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ŞEH1RCiL1K İ~LERiMIZ 

Kelime karşılıkları : 
Uzuğ - lhtısas 

F. R. ATAY 

Herhangi bir şehrimizi baym
dırmak için yapılmak lazım gele
ni, paramız olmadığı için yapa
mamak kusur değildir: Fakat ya
pılmamak lazım geleni yapmak 
kusurdur. Biz gerçi bütün Türki
ye'yi bir yeni çağ ülkesinin göre
yi ile kaplamak için milyarlar har
camak gerektiğini biliyoruz. Şu 
da var ki her yıl milyonlar harcı
yoruz: Devlet haznesinden, yahut 
halk kesesinden! 

lstanhulda Cihangirle Şişli ara
sı cumuriyet devrinde betonla 
kaplanmıştır. Yalnız bu şehir par· 
çasmm yanında Ankara Y enişehi
ri oyuncak kJ.lır. Ankara' da, ve 
Anadolu'nun bütün şehirlerinde, 
yerine ve yeteneğine göre, bir yı
ğ m yapı parası verilmiştir. 

Yalnız iki unsurun eksikliğin
den dolayı, yaptıklarımızın çoğu 
y(lpılmamak lazım gelen şeyler· 
dendir. Eksik olan bu iki unsur, 
plan ve sanat kontrolu'dur. 

Beş kat yerine iki kal, çirkin 
pençere yerine güzel pençere, ba
yajı bir balkon ş li yerine güzel 
biır balkon sek!i, mavi boya ye -
ri.ne sarı boya, yeni bir para işi 
de§"il, ancak bir zevk ve plan işi
dir. 

Eskiden bazı İstanbul yazlık
larında bir dönümden kücük ar
salara ev yaptırılmazdı. Yazlık. 
lar bahçelik içindeydi. Şimdi ar
sa sahibleri topraklarını uzunla
masına bölerek, ve yeni kanunun 
bir evin iki yanında üç metre yer 
bır~kılmasını yeter gören madde
sine dayanarak, İstanbul yakınla- · 
rmı tıka basa boğmaktadırlar. 

Eski Ankara ve Yenişehir' de 
yapılan yanlışların da ne oldu<ru. o 

mi görüyoruz. Bir fransız şehirci-
si -diyor ki: "İstanbul ve Ankara' -
da bir tek güzel park ve bahce 

.. d' 1 • gorme ım.,, 

Çünkü park ve bahce mima
risi, ayrı bir sanattır. Okunur, ve 
okutulur. Yugoslavya Kıraliçesi: 
"Dünyada en güç şey, güzel bir 
bahçe yapmaktır!,, diyor. Bizde 
ise bahçe yapmasını bilmediğini 
söyliyecek tek kişi bulmak güç
tür. 

Şehircilik işlerinde uzuğ me
selesini ayırd etmediğimiz gibi, ar
tistik büyük payını da bilmiyoruz. 
Bize bir mühendis her şey yapa
bilir, gibi geliyor. Bir mühendis, 
ancak, bir artistin kontrolu altın
da, nede uzuğ sahibi ise, onu ya
pabilir. 

Hepimizin bildiğimize şüphe 
olmayan bu işleri nasıl düzenleye
ceğiz? Bize öyle geliyor ki büyük 
şehirlerin kadrolarında plancıl~k 
ve sanat kontrolu şubelerine en 
büyük önemi verdirmek gerektir. 
Küçük şehirlerin doğrudan doğru
ya bayındırlık işlerine bakmak ve 
bü.yük şehirlerin plan ve bayındır
lık. işlerini kontrol etmek için de 
şimdiki Bayındırlık Direktörlüğü
nü (eski İymar Müdürlüğü) bir 
merkez.iğ büro halinde kuvvetlen
dirmek lazımdır. 

Bu direktörlüğün her tarafa 
koşan miymar ve artistleri, resim
li dergileri, plancıları olmalıdır. 
Yeni örgütün ihtiyaç göstereceği 
para, her yerde gene bu işler için 
ibilinmiyerek, gelişi güzel harca • 
nan paradır. 

Bizim medeniyetimiz diye gös
terilecek olan, bütün Tüikiye öl
ciisiinde bir bavmdırcdığa var hı-

L HAZl.llAN I9ss eAZARtESt 

Fransız l<.abinesin
deıı liamoy umudlu 

B. Kay o finans işlerini 
düzelterek üç hafta son
ra kabineden çekilecektir 

Paris, 2 (A.A.) - Sıyasal grup· 
larm durumu, parlamentoda Buy
son kabinesine yanat kuvvetli bir 
çoğunluk olacağım göstedmekte
dir. 

Finans komisyonu başkam B. 
Malvi, hükümet projesini parla
mentoya getirmek yolunda ko
misyonun zorluk çıkarnuyacağım 
söylemiştir. B. Malvi aynı zaman
da: "Hükümetçe istenilen evgin 
konuşma usulü ile proje parla
mentoya geldikten bir saat sonra 
konuşmaya başlanabilir,, demiştir. 

Parlamento tam yetkiyi kabul· 
ederse, hükümete güvenini de, ay
nı zamanda bildinnis olacaktır. 

Bu suretle hükü~etin genel sı
yasasr hakkında yapılması törü 
sayılan görüşmeler ortadan kal
dırılmış olacaktır. 

Görüsmeler yalnız bir takım 
izahlara hasredilmiştir. 

(Sonu 5. inci sayıfada) 

~~----·..-.-------

Yeni Sk.uılçınaııın 
1:0t)lantısı 

Belgra~, 2 (A.A.) - Skupçi -
na bugün açılacaktır. Hükümetç.i 
11\yla vlar, birleşerek, parlamento
nun ilk toplantısı için hazırlanmış· 
!ardır. 

Öte yandan, hırvat ayrış say -
lavları Zagreb'te toplanarak, ço -
ğunluk kazanmış ve fakat seçim 
kanunu yüzünden saylav olama 
mış olan adaylarla anlaşacaklar 
dır. Ayrış saylavlarm Skupçina 
çalışmalal'Ina giremiyecekleri · 1 
bildiren bir bildiriğ okumak üzere 
Skupçina'ya gelmelerine karar ve
recekleri sanılmaktadır. 

B. Yevtiç hükümetçi say
lavların parlamento 

grupu başkanı 
Belgrad, 2 (A.A.) - Başbakan 

B. Y evtiç'in listesinden seçilen say. 
lavlar bugün Skupçinada ilk top -
lantılarmı yapmışlardır T oplant. 
bu listenin bütün saylavları, hükü~ 

(Sonu 3. cü sayrfada) 

zımızla girişmeliyiz. fstanbul'un 
bayındırlrğı ve güzelliği, memle
ketin en büyük ve kazançlı endüs
trilerinden biridi~. Yani, bazı yer
leri tabiiğ güzellik, bazı yerleri 
eski eserler bakımından eşsiz o
lan Türkiye'yi plan ve sanatla ba
yındırmak, aynı zamanda geniş 
kazanç kaynakları elde etmek de
mektir. 

Planda henüz yüzde yüz, fa. 
kat miymaride ve öteki işlerde bi
zim gençlerimizi yetiştirecek olan 
yabancı artist ve teknikdlerden 
asığlanmak yükümü altındayız. 
Miymarlarımızın pek çoğu henüz 
büyük yapı -,şmda değildirler. 
Bunu boş bit gurura kapılmaya
rak, söylemeliyiz. Büyük mimar
lık, büyük musiki, büyük resim gİ· 
bi bir sanattır: Uzun bir kültür 
ister. Mimarlığın yüzde 3 veya 
4,5 ateşine değil, şimdilik kendi
mizi sanatın yüksek heyecanına 
vermeliyiz. 

Yurdu yapmalı davasının yük· 
sek değeri, en büyük davalarmaz
la, omuz öpüımddedir. 

Emin olalım la, viicuda getiidiğinıia 500 
tayyarelik bir haua filosu, Tiirl.iyenin ha
vasını lu>runuığa imklln verecek yüksek 
bir kalitede olacak.tır. 

'.Adımız, andımızdır 

ÇOK ACI BiR HABER 

Vasıf Çınar dün birden 
bire Moskova'da öldü. 

Moskova, 2 ( A.A.) - Aceledir: Türkiye Büyük Elçisi 8. 
Vasıl Çınar bugün Kremlin hasta yurdunda bir apandisit kri -
zinden ölmüştür. 

:{. ::~ :f. 

Moskova, 2 ( A.A.) - Voroşilol, ismet lnön.ü'ne -bir ba§sa
ğı telgrafı çekmiştir. 

Litvinol, Türkiye İşgüderini görerek Büyük Elçi B. Vasıl 
Çınar'ın ölümü dolayısile başsağla mıştır, 

;:ı 
~ :{. ~ 

M~skova, 2 ( A.A.) - Merkez yürütüm komitesi başkanı 
Kalenın, Vasıl Çınar'ın ölümü haberini alınca Türkiye Cumur 
BQ§kanı Kamal Atatürk'e, bir bcı§sağı telgrafı çekmiştir. Halk 
Komiserleri Kurulu Başkanı Molotof da Başbakan ismet lnö. 
nü'ne 11e Litvinol da Dış Bakanı Tevfik Rü§tÜ Aras'a başs~ğı 
!el~.rall'!rı gönder"!işlerdir. Asdı§ Bakanı Kreıtinski Türkiye 
ışguclerı B. Nureddın Pınar'ı görerek Sovyet hükümeti adına 
başsağıda bulunmuştur. . 

Ankara hava
sı, bahardan ya
za döner ve a
ğaç dallarrmn 
üst.ünde tabia
tin yeşil rengi 
yapraktan ve çi
çekten bir se
vinç rengi çizer
ken gönülleri
miz kapkara bi 
haberle burkul
du: Vasıf Çinat 
öldü dediler. 

Bu çağsız ve 
çok erken ölüm 
haberini aldık a
lalı, çevremizde 
beliren yaprak
lan ve çiçekleri, 
temiz ve öz bir 
devrim çocuğu
nun gene ölüsü 
Üzerine serpil
miş yas çelenk
lerine · benzeti
yor ve Ankara 
dağlarım çevre
leyen ince, gül 
rengi bulutlarda 
göz yaşları top· 
lanmış, esen yel 
lere hıçkırıklar 
sinmiş gibi geli
yor bize. 

Moıkova Büyük Elçimiz Vanf Çinar 

Acımak nedir, bilmiyen ölüm, 
bir devrim çocuğunu daha içimiz
den koparıp aldı. 

Bu kara haberi duyunca, elle
rin eğlenip güldüğü, bizim hıçkır· 
dığımız bir yılbaşı gecesini andık. 
O yılbaşı gecesinin ertesi günü 
ulus okulları açılıyordu; yeni harf 
devriminin bu büyük kararını ye-

rine getirmek için yanıp tutuşan 
engin bir yürek, Necati'nin yurd 
için ve ulus için çırpman yüreği 
o gece durmuştu .... 

Geçen yılın yağışlc bir gününü 
de andık. Reşid Galib'i, bu vakit
siz sönen bir başka devrim çocu
ğunu Cebeciye götürdüğümüz o 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

V.J Çcnar'ın aon Jakiko.lanm ycqaJığı Kremlin ue 
önünde Moakova neltri .. 

~· 

lsmet İnönü 

Her yerde s· kuruş 

Amerik.an ulusu 
l{aygı içinde 

B. Ruzvelt; ulusal kalkın
mayı kurtarmak için ge

rekirse anasal kanunu 
değiştirtecek 

Vaşington, 2 (A.A.) - 8. Ruz
velt, yüce hakyerinin kararını ye • 
rine getirerek, hükümetin kanuna 
karşm hareketlerde bulunmuı o -
lanlara açılmış olan 411 davadan 
vazgeçildiğini bildirmiştir. 

B. Ruzvelt işsizlere dört 
milyar dolar dağıtıyor 
Vaşington, 2 (A.A.) - B. Ruz

velt, son defa kabul edilmiş olan 
işsizlere yardım ayrımından 4 mil· 
yar doların kullandması için emir 
vermiştir. 

Bir milyardan fazla bir para 
on iki komisyon arasında paylaş ~ 
tırılmıştır. Hükümet, komisyonlar 
tarafından bu paraların kullanıl. 
masına başlanmazdan, önce ken -
dilerine iş verilmiş olan adamların 

(Başı 1 inci sayıfada) 

gündeliklerini belirtecektir. 
Bu paralar, aşağıdaki şekilde 

kullanılacaktır. 
1 - Geçid yerlerini ortadan 

kaldırmak üzere, yol yapısı için 
500 milyon dolar kullanılacaktır. 
Yapı, temmuz aymda başlıyacak
tır. Fakat ilk teşrinden önce işlet
meğe açılacağından JÜphe edil -
mektedir. 

2 -Yeniden ağac dikimi, 'av 
h'ayvanlarmm korunması ve zor. 

(Sonu S inci sayrfada) 

İtalyan -Habeş 

Uylaşma komisyonu 

toplanıyor 

Roma, 2 (A.A.) - İtalya - Ha
beşistan uzlaşma komisyonu üye
leri gelecek hafta içinde Milano
da toplanacaklardır. Toplantı gü
nü daha belli değildir. 

İtalyan üyeleri, Rafael Mon
tanya ile eski Buenos-ayres bü
yük elçisi Luici Aldovrandi Ma
resko' dur. 

Habeş üyeleri de, fransalı Al
ber dö Lapradel ile amerikalı Pit
man Potter'dir. 

Kara~i depreminde 
üç bin kişi oldü 
Karaşi, 2 (A.A.) - Kuetta 

şimdi, güneyde Baletiye kadar ye
di mil, kuzeyde Sariah'a kadar ye
di mil genişliğinde bir mezar hali
ni almıttır. 

Askerler açık havada mutbak 
kurmuşlarsa da ölümden kurtu -
lanlar ağaç altlarına çekilmitler 
ve ağızlarına hiç bir ıey koyma. 
mak kararım vermişlerdir. 

Askerler, yalnız bir gün içinde 
3000 cesed meydana çıkarmıtlar -
dır Depremden ölenler araımda 
"Kelat,, da eski bakanlardan Sir 
Hams Şab ve karı~ı vardır. 

Yıkılan bölgelerde, kolera baş
göstermektedir. Şurada burada 
başlıyan küçük yangınlar kendi 
kendine sönmüştür. 

