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Gii.ndelik 

VASIF ÇINAR 

Bu betkede geçen yeni kelimelerin 
karşılıktan: seçkin - Mümta.z. uz • 
dillik - belagat; savğamak - müda
faa etmek; aytaç - hatip; genel sa • 
vaman - müddei umumi: yetki -
salahiyet; karşın - rağmen : am -
hatıra; erdemlik - fazilet: özveri -
fedakarlık; yönet - istikamet. 

Büyük türk devrimi, çocukla -
rından birini daha kaybetti. Hiç 
beklenilmiyen bu vakitsiz ölüm 
hepimizi taşırttı. Necati'nin, Re -
şid Galib'in ölümü karşısında 
duyduğumuz derin acıyı bir dah:, 
duyduk. Tabiatın bükülmez kolu 
karşısında içten duyduğumuz kin 
'Ye hiddet gözlerimizde damla ola
rak bir daha belirdi. Yapılacak 

hiç bir şey yok. Vasıf'ın ölümü bu 
aakikada bil- hakikat, ve acı ile 
bir daha analım ki, korkunç bir 
hakikattir. 

Devrimci Atatürk çocukları 

içinde Vasıf'ın karakteristik va -
sıfları, bir yanar dağ gibi ateşli, bir 
ırmak gibi coşkun oluşuydu. Ru • 
hunun seçkin yaratılışı onun du • 
daklarından büyük bir uzdillik 
seli halinde akar ve herkesi ken • 
disine bağlardı. Türkocağmda, 

üniversite toplantılarında, miting
lerde kendini göstermeye başhyan 
bu eşsiz kapasite, Büyük Kamuta
yın yüksek kürsülerinde her gün 

bir parça daha açılıyor ve bir par
ça daha olgunlaşıyordu. Kendisi -
nin son defa elçilik almazdan ön • 
ce Partiyi savgamak için verdiği 
söylevler kendisini birinci smı~ 

aytaç saydıracak dercede kuvvet
li yüksek ve derindi. Bundan baş
ka Vasıf herhangi bir mesele or -
taya atılınca onu derhal L:avraa· 
ve gereken cevabını da verirdi. 
Belki bu kendisinin diplomatlık 

kariyerinin en iyi vasıflarıydı. 

Be1ki kendisini çok genç. bir yaş
ta Büyük Elçilik sandalyasına o · 
turtan yüksek kapasitelerinden bi
risi de bu idi. 

Vasıf işte bu kapasitesiyledir ki 
Atatürk devriminin anlamını ta 
başlangıçta kavramış, ona bütün 
varlığiyle inanarak devrime karşl 
koymak istiyenler için kunılan 

"istiklal mahkemesinin,, genel 
sa vamanlığını büyük bir yetki ile 
yapmıştı. 

Yaşının çok genç olmasına kar
şın devrimde çok büyük ödevler 
almıştı. Medrese yıkılırken yobaz
lara karşı aldığı durum ve sağ -
lamlık türk devrimi tarihinde anı
sı unutulmıyacak ve gelecek türk 
nesilleri için bir erdemlik örneği 
olacak kadar büyüktür ve övülme
ye deeğr. Devrim yollarında bu 
kadar yiğit ve yılmaz olan bu 
gencin hususiğ ahlakı da yüksek
ti. Vasıf co~ukluğundan beri oldu
ğu gibi g.örünen bir insandı. iyi 
kalhli idi. Ve herkesin iyiliğini fa. 
terdi. Hayatında maddiğ şeylere 
hic önem vermezdi. 

. Tarihte gördüğümüz bütün 
devrimciler gibi o da ideal uğrun
da hiç özveriden çeki.nmiyen bir 
insandı. Vasıf aramızda büyük bir 
boşluk bırakarak sonrasızlığa 
aktı gitti. Fakat Atatürk'ün dev -
rimci bayra~ı altında toplanan 
türk ulı•su Vas?f gibi devrime 
inanmış daha pek çok ateşli dev • 
rimciler yetiştirecek ve yurd hun
ların omuzlarında Büyük Önderin 
çizdiği vönette yürüyecek ve yük
selecektir. 

Neci'b Ali KOÇOKA 

:ldıınız, andımızdır 

Meseleyi çıplali görerek <ımeü bir ta· 
kım t.edbirlere varmalıyız ve lıer halde, 
tü.rk hava kurumunu munta:um ve emin 
:gelirlere 'dayanan bir kurul lwlirıe getir
meliyiz - lsnıet İnönü 

-

Her yerde 5 kuro.t 

Kamutay'da Vasıf Çına~n ö!ümü~ovyetler Birliğinde 
derın hır acı ile karşılandı 

Kültür Bakanlığında yeni 

Kronik. 

