vardır. Bu silahların dilzeyi 
Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya 
arasında bir anlaşma ile saptanacaktır. 

Bu iş ingiliz hükil~tine bırakılmak -
tadır. 

B. Hitler sivil ballan uçak bombar
dmıanlanndan korunması içfo de bir 
anlaş.ma yapılmasını istemektedir. 

Tefrika: 87 in konacağı kırık parmaklıkların önüne, za
man zaman, gelip oturur ve hayalimdeki şa
tonun, gün batışı arasında, çıkıp yükseldi
ğini seyreder gibi olurdum. Orada otururken 
kırmızı: mantolu, uzun boylu bir görümsü'
nün, yan bitmiş kemerler altında, o gün ya
pılmış işlere bakıp sağlamlıklarını sınaya 

Her şeyi rüyamda öyle apaçık görmüştüm 
ki yapacağımız işin plaru, en ince noktaları
na kadar, bir mimar eli ile çizilmişti, denile
bilir. 

bere bilmediğini okuyamıyan papas da ona, 
köyün en aydın adamı olan okul öğretmeni
ne götürmesini söylemiş. Öğretmen Don 
Natale bu telgraftaki yazının ibrani oldu
ğunu bilmekle beraber imlanın kötülüğün
den dolayı İtalyancaya çevirememiş. 1\1.ar
ya'ya onu, Roma'ya giderek papanrn elini 
öpmüş olan ve Tiber zamanının dili ile ya
.zı:lmış olduğu için kimsenin anlamamasın

da şaşılacak bir tarafı olan bu telgrafın ne 
demek istediğini • o dili bilmediği için - he
men bildirecek olan Don Diyonizyo'ya ver
mesini tenbihlemiş. 

San&Michele'ni"n.kitabı 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 
Yazan: Akse/ MUNT 

Büyük kapalı taraçanın yüksek kemerle
ri çabuçak topraktan fırladılar, pergolanın 

beyaz yüz direği, birer birer, gök yüzüne 
doğru dikildiler. Mastro Vincenzo'ya vaktile 
evlik ve marangoz dükkanhğı etmiş olan 
Yapılar, yavaş yavaş, büyüyerek benim, iler
de oturacağım evimin biçimini aldılar. Bu 
nasıl oldu? Bunu ne ben ve ne de bugünkü 
San Michele'nin tarihini bilenlerin hiç biri, 
anlıyamadık. Ben, mimarlık nedir, bilmiyor
dum, birlikte çalıştıklarım da öyle ... Okuma 
yazma bilen hiç kimse bu işle uğraşmadı, 
fıiç bir mimara başvurulmadı, hiç bir plan 
Yapılmadı, hiç bir doğru ölçü alındığı olma
dı. Mastro Vincenzo'nun dediği gibi, her 
§ey "all'occhio,, (1) yapıldı. 

Akşamlan, ötekiler gittikten sonra, kü
çük kilisenin yanında, kırmızı granit sfenks-

( J) Gözle lrB§ arasında. 

sınaya, kumlar üzerine çizmiş olduğum ilke 
resimler üzerine iğile kalka, gelip geçtiğini 
görür gibi olurdum. Bu sırlı ustabaşı kimdi? 
O, yeni bir tansı yaratmak için kilisedeki 
deliğinden habersizce inen sayın Sant An
tonyo mu idi? Yoksa, tam burada, yanımda 
on iki yıl önce, ayaküstü, geleceğime karşı 
bana yardım sözü vermiş ve gençliğimi ba
na zından etmiş olan mı idi? 

Karanlık öyle derinleşmişti ki yüzünü 
göremiyordum, ancak kırmtzı mantosunun 
altında, bir kılıcın parlayışmr sezer gibi ol
dum. 

Ertesi sabah, iş başına döndüğümüz va
kit, bir akşam önce ne yapacağmuzı ve na-
sıl yapacağımİzı düşüne düşüne bıralonış ol
duğumuz iş hakkındaki bütün güçlüklerim 
sanki o gece birer birer ortadan kalknuştı. 

Marya Porta Lettere bana, iki gün önce, 
Roma'dan gönderilmiş bir mektub getirmiş
ti. Onları açmadan, yazı masamın bir gözü
ne, daha okunmamış on kadar mektub ara
sına atıvermiştim. Kapri dışındaki acuna ve
rilecek boş vaktim yoktu; cennette posta var 
mıdır? 

O zaman, hiç işitilmemiş bir şey oldu. 
Anakapri'ye bir telgraf geldi. Massa Lub
rense Semafori tarafından, 48 saattenberi, 
uğraşa çabalaya çekilmiş olan bu telgraf, en 
sonda, Arke naturale yakınında, Kapri Se
maforunu bulabilmişti. Semaforcu Don Çiçyo, 
bunu boş yere deşifre etmeğe çalıştıktan 
sonra Kapri'de oturanlara sıra ile sunmuştu. 
Kimse bunun bir kelimesini bile anlamamış, 
üstüne maledinmek istememişti. O vakit, 
bir kere de Anakapri'de sınanmak düşünü
lerek Marya Porta Lettere'nin balık sepe
tinin üstüne atılıp gönderilmişti. O zamana 
kadar hiç telgraf görmemiş olan Marya 
bunu getirip dikkatle papasa uzatmış ve ez. 

Onun düsüncelerini eczacı çok doğru 
bulduğu halde berber, iyice yanlış saymakla 
kalmıyarak telgrafın ingilizce yazılmış ol
duğunu da söyleyip - okunabilmesi için -
teyzesi bir İngiliz lordunun kansı olan gü
zel Margarita'y3 götürülmesini önergeledi. 
La Bella Margarita, telgrafı eline ahralmaz, 
teyzesini rüyasında hasta· görmüş olduğunu 
hatırlayarak, hüngür hüngür ağlamağa baş
ladı. Bu telgrafın, teyzesinin ölmiiş oldu
ğunu bildiren ingiliz lordu tarafınclan ken
disine çekildiğine inanmıyacak ne vardı?. 

(Sonu var) 
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Bibliy( "rafya . ~ 

S:ırdes - Larisse - Yıl -
dıztepe - İzmir (x) 

Avni Candarm bu ad altında Ana
dol:ınun t arih ve arkeolojisi için iıkar
dıgı eser bizi çok ilgilendirdi. İçinde 25 

'resim, 1 harita olan bu kitap batı Ana
polumuzun eski devirlerin i ayd rnlat
tnak ve öğretmek yönünden çok ön~m

lidir . Anadolunun tariht e oynadığı rol 
büyüktür. Hele batı Anadolu birçok 

soysalhğın beşiği olmuştur. Bunun için
dir ki bu ellerin tarih ve coğrafyası'"\' 

aydınlatmak ulusal bir ödevdir. 
Avni Candar kitabını yazmak için 

elliden fazla kaynağa ba§ vurmuş oldu-
1 ğunu kitabın başına koymuş olclugu 
bibliyografide göstermektedir. Hele 

bunlar arasında Strabon, Homer, H ere
dote ve daha bunlara benzer birçok es
.ki coğrafyacıların eserlerini gözden ge· 
çinniı olması kitaıba başka bir değer 
vermektedir. Yalnız Avni Candarın bu 
eseri yazmak için birıkaç önemli kayna
~a daha baş vurması çok gerekliydi. 
Çünkü bu kaynakların esere daha bü

:yük bir değer vereceğine şüphe yoktu. 
Bu eserlerin başlıcalarını yazıyorum. 