Büdce komisyonu 
Kamutay Büdce Kom isyonn, 

bugün saat on<la toplanctcaktır. 

Üyelerin bulunmaları. 



r 
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Kılavuz için dersler 
-25-

Bu derse küçük bir tenkidle başlamak istiyoruz. 
Geçenlerde gazetelerimizden biri, belki bizimki, r:m u~ 

let kurağlarının resimlerini bastı. Her birinin altında §U yazı 
var: " ...... kurağınm içinden bir göre y !,, Halbuki & ö re~ 
bütün listelerde lransızcası olan "paysage,, ile beraber "man
zara,, kar§ılığı yazılmıştır. Bu yazılardaki asJ/ kelime şu ola· 
caktı: " .... içinden bir g ö r Ü n ü ş !,, 

• lif.. 

Zemmam = Alağız, yerici 
Zemmetmek = Yermek 
Zem Yerme 

A 1 ağ r z kimin hoşuna gider? 
A J a ğ ı z l ı k en büyük ayıblaıdandrr. 

••• 
Ticarethane = Tecimge 

Tecimer ve tecim kelimelerini yaıarlren osmanlıca •t1ca
,ethane,, karşılığı olan t e c İ m g e kelimesi unutulmuştur. 

lstanbul'da yeniden hiç bit tecim g e kapanmamıştır. 

••* 
Erdoğan a z r a k bulunur dostlardandır. 
Bu yaz burada ı s ı ğ derecesi aza y 22, çoğa Y. 

ıf2 olmuştur. 

Yemekten sonra ç o ğ u n kahve jçmem. 
Bu kelimelerin osmanlıca kaışılılıları: 
Azcak = Ender 
lsığ -- Suhunet 
Azay = Asgari 
Çoğay ;:;;; Azami 
Çoğun - Ekseriya 

••• 
Bir gün iki Amerikalı iş adamı bir lngiliz ekonom1 

i 1 im m e ıı 'inden sormuşlar:"- Tarihte şimdikine benzer 
bir buhran olmuş mudur ve kaç yıl sürmüştür?,, 

llimmen cevab verdi:"- Evet olmuştur: ismine orta
~ a ğ denir ve beş yüz yıl sürdü.,, 

Çocuklarımıza s o n ç a ğ ve y e n i ç s ğ tarihlerini 
eyi okutmalıyız! 

Biz ç a ğ d a ş medeniyetin en yüksek kültür düzeyine 
•rişmek istiyoruz. 

Kelime karşılıkla11: 
l lkcağ - KurunuUla 
Ortaçağ Kurunuvusta 
Sonçağ - Kurunuuhra 
Yenicağ - Asrıhazır 
Çağdaş - Muasır 
MQrdern Asri 

••• 
Bütün ömrü k u ş k u ve şüphe içinde geçiyor. 
Kimsenin a t a ğ J ı ğ ı altında yaşamak istemem. 
lran Büyük Elçisi dün Dışişler Bakanını s a ğ l ı c s y a .. 

r a k memleketine dö.ndü. 
Ona dün s a ğ 1 ı c a kartı bırakmıştım. 
Kendisiyle dün s a ğ 1 ı c a 1 a ş t ı k. 
Kelime karşılıkla11: 
Kuşku Vesvese 
Sağlıcaınak =Veda etmek 
Sağhcalaşmak = Vedalasmak 
Sağlıca - Veda 

Cumuriyet, halka karşı, bütün a d a n ç 'laımı yeiine ge-
tirmiştir. 

A da m ak kolay, ödemek güçtür. 
lnsan a d an ç 'ı, iocaka11 a da ı ı n a oenzemez. 
Kelime karşılıkları: 
Adanç =Vaid 
Adamak - Vadetmek, nezretmek 
Adak= Nezir 

Çok acı bir haber 
(Ba ı 1. inci sayıfada) 

•ara güııü ... O gün de eski darül
lünun üniversite oluyor; Türkiye
ıün bilgi ve devrim tarihine geçe
cek bir dönüm günü, Reşid Galib
in ölümü ile yaslı bir amya bürü
JlÜyordu ... 

Bugün, Türkiye'de pazarın ilk 
azad günü olduğu gündür ve biz, 
tugünde Vasıl Çinar'm gene bir 
pnarın devriJi,şi gibi ölüverdiğini 
öğreniyoruz. 

Ölüm, içleri inanlı ve yürekle
,.; ateşli devrim çoculrlarma böyle 
bymamalıydı. 

Ulusun ve devrimin başı sağ
olsun. 

• 

İzmirde ulus mekteble
rinden çıkanlar 

1zmir, 2 (A.A.) - 1934 ve 35 
ders yılı ulus okulları verimi hak • 
kında hazırlanan bir rapora göre 
ilimizde devre sonu yoklamala • 
nnda A. kurslarından 4319 erkek, 
240 kadın ve B. kurslarından 141 
erkek, 46 kadın olmak üzere 4246 
kişi diploma almıştır. 

İzmirde deniz sporlan 
lzmir, 2 (A.A.) - Deniz spor

ları yurdunun açılma töreni dün 
akpm kalabalık bir halkın önün
de yapılmıştır. Açılma törenin • 
den sonra bir garden parti veril • 
miıtir. 

• 
iÇ DU 

istanhu)da at]etizm 
bayraını 

İstanbul, 2 (A.A.) - İstanbul 
atletizm bayramının cuma günü 
yetiştirilemiyen kısımlan bugün 
Taksim stadyomunda yapıldı. Cu
ma günü vaktin gecikmesi yüzün
den sonuclan almamıyan yüksek 
ve sınk atlamaları bugün yapıl
dığı gibi, programa ilave olarak 
yunan usulü disk ve bayrak mü
sabakaları yapıldı. 

Stad cumaya göre daha az ka-
1abahktr. İki tribünde pek seyrek 
seyirci bulunduğu gibi karşı taraf 
da büsbütün boş bulunuyordu. 

Alınan teknik sonuclar şun
lardır: 

YÜKSEK ATLAMA. - At
letler isteksizdi ve dereceler de 
düşük oldu. Sedad 1.75 ile birinci 
oldu. Haydar ikinci, Cihad ücün
cü geldiler. 

ÖZGÜR DİSK. - Şu müsabaka 
yunanlı Silas'm güzel Sitilini bir 
defa daha görmek fırsatını verdi
ği için çok enteresan oldu. Sonun
da Silas 48.43 ile birinci, Veysi 
ikinci, Naili üçüncü geldiler . 

YUNAN USULÜ DİSK. -
Yunanlı Silas 40.10 ile birinci, 
33.90 ile Veysi ikinci, Naili üçün
cü geldiler. 

BALKAN BAYRAK KOŞU
SU. - Bu koşu, oradaki atletler 
arasında seçilen iki takım arasın
da yapıldı. 

Birinci takım Agob 800, Yor
gakopulos 400, Mandikas 200, Si
las 100 den meydana geldi. Bun-
lara karşı Ziya 800, Mufahham 
400, Raif 200, Kazım 100 den ya
pılmış bir takım çıkarıldı. 

Birinci 800 il Ziya on metre 
ilerde bitirdi, fakat Mufahham 
400 metrede Yorgakopulos'a ye
nildi ve sonunda birinci ekip ko
şuyu kazandı. Derece 3 dakika 7 
saniyedir. 

SIRIKLA YÜKSEK ATLA
MA. - Fethi 3.35 ile birinci, Hay
dar ikinci, Misarapulos üçüncü 
oldular. 

Mersin' de ilk okullar . . 
sergısı 

Mersin, 2 (A.A.) - Mersin ilk 
okullarının elbirliğiyle hazırladık

ları sergi bugün açıldı. Metotlu 
bir çalışmanın yapıcı erkini gös
teren bu güzel eserin anlamını 

kültür direktörü bir söylevle an
lattı. Okullar tek defter usulüniı 
kabul ettikleri için bir çoğunun 
okuma yılı içinde gösterdiği iler
leyiş kolayca görülüyordu. 

ANKARA RADYOSU 
19.30 - Dişçinin saati 
19.40 - Musiki: 
Ulvi Cemal 2 türkü 
Grieg Ben seninim 
Massenet Elegie 
Noskovaki Gün dogdu ufukta 
Bucei Pecera Lolita 
Teganni: K. Çekatovski 
Piyano: Ulvi Cemal Erkin 
20 - Meteoroloji saati 
20.10 - Musiki: 
Orkestra konseri (plakla} 
20.30 - Dans musikisi 
20.50 - Heberler 

u 
Mersin'de hava tehlikesi

ne karşı toplantı 
Mersin, 2 (A.A.) - Bugün ha

va kurumunda ilbaym başkanlığı 
• altında Halk Partisi başkanları, 

hava kurumu yönetim kurulu, şar
bay, tecim oclasx başkanı ve şeh
rin ileri gelenleri ile önemli bir 
toplanu yapılmış hava tehlikesi
ni bilen üye yazılması işi görüşül
müş ve yazılma işini kolaylaştır
mak ve yapılacak propaganda ve 
yayım işlerini düzenlemek üzere 
esaslı bir program hazırlanması 
kararlaştınlmış ve bir komite se
çilmiştir. Bu toplantıda bulunan
lar hemen yirmişer lira vererek 
üye yazılmışlardır. 

Bilecik'te bir yangın 
Bilecik, 2 (A.A.) - Söğüd'ün 

Sıraca köyünden bir samanlıkta 
çıkan yangında üç evle evlerin 
içinde bulunan hayvanlar yanmış
tır. Köylünün tarlalarında bulun
ması bu evlerdeki kozaların kur
tarılamamasına sebebp olmuştur. 
Ziyanın ne kadar olduğu daha 
belli değildir. İnsan kayıbı yoktur. 

Uşak'ta hava tehlikesini 
bilen üyeler 

Uşak, 2 ( A.A.} - Şehrimizde 
hava tehlikesini bilen üye yazmak 
için uçak kurumunda ilçebayrn baş
kanlı ğmda bir toplanh yapıl • 
mısltr. 
--- !'!-~~~!""'!!!!!~~~~~~ 

Bugünkü sayımızda ge-
çen kılavuz kelimeleri 
Ardıl = Halef 
Aytaç = Hatib 
Bagıdlanmak = Akdedilmek 
Basınç - Tazyik 

Berkitmek - Teyid etmek 
Birge = Mii:jterck 

Çeven = muhit 
Çevenlcr - Mehafil 

Deneç = tecrübe 
Erk - Kudret (Puissance) 
Etkin = Müessir 
Erkinlik - İstiklal 
Evgin = Müstacel 
Evre= Safha 
Gelişim = inkişaf 
Gereç = Malzeme 

Gezgi = seyahat 
Görü = manzara, 

Hötlem c:: Tehdid 
Kapsam = Şiimul 

Kotarmak HaUetmelt 
Köknel - Cezri (Radical) 
Kutsal = Kutsi 

lçtcm = samimi 
İlgen = alaka verici, enteresan 

İlgi = Münasebet 
İlgi = alaka 

Olut = Emri vaki 
Oruntamak = temsil etmek 

Oydaşık = Mutabık 
Ödev = vazife 

Öğretmen Muallim 
Önem = Ehemmiyet 
Önürdeşmek = rekır\ıet etmek 

Örgütlemek - Teşk'ilatlamak 
"Salıngaç -= rakkas 

Sınırlamak = Tahdid etmek 
Sornv Mesuliyet 

Soru - sual 

Somürge - Müstemleke 
Subay = Zabit 

Tevılemek Tensik etmek (RHor-
mer, rforganiser) 

Uçak = tayyare 

Uygutlamak = Tatbik etmek 
Yansı c::z Akis (Reflet) 
Yargıçlık = Hakemlik (Arbitrage) 

Yetki - salahiyet -

H. Reş·d TA~ ' 
Bu yazıda Sumer, Akat, An n, Eti 

Huri, Saka, Kas g bi eski uluslarla on
ların bugün art.k ya mıktan kalmII 
ölil d"U,.rinden bahsedec ğim. 

Bu arada bu ünkü ttirkçe i1e bu ~ 
günkü arapçadaki izlerini ve izerlerin:I 
bu up bir ölçüştürme ve benz tme ko
m (mevzu) su çıkannaya çal sacağrm. 
Konuya eğimli (layık) oldugu geniş

lik vcrilebilirdL Ancak okuyucuları ar• 
tık (fazla) yormam:ık kaygusu beni ö1-
cüyü kısa tutmaya sevkctti. 

Adlarını yukarda sı.raladığırn eski 
uluslar Orta A$yadan ve sonraları Batt 

Asyasmdan göçerek once: 
ı - Şimdiki fran'da Korun nelırinlo 

suladığı bitek (mümbit) orlarla Fare 
den~ine kadar ZakrUs d ğlannrn sırtla
rım, etck1«'rini ve bütiin dere (vadi) bo1" 

lannı. 

2 - Fars denizinden Anadolu iceri
lerinc kadar Fırat ve Dicle boylarını. 

3 - AnadoJuda kaynağından deni::e 
döküldüğü yere kadar bi.ıtiln Kızılırmak 
havzasını. 

4 - Ası suyu ve eskiadı"Abana , o • 
lan Berede nehri boyunca Suriyc'yi. 

5 - Erden nehri boyunca Flistin'l 
şenlendirmiş olan türk soylu uluslardı. 

Dilleri şimdiki türkçeye benzer l>itişgeo 
., A gglutinante,, bir dildi. 

Bu ulusların hepsi lsa doğum )'.ılın • 
dan önce S?yasal ve ulusal yoşayıslarını 
tüketmiş tarihe !anşmışlardır. Böyle ot. 
milkla beraber izleri ve kültilrel iı:crted 
türk, fars ve arap illerinde ve dillerinde 
ı1imdilcyin ve çok egemen olarak yaşı .. 
yor. Bu izlere ve izcrlerc M:ıskattan 

B<ılkanlara, Babütmenc!epten Kaflnsla~ 
batta daha uzaklara ve açıklara kadar 
her yerde her dilde rastlanır. 