W. Ramsayın Historical Geography 

of Asia Minor'u ile Kari Ritter'in Die 
Erkunde oder Allgemeine Vorgelei

chende Geographie adlı eserine, bun

dan başka türk coğrafyacılarından Beh

ram Dımişki ile !':atip Çelebinin Cihan
nümasına ve İzmir asarı atika muhip
'ıeri cemiyeti tarafından çvkarılan eser· 

lere ve H .C. Butlerin Sardes harabele
rine müracaat etmeli; Forbiger ile EH· 

tıes Reclus'den, T exier ve V. Coumet
den daha fazla istifade etmeliydi. 

Kitapta (Asya adının kaynağı) diye 

yazdan kısım güzel olmakla beraber ~k
ıiktir. Asya kelimesinin Asuri ve Hınt 
kaynaklarında da ayrı ayn manaları 

Yardır. 

Yunanlıların esim şark uluslarının 

bilgi ve mitlerinden çok faydalanmış ol
dukları hakkında elimizde yetişecek ka

dar belgeler vardır. Avni Candar Asya 

kelimesinin kaynağını tetkik ederken 

Anadoluda bulunan birçok şehir ve köy· 
lerin de bu isimle benzerliklerini tetkik 
etmektedir ki bu çok güzel bir usuldür. 
Yalnız Anadolu kelimesinin kaynağı Ü· 

zerinde de uğraşılmış olsaydı çok daha 
f yi olacaktı. 

Katip Çelebi bile Cihannümasında 

Anadoluyu (lisanı yunan?de güneş doğ· 
duğu semt) manasına çeker diye tanı
Iamaktadır (tarif etmektedir.) "Ana. 
dolunun eski otokton (sekene) sinin ır
kı" başlığ ıaltında ırk teorileinden hah· 

(x) - Ankara, Ulus basrmevi, l9JS 
Avni CANDAR 

seden b:ilümı.in çok kısa olduğunu yaz
madan geçemiyeceğim. Bu çetin ve ge
niş davamn böyle bir kitapta d:>u kadar 

az bilgilerle kesin bir şekilde halledile
miyeceğine şüphe yoktur. 

(Trova) faslına gelince bu bahs da
ha fazla burası hakkında eskiden yazxl· 
mış malumatın bir hulasası gibidir. 

S. Kanderimin Trova harabeler i hak· 
kında yazdıgı eserle bu eser arasında 

r.irçok görüş ve ilim ayrılıkları vardr r. 

Trova arkeolojinin üzer inde çok e
mek verdiği eski bir medeniyet mer ke
zi,tir B unun içindi r ki bu bahis üzerın
de bir az daha t i tiz davranmak gerekir
di. 

Sart _ Sardes hakkndaki yazılar ese 

re göre çok kısadrr. H.C. Butlerin ya
z ı p Mustafa Rahmi ve C. Tahir tarafm

<lan türkçeyı: çevrilen eserde Sart hak
kında değerli bilgiler vardır. Böyle ol 
:nalı.la beraber Sart hakkında en yeni bi
linenleri amerikah Bucklerin Sa rdis 
Lidian incription adlı eserinde bulmak 
ıni..iınkündü . 

Yiğit Krezüsün }'Urdu olan güzelli
ği, zeng.inliği ile ün almış olan Sartı İ
ran ve K imirler bir harabeye çev irmiş

ti. Bugün o devirlerden arta kalan eser
ler bile insanı saatlerce düşündürmeğe 
e lverir. Kybele tapınağı karşsıında zevk 
dı ıymamaya imkan var mıdır? 

İzmir asarı atika muhipleri cemiyeti 
tarafından ç ıkarılan ve üzer inde ben im 
de emeğim geçmiş olan İzmir rehberin

de batı Anadolunun ölmüş merkezle rin
den, harabelerinden bahsedilirken Sart 
harabelerine bilhassa fazla yer aynı-
mıştır. 

Menemene yakın Larisse hakkındaki 

t et kikler kısa olmakla beraber derli 

topludur. Esasen burası hakkında ke
sin bir şey söylemenin zamanı da ge 1-
memiştir. 

Anadol~nun tarih ve coğrafyası 
hakkında bizde pek az şey yazılmıştır. 

Memleketimizde Avni Candarm yazdıgr 

bu eser gibi kitaplar çok ger eklidir. 

Ege çevresindeki dört merkezden 
bahscdt-n bu eserin bir ıboşluk doldur
duğuna şüphe yoktur. Memleektimizde 
yabancı dillerle yazılmış ve kaynak işi· 

ni görecek kitapların azlığt ve bu gib' 
eserleri yazmaktaki güçlükler göz önü
ne getirilecek olursa Avni Candarın bu 

kit~bı yazmak için ne kadar emek har
cadığı kendiliğinden anlaşılır. 

Kitabın sonunda bir endeks vardır. 
Falı:at aynca bir Hlgatçe olmaması estr 
için bir eksikliktir. 

Bu gibi ~serleri okuyanların .ı.zlığı 

Yunan ve Roma edebiyatında yer almış 

birçok isimlerin hatırda kalmaması e

serin sonuna bir lfigatçenin konulması

nın llizu.munu gösterir. 
Avni Candarın tarihin karanlıkhrrn· 

da gömülü hakikatleri aydınlatmak için 
:Cen<li başına ve birçok yoksulluklara 

göbti::ı gere gere harcad gı emeklc.aı az Aıv ER1KJ.\..D.t.\. D0'RU\1 ~n çok Leniz endüstrisinde fi~t 
ve küçük görmemek do ru bir hare'.et ve 0~n klikler inJirilmekte ve ış 

(Ba.ı ı. ınci s..ıyıfada) · - 1 l ı d olur. Kitabı yazan esasen eksiksiz 'ıir saatleı ı 1..'Jga tı maı-:ta ır. 
ve amerikan ulusunu, ya 17J7 ta. n·· .. , Ol k l r doker es.!r yazmış olduğu iddiasında da C:c- LiYU1': {yanos ·ıyı a ı -
rihli anasal kanunun bugünkü şek • F · k · e g

"ildir. l~ri 1934 San ransıs o grevın 
l:ni korumak veya her türlü - r:., · k h""tl · 1 Yurdumuzda böyle eserlerin çıkma- benzer bır grev yapm a o · emıı -
clern, sosyal, ekonomik - yasalar k d 1 sı bizi sevindirecek ilim varlıklarmd ~- de bulunma ta ır ar. 
dan vazgeçmek şıklarından birini San F rans isko grevi bir genel dır. sec.mek durumunda bırak~ı~ı.:a ı b"" ··k Ok Türkiyeyi metotlu bir ilimle tetkik grev şe!dini a mı~ ve uy ...ı -
te:;