Eski türk kültürllnUn bu yayık ve 
d"ğtnık andaç (yadigar) larından baska 
arap yarım adasında ve çöllerin gö~ 
{!inde soysal köm,.ler halind(' yaşamakta 
olan oruntaklannı (mümessil) da bula • 
biliriz. Arap çöllerinin oymak (aşiretY, 
!arından: 

ı - Şamar • Sümcri 
2 - Beni lam • Elamı 
3 - tnezc veya anaz • Anzıım 
4 - Ek'cdat • Akkadr. 
S - Sahir ve Sakak • S:ıkatan. 
6 - Kays, Kaımn, Gassan - Kas'larıi 
7 - Dckuri • Hurileri. 
8 - •Hatem tay - ruıti!eri temsil .,. 

derler. 
Şimdi arabça konu~ bu insanla

rm gövde §Ckillenmesindc olduğu gibi 

dillerinin gövdeleşmcsinde de atalan
nın çok belirgin izleri vardır. Bunlar; 

çok nüfusları, oi:>aları, lboyl:ırı, folldor
lan olan bağınıız hatta erkin (mUst> 

kil) fakat ilkel (~ptidai) birer ıoyaal 

kurumdurlar. 

"Eski tarihin ululuk (uamet) dolu 
yüce varlıkları .... t timdi yazın 'Mezo
potamyada ve Suriye'de toprağın ölçG
süz cömertliği içinclc anQı)c ve yalnıs 

bir sfirU tokluğu ile hayata llg'ili, sefil 
bir ömür silrerler. Kışın daha bunlu. da 

ha göynü (iztirab) 1ü günler geçirm<:k 
lizere ası] yurdları olan Necdc doğru 

~öle çekilirler,., 
Bu eski kültür mümessillerinin da· 

ha ufak ıbölgede ofonları sayısızdır. Me. 
sela: eski elamın belgin hır ulusu olan 
(yazan) lar on yüz yıl önce Yemen'dc 
hatırı sayılır soysal bir varlıktı. Şimdi 
de çölün birinde yaşadıklarına şüphe 

yoktur. Ve Sinay turunda tanrısı 

ite ko:ıuştuğu sırada Musaya hayınhk 

ed n ve onun soysal ve dinsel (dini) 
izerine saldıran samriler yani sumer .. 
liler bugün Nablus'ta ufak hır yahudi 
örneği halinde yaşamaktadırlar. 

Bütün bunların öz dıtlerini unutup 
tümel (küıti) olarak tatlaşmaları tarih· 
sel ve çok büyük soysal bir devrim oldu .. 
ğu kin arab ilinin tarihini, orada o1tnUf 
bitmiş sıyasal karmaşlan ve soysal kay
naşmatan ilkinden başlıyarak incelem~Jr 
göeden geçirmek gerektir. 

Orman Çiftliği Fabrikasının 
Ankara Birası Zengin bir Gıdadır. 
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{Yarı - sıJ asal 

Vasıfı da •• 
Her devrim, gene bayrağının 

kanlı saçakları peşinde, bir yığın 
gene insanın kendinden geçmiş
çesine, şarkılar söyliyerek, tehli
keleri zekleııerek yürüdüğünü gö
rür. Bunlarrn kimisi yığının için
de kaynar ~·e ona sağlamlri,rnı, 
ileriyj severliğini, şefin ardı~ıra 

yorulmadan yürümek co~k.unlu

ğunu verir. Bunlar devrimin adsız 
gencleridir. Kimisi de ;iCref ve 
bayrakla beraber hep ön sırada 

kalır; çabuk pişer; çabuk olguııla
§ır; yaşmın ikisi kadar ödev ve 
sorav yüklenir. 

Devrimİll ilk kanlı ~-- <.!katı
lan delikanlı, bir de bakarsınız, 

devlet gemisinde .bir gün en ö
nemli yerleri tutacak kadar gör
gülü olmuştur. 

Birden, tıpkı ad; gibi, devrilip 
giden Vasıf Çinar işte bu türlü 
gençlerdendi. Kırkrnda bilmiyo
rum varmıydı. "istiklal mahke
melerinde iddia makamlarım, hi; 
kümette bakanlık, diplomaside el
çilik ve büyükelçilik sandalyaları
nı onun yaşında tutabilmek için 
sadece bir devrim değil, sade bir 
devrime katılmış olmak değil 
şeflerin emrinde smaçlardan açık 
alınla çıkmı§ olmak gerektir. Va
sıf Çinar, bu türlü bir gençti. 

Ankara'nın yetiştirdikleri, şen, 

pekgözlü, arkadaş canlı olur. Bun· 
Jarın arasrnda bir tek softaya, bir 
tek züppeye, bir tek püriten'e rast
layamazsınız. Ankara'daki "§el 
ralılesi,, nin önünden kalkanları 
yıllarca bir mengenenin kaskısına 
alarak sıkabilirsiniz: onların var. 
lığından şarıl şarıl hayat akar. 
Hızlı konuşurlar, güvenerek ko
ıw .:ıırlar, iddi:lı kor-uşurlar. 

I h:r •fc·, ! ir.ıin bir devrimci tipi 
vardır. Ankara devrimcileri, sek
ter değildir, sinsi değildir. kılı 
kırk yarıcı değildir. Hamlenin §İ• 
irine varmı:slardır. :Açık konu§Ul'
lar, uküt,, diye inerler, protoko
lun sırnaşıklık/arına bir türlü me
telik vermemişlerdir. 

Vasıf Çinar da böyle idi. Bir 
ankaralı devrimci, enine boyuna 
bir çocuk, şeflere karşı tam inanlı 
ve uysal; ödevde çalışkan; kalan 
y erlerde, şen, gürültücü, kabada
yı. 

Tıpkı Necati gibi, onu da "kör 
barsak,, dan kaybettik. Birdenbi
re, o gövdeyi gö.z önüne getirince, 
inanrlmaz bir §ey. 

*q.~ 

Vasıf Çinar, şeflerin emeğiyle 
yetişmişti. En büyük acıyı onla
rın duyacağına §Üphe yoktur. Fa
kat acı haberin bütün gönülleri 
yaraladığı şu dakikada, acımı azı· 
cık dindirmek için ben de dostla
ra katılmaktan başka ne yapabili
rim? 

Tesellimiz şu olabilir ki, ona 
"Çinar,, adım veren Büyük Bab
çavan, ulusun lidanlığrnda her 
gün göz nuru ve el emeği döktü
ğüne göre, Çinar'ın yerine uçinar
lar., ı koymakta gecikmiyecektir. 

Vasıf Çinar, şüphe edemezsin 
ki, seni çok severdik ve seni unut-
ımyacağız. 

Burhan Belge 
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Otey glln açiliın on litnd resini •ergğİrii :Ariharaf'ılar g'ezmeife ve 
sergenen resimlerden çoğunu beğenmektedirler. Resimcimiz Bay Sa· 
ib'in çizmif olduğu yukanki iki krokiden aağclaki ünlii tiirk resim
cisi BayŞevket Dağı ve soldaki de onun gibi ünlü raimcilerimiz -

elen General Halil'i göıtermektedir. Altta iki ruimden birincisi B. 
Ahmet Doğu'nun oe ikincüi B. Şefik Buraal1'nrn beğenilen «yalılar» 
ue «Konya'clan» tablolarıdır. 

Belçika hükümeti süel 
statükoyu ~oruyacak 
Brüksel, 2 (A.A.) - Sosyalist 

lideri Vanderveld, sosyalist ka -
dınlar kongresinde verdiği söylev
de hükümetin süel statükoyu koru
maya karar verdiğini bildirmiştir. 

Rusyada saltabaşlıkla 
savaş 

Moskova, 2 (A.A.) - Başı -
bofluğun kaldırılması hakkında 
bir karar çıkarılmıştır. Ayleye ye -
niden önem vermeye ve ana baba
nın sorav ve otoritesini sağlamak 
istiyen bu karar kontrollarındakl 
yetinsizlik yüzünden çocuktan suç 
işleyen ana ve babaya karşı para 
cezalan vermektedir. 

Venizelos ne diyor? 
Atina, 2 (A.A.) - Venizelos, 

Eleftron gazetesinde çıkan bir 
mektubunda sıyasadan kesin ola· 
rak çekildiğini berkitmektedir. 

Öte yandan, Estiya gazetesi, 

1 
Venizelos'un daha önceki diyev 
ve tutumuna işaret ederek bu sav
ları çürütmektedir. 

Yeni Skupçmamn 
toplanbsı 

(Baıı ı. inci sayı/ada) 

met üyeleri ve bir çok senato üye· 
sinin katılmasiyle yapılmıştır. 

T oplanb, Başbakan B. Y evtiç 
tarafından açılmı'1:ır. B. Yevtiç 
verdiği söylevde saylavları seçim
de elde edilen başarıktan dolayı 
kutladıktan sonra 5 mayıs tarihli 
listesinde; kendisine ezici çoğun
luğu kazandıran, ulusal sıyasası 
nm başlıca noktalarım tekrarla -
mış, bundan sonra Kıra( Aleksan
dr taraf m<lan açılan eseri başarık
la yürütecek olan ulusal partinin 
bundan sonraki çalışması hakkın
da bilge vermiştir. 

Başbakan kendi listesindeki 
saylavların parlamento grupu ön· 
derliğine oybirliğiyle seçilmiştr. 

Bulgar dış bakanlığı 
. genel sekreterliği 

Sofya, 2 (A.A.) - Gazeteci yazman 
Nikolayef, dış bakanlı~ ı 2P.nel sekre-
terliğine alınmıştır. ı. 

Gez$İ notları 

Harkof uçak alanında 
lJ ç yüz kilometrelik bir tren 

yolculuğunu bitirir bitirmez Har
koi şehrini baştan başa gezmiş, 

öğle yemeğinden kalkar kalkmaz 
büyük traktör iahrikasrnm, dört 
saatlik bir yol uzunluğundaki, a. 
tölyelerini baştan başa dolaşarak 
çok yorulmuştuk. O günkü prog
ramımızda, bir de uçak alanı vardı. 

Altı arkadaştan yalnız biri ha
vacılıkla ilgili idi. Biliyorum ki 
hepimizin, ayrı ayrı, zihinleri
mizden: "Moskovadaki havacılık 
kulübünden sonra burada da, ha
vacılık için, birkaç saat daha har
camak neye gerek?,, sorusu ge
çiyordu. 

OtomobiJierimiz bizi, angar
yaya götürür gibi, alana süıii.kle
di. Korkuluğa benziyen bir tahta 
kapıdan geçtik, Ankara Gücünün 
spor alanındakilerin eşi denilebi
lecek tribünler önünde durduk. 

Gözlerimizin önüne serilen gö
rü, Moskova aerodromunda rasla- · 
dığımızdan büsbütün başkaydı. 

Sağda genç pilotlar, ortada ka
dınlı erkekli paraşütçüler ve sol· 
da altı ile on iki yaşlar arasında 
çocuklar, yüzlerini tribünlere ve 
arkalarını, geride dizili duran u
çaklara çevirmiş, yarım çember 
biçiminde sıralanmışlardı. Bunla· 
rın ardrnda da, gene ihtiyar, yüz
lerce Harkoflu, türk konrıktarı, 

selamlıyordu. 

Sabahtan beri esen soğuk rüz
gar durmuş, gökyüzii bulutlardan 
sıyrılmış, şimalde dolaşırken hep 
rüyalarrmıza girmiş olan bahar, 
pembe, mor, beyaz ve hele yem
yeşil, ayaklarımızın altına scrpil
mi§ti. Bize saygı ile bakan çocuk
lar, ödevlerinin büyüklüğünü kav
ramış ciddiğ delikanlılar. kadm
lıklarmm büyüsü ile yapmakta ol
dukları işin ağırlrğmı uzlaştırma

yı bilen genç kızlar güzel ve 
srhatlı idiler. Sanki çoktandır ta
nışı olduğumuz bir çevenin sı
caklığı içindeydik. "Ne eyi ettik 
de geldik! .. diyorduk. 

Komutan anlattı : "Öğretmen

lerden başka bütün gördüğünüz 
gençler amatördürler; burada pi
lotluk ve paraşütçülük öğrenirler. 
Çocuklara gelince, ellerinde gör
düğünüz uçak örneklerini kendi
leri yapar, uçakçılık havası içinde 
yaşayarak onunla kaynaşırlar.,. 

Ve sonra ilave etti: "Şimdi beş u
çak havalanacak, dördünden dört 
paraşütçü atlama deneçi yapacak, 
beşincideki paraşütçü 1300 met
reden atlayıp paraşütünü 300 

metreden açacak. Sonra iki planö
rün uçuşunu göreceksiniz.,. 

Beş uçak birden, baş/atımızın 

üzerinde, döne kıvrıla, yükselme
ğe başladı. En büyüğünün iki ka
nad arası bir metreyi ancak geçen 
küçük örnek uçaklar, yapıcıları o
lan çocukların ellerinde, birer ke
lebek sarsaklığı ile uçuşurken göz
lerimiz, homurdana homurdana u
falan motörlü uçaklarla bu mini 
mini örneklerden hangisine baka
cağını şaşırmıştı. ikisi de ilgendi. 
Sovyet havacılığının bugünü ile 
yarınım, karşı karşıya, seyredi
yorduk; geleceğin uçakçı/arı çok 
daha kalabalık ve görünüşe göre, 
bu işe daha çok yakındılar. 

~ :J ~ 

Program, önceden kararlaştı

rılmış '?lduğu gi.bi, uygutlandı. 

Dört paraşütçü, yedi sekiz yüz 
metreden ve hep birden, boşluğa 
atıldılar. Bunlardan biri, ulak, te
fek, on sekiz, on dokuz yaşında, 

bir genç kızdı. Ağır olmadığı için, 
bir duvar saati salmgacı gibi, sağ-

dan sola gide gele - ve gerektı· 
ğinden çok sallandıkça da - orta. 
daki ipi çekip düşüşünü ayarlaya 
ayarlaya, sonuncu olarak indi. Be 
şinci uçak, durmadan yükseliyor
d ıı. Yanımdaki uzman; "bin met
reyi geçti,, dedi. Biraz sonra uçak, 
en keskin gözlerin bile seçcmi}c
ceği kadar küçülmüştü. Fakat bü
tün gözler gene havada. ondcn 
fırlayıp yere atılacak olan ins'1.. ·ı 
arıyordu. 