1

;1":"' eyler.li~tir. · k ı· 1 "!d"n böyle eserlere r-ok muhtaç bulu- k yanos'un bır aç ım:::.nmrn ça ış-- '" :-. Ba::;m konferansında, ba~ ·an, 
masmı durdum1uştur. nuyo ruz. yüce hakyerinin ulusal tarihte çok 400.000 maden isçisi, bu ayın 

Hikmet Turhan DağlMi;lu 
0 
.. nemı· olan bir karar vermiş oldu-

Yücel 
lstanbulda üll;ü ve sanat aşkı b~s

liyen gençler tarafından ayda bir çı -
karılan bu derginin mayıs tarihli l 

üncü sayısı çıkmıştı. Bu sayıda Pro

fesör Ali Fuad'n "Devletçilik nedir 

Cumuriyet Halk Partisi niçin devlet -
çidir ?,, isimli konuşmasından '>onra 
F evzi Muhib.in ' İnandıran akıl ., Ra · 

ğxp HulUsi' nin "Dil mükemmelligi,, 

Karni Akyüz'ün .. Ey Türk tarihini 
bil,, F aika N . Alpar'ın "Arsıulusal 

kadınlar kongresinde J amayka delege
si ile bir konuşma,, Will Durant ın 
"Değişen ahlak telakkimiz,, İsmail T ü
regün'ün " Çocuk terbiyesinde takıp 

edilen yolla r ,, isimli ya7.rhm, Nahi d 

Sırrı'nın anket sorularına cevapları, 
İhsan Aygünün "Keman sesi,. adlı hi
kayesi, F aruk Talatın "Üsküdar şa -
irleri,, adlı yazısı ve gençlerin bir çok 
şiirleri, nesirleri, tenkidleri ve ayrı
ca haberler vardır. T avsiye ederiz. 

VARLIK 
Ankarada 15 günde bir çıkan edebi

yat ve fikir dergisi V ARLIK'ın 1 ha· 

ziran tarihli 46 mcı sayıs ı çıkmıştır. Bu 
sayıda Yaşar Nabi, Burhan Ümit; R e§at 
E krem, Mahmut Ragıp, B ehic E nver, 

Samet Ağaoğlu, Şevket Hıfzı, A . Gaf

far, Orhan Şaik'in makale ve hikayeleri, 

Fer idun Fazıl ve Yakup Sabrinin şi ir

leri, ve güzel bir piyes tefrikası vardcr 
Tavsiye ederiz. 

Kıral Karol Besarab -
ya'ya gitti 

Bükreş, 1 (A.A) - Kırat Karo!, 

yanında ba§bakan ve bakanlardan bir • 
kaçı olduğu halde Besarabyaya gitmiş

tir. Kıratın bu gezisi bir kaç gün sü
receoktir. 

Mançukodaki yadsüel 
bölge 

Londra, 1 (A.A) - Japon hüküme
tinin Çin - Mançuko sınırındaki yad -
süel bölgenin genişletilmesi iste ği res

miğ olarak daha bildirilmemiştir. An • 
cak bu bölgenin Pekinden öteye ge • 
nislet ilme!!i arsıulusal bir meseledir. 
ÇUnkü P ekinde ve Tientsinde yabancı 
devletlerin askerleri vardır. 

c ___ _ 

ğunu ve federal hükümetin, ulu-
sun ekonomik ve sosyal yaşayı

sma düzen vermekten vaz geçip. 
4s devletten her birini dağnık gi
risim 1 erinde hür bırakması gere
gip gerekmiyeceğinin, ulus~n o
yuna hağlı bulunduğunu soyle
mist ir. 

~ B~şkan bu meselenin bu yaz 
içerisindt: veya kışın, 1936 saylav 
secimi sırasında ulusun oyuna su
nuİacağ-mı bildirmiştir. 

Genel grev bekleniyor 
Vaşington, 1 (A.A.) - B. ~uz

velt dürüst bir önürdeşme saglı
yan' kanunların devam ettirilmesi 
umudunda bulunmuştur. Cumur 
başkam, yüce hakyeri kararının 

sonuçlarına karşı gelmek için ge -
lecek~ hafta t edbirler alacağını 
söylemiştir. Yüce hakyeri, N. R. 
A. d2n başka Niyu - dilin başka 
t opluluklarmr, borsanın kontrol 
komisyonunu, alkollu içkiler te.. 
cimi hükümet kontrolu örgütleri
ni daaıtmıştır. 

C~ur başkanı, Niyu-dil'in sür
mesini istiyen birçok mektub ve 
telgraflar göstermiştir. 

B. Ruzvelt, ulusun, yüce hak
yeri kararlarının sonlarım iyi~e 
anlamadığım, bu mektublarm lS· 

p:ıt etmekte olduğun~ söylemiş
tir. 

B. Ruzvelt, yüce hakyednin 
yetkisini azaltmak için temel ya
sasında değişiklik yapılmasmı 

·kongreden istiy.ece~ti. .cu~~ 
baskanınm son sözlerı, şımdılık 

bu~ dilekte bulunmıyacağıru göa. 
termektedir. 

Başkanın bazı danışmanları, 
bu devre için hiç bir ekonomik ve 
sosyal program yapmamayı ve 
gündelik işlerin başarılmasını 
kongreye bırakmayı kendisine ö
nergemektedirler. Bu danışmanlar 
gerek olan tepki, kendini göste
rinciye kadar ülkeyi kendi haline 
bırakmak fikrindedirler. 

Büyük endüstrilerden birço
ğu, ve hele çelik, bakır ve doku
ma endüstrileri N. R. A. mn pren
sip terini alrkoymak kararını ver
mislerdir. 

~Öte yandan bütün ülkede ve 

19 unda g rev ycı.pmak k[lrarrnı 
vermiştir. 

B. Ruzvelt fiatlar üzerin· 
de etkileri bekliyecek 
Vaşıngton. 1 (A.A.) - Gerek 

Cumur başkanlığı ve gerek finans 
bakanlığı. Londra konf eransmda 
birdenbire kesime uğrayan konuş
maların yeniden başlamasını iste
yen dış bakanhğmm bu dileğine 
karşın olarak, bu meselelerin gö
rüşülmesini güzden önce girişil .. 
miyeceğini sanıyorlar. 

Hükümet, her şeyden önce, yü
ce hakyeri kararının, içerideki fi
atlar üzerindeki yapabileceği et
kilerini gözetmek istemektedir. 
Hlikümetin bir kaygusu da, "ta
rım birliği,. hakkında verilecek 
gene bu biçim bir kararın, ürün fi
atlanna dokunduğu anda, her tür
lü hareket özgürlüğünü elinde 
tutmaktır. 

Şako harbı yeniden 
başladı 

Asompsiyon, l (A.A.) - Al -
tmcı Bolivya tümeni, 20 saat, dur
mactan Paraguay durğula.nna • ~ · 
cum etmistir. Bolivya'lılar geri • 
ye püskürtülmütlerdir. Bunlardan 
yü~lereesi ölmüştür. 