Bağrışmalar oldu: "işte, işte!_ 
Birkaç saniye sonra - bir arkada
şın dediği gibi - sapsız bir balta 
hıziyle ve bir başı, bir ayaklan 
yukarı gelerek, dö.ne çevrile, frrıl 
lırıl düşmekte olan paraşütçü gö
ründü. Düşüyor, dü~yor, yıldı
rım gibi düşüyordu. Bin üç yüz 
metreden beş yüze, üç yüze, iki 
yüze, yüz elliye indi; paraşüt a
çılmıyordu. Bu güzel gün bir ka
ra gün olacaktı. ilerideki ağaçla-

. ruı tepesine yaklaşmış gibi idi. 
Bize hünerini gösterirken, arslan 
gibi bit delikanlı, param parça o
lacaktı. 

Paraşütün önce siJrilerek u
zandığını ve bir an sonra da açılıp 
yavaşladığını görerek hep birden 
derin bir nefes aldık. Spor heyeca· 
nrmn en temizini, bir uçak alanın
da, ikinci defa duymuştuk. 

Genç paarşütçü anlattı: "Üç 
yiiz metrede paraşütü açmak de
necini, bir kere, yapmıştım. Biraz 
daha alçakta açayım dedim. Yere 
125 metre kala ipi çektim. Para
şüt 25 metrede açıldı. işte sapa
sağlam karşınızdayım.,, 

·~ 
Uçakların kuyruk taıallarıaıı 

u~· ı ın iplerle bağlı planörler, ken

dilerini yüzlerce metre yükseğe 

çıkarmış olan motörlil eşlerindea 
ayrılarak, hava akınlarının çıkıp 

alçalmasına uya uya cambazlıkla. 
rın türlüsünü yaparken çocuklar· 
dan birkaçının, lastik §etidleri Ju.. 
vınp bükmek suretile pervaneleri
ni birkaç yüz metre uçabilecek ka. 
dar hızlı döndürdükleri, örnek a
aklarçı da onlarla önürde§İyorda. 
Havacılık denilen eşsiz sporUIJ 
zevkine o kadar varmış, ona öyle 
yaklaşmıştık ki gezgimizin son al· 
tı gününü birlikte geçirmek §ere. 
lini bize vermiş olan Moskova Bü
yük Elçimizin eski sporculuğa 

birdenbire canlandı. Hava karar
mağa başlamış ve bineceğimiz Ki
ye/ treninin kalkma vakti yaklaş. 
mış olduğu halde Harkol'u gök 
yüzünden görmek istedi. Bu o ka
dar candan bic dilekti ki • treni 
kaçırma pahasına bile olsa .. kim -
se önüne geçemezdi. 

Vasıl Çınar, yarım saat sonra, 
alandakilerin alkışları arasında 

uçaktan çıktığı zaman, türk hava
cılığı beş yurddaşı kendine s11nsı
kı bağlamıştı. 

Nasuhi BAYDAR 

Bu yazıyı dizilmeye verdikten 
yarım saat sonra, Tas Ajansı, Va
sıf'ı kaybettiğimizi bildirdi. Ateş
li devrimci, gene saylav, içtcm 
söylevci Vasıf'ı yakından tamra· 
mamıştım. Moskova'da, yeni Tür
kiyeyi büyük bir yetki ile orunıa
yan, kırkından önce yetmişlik bir 
devlet adamı gibi olgunlaşmış, bü
yük elçi Vasıf Çinar'ı ateşli, gene, 
ve içtem bir delikanlı olarak, iş ba
şında, tamdım. Canından çok sev
diği ulusuna daha uzun yıJiar hiz. 
met edecek çağda aramızdan ce
kiliveren bu inanlı arkada.~ın yü· 
reklerimizde bıraktığı sızı dinf"'İ· 
yecektir. Değerini anlayıp se·:n ~ 

olanlarm Vasılı unutma!rırr /·..,• • 
mi? rı. D. 
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Uur<Jcılık bc.iıi leri 

Ha a )Ollaıınııı tekni1\.. dur ın1u 
JI 

nomik 

!ayd 
Fak. t, 

rı l ı yu da soysal eko
l b ımlcır n uyuk 

"l ı.:unu herk bılir. 

a ma bir bilgı ılc dev-

Jet turafm .ın ol i.ln, oı.:cl kurumlar ta
rafından ol un ı 1 tilen bir hava yolu
nun par z;ararı v rdi i de kafalarda 

yer ctıni tır. 

Gen 1 savaş sonrası, binlerce t.iyya
reci kendilerıne 1ş bulmak için dört yö
ne ba vurdwdarı sırada, yapılması el
lerinde olan bir konu olarak ortaya u
çaklarla ınsan ve ytlk taşımak füui 
çrkmıştı. Ucuza mal olması düşünül

meden me31dana getirilen ıniel uçaklar
la başlanan bu işin paraca lıir getirmi
yecegi, kılo 1le demir fiatına satılan 

savaş stoklarının arkuı kailince kolay
ca anlaşıldı. 1923 yılından 99nra, üç
beş hava adamının özel kurumlarının 

yerini devlete dayanan ve milyonlarla 
çevrilen sosyeteler tuttu. 

Fransada, az sonra Almanyada ken
dini göseern bu devlete dayanan eosye
telerde aranılan biricik gaye ulusal lrilJ. 
türiı yaymak ve sıyasal gayeler giıtmek
ti. Avrupada ve hava endüstrisi olma

yan cenub Amer:ikası devletlerinde 
fransız, alman havacılığının biribirle
riyJe kapıştıkları görUlmeğe başlandı .. 
Bunun da sonu, C'\'rensel krizden ötDrll 
çabuk geldi Sınırlar dışına dökülecek 
para katmamıştı. Oteyandan da, htt u
lus s sal, soysal, ekonomik önemi 
gün geçtikçe artan sivil haıvacrhk hava 
yo1 'arı t«;inde kendi başına çahsmağa 

ba ln- bulunuyordu. 

Sat c durumda bulunan hava endüs
trileri bu suretle çok müşteri bulmak 

imk nm el c ediyor ve fabrikalar ara

& nrla c llanan rekabet uçaklarda ve 
motörlerd 
du. 

e1i!'.rne meydana getiriyor-

Bu ar geçen zamanın iç yü
a budur. Şimdi, hava yolların
ır l ılecek olan 

yalnız motörlerin ça
n dörtte bire inme

ıldir. Her şeyden ön
ki, motör endüstrisi 

sa lam, bozulmaz ve daha 
r er ya ılmaba başlanm tır. 

m masrafı da uçaklarla 
ın n cuzlamı olmasından ötU-

1 rın barınmasına yarayan han
garlar normal uça' ların boyu ufaldığı 
ıçin UCl a mal olmakta, bu da pek ta
biih bir sonuç olarak amortismanı azalt
m tad r. 

Mofor c üstrisi, bugıin için ma
zot motbrlerini tamamlamıt bulunuyor. 
Pıs koku yaptıgında.a şebirl.ere sokul
mayan ma t motörlü kamyonlarda uzun 

bo lu r yapıldıkan sonra uçak

lara da koruna - a baoı;lanan bu motörlerin 
eyi sonuçlar vermekte olduğunu görmek 

ço. sevı bır durnndur. Al-

manyad h arında ı;alışan uçak-

ların bir kısmında mazot motörü var -
dır. Fransa kc.n ı başına çalışmakla be
ı aber, bu a man motörlerini Fransada 

yapıp kul ak hakkmı da satın al -
m tır. İn ılı 1 r, amerıkalrlar durma· 
dan ulu ot m tbrunc kavu mak 
ıçin çalışıyorlar . 

Mazot motorü, aynı beygir kuvve

tıinı vermek için, benzin motörlerine 
bakarak, aşagı yukarı üçte bir daha az 

ağırlıkta mazot yakar. Mazotun kilosu 

on kuru a satın alındığı zaman benzin 

motörlerinde kullanılan bin bir adlı 

benzinin fiatı 40 - 60 kuruş arasında· 
.ıu. 

Butun bunlar toplanıp da yanyana 

getirilirse on yıl önceki yolcu uçağının 

a:asraf iyle bugünkü yolcu uçağının 

masrafı arasındaki ölçüye gelmez farkı 

görmek kolay olacaktır. 

Demek oluyor ki, eski bilgilere ve 

kulak dolgunluğuna dayanarak bava 

yoJlarının devlete zarar veren bir il ol

duğu iddiasını ulu orta ileriye sürmek 
art•k çok güı;tür. Bugünün hava en-

dustrısı, devletten en kuçuk hır ;ar
dım gormeden, turlu vergıl r 'er ı k 

y şayan ve p ra .kazanan hava yolları 
so yeteleri y atmaktadır. 

Ancak dediğimiz gwi, ana savga. 
masrafı az uçakla motörü bulmada ve 

onc:ı göre yepyeni bir kurum yaratmak
tadır. Bununla beı aber, bir hava yolu
nun çalışıp kendini t(Oruyabilmesi için 
yolcuya ve yüke ihtiyacı bulunduğunu 
da göz öniınde tutmak gerektir. 

Yolcu ve yük bulmak iki şarta bağ

lıdır; biri, soysal, ekonomik ilgileri 

çok yerler arasında çalışmak, ötekisi 
~lcuya ve yük gönderecek olana em· 

niyet vermektir. 
Birinci şart lizerinde uzun boylu 

durmak grekmcz; lakin ikinci şartın, 
teknik anlamda d:kkat istiyen birçok 
işlere kaynak olduğu söylenmek la -
zmıdır. Radyo, radyo gonyometri dü

zenleri bunların başında gelir. 
Sözün kısası, hava yollarında kul

lanlmakta olan türlü araçlarda çok bü
yWc gelişmeler elde edilmiştir. Bunun 
için, dört yolcuyu 450 beygirlik motör'
le saatte 130 kilometre hızla götüren 

on yıl önceki uçağa karşı, bugün 180 

beygirlik bir motörle S yolcuyu 300 ki -
lometre hızla uçuran uçaklar bulundu
ğunu SÖ\}'lemek durumu anlatmağa yet
melidir. Bu durum, aynı zamanda, dört 
yolcuyu 660 beygirlik bir motörle saatte 
175 kilometre hızla ancak 300 kilomet
re uzağa göturcbilen bir uçağın bugü
nün malı olmadığını ve zarar vermekten 
başka bir şeye yaramayacağını göster
miş olmak gerektir. 

Şakir Hazım GÔKMEN 

Veııizelos neler 
söylemiş 

Taymis gazetesinin Atina aytarı 

26 mayıs tarihile gazetesine bildiriyor: 
Elefteron Vima gazetesi, Venizelosla 

yaptığı bir görüşmede giridli diploma
tın artfilt sıyasa alanından çekilmek ka

rarında olduğunu ve bundan dolayı li
beral partinin yeni SC!jimden geri du
racağını söylediğini yazmaktadır. 

Venizelos, bunu söylemekle bera
!ber ne olursa olsun genel oy'un sonun
d cumuriyetin kaldırılması, yurda bü
yük bir tehlike ve felaket getireceğini 
söylemekten geri durmamıştır. 

Zira, Venizelosa göre son on yıl 

içinde işlenilen yanlışlıklar ne olursa 
olsun, bu rejim memlekete nomal bir 
sıyasa hayatı getirmiştir. 

Venizclos, liberal partinin başından 
çekildiğini Sofolis'e y:aup bildirmi~tir. 

Fakat bugü:ıkü hükümet eğer, istediği 
şekilde özgcnlik rejimini ayakta tut
mak başarısını imkan altına alamazsa 
kendisi bu uğurda yeniden savaşmağa 
girmeği bir yükUm ve ödev bileceğini 
de söylemi~tir. 

Bu aava~, parlamentonun içindt 
olmasa da gene yapılacaktır. 

Venizelos, son söz olarak şunları 

söylemiştir: 

"Eğer günün birinde kıralın dikta

törlüğü demek olan kıralhk rejimi tek
rar memlekette diriltilmek istenilirse 

o zaman bütün cumuriyetçi yurddaşlar, 

kendi halinde bir asker gibi beni ken

dilerile beraber bulacaklardır . ., 

Mareşal Ma 
kenze n'in 
Peşteye git
mesi dola 

yısile 
Yeni Macar 

rap110diıti 
(Prav~'daa, 

ULUS 

aba cı gazete 
B. l\lu~olininin . öylcvi 

Geçenlerde ajans haberi olarak koy
dugumıız B. Musolini'nın söylevini ın
celeyen 27 mayıs tarıhli Ternps gazete
si, bu söylevle başbakanın, !fİmdiki bu
yük meseleler karşısında ltalyanrn du
rumunu açıkça anlatmış olduğunu yaz
maktadır: 

... 7 ikinci kanun tarihli Fransız -
İtalyan anlaşmasından bahseden B. 
Musolini, bu anlaşmanın Londra pa :tı

nın 13 üncü maddesine baglı bazı me
eclelerin barış yolu ile kotarılması de
mek olduğunu SÖ} !emiş ve bu madde
nin fazla "şartcı baglı., bir ekilde ya
zılmış olduğunu da ilave etmiştir. B. 

Musolini bu anlaşmayı, genel bakım

dan, hoşnudluk verici 4:ıulmakta: böylc
lıi.kl~ Fransa ile İtalya arasında harb

tan sonraki ilgilerin bir sayfasının ka
panmış olduğunu ve bunun iki memle
ket arasındaki etkin bir çalısına bera
berliğinin başlangıcı olduğunu söyle

mektedir. 

Başbakan: "Birkaç zamandanberi 
i.ki ulus arasındaki havanın kuvvetle 

eyileştiğine ve hiç bir yeni hadisenin 

bunu yeniden karartamayacağına işaret 
etmek isterim.. demiştir. Bu, bizim de 
eyice paylaşt1ğımız bir umuddur; çün

kü Avrupada İtalya ile iş birliği yap-

mak m selesine Fransanın layık oldu

ğu bütün önemi verdiği şuphe götür
mez bir keyfiyettir. Londrada.ki Fran· 

sız - İngiliz konu1malarınm. Ronıada 

ki Fransız - İtalyan anla masanın ıbir 

yansısı oldugunu söylemekle B. Muso
lini 1talyaınm 3 şubat tarihli İngiliz -

Fransız birgc: bildiriğiyle eyice oyda

şık oldugunu anlatmıştır. Bu bildiriğin 

yarattığı yeni durumun n mal bir şekil
de gelişimi, Almanyanm Versay and

lqmasmın beşinci kısmını birdenl ire 

tek taraflı olarak ıbozması yuzünden 

geri kalmı tı. 