Frangın düşmesi karşı · 
sında altın bloku 

Vartova, 1 (A.A.) - Polslu 
Zbrojna gazetesi, Franıa'nm fi • 
nanı ııyasasmı inceliyerek diyot 
ki: 

"Fransa geçici kombinezonlar· 
dan çıkmıt bir parlamento çolun· 
luğuna dayanmak suretiyle değil, 
ulusun yaratıcı kuvvetlerini topla· 
mak şartiyle finans karışıklrkları1 
nı düzeltebilecek bir durumda ... 
dır. 

Frank dü,ecek olursa altın blo
kuna bağb öteki paraların da düt· 
mesi beklenebilir. Fakat Zloti ay
ra kalacakhr. Çünkü zlotinin du
rumu öteki paralarınkinden bam -
başka.dır. 

Daima sabit daima 
tabii 

Kilis malmüdürlüğünden: ZAYİ 

J u v ant in 
Tahmin edilen 

bedel 

Şam mülki idadisinden 325 

vtJmd;ı aldığım mekteb tasdikna
mem~ 1ayi -:-ttim. Yenisini alaca
ğtmden eskisinin hükümsüz ol
duğunu rnın ederim. 

Dev leı Oemiryolları ve 
Limanlan Saımalma 
Komisyonu llanlan 

Beher Behtı t. 

saç boyaları 

[ngiliz kanzuk eczanesi la· 

boratuvarlarında hazırlanan Ju· 

vantin aaç boyalan muı:ur ve ze.. 

birJi maddelerden tamamen ari 

olup saçlara tabii renklerini 

bahşeder. juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak ~ki ta~ii 
renk üzerinde tertib ~ddmiştır. 

Gayet tabii ve sabıt olarak 

temin edilen renk yıkanmak ve 

terlemek batti denize girmek 

ıuretiyle de çıkmaz. En ciddi ve 
. k d Eczaneler· eınniveth mar a rr. 

de ıe ıtriyat mağazalarından a-

Li. K. Mevkii Cinsi 
44000 G. Antep Hapisane . 
30000 Kilis Orta mektep ~ina ve bahçesı 
2570 Kilis Eytam mektebı b~ası 
Kilis maliyesine metruk emval bedelınden borçlu hu~ 

susi muhasebenin yukarda evsafı yazılı üç par5a ga.~rı 
menkulatı 18.5.935 günlemecinden itibaren :~ g.un mud
detle artırmaya konulmustur. Alacakların Kılıs ıdare .he-

.. t '1" l {1257) 1-2213 yetine mnr::ıca::tt ::lrt ı an o unur. · 

Ankara belediye reisliği ilanlan 

1LAN İLAN 
ı - Yenişehirde 1171 in

308 doğumlu İbrahim oğlu 

Tahir 

Adres: Yenişehir maliye şubest 

tahakkJk memuru Mehmet Ali 
vasrtasiyle Tahir 

1-2210 

K~lepir eşya 

İtfaiye memur ve müstah

demini için lüzumu olan (66) 

taknn yazlık elbise nümune

si ve şartnamesi mucibince 
açık eksiltmeye çıkarılmış

tır. Muhammen bedel (1040) 

liradır. ı 1 haziran 935 sah 
günü saat onda ihale yapıla

caktır. Taliplerin o/o 7,5 ve 
muvakkat teminat akçeleri
ni yatırdıktan sonra komis

yona müracaat etmeleri la
zımdır. (1205) 1-2122 

ci adanın 3 parselinde Bay- ~<
tar Zekaiye ait arsa ile şuyu- ~ 
leındırılan {136) M2 yer açlk,. ~ 
artınna ile satılac.aktır. ~ 

2 - Muhammen bedeli 

Bahkpazannda Işık
lar caddesinde köşe ba
şındaki mobilya mağa
zamı tahliye etmek sure
tiet bırakacağımdan mev 
cut eşyayı ucuz fiatla 
satmakta olduğumu ilan 

(204) liradır. 
3 - Muvakkat teminat 

(15.30) lıradır. 
4 - Şartnamesini gör

mek istiyenler her gün mu
hasebeye gelebilirler. 

5 - İhale 17 .6.935 pazar
tesi günü saat on be~te artrr
rr..a ve eksiltme komısyonun
da yapılacaktır. (1258) 

ZAYİ 

Nilfuı tezkeremi kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 

hUkm.il yoktur. 
Ankarada Hatuniye mahal

lesi bahçe sokak No: 7 hanede 

Ankara Kızıtbey maliye şubesi 

varidat katiplerinden Necmettin 
1-2211 

İLAN 

Muhammen bedeli 1!soo 
lira olan (750) ton yerli kok 
kömürü 18.6.1935 sah günü 
saat 15,30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankarada idare bı
nasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenle
rin 1012,SO liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları keza kanu 

nnn dördüncü maddesi muci
binc.e işe girmeğe kanuni 
manileri bulunmadığtna daır 
beyannamey! havi teklifleri
ni ayni gün saat 14,30 a ka
dar komisyon reisliğine \lt:t 
meleri lazımdrr. 

Buna dair şattnameıe..
parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden , H 'lV

darpaşa tesellüm ve sevk 
müdürlüğünden alnıabilir. 

(1242) 1~2201 

Sayıfa Santimi Sayıta Santi :- > 

2 300 3 200 1\ 

4 150 6 100 
6 80 7 
8 25 kuruıtm. 

~ t - Hayır işlerine •e yenı ., 
~ çıkan kitabtara ald lllnlardan ~ 
~ % 1 S tenzilllt yapılır. J. 

ı - Zayi itin bedelleri mak. 
~ tu yUz otuz kuruttur. 

S - Tebrik, teşekktlr, evlen 
aıe •eFat ve katı allb ilanla 
.mdan maktuan bet lira ahnn 

ABONE ŞARTLARI 
.~üddet Dahilde Harıçte 

17 Linı 30 Lir? 
9 .. 16 •· 
6 9 

~ a 
~ 
tJ 

Satılık ev ve arsa 
Yenişehirde Mimar Ke· 

mal mektebi civannda 8 o. 
dalı bir ev ile paş:: ·ar tepe· 
sinde bir arsa satılıktır. 2291 
telefona müracaat. l-? 1 4 



Askeri Fabrikalar 
Ticaret Kaleminden: 

1688 KlLO YUTADAN MAMUL FİTİL 1PLl(if. 
345 " PAMUK İPLİGİ. 

SO ,, PAMUK MARKA 1PL1Gt. 
363 ,, KATRAN 
220 ,, TALK 
85 ,, MAVİ AMBALAJ KAGIDI. 