Böylece dunyanın bir olut karşısın

da bırakıldığını biliyoruz. B. MusoJi

ni lbu yiızden kızmak faydasız oldugu 

gibi, bfila silahsızlanmadan bahsetme

nin de faydasız olduğunu; bütün bu o

lan bitenlerden sonra silahların sınır

lanmasına yahut bazı ham usullerinin 

yasak edilmesine inanmanın çok güç 
olduğunu söylemekte; bununla beraber 
bu yolda bir şeyler yapılmak istenirse 

İtalyanın buna karşı durmayacağını 
ilave etmektedir. B. Musolini'nin ö

nemli gördüğü bir nokta da, Stresa'da 

İtalya, Fransa ve lngilterenin, bazı 
evgin meseleler karşnmda tek bir ta

vır almrş olmalarıdır. 

..•. B. Musolininin bu sözleri, Fran

sa, İngiltere ve İtalyanın birleşerek 

yapacakları çalışmaların A vrupada dil

ze:nliğin korunması için bir garanti, 

barışın üzerinde örgütleneceği en sağ
lam bir temel olduğunu anlatmak ba-

kımından, çok önemlidir. Bize gelince, 

Fransa, İngiltere ve İtalya barışı ko

rumak için eyice anlaşım' olarak hare

ket ettikçe, barışın tehlikeye girmiye
ceğine biz her vakit inandık. 

Ba bakan B. Hitler'in söylevindeki 
13 noktanın ne toptan kabul, ne de top
tan rededilebileceğini, en eyi usullerin 
bunları aydrnlatmağa ve derinleştirme· 
ğe Çc hsmak olacağını söylemiştir. Za
ten şimdi Londra, Paris ve Roma dıp
lomasi çevenlerinin de bunu elde etme
ğe uğraştıklarını biliyoruz . 

Orta Avrupa meselesinin, B. Muso

linin söylevinde başlıca yeri tutmasına 

şaşmamalıdır, Çünkü İtalya için bun

dan önemli bir mesele yoktur. Stresa'

da kararlaştrrılan Tuna konferansı, ön

ceden dücilnüldüğü gibi, haziran başlan
gıcında toplanamayacaktır. Bu konfe
ransı özenle hazırlamak önemli olduğu 
için, bunun ne zaman toplanacağını 

fimdidcn kestirmek bile mümkün de
ğildir Bununla berabcf', B. Musolim 
bu iş {}zerinde, rahat ettirici birkaç ~y 

söylemi~ bu arada Avusturya ile Ma
caristanm isteklerinin, Tuna konfeı-.m
smm varmak ietedifi gayelere engel 

olabilecek dunımda otmaıdıldarıını an

latrrlıttır. Almanyaya da bu konferan

sın haz11hklarmm eweleriodaı ~ 

verildiği için, o da bana girecektir. 8. 

Musolini, önemli bir IDHClenin, Alm.aın

ya ile İtalya arasındaki ilgileri bozdu

ğunu aaklamamıştJT, ATUaturyanm er· 

Jdnliğı meselesi._ Başbakan: "'\ıtıtb 

yönlerc:k kımıldıaınam•ztn lhıilne geç

mek ıç.in bizi Brenııer sınırına ukıpp 

kalmı~ görmek ıstiycnlu için dıc bir

kaç söz söylemek ye.rinde olur,. demit

tir. Bu, [talyan - Habeş anlapnazl> 

ğmm doğurabileceği komplikasyonlar 

yüzünden yapılan bazı çalışmalara ce

vab vermek için olsa gerektir. İtalyan 

hukümet başkanı bundan sonra, A VU> 

turyanın crlrlnliğinin hem bir Avwrtur

ya. hem de bir Avrupa meselesi olduğu

nu ve bir Avrupa meselesi olmak bakı

mından busbütun bir İtalya meselesi 

olmamakla beraber İtalyayı da epey il

gılendirdiğini anlatmıştır. Kapsamlan

nm yanlış anlaşılmasına imkin olma

yan kelimelerle, B. Musoini İtillyanın 

tarihiğ ödevini bir tek sıyaııal meseleye, 

bir tek smırm muhafazası gibi - bu 

smır, Brenncr sınır gibi önemli de ol

sa - bir tek aüel çevreye baarcdemiye

reğini, "çünkü ana yurdun da, sömür

gelerin de smırlarınm ayrrtau olarak 

kutsal olduklarını ve erk bakımndan o

lan hötlemelere kart oldubı gibi, her 

türlü hötleme karşı korunmaları gerek

tiğini söylemi§tir. 

Bu sözler herhalde Haıbeşistan için 

söylenrnittir. B. Musolini doğu Afri

kasmdaki italyan 11J1Jrlarmda yapılan 

hötlemin yalnız erk bakımndan değil, 

fakat hakıikiğ olduğunu berkitrnekten 

çel.inmemiştir: "O kadar lri, demiştir, 

bu hötlem İtalyan - Habeş meselesini 

açık ve kökncl bir tarzda ortaya çıkar
maktadır.,, 

B. Musoliniye göre bu iş 1925 te 

başlamıştır. 1928 de yapılan andlaıpna 

hükümsüz kalmıştır, 1929 danberi Ha

lbeşistan avrupalı öğretmen subaylar 

getirterek ordusunu tevilemeye başla

mıştır ve 1930 danberi de modern harb 

gereçleri ile cihazlanmaktadır. B. Mu

solıni İtalyanın banşma ve yargıçlık 

usulünü kabul ettiğini hatırlatarak, 

hele İtalyada, kimsenin bu nokta üze

rinde hayale kapılmamasını söylemiş 

ve şu önemli sözleri ilave etmiştir: 

'•Herkes eyke kafasına yerleştirsin ki, 

topraklarımuıın güvenliği ve askerleri

mizin hayatı ortada olunca bütün so· 

ravları - en ileri soravları bile - yiık

lenmeğe hazırız.,, Bu sözler acıktır ve 

Cenevrede İtalyan - Habeş anlaşmaz

lıgını kotarmak için bulunan yolu ça

bucak sonuçlandırmak lazım oldugu

nu göstermektedir. 
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Yunaııi tanda 
• 

seçım savaşı 

28 m:ıyrs tarrblı La Republik g<' e
tcsrnde Piyer Bro~olet y Zlj'O • 

Mart azısını meydana gctıre~c B. 
Venizelos'un Yunan tam i in s k
ledıği çı .,ınca serüve:l hugun to 1•sel 

alanda etkilerini gel ştirme ·ted r · ir-

kaç yıldanberi için ıçın yandn reJİ~ 

meselesi bugün gene ortaya konm ı.,t ı:a; 

Ve yakında yapılacak cçimlerde, dog .. 

rudan doğruya cumuriyctin t •lii oyna .. 

nacaktır. 

Hlidıselerc dıkkat eden her incaQ 

için bu sonuç ônunt: geçilmez bir şey

di. 

Azıdan once cumuriyetçi rartiler 

güç fakat umud4sm; olmayan bir du .. 

nım içindeydiler. Seçimde yenılmişti

ler ve hükümet B. Çnldaris'in ve h.ılIC. 

partisinin eline geçmişti. Fakat cumu

rıiyetçiler aena'da çoğunluktaydL Par

lmıe.ntoda kuvvetli bir uınlıktılar ve 

tekrar er.keyi ele geçirme11 umudlarr 

bftsbütO.n yok ohııuf değildi 

Venizelistlerin inanılmıyacak azı

lan durumu bozdu. lç harbın soravları 

ne beraber IJutün cumuriy-etçi önderler 

dıc gözdaı dü tüler. Yenilme \:C basınç 

ayrqın Gr.gütlcrıini kırıp geçirdi. Azı• 

yanlara kaqı 1ava~ rurağı lbir siıre 

B. Çaldaria kmalcdarın ve bunların en 

ateıli 6ndcri olan B . .Metak&a.S'ı yardı

ma çağırmak zorunda bıraktı. Ve savaı 

bitince, yenenler, utkularını bir halkı:ı 

oyu fle Rğlamlqtırmak istediler. 

lşte o :uman, lnralcılar rejım me• 

ecıesini ortaya attılar. 

B. Mctakaas, halkın azıyanlara k r

ıı oy vermekle kıralm tekrar donmesi 

için oy vernıiş olacağını soylec' ". 

Bu şartlar içinde cumuriyetçiler ne 

y~ilirlerdi? Örgütleri dağılmı , pro· 

pagan da araçları az olan cumuriyetç i

lcr en sonra scçimler<kn çekilmeğe ka· 

rar verdiler. 

Bu tehlikeli bir taktıktir: Bu ~eki· 

liş usulil, vaktile onu denemiş ol.ın 

italyan ~e ispanyol sosyalistleri için 

eyi sonuç vermemişti. 

Bununla beraber yunan cwnuriyct

çıileri için bir ıans kalmaktadır ki bu 

da kıralcılar arasında anlaşamazl k 

çıkma•ı ve bunların böllinmesidır. 

B. lletabu Junlcılıktan yana oy· 

le tiddetli bir aavq açtı, ayrış partile

rine öyle sert ve kabaca bir tavır aldı 

ki B. Çaldaris ve Kondilis onunla bir
lik olmayı reddettiler. Ve şimdi seçim 

sav31ı bu iki grup arası..'ıda olacaktır. 

B. Metaksas hemen kmıllığa dö iı ü 

i•mckte, B. Çaldaria ~ Kondilis i e 

bu iıte daha saknıb hare.ket edilmesi 

ve ulusun isteğine uyulmasından yana· 

dırlar. 

Bu cumuriye tiçin son şanstır. 

E~er ayrış partileri seçimde cumu

riyetin oruntaldığını yapsaydılar ve 

onların kartısmda da lbutün lnralcılar 

birleşmiş olsalardı, cumuriyet silinip 

gidecekti. B. Metaksas'm aşltınları 

karşısında, halk partisi ve hükümet ta-

rafından korunursa cumuriyet ıır. 

tutabilir. Hiç olmazsa 'iındilik. 

Fakat henüz son ko2 oynanmamış· 

tır. Ve venizelosçularm onu korudukla., 

rı sanılırken cumuriyeti öliıme sürii1:

lemiş olma.lan imkinaız değıldir. 

Azı = lsyan; Serüvea = Macera; 

Torütsel = Teyii; Etki c:::::s Tesir: 

Erke = iktidar mevkii; Soravlı -

M suliyet; Basınç= Tuyik; .A.yTtŞ 

= Muhalefet; Ôrgüt = Teıkil"t; 

ZoTağ =Zaruret; Süre = Muddet; 

Utku - Zafer: Oy = Rey; Araç = 
Vasıta; Salcn.ı lbtiyat; Orunta.k• 

lık lllümessı1Jilı; AiJa.n = Jlülrıt 
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IDIŞARDAN GELE rı -~ SON DUYUKLA!~ 
• M 

~eni çek kalliııesı 
Prag, 2 (A.A.) - Başbak .. n 

B. M:lipetr, yeni hükümetin ku -
rumu hakkınd:Parti Başkanlarile 
görüşm~lerini sonuna ~rdirmiştir. 

Yeni hüküinet, son seçimler Ü· 

zerine kuvvetlenen kücük esnaf ve 
ıruÇük endüstriferler. partisinin 
de katımı ile genişlemiş olan eski 
partiler birliğine dnyanacakhr. Bu 
eski partiler bİi-liği rekoslovak ve 
alman çiftçileri ile çekoslovak ft)S

yal dt!mokratları da içinde bulun
durmakta idi. 

Hiikimı~t. saylavlar: kurulunda 
300 :i.,eden 166 ~ma ve 5ena' dan 
dR l50 iiye~n 82 sine güvemnek
tedi.. 

Çekoslovakya p1ırlamento tö -
rül~-:.,e rröre bu çoğunluk yetmek-
tedir. 

8. Mali,ıeu. yum, cwmaı bat· 
kanıPa, bamlıklarıD, partiler a -
rasıııda cL" 'ittılmastnı önergeye -
cektir-: 

Kabinede iki alman 
bakan~ar 

Pı:ag, 2 (A.A.) - Listesi Cu • 
mur Başkanı tarafından dah o -
navlanmaıın' olan yeni bhinecfe. 
ye;n olaTak kim.e 'hafttnmıyacak -
trr. 

Almanlt\rm ikiı bekaa tara • 
fmdan İf'!msil edileceMeııi kesin -
dir. 

Çiftçi Bay Maşnik ulusal sav -
ga hakanlrğında kalacaktır. Esnaf 
ve kii.cük tecim.er par.tisinin Bay; 
r1acde.nin tecim bakanhğmda kat.:. 
ması ve eskiı bakanlardan clemok -
rat Sbrasokua aeysal yardım. ha. -
kamı olmasL iktimali varda. 

AI.M ~. iY \'DA: 

Yeni alman ordusumm 
sayısı 

lrerlin-, 2 (A.A.) - Askerlik 
şubeleri, Almanya'da 1914 lilerin 
doğu Prusyasmaa da 1910ve1914 
doğumluların yoklama.sına başla • 
mışlar.dıı:. Bu yoklamalar aım en 
aluaına kadar airecektir. Yalmz 
yadsüel «Ren» l>ölgesinde, yokta • 
ma 31 ağustosa kadar uzayacak • 
hr. Yabancı ülkelerd~ W~ 
bu doğumlular çağırılmıyacaktır. 
Denade lai::me cWa• aydır. 
Uçak fabrikalan ile siviluçakce· 
miyetlerinde çallfan İtçiler,, ha.va. 
orc:IUaunda.. hizmet ettiırilecelder -
dir. Senelik hizmet ıüreıi dolap· 
sile '9e ifçilik lüzmetilli m he•tı.. 
katarak, öğretim görecek erlerin 
18Y181'~0CHJi balm~ ~iZ • 
met süresi iii kat ofa-cak oluna 
asker sayısı da 1.200.000 e çıka • 
eaktır. Sü Bakanı, yaıları 45 deA 
ileri olanlan da 'f>ir &uyrultıll ile 
çağırabifecek ve nil&Mı 11lıs» 
prensibi d'olayniyle, ne- Yat ne de 
cins farkr gözetmeksizin, lütün 
eli ailih. tutan almanlan asker e • 
debilm.ektedir. 