Yukardaki malzeme 10 haziran 935 günü saat 14 de pa
zarlıkta satın alınacaktır. İsteklilerin gelmeleri. Bu mal
zemenin nümune ve şartnamesini görmek istiyenler her 
gün Ticaret Kalemine gelebilirler. 1-2120 

•• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü pldürdü 

2 inci keşide 11 HAZİRAN 935 tedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000,, liralık bir mükafat vardrr ... 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Mevkii Cinsi Muhammen 

kJYmeti 
7500 lira 

Evsaf ve müştemilatı 

Ankara da 
Dikmen 
mevkünde 

Ham ve 
Bağ 

. 
Ismctpaşa Hane 6466 İira 
Mahallesinde kahvehane 
Uzun yolda dükkin 

İki kattan ibarettir. Alt 
kattaki kapıdan giril

dikte zemini beton bir 
koridor, sağlı sollu üç 
oda, bir mutfak, bir kö
mürlük, bir merdiven 
altı bir heli 

Koridordan ikinci ka
ta merdivenle çıkıldığı 
gibi ikinci katın hariç
ten de kapısı vardır. 
İkinci katta bir salon 
dört oda, bir hamam, 
bir hela ve bir balkon 

Bağda bir havuz, bir 
kuyu hariçte müstakil 
ve ahşab bir mutfak, 
.bir ahır, lT.000 metre 
murabbaı bağdan bir 
kısmı üzümlüktür. 200 
kadar irili, ufaklı, mey
vab, meyvasız ağaç var
dır. 

Evin yukan kısmın
da taş ocağı vardır, 
Zemini kahvehane, bi

rinci katta bir sofa 
'berinde iki büyük, iki 
küçük oda, hela, banyo, 
mutfak, elektrik tesia:ı
tı mevuttur. 

Bitişiğinde ahşab bir 
dükkan vardır. 

Bankamua birinci derecede ipotekli yukarda yer
leri ve vasıflan ve değerleri yazılı evler Ankara icra dai
resince açık artırma ile satılığa çıkanlmıştJr. Birinci 
evin 9. 6. 935 ve ikinci evin 23. 6. 935 tarihleime müsadif 
pazar günleri Ankara icra dairesi gayri menkul m~~ ~
tI§ memurluğunca ~~ Y!Pıla~tır. ~u eylen .~z~n
ne Bankaca ihale bedelının yuzde ellı nısbetinde odunç 
para verilir. Ödünç alma işi için daha ziyad~. maltlmat al
mak istiyenler emlik ve eytam bankasına muracaat etme-
lidirler. (1235) 1 - 2172 ------ 13 b 1 1 ı•n•••llıllll! 

~ 

Türkiyen~~j:k~~!~~~d:enu an Ef- i 
.. Sad" ~ talya ile değerli sanatkarlardan Kemanı ı ve ar- ~ 

• E 
kada§ı az bir zaman için Şehir bahçesinde yenı eser- 1 
terini sayın halkımıza okuyacaklardır. 1-2167 ~ •-lllllllllil8ll ... _. ... ı111•11--ı !!llMI ıın ..,rır .. uı•-11111111111111111111111111 

Nafıa Bakanlığı 
Beşinci Daire Su işleri 

Müdiirlüğünden: 
Keşif bedeli 2785 lira 89 kuruş olan Karakosun köyü

ne getirilecek su 28. 5. 935 tarihinden itibaren 15 gün 
mtiddetle ve pazarlık suretile verilecektir. 

1 - Talib olanlar ticaret odasında kayıdlı olduğuna 
ve bu gibi işleri yaptığına dair vesika ibraz etmek. 

2 - 9 7 ,5 teminat akçesi olan 209 liranın vilayet vez
nesine yatırıldığına dair makbuz göstermek. 

3 - İhale haziranın on birinci çarşamba günü saat 15 
te Nafıa Bakanlığı beşinci daire su işleri müdüriyetinde 
yapılacaktır. . 

4 - Evrakı keşfiye ve proje:Yi görmek için her gün 
mezkQr daireye müracaat edilmesi ilan olunur. (1215). 

ı - 2146 

Ankara Elektrik şirketin den: 

bıa ve babalara 

Dikkat 
Çocuklarınızın hayatını korumak için elektrik 

hava hatlarının geçtiği yerlerde uçurtma uçunnala
nna mani olunuz. 

Tellere takılan uçurtmalar tehlikelidir, ve çocuk
ları direklere tırmanıp takılan uçurtmaları kurtar
mağa teşvik etmek de, hayatlarım bu suretle tehli
keye sokmaktadır. 

Çocuklarınıza bunları anlatınız, elektrik telleri 
bulunan yerlerde uçurtma uçurmalarına mani olu
nuz ve bu hallerin önüne her halde geçiniz. 

Ankara Valiliğinden: 
Memuriyet vazüesini sui istima1 etmek ve makbuzları 

kazımaktan suçlu tahsildar Süleyman ile birlikte eli i:şteo 
çektirilen ve haklarında takibat' devam etmekte olan Şe
refli Koçhisar eski mubasebei hususiye memuru Ahmed 
Refat'm, yapılan araştırma sonunda oturduğu yer tesbit 
edilemediğinden hakkında kefalet kanununun altıncı mad
desi tatbik edileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (1196) 1-2100 

ANKARA.da 
bulunanlara müjde 

ORMAN ÇİFTLİGİNDE: 

Karadeniz piliijı 

Marmara parkı 
Çiftlik parkı ve lokantası 

Bira parkı 
açrlmrştır. 

Her gün öğle ve akşam zengin müzik vardır. 
V E 

Her gün geceleri Ankaranın her istasyonların-
dan Çiftliğe trenleri işlemek(edir. 1-2068 

Bayındır Belediyesinden: 
Bayındır belediyesinin 935 mali senesi için ihtiyacı 

olan 30 tona yakm mazot "motorin,, ile 240 tenekeye ya
kın ince ve kaim makine yağlarının satın alınması kapalı 
zarf ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 25. S. 935 ten 
18. 6. 935 sah günü saat 15 e kadardır. İsteklilerin Bayın
dır belediyesine müracaat etmeleri itan olunur. 

(1510/1222) 1 - 2152 

Divanı Mııhasebattan: 
Divanı muhasebatta münhal murakib muavinlikleri 

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

li ve ticari yüksek ihtısas mekteblerinden mezun olan· 
lardan müracaat edeceklerin adedi münhal adedinden 
aşağı olduğu taltdirde bunlann imtihan edilmeksizin alın
malarında daire muhtardır. İmtihana tabi tutulduklan 
takdirde tahsil dereceleri tercihe sebeb teşkı1 eder. 

2 - Talihlerin askerliklerini bitirmiş olmalan şarttır. 
3 - İmtihanda muvaffak olanların tayinlerinden evet da 

ire tarafından heyeti sıhhiyece muayeneleri icra ettirile
rek memurin kanununda aranılan sıhhi vaziyetleri haiz 
olmadıktan anlaşılanlar tayin edilmiyeceklerdir. 

4 - Maaşlı memuriyette bulunmamış veya henüz nam· 
zedlilderi kati memuriyete tahvil edilmemiş bulunanlar 
namzed olarak alınacaklardır. 

S - İmtihan divanı muhasebatı ali.kadar eden mali 
mevzu ve kanunlardan yazı ile Ankarada yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin 19.6.935 tarihi akşamına kadar arzu
halle divanı muhasebat başkatibliğine müracaat etmeleri 
ve nüfus tezkeresi, askerlik terhis vesikası ve mekteb 
diploması ve memuriyette bulunmuş olanların da memu
riyetlerine dair vesikalannm asıl veya musaddak suretle
ri gibi vesikaları da arzuhalleri ile birlikte divana verme
leri laznndır. 

İmtihan 20. 6. 935 perşembe günü saat dokuzda Anka
rada divanı muhasebat binasında yapılacaktır. (1208) 

1 - 2143 

t~ bürosu açıldı 
Anafartalar caddesi Zencirlicami karşısında dok· 

tor Nizameddin apartımanı Kerim Ertaç telefon 2037 
Komisyon, mülk alım, satım ve kiralama, bakan

hklardan iş kovalama, makine ile yazı yazılması ve 
her dilden çevirme işleri büromuzca alınır ve tez el
den başarılır. 

. Not: Satılık mülkü _olanlarlıljçevirme ve yazı işle
ri istiyenlerin büromuza baş vurmaları. Telefon 2037 

1 - 2183' 
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Askeri Fabrikalar Umum MüGurlugu 

Satın Alma Komisyonu ilanlan 
İki bin ton mazot altmış ton dizel devri daiın yağı 
Tahmin edilen bedeli (150.000) lira olan yukarda 

miktarı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca 16 haziran 935 tarİ· 
hinde pazar günü saat ıs. te kapah zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (yedi) lira (50) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (8750) li· 
rayı havi teklif mektublannı mezkiır günde saat 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve 
saatte komisyona müracaatları ( 1249) 1 - 2185 

Nafıa Bakanlığından: 

Irmak - Filyos hattında sekiz muhtelif istasyonda 
yaptırılacak bina inşaat ve ameliyatı müiıakasasma talib 
zuhur etmediğinden tediye şartlannda bazı mühim tadi
lat yapılarak bu iş kapalı 7arf u~uliyle yenideu münaka
saya konulmuştur. 

1 - Bu itin muhammen bedeli 160.000 liradır. 
2 - Movakka t teminat miktarı 9250 1iradır1 
3 - Münakasa 13.6.935 perşembe gühü saat on beşte 

bakanlık binasında demiryollar inşaat dairesindeki müna
kasa komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecekleP teklif mektuplariyle ek
siltme şartnamesinde yaınb evrakı ve 2490 numaralı art· 
tırma, e-ksiltme ve ihale kanununda gösterilen sair vesa
iki eksiltme saatinden bir saat evetine kadar numaralı 
makbuz mukabilinde mezkur daireye vermiş olmalıdırlar: 

5 - Bu işe girmek istiyenler münakasa şartnamesile 
mukavele projesi ve tcferrüatmdan ibaret bir taknn mü
nakasa evrakım sekiz lira bedel mukabilinde bakan1ık in-
şaat dairesinden alabilirler. (1195) 1 - 2127 

• 
istatistik Umum Miitlürlüğii 
eksiltme komisyonundan: 

1935 senesinde yapdacak olan ummnt tiifus aayırnma 
ait defterleri Viliyet ve ka.ıalara göndermek için dıştan 
dışa 36,5Xl8X28 ebadmda sürme kapakh ve üzerinden 
dört vidalı ve kapak ile alt kısmı 3 milimetre kaluılığmda 
kontropilak ve diğer taraflan 11 milimetre kaJmlığmda 
çam tahtasından beherinin ıikleti bir kilo 357 graım geç
memek şartile 7 .500 adet sandığın yaptırılması kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Nümune dairede görüle• 
bilir ve şartname komisyon kitipliğind~ almahı11r. Tali
min olunan bedeli 3,500 liradır. Eksiltme bfıziran 1935 5 
inci çarşamba günü saat 3,5 ta açılackatır. İstekliler o/o 7,5 
muvakkat teminat vesikalariyle teklif mektuplan açılma· 
dan bir saat evetine kadar komisyon reisliğine verilmiı ol• 
masılaznndır. (893) t-1583 
sıasa ııw 

Son günahı 
Mima Ley .. C1aıil Gable 
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Nafıa Vekiletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: İstanbul - Edirne yolu• 

nmı Tekirdağ ve Kırklareli Villyetlcri dahilinde; latan• 
bul vilayet hududundan - Lilleburgua kadar ola takri
ben 79 Km. lik kısmı ile Mmath - Büyük kanttn'8D .. • 
smdaki takriben 14 Km. tik yolun tesviyei türabiye, ml8l 
imalit ve makadam şosesi ve bitümlü kaplam aaı ve beı 

adet ekip binası inşaatı) dır. 
Bu işlerin tahmin edilen bedeli 2.225.W lira 09 kmılt-

tur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak tunlanhr: 
a: Eksiltme şartnamesi. 
b: Mukavelename projesi. 
c: Nafıa işleri şeraiti mnmniyesi. 
d: Tesviyei türabiye, fO&e ve kir.gir dair fenni 

şartname . 
e: Hususi şartname. 
f: Keşif cetvel~ silsilei fiat cetveli. t 

g: Taş, kum, su grafiği. ~ 

h: Sınai imalatın taknl>i yek&n mikt•~H. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı au lira bedel mu-

kabilinde Ankarada Nafıa Vekaleti şo~p- idaresinden 
alabilirler. Ve Ankara - İstanbul - taıcur - Edime -
Tekirdağ, - Kırklareli Nafıa dairesinde o}tuyabilirler. 

3 - Eksiltme 23. 6. 935 tarihinde ~ günü saat on 
beşte Ankarada Nafıa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı azrf 118Uliyle yaıqlacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 80525 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan bapa. Ticuet oda • 
sı vesikasını ve bu eksiltmeye girebilmeğe mahsus olarall 
Nafıa Vekaletinden istihsal edilmiş fenni ehliyet vesikası
nı haiz olup göstermesi laznndır. 

6- Teklif mektuplan yukarda "3" ünçji maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Anka~ada Nafıa Veki
leti şoseler idaresine getirerek eksiltme komisyonu reisli· 
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pasta ile gönderi
lecek mektupların nihayet "3" üncu mad~ede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul ediJme.ı. (1156) 1-20"'.5 

• 
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~ C. MüddeiUmumiliğinden. 1 
leAob umumi hapisanesindeki mahkum ve mevkuflara 

6 935 gününden ı. 6. 936 gününe kadar bir yıl içinde 
cek ekmek 20. 5. 935 gününden itibaren 20 gün müd-

• ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
ı - Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun birbaş 

~dan yapılacak ve beher ekmek 960 gram olarak pişi
Iti'Mktir. 

2 - Ekmekler hapisane müdüriyetinin göstereceği lü
llUIJl üzerine yevmiye 700 ila 1000 adet arasında ve her f nihayet saat 14 e kadar hapisaneye teslim edilecek-

J - Talihler bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu 
~ 1877 lira 10 kuruşluk teminatı muvakkate verecek-
ll'rdir. 

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

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

6 - Mektubların beşinci maddede gösterilen saatte 
~etişmck üzere iadeli taahhüdlü mektub şeklinde gön
~erilmesi caizdir. 