Almanyada eski bir 
saylav tutsandı 

Berlint 2 (A.A.) - Sxyasal po
lis, Berlin'deki Avusturyatılar bir
liği başkanlık diva.m üyelerinden 
Dromişler'i tutsam11tır. Dramit
ler; va~nıar rejimi zamanm<fcr, 
Rayhştag lmnmıUlllDl eski sosyal 
demokrat başkanı Lö&e•mn baş

lmlığındaki A vustarya - alhıan 

halle birliğinin gener sekreteci idi.. 
Bu tutsama hadisesi gWi m

tulmaktadır. 
Söylendiğine göm, bD tedbi

rin. Avustuey.e meselesiyle ilgisi 
olmayıp gazeteci Berthold J akob 
mesdesi ile ilişiği vardır. 

Aıııeı·il{aıı ulusu 
l\:aygı içinde 

(Başı 1 inci sayıfada) 

da bulunan çiflik sahiblerine yar
dım iç.in 100 milyon ayrılmıştu. 

3 - Bataklıkların kunıtulması 
için Men devletine 100 mit yon do
lar verilecektir. 

4 - Kanalizasyonlarm mo -
deı-a bir hale konması için NeT -

york ıehrine yedi milyon dolar ve
rilecektir. 

5 - Yardım ve yeniden yapı 
projeleriai yeritmek üzere; Yıe -
conain dev]etiae 190 milyon dolar 
verileceklir. 

IUi...W dedeti, yardım lnu:a • 
mana ayda pa)"lna diifen üç mil -
yon dolan vermedikçe kendi,ine 
ayrıca bu gibi yardım yapıbtya -
calttır. 

NeYyOrk, Z fA.A.) - ~ 
4. 3. 933 tarihinde Rmvelt'9m lio
tardığı bankalar panifinden b.. : 

en ağır buhran olan ti:aıdiki b.li -

ranın önünde alıu:ağı tedhirler -

den, dolayı kayg,ıdadır. 

Bay Ruzvelt'in ulusal kalkın
ma tedbirlerinden çoğmm lautu
mal: kararmda ofduğu gerçektir. 
Faltat, it pek karıtık ve zordUr. 

Kam~, Ruzveliin dünkü it 

yevinde ileri aürd.üğü meselenin 
yora tarzında kendisiyle ]jeralier

diı:. Öte taraftan hüküm.et de lia

-reket.e geçmek i~in 1936 ikinci teı
rininde- yapdacak olan seçimi liek

liyemez. Bundan dolayı kamoy de

rin kaygı ile karışık bir tatkmhK 
içindedir. 

Konservatif çevenler de, ulu • 

sa1 kalkınma kontrelunun kaldırrl

muında felaketli 110nuçlar gör -

melttedir. Fakat anasal L:anuna 

karşın kanun ve kararlar yapıla -
bilir. mi? 

Gerekli olan kararlar ve yeni 

bir düzen kuruluncaya kadar ller 
teJ Ru:&Yelt' e kaqı gjtmeltedrr-. 
Ruzvelt eski kurallan bota çı~::-. . 

ran hadiselerle bir kere dalia 1a -

vaşmak dölenindedir 

Teksas~ korkunç 

Duanis "Teksas,. 2 tAA.)
Evlerin ~ğunu yık~ fırtmab 

büyük. bir yağmurda dört CiOCuk 
boğnlmtıştar. Hayvanlamı birço
ğa ve ürünler bütün bütün mah
volmuştur. 

Havana'nm yeni anasal 
kanWlU 

Havana,, 2. (A..A..) - Kabine 
1901 \arihli ••HM lanuıma aaaı 
pqileriai lamı u. berallu, ,.. 
m anasal; laaım11 taslağını onayla -
llll!hr· KalWne, latcTmlarm aeçim 
baTdmn prensip olarak kalaul et • 
mittir. 

•••• 

Alman hütiimeti bir 
mizah gazetesini 

b.padt 
Berlin, 2 (A.A:.) - HllkOmet, B. 

Musolininbr alman • ltalyın doMlup. 

nu bulandıracak tarzda bir larilradl6 

nil basan Klade~ adınMI mizah 

pateaioi 1u9atmıp 

},raıısız liall · ııesiıı
dcn k.amoy unıudlu 

{B'a:sr 1 inci sayıfada) 

Hükümet, tüze bakanlığında 

bir kanun bürosu kuracak ve bu 
büro, ayn ayrr bakanlıklar tara
fından hazırlanacak olan hükümet 
buyrultularma türel bir şekil ve
recektir. 

Eski büdce, bakam B. Abel 
Gardey'in finans bakanı Kayoya 
yardıqı etmes.i ilrtimali çoktur. 

B. Kayo, devletin finans işleri 
yoluna girinceye kadar finans ba· 
kanlığmda kalacağını ve belki de 
üç haft.a sonra çekileceğini söyle
miştir. 

Kamoy, yeni kabineden 
umudlu 

Paris, ı (A.A.) - Buyson ka
binesinin kuruluşu kamoyu yatış.
dırmıştır. B. Kayo'nmı finans ba
kanlığında bultınmas~ finansal 
kalkınmayı kolaylaştıracağı gibi, 
mareşal Peten'in de kabineye gir
mesi sryasal durumu sağ1 .ınılaş
tıracaktır. 

Frank yükselıyor 
Paris, 2 (A.A.) - Fransız fran

p açılş fiatlarmdan 1,25 p1Jllto 

fazlaya çıkara~ 6.60.75 de kapan
mıştır. Fransız tahvilleri kuvvetle 
kalkınmaktadır. 

• ••• 

Afyon komisyonunwı 

aldığı tedbirler 

Cenevre, 2 ( A.A.) - Afyon Jm.. 
misyon~ 1933 yı:lı içinde yapılan 
afyon ve başka uyuştur.ucu mad
deler tecimi hakkında hükümet
lerin gönderdiği yıllık raporlan, 
incelemeğe devam etmiştir. 

Ayn ayn delgeler, yasağa kar
şın olarak 193.l )'llmda Çin'e 119 
bin kilo afyon sokulduğu hakkın
da B. Guvinar tarafından verilen 
rapor üzerinde dunılmasnu iste
mişlerdir. 

Çift detgesi, girit devam ettik-
, çe afyon teciınine kup aa-.aşm 

faydasız olacağım söylemiş, Çin 
hükümctini.D gereken tedbirleri 
alabilmesi için, İran hükümetinin 
kendisine girit işlerinin kontrol 
hakkının verilmesini istemiştir. 

Bunun üzerine İran delgesi, 
afyon üretmesinde hiç bir gizlilik 
olmadığını ve son yıllarda azal
mış olan buı ürünün istem azaldık
ça daha .ziyade eksileceğini belirt
miştir. 

:hat,a. dageıi, 1932 ve 1933 
yıllarmda Çin'in afyona karp ya~ 
tığı savaşta kendisine yaıdnn için 
çc& uğraşıldığını ve ÇiD hikümc
tinin bnunlamu kuvvetlendirme
si. ve aynı zamanda İran.la elbiı'li
ği yapması gerektiğini söyledik
ten sonra. İran'da lıiDd keneviri 
ekiminin yasak edileceği umudu
nu göstenniştir. 

Buna cevaf> Yeren İran delgesi, 
hükümetinin afyon hakkındaki 
191Z 'YC I9ZS anlaşmatanm imza 
etmemi§ olduğ.unu söyfiyerek çı
katm kanuna uygun o?d'uğunu ve 
hinct kenevirinin en fazla ip yapı· 
mma yaradığ~ traırm haşhaş e-
klınini azaltmak istediğini aöyte
mişt~. 

Komis.yon liagkam, bugüniü 
durumu iyilqtirmek ergesile tra
nm yakında 1925 anfaşmasmı o
naylayacağını umduğunu aöyle
mittir 

4 Wf*BF 

A · nıanya - İtalya ve 
orta Avrupa durumu 
Paris, 2 (A.A.) -ÖvT gazete 

si diyor ki: "alman andacı, doğu 

Avrupasının düzenine karşı sıya 

sal, büyük bir manevradır. Al . 
manya'nıo Romadaki krnavı, son 
haftalar iç.inde her vakitkinden 
çok olmuştur. B. Musolini'nin St -
resa' da ü:ıerine aldığı yükenleri 
ltalya'nın Küçük Antant ve Bal -
kan anb.ntı ile barışmasından d 
ğan yükenlerle bağdamak güç ol~ 
cakh. halya'nın yalanlamasm.: 
kar~n, yabancı hükümetler, Ber · 
lin ile Roma arasındaki birçok g~ 
rüşmelerin, Viyana' da. içerden ı;e
lecek biı- lıükiimaıet çarpan meriı. 
bir mm rejimi kunnak için bir l 
laşma ile ıonuçlandığım sanma' 
ta haklıdırlar. 

Fransız Dış Bakanlığında, ltal

ya.'nın harhe. atılmaktan vazgeç · 

miyeceji sanılıyor. Bnmmla bera 

ber, süel t.ilgelerin söylediklerine 

göre, Habeşistan'ın alınması dört 

yüz bin.den fazla asker Te dört ]"it 
dan fazla bir zaman istiyecektir. 
Bundan ötürü, Orta Avrupa için 
Stresa.' da tasarlanan hayıaRık re
jiminin bugün epeyi tehlikede ol -
doğundan korkulur.,, 

!"!4 :o % s:s !5ii !t ~ 

İngiliz basınına İtalya ım 
cevabr 

Roma, 2 (A.A.) - hıgaiz ha.
sınmın y;;ıadı.ğına, ltalya'nın ver
diği kar~ıhk şudur: 

« İtalya, Stresa sıyasasma 1-' .. -
lrdır. İngiliz basın nın İtalya Al -
manya et.r..lsındaki il,.,.ilerin düzel
mesini, Bab devletlerinin bUlesik 
cephc.elrinden aynlıs sayan ya~ı -
larını. İtalya istiyer~ yapılm.q sa.
yar. 

Üst üste yapılan .ı.ef er~lik 
tedbirleri, sevkedHen askere k · -
ş:ın, İtalya anayurdunwı süel ~1e-
rini düşürmemek ve hatta arttır -
mak amacile yapılmıştır. 

Eğer İtalya, Avusturya erk".,fi
ğin.e kefil olduğundan ötüri b:\tür 
aımtYluı üzeri•e a.lm1' ise Brct1 · 
ner üzerinde tdcbaşına ja.nda~
lık etmek •e Tuna çewesinde, ka
mu devletleri ilgiliyen bir durumu 
tek başma korumak ödevini de 
iDerine atn.ı.yı reddeder. İtalya,.. 
Stresa andlaşmasım imzalamıt 
olan bütün devletlere eşit kolay • 
lılder ~et"en B. Hitler•in Önt'T· 

geletini birdenbire reddetmek lü
zumuna inanmış dei}ldir. 

B. Hitler'in işbtııli~i d"' 3i 
Franaa - İngiltere ve ltalya'mn 
Stresa"da.ki bi•ge durUllllarımn bir 
sonucu gibicfır. 

ftalya, batı devletlerinin Av • 
rupa dışında da elbirliği ite hare· 
ket etmelerini dilemeltedir. 

Kayseride atlı spor kulübü 

Kayseri - e.el aıt.aıaaudllıı: -
Memlekette at yeti§tirmek, llt balnmmı 
ağretmek, bialcl f>ir gençiii yetittir• 
mck için kurulan atlı spar kuliibilnila 
çalışmaları tehirde geniı bir ilgi toph· 
yaA:ak kadar gelipiştir. 

Dandan yedi ay evel kurulan ocaim 
bugfln 90 kadın ye erkek ~yesi vardır. 
'Oy.e sayısı gün geçtikçe çoğaldığı gibi 
ocağa kaqı halkın ilgisi de fazlalaş
maktadır. llbly Nazmi Toker ve Kor
general ocağın aürel koruyucuları 

heı: ..akit içi• kuliibe yakından ilgile· 
niyodar ve kulübün gelişmesine yar
dmı ediyorlar. 

Kttlüb kurulduktan sonra ilk iş <>
hınk Byeleriaden hit km:ultt. Kar.ıcabıey 
ft Çiftele!' haıasına ıöaıieruek lll IMm. 

almak oJmuşq. Gi.dcn. kurul Çiftde.r 
haat'Smdan dörder yqında sekiz tane 

~4'1 - 1,50 anamda yuım ve arı.kan 
arab ve ingiliz hayvanı almıştır. Ah· 
- ayanlar hiç eğitim görmemip. 

.Aııdmda at meraklau olan Kaysui 
haUu: öjretmenlerinin teknik yetki u· 
......- • ilğrmerek eyi hayvan ye
tiftirmr:p çahpaktaıcbrl-. Ocak P. 
4lli1d phpwasmı fU üç noktada topla

mJlbr: 
ı - Remont ı.ay...ıarınnr yetit~

& 

2'- Ocağın emriı* "8hman •i'l· 
tim göımBı alan •~:tarhr haftada 
Dd manej ve bir kır gezintisi olmak ft. 
zere teknik binicilik dersleri vermeli:. 

3 - Ocafm öğı etw:lli süvari ytlz
bap ICU:ıal Biner her hafta pazar gün

leri halkevinde atçılık, binicilik bak
landa seıtıest koafenm.alar vermek ve 
halkın kullandığı alaturka gem ve nah 
yasak etınei. 

Sa.ydığmı il~ maddenin bilyuk et .. 1-

leri görülmüştür. En çok alaturka gem 

ve nal meselesi di~ebilirim ki hcm1:n 
hemen ortadan. ka.ldıı:ılmı§ gibidir. 

Serbeat konferanslar caııdzı bir il
li ile karııJanıyoc.. Ocak açıldıktan son 
ı:a hallwı elinde bulıın.ap b.ayvanlana. 

eğitim ve bakmı usulleri gün geçtikçe 

drtiPJıektedir. 

Atlı spor ocağının 16 hayvanlık bir 

pansiyonu 9:ıı:4 uzunluğunda bir kolva

n vardır. Özel olarak irbaylrkça ocağa 

İsmet İnönü okulu verilmiştir. Ocak 

yurdda at sevgisini daha fazla yaymak 

için geçen gün çok güzel ha1llladığı 

bir ialoda C811$1.2 atlar iiZerinde karüser 

llareketlm .._ at.laıyıt yanparı yapmış 
çainldar b..aan çok 1Jo9nud kallmş
tsr. 