Bu halde; zarfın mühür mumu ile ve eyice kapatılma
•• liznndır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartna· 
me dışında şartları ihtiva eden tekliflere itibar olun~ 

8 - Eksiltmeden mütevellid bilcümle rüsum, tekalif 
ve damga resmi ile ilan ücretleri ve indelhace ekmek ve
ya unların tahlil ücreti ve sair bilcümle masarifat müte
ahhide aittir. 

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

1 - 2121 

~fıa BakanlıiJnd an : 
Fevzipaşa - Diyarbekir hattının 435 600 - 507 
000 arasındaki kısmın ferşiyatı kapalı zarf usulite ve 

aşağıdaki şartlarla eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Bu işin muhammen bedeli 126.000 liradır 
2 - Muvakkat teminatı 7.550 liradır. 
3 - Eksiltmesi; 6. 6. 35 perşembe günü saat on vcşte 

bakanlık binasında dcmiryollar inşaat dairesinde, inşaat 
artırma ve eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiycnler, teklif mcktub
larmı ve eksiltme şartnamesinde yazılı diğer evrak ve 
vesikaları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar nu· 
maralı makbuz mukabilinde mezkOr daireye vermiş olma
İıdırlar. 

5 - Bu işe girmek istiycnlerin münakasa gününden 
en az bir hafta evci istida ile bakanlığa müracaat ederek 
alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektublanna 
koymaları lazımdır. 

6 - Talihler bu ferşiyat işi için hazırlanan eksiltme 
şartnamcsilc mukavele projesi ve tcferrüatından mürek
keb bir takım münakasa evrakını 630 kuruş mukabilinde 
demiryollar inşaat dairesinden tedarik edebilirler. (1116) 

1 - 1999 

urayıdevlet umumi katillliğinden: 
Dairede açık bulunan 35 lira maaşlı - garp lisanların

dan birini bilmiycnler için otuz liradır - ikinci sınıf müla
zimlik için haziranın 12 nci çarşamba günü saat 14 de mü· 
aabaka yapılacaktır. 

İsteklilerin, memurin kanununun 4üncü maddesinde 
yazılı §artlardaıt başka yüksek mektep mezunu olmalart 
ve 30 yaşını geçmiş bulunmaları lazımdır. 

İstiyenler evrakı müsbitelerile birlikte o tarihe kadar 
umumi katipliğe müracaatla kayıt edilmeleri ilan olunur. 

(1233) 1-2200 

l
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İstanbuldan kadın terzisi ~ 

lrene -F ein ==-===i 
Ankaradaki şubesinde reklam olarak satılmak ü-

zere yaz mevsimi için - Emprime ve düz renklerden 
ELBİSE VE MANTOLARI fevkalade ucuz fiatlar- E= 
la satılmakta olduğu ilin olunur. = 

Adres: BEDİA VE FEİN tcrzihanes; § 
Hal arkasmda - Yeni hamam Apart 5 = 1-2212 = 
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Akşehir belediye reisliğinden: 
Akşehir belediyesinin (1237) lira bedeli keşifli (9075) 

metre murabba kaldırım tamiriyesi ile gene Çimenli ma
hallesinde (1122) lira bedel keşifli hamamın tamiriyesi i
çin kararlaştırılmış olan eksiltme gününde talib çıkma· 
dığından 4.6.935 tarihine tesadüf eden sah gün saat 14 de 
ihalesi yapılmak üzere eksiltme günü 10 gün daha uza
tılmış olduğnudan talip olanlarla fazla mahlmat almak 
istiyenlerin tayin edilen zamaıı ve saate kadar belediye 
riyasetine müracaat eylemeleri ilin olunur. (3014) 1-!IOI 

ULUS 
El 
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Ankara Levaauı Aımi~i iamı 

Alıııa ~OIW itı&nlec-ı 

İLAN 
Tekirdağ askeri satın alma komısyonunaan r 
1 - İhtiyacatı askeriye için evsaf ve şartnamesi dahl

linde Tekirdağına teslim şartile 21,000 ve Malkaraya tes
lim şartile 12,000 kilo sade yağma ihale günü olan 9-5-935 
tarihinde talip çıkmadığından aynı evsaf ve şerait dahilin
de yeniden münakasaya konulacaktır. 

2 - Şartnameleri Ankara ve İstanbul Levazım Amirli
ği satın alma komisyonlarında ve Tekirdağmdaki satın 
alma komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile olacaktır. 
4 - Tekirdağına teslim edilecek sade yağının muvak· 

kat teminatı 1197 lira ve Malkaraya teslim edilecek sade 
yağının muvakkat teminatı 693 liradır. 

5 - Eksiltme 3 haziran 935 pazartesi günü saat onbeş 

ve onaltıdadır. 
6 - Eksiltmeye girecekler ticaret odasında kayıtlı ol

duklarını ve ehliyeti tüccariyclcrini gösterir vesikayı ve 
vekil gönderenler de vekaletnamelerini ve şirket namına 
girecekler sirkülerini komisyona göstermeye mecburdur
lar. 

7 - Kapalı .arf ihale saatinden bir saat evel komisyon 
reisliğine verilecektir. ( 1140) 1-1980 

İLAN 
İstanbul kumandanlığına bağlı birlikler ihtiyacı ıçın 

beher kilosunun tahmin edilen bedeli 86 kuruş olan 20,000 
kilo sade yağ kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
5 haziran 935 carşamba günü saat 15 dedir. Şartnamesi 
İstanbul kumandanlığı satın alma komisyonunda görüle
bilir. Eksiltmeye gireceklerin 1290 liralık teminat mek
tubu ve ·a makbuzu ile beraber teklif mektuplarım ihale 
saatinden bir saat evetine kadar komisyona vermeleri. 

{1129) 1-1981 

İLAN 
1 - Haydarpaşa hastahanesi ihuyacı ıçın ~u bln ktio 

koyun etinin kapalı zarfla ihalesi Selimiye satın alma ko
misyonunca 4 haziran 935 sah günü saat 15 de yapılacak
tır. 

2 - İstekliler usulüne göre mektuplarım muayyen sa
atten bir saat evel komisyona vermiş olacaktır. 

3 - Alınacak etin tahmin bedeli 24,000 lira 75 kuruş mu
vakkat teminatı 1806 liradır teminatlar ihaleden iki saat 
evetine kadar muhasebecilik veznesine yatırmış olmalıdır. 

4 - Diğer malsandıklanna yatırılan teminat makbuz
ları veya banka teminat mektuplan usulüne tevfikan tek
lif mektuplan icerisine konulmuş olmahdrr. 

5 - İsteklilerin artırma ve eksiltme kanununun ikinci 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeleri beraberinde bulun
durmaları lazımdır. 

6 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. Şartna
menin musaddak sureti kanunun beşinci maddesine göre 
muhammen bedelinin yüzbinde beşi nisbetinde bir bedel 
ile komisyondan ahnabilir. (1128) 1-1982 

İLAN 

A - Trabzonun kıtaatı i
çin kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan takriben 28412,5 li

ralık 255. bin kilo ikinci nevi 
una talip ç1kmadığından 

yeniden eksiltmeye konul
muştur. 

B - Şartnamesi talep vu· 
kuunda komisyondan para
sız olarak gıönderllir. 