Bes f*ika&ımıı açdma tör'eniııGe 
ocak lyck:ri anısmCla yanslar yapıla

caktır. Ocak yanştar için ıfimdiden ha
nrt.makta 'ft hunun için on kiplik 
lrir Eki .. Tnuulmaktadır. 

Ath spor ocağının. y cdi ay gibi kı· 
sa bir zamanda bu çalı.şmasiyle memle· 
kete faydalı olusu güdülen usullerde 
disiplinle çahşmaları eseı-ir1 ir 
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Satrn Alma Komisyonu ilanları 

MÜTEAHHİT NAM ve HESABINA 6 KALEM 
AMERİKAN AYNASI 

na ve llahalara 

Dikkat 
Cocuklarınızın hayatını korumak için elektrik 

hav; hatlarmm geçtiği yerlerde uçurtma ucurmala
rına mani olunuz. 

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

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

§r:l.x1r1p~'[JOT1T1-r1:r1x1x1x1xJ:r1xiı:.'!:r1x1x1x1T.lx.ix1xJ 

Ank:ara ()~manlı Baııka:sı 
1\tüdürlüğünden: 

3 Haziran 1935 tarihinden itibaren bankamız gişeleri
nin her gün saat 9 <lan 12 ye ve 3 den 5 şe kadar muame
leye açık bulunduğu ve yalnız cumartesi günleri saat 
13 de kapatılacağı ilan olunur. 

1 
~~111111111111111nıınıımın111tıımmıuaııunıı1111111111ıuııınıııwt111118111111111111111Nff1111tlff1111111= 

Son günahı 
Mirna Ley - Clark Gable 

~ 111qft!111mıımiiımıiillllıı: 

El" . ı·ı· .... d ~ azız va ı ıgın en: 
1 - Elazizde yapılacak ilk mektep inşaatı 9-9-935 

tarihine rasthyan pazar günü saat on beşe kadar kapalı 
azrfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 30974 lira 12 kuruş olup muvakkat 
teminat mikdarı 2323 liradır. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardrr• 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
Ç - Tesviyei türabiye sose kargir inşaata aıt fenni 

şartname 

D - Hususi Şartname 
E - Devlet Demiryolları inşaat sartnamesi 
F - Keşif cetveli 
H - Silsilei fiat cetveli 
L - Metraj cetveli 
Y - Proje. 
İstiyenler bu evrakın suretıerını baş mühendislikten 

(iiç lira mukabilinde) alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için ikinci maddede ya -

zıh mikdarda muvakkat teminat makbuzu ile şimdiye ka· 
dar devlete ait yirmi bin lira kıymetinde kargir bina in-
şaatını muvaff akiyetle bitirdiğine dair baş mühendslik • 
ten musaddak bir vesika göstermekle beraber inşaatın so
nuna kadar yanında diplomalı mühendis veya mimar bu
lundurması şarttır. 

5 - Eksiltme vilayet daimi encümeninde yapda • 
caktır .. 

6 - Teklif varakaları birinci maddede yazılı saatin 
hitamına kadar daimi encümen reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplar da nihayet mezkftr 
maddede yazılı saatin hitamına kadar gelmiş olması ta
ıamdır. Postada olan gecikmeler kabul edilemez. 

7 - İsteklilerin Vilayet Daimi Encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur. (1250) ı - 2196 

l\lanisa Cümburiyet l\rlüddei 
Umumiliğinden: 

Manisa ceza evinin 935 bir senelik ikinci nevi ekmeği 
20 mayıs 935 de 15 gün temdit ve kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya konuldu. Şeraiti anlayacak taliplerin bedeli mu· 
ham.meneden yüzde 7,5 kuruş teminat akçesiyle müddei 
U. lık dairesine müracaattan ve 5 haziran 935 saat 15 de 
ihale edileceği ilan olunur. (1207) 1-2132 

-·ş=:ı:;;;;~ 
Türkiyenin en yüksek okuyucusu deniz kızı Ef

talya ile değerli sanatkarlardan Kemani Sadi ve ar
kadaşı az bir zaman için Şehir bahçesinde yeni eser-
lerini sayın halkımıza okuyacaklardır. 1-2167 

Wlllllllı acı ••H--=•===••wllllllllllllll1nıııııııwmııııım 

Maliye Vel{aletin den; 
!3eş. bin ~işe~i bir kiloluk, on bin şişesi yarım kiloluk, 

s~kız. ~.ın _şış~sı çeyrek kiloluk olarak yerli malı 
yınnı uç hın şışe yazıldıktan sonra siyah olan mürekkeb 
satın alınmak üzere 18 mayıs 1935 tarihinden itibaren ka· 
pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnanıesi Merkez
de kırtasiye mücliirlüğünden \'e İstanbulda Dolmabahçe 
de kırtasiye deposundan alınacaktır. Vermeğe istekli 
olanların beş yüz otuz yedi lira muvakkat teminatlariyle 
6 haziran 935 tarihine müsadif perşembe günü saat on beş
te Maliye Vekaletinde levazım müdürlüğü odasında te -
şekkül eden satınalma komisyonuna gelmeleri. (1101) 

1 - 1971 

Tahmin edilen bedeli (1650) lira olan yukarda mikta
rı ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satın alma komisyonunca 17 Haziran 1935 tarihin· 
de pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme, pazarlık, ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(123) lira (75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
ü~cü madd~lerincleki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
m ısyona muracaatları. (1251) 1 - 2198 

MÜTEAHH1D NAM VE HESABINA 30 TON 
DEMİR CEVHERİ 15 TON MANGAN 

Ta~m~n edilen bedeli (2700) lira olan yukarıda mikta
rı ve cınsı yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür· 
lüğü satın alma komisyonunca 16 haziran 935 tarihinde 
pazar günü saat 14 te acık eksiltme ile ihale erlilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (212) lira (50) kuruş ve 2490 nu
~~rah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mr.zkur 
gun ve saatte komisyona müracaatları (1234) 1 _ 2163 

MÜTEAHHİT N.AM VE HESABINA MUHTELİF 
ÖLÇÜ ALETLERİ 

~ah.min edilen bedeli (1700) lira olan yukarda miktarı 
~~ cınsı yaırlr malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlü
gu satın alma komisyonunca 18 haziran 935 tarihinde sah 
günü saat 15 te açık eksiltme, pazarlık kapalı zarf ile iha-
1~ edile~ekti:. Şartname parasız olarak' komisyondan veri
lır. Talıplerın muvakkat teminat olan (127) lira (50) ku
ru~ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
sa1kle mezkur gün ve saatta komisyona müracaatları. 

(1259) 1-2214 

MÜTEAnHİT NAM VE 
HESABINA 25 TON 

LULEC1 KİLİ 

Tahmi::ı edilen bedeli 
(750) lir:ı olan yukarıda 

miktarı vecinsi yazılı malze· 
me askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma ·ko
misyonunca 15 haziran 935 
tarihinde cumartesi günü 
saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (56) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaat-
ları. (1213) 1-2130 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 
Balsamin Kremi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanm her tarafında tak. 
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamio 

kremi memleketimizin kibar me· 
bafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk

ları izale ederek tene fevkalide 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvu 
kokusu ile ayrıca şöhret kazan. 
mıştrı. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz teninizin IAtif tazeliği
ni, cildinizin cazib taravetini an
cak krem Balsamin ile meydana 
çrkarabilirsiniz. Bir defa Balsa· 
min kullanan başka krem kulla. 
namaz. Tanıtmış ıtriyat mağaza. 
larile büyük eczanelerde bulu· 
nur. 

Ev aranıyor 
Yenişehir veya Pasalaı~ 

tepesinde dört ila altı o-~~ 
dah satılık evi olanların ~~ 

adres ve şartlarile Anka-~~ 
ra posta kutusu 164. ad-~~ 
resine bildirmeleri rica\ 
olunur. 1 - 2164 

Kiralık ev veya 
Apartıman 

Y enişehirde 2-3 oda, ban· 
yo ve mutfaklı ufak bir ev 
veya apartman aranmakta
dır. Azami kira ayda 45-50 
lirayı geçmemelidir. Her 
gün saat 9-5 e kadar 2145 
numaraya Necdet namına 

telefon edilmesi 

ACELE C\ATILIK ARSA 

Aokarada Kavaklıderede Çan· 

kaya caddesi üzerinde Almanya 

sefarethanesi karşı srrasmda 2240 
artın bir arsa ucuzca acele satı· 
Irktır. 

İsteklilerin İstanbul 358 No. 
posta kutusuna müracaatları. 

I
:..=.;: ~N/r, .... ~ ~..... ··l'"~~· ·~ 1 

~ \nkara Belc-diye Rei~liği t'4 

tlinlnn ~ 
~ 

İLAN ~ 
1 - Halde 54 numaralı 

çayhane 31.5.936 tarihine ka
dar olmak üzere açık arttr
ma ile kiıaya verilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 
(480) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
(36) liradır 

4 -Şutnamesini görmek 
istiyenler t~ergün mul.~se

beye gei,.Lilirler. 
5 - İhale 13.6.935 per

fCmbe f- iir.ü saat on beşte 
artırma ve eksiltme kcmis 
yonunda yapılacaktır. (1243) 

1-2176 

lmtıyu sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATA y 
Umumi neıriyatı idare eden 

Yazı İşleri MUdürU Naıuhi 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civaı111da 

Ulu• Ba:sımevind• basılmıf· 

tlT. - ---

"' . { a etin en: 
Cumuriyet ordusunda kullanılmak üzere 1455 sayılı 

askeri memurlar kanununa ve talimatı hükümlerine uy· 
gun olarak aşağıdaki şartlarla yedinci sınıf (As. bareme 
göre kanunuevelden itibaren 30 lira asli maaşlı ve kanu
nuevele kadar 25 lira asli maaşlı) askeri adli hakim alı
nacaktır. 

1) Bir hukuk mektebini en a§ağı i}ri derecede bitir· 
miş olmak 

2) İhtiyat zabiti olmak 
3) 30 yaşından yukarı olmamak, 
4) Başkasına geçer hastalığı ve vazıtesıni gcrcı;i gibi 

yapmağa mani olabilecek vücud ve akılca bir arızası bu· 
lunmamak (tam teşkilatlı bir askeri hastanede muayene 
ettirilecektir.) 

5) Yabancı ile evli olmamak, 
6 - Şeref ve haysiyetini muhil bir suçtan mutlak su· 

rette ve bir cürümden dolayı üç aY veya daha ziyade hap
se mahkum veya böyle bir suçtc;.n takib nltında bu1lln· 
mamak, 

7) Sarhoşluk ve kumarbazlığı adet etmiş, kumar oy· 
natmış, ahlak ve sireçe hakimliğe yaramıyacak bir hal 
ile dile gelmiş olmamak ve bunları polis tahkikatiylc 
tevsik etmek. 

8) Nüfus kağıdı sureti, ve ihtiyat Z. terhis tezkeresi, 
9) Diploma tasdikli sureti ve muhtasar hal tercümesi 

10) Bu şartlar dahilinde isteklilerin bulundukları ye
rin en büyük komutanlığına veya askerlik şubesi başkan· 
lığına vesikaları ve dörder adet fotoğraflariyle beraber 
istida ile müracaatlarr. Ankarada M. M. V. ne müracaat 
olunur. (1161) 1 - 2044 

Kocaeli Ceza EviMüdürlüğ-ünden: 
Kocaeli hapis evi mahkum ve mevkuflarınm bir sene· 

lik yiyecekleri olan tahminen 65664 kilo ikincinevi ekmc.k 
20 gün ara ile açık eksiltmeye konulmuştur. istekli olan
ların yüzde 7,5 pey akçesiyle veya bir banka kefalet mek· 
tubu ile birlikte 9.6.935 pazar günü saat 15 de Adliyede 
toplanacak komisyona şartnamesini görmek ve bilgi ed·n· 
mek istiyenlerin hapis evi çevirgenliğine müracaatları i-
lan olunur. (2887 /1212) 1-2134 

A yvalıl{ belediye başl(.anlığından: 
Ayvalık kasabasının su ihtiyacının temini için Bele

diye sınırlan içinde artiziyen alatı ile su arattmlacaktır. 
Aramak isteğinde olanlar sonuçta suyun bulunduğuna, 
bulunmadığına göre tekliflerini 12 - 6 - 935 günleme-
cine kadar bildinneleri ilan olunur. ( 1246) 

1 - 2190 

Ankara Valiliğinden: 
Sekiz parsele ayrılmış olan ziraat köprüsü ile Kalaba 

önü ve Kınalı köprü ile eski ve yeni Çubuk yollarının bir
leştiği sahalara ait dere mecralarından çıkarılacak kum 
şartnamelerine göre 13. 6. 935 perşembe günü saat 15 te 
vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üezre açık 
artırmaya konulmuştur. İsteklilerin 37 lira 50 kuruş temi
nat mektub ve makbuzlariyle birlikte daimi encümene 
gelmeleri şeraiti anlamak istiycn!erin hususi muhasebe 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1241) t - 2169 

Müdürlüğünden: 
Eski ihale 

Umum kıymeti Hisse kaç taksit 
Mevkii Cinsi No. Lira K. miktarı olduğu 

40 M.2 
Toklu Bağ 2382 4596,50 201 00 Tamamı sekiz sene 

sekiz taksit 
Yukarda yazılı bağın mülkiyetinin ihalesi 23·5-935 ta

r~hinde? itibaren b~r ay pazarlığa bırakılmıştır. İsteklile
rın 16 lırahk depozıto makbuzu ile defterdarlıkta kurulan 
satış komisyonuna müracaatlan. 1-2102 

Devlet Oemiryollan ve 
Limanlan Sahnalm• 
KomiKyonu hinlan 

iLAN 
Muhammen bedeli 10440 

lira olan ve 775 ton tama
mile meşe, 385 tonu meşe, 
çam veya gürgen olabilecek 
cecnan 1160 ton odun 17 -
6 - 19J5 pazartest g-ünU sa· 
at 15,30 da kapalı zarf usu
lile Ankarad;.ı idare b;na!:m
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlt:
rın (7R3) lirc:ılıi< muvakkat 
te-minat ile '{ınunun tavin 
ettiği vesikalan keza ka~u
nun dördüncü maddesi mu 
c:bince işe gırm e~e ı<anuni 
manileri bu!unmadı~ma da
it beyannamP.yı habvi teklif
ler;ni ayni ı;:.n saat 14,30 a 
1'<.car kom.s:.ron rcısli~ıne 
vermeleri lazımdır. 

Buna rlair s~rtnameler 
parasız olarak Ankarada 

'lilli Miiclufaa Vt·kiiJdi 
Satınalma Komis}onu 

ilan lan 

1 - Bitlis Garnizonu için 
170,000 kilo fabrika unu lrn
pah zarfla eksiltmeye konul· 
mustur. 

2·- İhalesi 12 haziran 935 
çarşamba günü saat 15 de 
Bitlis'de Alay Sa. A 1. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen fiatı 
20,400 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek 
için her gün eksiltmeye gi
receklerin teklif mektupla
Tmr ihale saatmdan evvel 
Bitlis'tle Satın a1ma komis
yonuna vermeleri. (1184) 

1-2089 

malzeme dairesinıJen ve 
Haydarpaşada tesellüm "e 
sevk müdürlüğünden alımı -
bilir. 

1 - 2!94 



Ankara ekte pi er 
Cinsi 

~kmek 

leoyun eti 
lCuzu eti 
bana eti 
Sığır eti 
){oyun böbreli yağı 
iç yağı 

ltoyuıı karaciğer 
Sığır işkembesi 
toyuıı = 
toyun beyni 

Kilo Beher kı1osg 
Kuru,1 

246.000 9 

57.900 30 
12.500 25 
8.700 23 
8.600 20 

825 30 
500 25 

2.650 A. 12 
300 A. 15 

1.200 A. 4 
1.000 12 

Sade yağı 22.500 
ltok kömürü yerli 1.500.000 
tazhane 
l<esme şeker 14.100 

90 
2900 

'toz şeker 13.700 
44 
40 

tyi su 
~aden suyu 
lıuz 

&iid 
\'oğurt 
~aşar peyniri 
t_ eyaz peynir 

aymak 
l'ereyağı 
Oğul bah 
lıaı 

l'orik balığı 
ltatkan -

l'avuk 
liindi 

1Panak 
ırasa 

lfavuç 
l{ereviz 
})an car 

!aze yaprak 
l\arnebahar 
l'aze soğan 
'icr elması 
l'aze bakla 
Semizotu 
~eşil salata 
".t.aruı 

Çah fasulye 
~.Yşe K. fasulye 
)dolmalık kabak 
lı~ydanoz 
ıyar 

~.~~s__erve her çeşid 

llırıb 
~Uru~ fasulye 
l> Uru soğan 

atat es 
~Uru barbunya 
Uğday 

~eçeJ her ceşid 
lltrke 
Saıça 
~lrmızı mercim'" 
'\ara 
~ohud 
~Uru bezelye 

Ulgur 
~ay 
~ah ve 
'\aka o 

~~urta 
ırnon 

~uru bamy, 
11lamur 

~rnuzı bıber 
1.Yah biber 

§uru sanmsak 
l> arhana 
k astırma Kayse. 
l:uş ve sırt dönü 
l{~rşu muhtelif 
'h tnıyon 
"'ahan 
fekmez 
llce Tuz 
~lonek kadayifi 
'i el kadayifi 
assı kadayif 

ictndöviç fırancala 
~ahan helvası 
afran 
~ararot 
a.leb 

~C.Ytinyağı 
'Ytin tanesı 

43.000 T. 15 
150 ~. 22.5 

5.300 s 

18.800 20 
21.000 25 
4.000 75 
6.500 45 

245 150 
l.500 150 

800 140 
140 120 

1.500 .40 
700 40 

4.650 A. 35 
1.325 A. 100 

11.300 5 
9.000 8 
3.700 5 
2.850 9 
1.025 8 

425 10 
2.700 15 
2.250 1 
1.700 5 
7.000 8 
2.900 15 

14.000 A. 4 
5.750 A. 8 
3.950 20 
9.460 25 

11.600 10 
7.750 A. 2 

10.000 A. 8 
3.300 A. 50 

20.700 20 
9.852 25 

19.130 5 
?.7.000 5 
5.950 12 

700 10 
2.700 45 
2.180 ıs 

1.490 30 
1.200 25 

935 15 
2.570 10 
1.350 25 
1.642 10 

171 300 
64 150 

102 100 
209.000 A. I ,5. 
46.500 A. 2,5 

375 120 
83 100 
72 60 
41 120 

265 30 
775 40 

765 80 
l.500 40 

25 240 
1.920 30 
2.350 25 
6.280 10 
l.100 20 

865 25 
830 20 

2.300 2,5 
l.880 40 
800 Kg. 25 
222 50 

61,5 200 

6.700 43 
4.150 ~c; 

Tutarı 
Lira K. 

22140 o 

\?370 o 
3125 o 
2001 o 
1720 o 
247 50 
125 o 

318 o 
45 o 
48 o 

120 o 

20250 
43500 

6204 
5480 

o 
o 

o 
o 

6450 o 
33 75 

265 o 

3760 o 
5250 o 
3000 o 
2975 o 

367 05 
2250 o 
1120 o 

168 o 

600 o 
280 o 

1627 50 
1325 o 

565 o 
720 o 
185 o 
256 50 

82 o 
42 50 

405 o 
22 50 
85 o 

560 o 
435 o 
560 o 
460 o 
790 o 

2360 o 
1160 o 
155 o 
800 o 

1650 o 

4140 o 
2463 o 

956 so 
1350 o 
714 o 

70 o 
1215 o 

417 o 
447 o 
300 o 
140 25 

-257 o 
337 50 
164 20 
513 o 
96 o 

102 o 
3135 o 
1162 50 

450 o 
83 o 
43 20 
49 20 
79 50 

310 o 

612 o 
600 o 

60 o 
576 o 
587 50 
628 o 
220 o 
el6 25 
166 o 
57 50 

752 o 
200 o 
1 ı ı o 
123 o 

2881 o 
1452 50 

SAYIFA 7 

lımsatım • 
mı yo 

İlk teminatı Tarjhi saat 
Lira K. 

1660 50 12.6.935. 14 

1302 75 
234 35 
150 00 
129 oo 17.6.gss 14,s 

18 56 
9 35 

23 85 
3 37 1?1;.935 15 
s 60 
g 00 

1518 
3262 

465 
411 

483 
2 

19 

282 
393 
225 
219 

27 
168 
84 
12 

45 
21 

122 
99 

42 
54 
13 
19 
6 
3 

30 
1 
6 

42 
32 
41 
34 
59 

177 
87 
11 
60 
123 

310 
184 

71 
101 
53 

5 
91 
31 
33 
22 
10 
19 
25 

12 
38 

7 
7 

235 
87 
33 

6 
3 
3 
5 

23 

45 
45 
4 

43 
44 
47 
16 
16 
ıı 

4 
56 
15 
8 
9 

216 
109 

'15 J7.6.935 15,5 
50 18.6.935 14 

30 18.6.935 14,S 
00 18.6.935 14,5 

75 
53 
87 

o 
45 
o 

37 
56 
75 
o 

60 

o 
o 

o 
37 

37 
o 

87 
23 
15 
19 
37 
68 
37 

la6.93S ıs 

18.6.935 16 

19.6.935 14 

19.6.935 14,5 

o 19.6.935 -15 
62 
o 

50 
25 
38 
o 

62 
o 

75 

50 
72 
73 
25 
55 
25 
12 
27 
53 
50 
52 
28 

31 
32 
48 20.6.935 14 
20 
65 
13 
19 
75 
23 
69 
69 
96 
25 

90 
o 

50 
20 
o 

10 
50 
22 
45 
31 
40 
o 

32 
22 

o 
o 

Cinsi 

Sabun 
Soda 
Benzin piratis 
Gazyağı 

Kilo Beher Kilosu 
Kuruş 

10.630 32 
5.190 10 

836 T. 485 
107 T . 425 

Otomobil yağı A. M. 
Otomobil yağı yalzık 
Otomobil yağı Jaşlık 
Bezir yağı 

15 T. 1100 
10 T.1400 
5. T. 240 
151 T. 45 

Taze erik 
Portakal 4. Yol 

Meşe kömürli 
Meşe odunu 
Çam kömürü 
Gürgen odunu 
Çıra 

Börülce 
Kuş üzümü 
Kuru üzüm çekir
deksiz 
Çam fıstık 
Ceviz: içi 
Fındık içi 
Kuru kaysı 
Kuru erik 
.Kuru incir 
Badem ici 

Arpa şehriye 
Tel şehriye 
Makama No. 2. 
İrmik ince 
Un ekstra ekstra 
Kuskus 
Pirinç unu 

Nışasta 
Vanilya 
Tuvalet kagı<tı 
Süpürge 
Çalı süpürge 
Çivit • 
Vim kalın 
Neft 
Parafin 
R~çine 
Bal mumu 
Toz tüyü 
Kaol 
Tuz ruhu 
Filit 

Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 

1.900 15 
27.500 1 

19.700 
239.500 

200 
20.000 

l .100 

500 
290 

J.950 

318 
l.300 

715 
1.296 
1.246 
ı.860 

134 

1.200 
3-35 

4.950 
1.220 
7.900 
1.050 

342 

5 
2 
5 
2 
4 

9 
30 
30 

80 
40 
80 
50 
20 
30 
75 

25 
27 
25 
20 
10 
25 
30 

603 25 
410 rn 
500 15 

l.165 A. 25 
215 A. 25 

1J2 P. 100 
680 A. 25 
282 50 
lll 40 

73 50 
66,5 80 
35 50 
186 10 

311 40 
52 K. 60 

5.000 3,S 
3.500 2,5 
2.000 6 

l.000 3 

Tutan 
Lira K. 
3401 60 

519 o 
4054 60 

454 75 

165 o 
140 o 

12 o 
67 95 

285 o 
1925 o 

685 
4790 

10 
400 
44 

o 
o 
o 
o 
o 

45 o 
87 o 

285 o 

254 40 
520 o 
572 o 
648 o 
249 20 
558 o 
100 50 

300 o 
90 45 

1237 50 
244 o 
790 o 
262 50 
102 60 

160 75 
49 20 
75 o 

291 25 
43 o 

112 o 
170 o 
141 o 
44 40 
36 50 
53 20 
17 50 
18 60 

124 40 
3:1 20 

175 o 
78 50 

120 o 
so o 

İlk teminatı 
Lira K. 

255 12 
38 92 

304 o 
34 10 

12 37 
10 50 
o 90 
5 96 

21 37 
144 37 

37 
25 

T arih i 

20.6.935 

20.6.9~j 

20.6.935 

51 
359 

o 
30 
3-

75 22.6.935 
o 

3 
6 

43 

19 
39 
42 
48 
18 
4J 
7· 

22 
6 

92-
18 
59 
19 
7 

11 
3 
5 

21 
3 
8 

12 
10 
s 
2 
3 
1 
1 
9 
2 

ıs 

6 
g 

2 

30 

37 
23 
87 

o 
1() 

~ 
60 
69 
85 
53 

50 
78 
81 
ao 
25 
69 
69 

30 
69 
62 
84 
22 
40 
15 

22.6.935 

22.6.935 

75 23.6.934 
33 
74 
99 
31ı 

40 
33 
34 

12 
57 

Q 

25 

t n t 

ıs 

15,5 

16 

14 

14,5 

15 

16 

.. 1 - y.ukanda adlan yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktan eksiltme prtnamesfne 
gore ko~ıısyon~muza ~ağlı 11 okul namına parti parti kapalı zarfla münakasaya konul
muş ve ılk ~emınat mıktan ya~lanna yazılın qtır. 

2 - Eksıltme Ankara Maanf MüdüıılüğU odasına toplanacak belli gün ve saatlerde ya
pılacaktır. 

3 :-- E~.siltmey~ gireceklerin 935 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad
delenne gore ellerın~e. bulunan b~lgelerle ticarethane namına işe gireceklerin işbu ka
nunda yazılı şartlar ıçınde notcrlıktcn alma vekaletnamelerile eksiltmeye ğirebilirler. 

4 - Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak 
üzere kapalı zarf mektuplarında istenilen bel gclcr ve teminat makbuzu veya banka mek· 
~plann~ koymak suretile zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni 
ıkametgahlan yazılı ve zarflar mühürlü olarak belli gün ve saatlerden bk saat e'vel mak
buz mukabilinde komisyon başkanlığına verilmesi laznndır. BeJJi gün ve %aınandan sonra 
verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. Teminatla1JI1 eksilnne saat
lerinden evel Ankara mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulqnması ve eksilt
me şartnamelerini görmek üzere komisyon ya zganhğına müracaattan ilan olunur. (1211) 
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İstanbuldan kadın terzisi 
- -; ~ 
= lrene-Fein = 5 
~ Ankaradaki şubesınde reklam olarak satılmak ü- ~ 

zere yaz mevsimi için - Emprime ve düz renklerden § 
- ELBİSE VE MANTOLARI fevkalade ucuz fiatlar- iS 
~ la satılmakta olduğu ilan olunur. § 
:: Adres: BEDfA VE FEİN terzihanesi 5§ 
~ Hal arkasında - Yeni hamam Apart ~ 
- 1-2212 = 
•' n 11111n1111111111111111111111ııı111111111111111111111111111111111111111111111mıı 1111111111 = 
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Doktor 

Ali M~uf Ünver 
DERt, F1RENG1 VE 
BELSÖGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

_Tabakhane caddesi başında 
AJtmta~ '$<>kak No. 17 

Hastalarım her gün 9-13 
ve l 5-20 ve kadar kabul eder. 

1 SİNEMALAR 
f YENi ) BUGUN BU GECE 

Lorct .. a Young ve George. Arliss 1 
tarafından temsil edilen 

ROÇlLD 
Senenin en muhteşem filmi 

BUGÜN BU GECE 
iki filim birden 

1-CELUSKIN 
haki!d seyahat filmi 

2 - DEVRlALEM 



~AYIFA 8 ULUS J HAZlRA:"l 1935 P AZARTE 

Ankara'da ilk pazar azadı 

Dünkü ilk paur aıadı dolayısiyle biltiln Ankara /udara ve bahçelere İl6lrlUmlJ§tl.. Fotoğr11l •bilapnıızm, Orman Çiltliflıide, Çabuk ~are/ında. KBmutay. §ehir ve Kızilay ba 
forind~, Mamak'ta ve şehir sokak/ arında ~ektiği yak11nki resimler bu tarihiğ giinil nptamaktadır. 