C - Artırma eksiltme 
Trabzonda Kalede satın al· 
ma komisyonunda 8 Hazi
ran 935 cumartesi günü saat 
16 dadır. 

D - Artırma ve eksilt· 
rne kapalı zarfladır . 

E - Muvakkat teminatı 
2131 liradır. 

G - İsteklilerin 9 hazi~ 
ran 935 cumartesi günü saat 
16 dan evet teklif mektupla
n ile Trabzon satın alma 
komisyonuna müracaatlar!. 

(J•n&) 1~206J 

İLAN 

lindc komisyondan alınabi
lir. İsteklilerin vakti mauy
yeninden bir saat evcline ka
dar teklif mektupları ile te
minat makbuz ve mektupla
n İstanbul kumandanhğı 
satın alma komisyonuna ver-
meleri (1253) 1-2206 

Doktor 

Ali Maruf VnYer 
DERl, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 

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

lmtiyu sahibi ve Başmu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 
Yuı ltled MUdUrU Natuhi 
BAYDAR 

Ç•nkırı cldd11/ civırmda 
Uluı Baıuanlnd• h11/mrş· 

("· 
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cJL s!~ l!fJ;WJ!. 
Kayseri 1:.elediye Batliaııı+n~' 

Belediyemiz için 300 lira ücretli bir ıehir mt&hendisif 
ne ihtiyacımız vardır. Talip olanların evrakı miilbiteleı4 
ile 15.6.935 tarihinden eevl belediye başkanlığına mUracaı-
atları ilan olunur .(1244) 1-2203 

ANKARA İCRA DAiRESİ GA YR1 MENKUL SATIŞ :M8-
• MURLUÖUNDAN: 

1 - İpotek olup aatlmasma karar verilen tapunun 29.6J~33 ta

rih ve cilt 88 sayfa 130 numarasında kayıtlı ve Ankaranın yukatl 
Ayrancı mevkiinde kain bağ aşağıdaki oa.rtlar d&irNIM• aı trnıır 
ya çıka.rrlmJStır. 

Z - Evsaf ve mUştemilatı: Mezkftr bat prka.o BJDec otJu Aa· 
dun. gaııben ekmekci Mihal, şimalen Ohan Çelebi cen11beo Alab&JI 

oğlu Ağob hudutlarile mahdud olup içerisinde bir " vardu bu flf 

iki kattır. Alt ıkatr tamam değildir. Yukarı kat ahpptır. Uç oda 
bir mutfak ve heladan ibarettir. Bir kuyusu vardu. Bal da dab11 
olduğu halde mesahai sathiyyesi 14.916 metre murabbaıdtt • ...,,... 
ti umumiyesine 2961 lira 60 kuruş kıymet takdir olurunUftw'. 

3 - Satış peşin para ilet olmak Uzere 15.7.1035 tuihlne mU...sU 
pazartui günü saat 14-16 ya kadar icra daireaf gayri menlllll ..,. 
tış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukarıdaki muhammen ıu,-. 
tin yüzde 7,5 ~u nisbctinde pey akçesi veya miut blr bankanın tr 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak ıu.bu1 edilen hazin~ -
villeri getireceklerdir. 

S - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymeıiD yüade 7f 
ini bulduktan ve Uç defa nida ettirildikten 90nra mes.kQr plln llS 

ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktıl'. 

6 - İşbu tıırıhteki artırmada teklif edile] bedel mub•mnt.41l kıl' 
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde S0.7.1935 tariblDıe mU•aif 
sah günü saat 14-16 ya kadar yapılacak lkinol ırtıımada en ,ok ar· 
tıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikıncl artımıalarda ihalo bedeli bl.,.t mü*-"lP 
verilmediği takdirde lizerine ihale edilenin talebi tberiaı lbal• 
tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi tıoalimi veaıı eylelDCtl 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu milddet sarfında J~lt 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tacihten evıl 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklif! veçhll• aJma1a ruı otup 
olmadığı aorulduıktan ıonra teklifi veçhilo almafa ruf iM lbal• 
farkı birinci talipten tah&il edilmek Uzere bu talibe lbale edUeuk• 
tir. Teklifi veçhıle almağa razı olmana gayri menkul yeniden 011 

beş günliık ikinci artırmayı çıkarılarak en ço1r artıl'Ul talil>lna ı~ 
hale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul taUbine 1haı. edildik« 
tapu haroi\e dellaliye resmi müşteriye ve lhale tarihine 1ı11dar otu 
müteratkim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

S» - Borçlu ve alacaklılarla diğer allkadarlarm ba ı•yd ıo•"' 
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle fais ve murafa dair olan J~ 

diatarrnı evrakı mUsbitelerile 20 giln içinde dairemlH blld.lrmelerl 

lbnndır. Aksi takdirde hakları tapu ıiciliyle sabit olcnad~ satıt 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1.7.935 tariblHe 934/llS .... 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan prtrl,. 
memizi okuyabilirler. 1-2204 

Sam un belediyesinden: 
1 - Samsun elektrik ve su f abrikalarınm bir ıenelik 

ihtiyacı olan asgari 325 azami 375 ton mazot enafı fenni• 
ye ve şartnamesi dairesinde kapalı azrf uıuliyle elaliltın .. 
ye konulmuştur. 

2 - İhale 23.6.935 gününe rastlayan pazar günü saat 
on beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler usulüne göre verecekleri teklif mektUP
larım muayyen saatten bir saat evel encümen reisliğine 
makbuz mukabilinde vermelidir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketler 2490 numara· 
h kanunun 3 Uncü maddesinin A ve B fıkralarına göre ve
sikalarını göstermeğc mecburdurlar. 

5 - İş bu maoztun muhammen bedeli otuz üç bin Uç 
yüz yetmiş beş liradır. Muvokkat teminat 2503 liradır. Bu 
teminat ihaleden evci bankaya yatırılmıı olacaktır, 

6 - Şartnamenin örneği bedelsiz olarak istiyenlete 
verilir. (1245) 1-2202 

Akşehir belediye reisliğinden: 
Belediyemizin 1500 lira kıymetinde 600 metre bez hor

tum ıt: markalı hortumu taşıyacak bir arabanın satın a
lınacagı hakkındaki açık eksiltme gününde çıkan alıcılar 
~arafından kanuna uygun ve şerait teklif ctmemclerindell 
~şbu al~m 4.6:.935 tarihine rast gelen sah günü saat 14 de 
ıha!e edılmek.uzcre 10 gün uzablmasma karar verilmit ol· 
d.ugundan .talıb ol~larla fazla izahat almak arzu edenle
nn Akıchır beledıye riyasetine müracaat eylemeleri ilAıt 
olunru. (3015) 1-220Q İstanbul kumandanlık 

birlikleri için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 68 bin 
kilo koynu etine verilen fiat 
makamca pahalı görüldüğün
den tekrar kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. İha
lesi 19 haziran 935 çarşamba 
günü saat 15 tcdir. Tahmin 
bedeli 3f. bin lira olup ilk 
teminatı 2550 liradır. Şart· 
nameainl 170 kunlf mukabi· 
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BUGÜN BU GECE 
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