Çaşıtlık 

direktörlükler kurulması 
kabul edildi 

Kamutay dün Nuri Conker'in 
başkanlığında toplanarak günde • 
liğinde bulunan kanunlar üzerin
de görüşmüş ve bu arada lran dev
leti ile 1932 yılı sonuncu teşrinin· 
de Ankarada imza edilmiş olan 
güven, nötürlük, ekonomik emek 
birliği andlaşmasını kabul etmiş • 
tir. 

Kültür Bakanlığının örgütleri 
hakkındaki kanuna ek olarak ka
bul edilen bir kanunla da ibir ar 
genel direktörlüğü, özel okullar, 
beden eğitimi ve izcilik, yayım di
rektörlükleri kurulmaktadır. 

Ar genel direktörlüğünün işle
ri okullarda ve okullar dışında 
dramatik sanatlarla; müzik ve 
plastik sanat işlerinin ulusal ülkü
ye uygun olarak yürümesine ve 
yapılmasına, ulusun bu yönden ye· 
tişmesine ve yücelmesine çalış · 
mak ve bu çalışmanın soysal eği -
tim bakımından geregi gibi verim
li olması yollarını aramak ve gös . 
termek olacaktır. 

(Sonu J. cü sayıfada) 

---... ·-----
Aydın demiryolu 
Devlet hesabına çalış

maya başladı 
Isparta, 3 (A.A.) - Devletçe 

satın alman Aydın demiryollarm
da 1 haziran sabahından başlıya. 
rak servisler devlet hesabına ya • 
pılmktadır. Eğirdirden kalkan ilk 
ekspresin bayrağımıza sarıh Ata
türk fotograf ım taşıyan lokomoti
fi bayraklar, çelenkler ve güllerle 
süslü olduğu halde Halk Partisi 
başkan ve üyeleri; şarbay ve şar . 
baylık üyeleri ve kalabalık halkın 
coşkun sevinçleri ve gösterişleri 
arasında İzmir' e doğru yol almış • 
tir. Tren kalkmadan önce beledi.; ı 
ye başkam bir söylev vermiş, bu 
hattın Konya'ya bağlanması iste· 
ği halkın içten gelen arzulariyle 
karşılanmışhr. Parti başkan ve 
üyeleriyle şarbay ve şarbaylık Üye
lerinden 30 kişi devletimiz hesa
bına ilk biletleri kestirmiş ve Ku. 
leönü dura~ına kadar yolculuk et
mişlerdir. 11 sınırı içindeki başka 
istasyonlarda da içtem gösterişler 
yapdmıştır. 

Her gün beş lielime 
Ulus baştahbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
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
calarrnı kullanm1yacaktır. 

ON DOKUZUNCU LiSTE 

1. - T elevvuk etmek = Ü sgel • 
mek, Üstolmak 
Faik, Mütelevvik = Üst, Ü•
tün 
Tefevvuk -~ Üsgelme, Üs!
olma, O stünlük 
Örnekler: 1 • Düşmana yal • 
nız. silahça değil, kalaca da 
Ü s f o l a n l a r d ı r ki har
bı kazandılar. 
2- Bu işte Ahmet, Mehmedc 
Üsgeldi 
3 . Düşmanın ü ı t ü n kuv
veilerini dağıttık. 
4. istediğimiz türlt gençliği

(Sonu 2. inci sayıfada) 

"lzvesiiya,, diyor kiı ''1'.asıf Çınarla görüşmek /ır1tatmı bul
mu.§ olanlar, bu. sevimli ve neşeli adamı lıer an cmacaklm·
'dır. Sovyet kamoyu 'dost Tiirkiyeyi vııran bu cıcı k·a:nbı türk 
hiikiim.et ve ulusıı ile beraber duymal.·tadır.,, 

Moskova, 3 (A.A.) - Bütün de ikinci beş yıllık plana dayanan 
Sovyet gazeteleri Vasıf Çınarın geniş gelişmeye rastladığım sık 
ölümünden dolayı duydukları de- sık söyler ve türk-sovyet dostlu-
rin acıyı uzun uzadıya yazmakta- ğuna büyük bir değer verirdi. Bu 
dırlar. dostluğun iki devletin en çetin a-

İzvestiya diyor ki: nılarmda doğduğunu ve bu dost-
"Büyük elçi Vasıf Çınarın za- luktan ve iki ulusun başarıkların-

mansız ölümü Sovyet kamoyunu dan her iki memleketin <le her za-
derin acılara boğmuştur. Dost cu· mandan ziyade öğünmeğe ve kı-
muriyetin soravh, sıyasal orun· vanç duymaya hakları olduğ·unu 
taklığı işinde herkesin saygı ve gösterirdi. Son zamanlarda Sov-
sevgisini kazanmıştı. Vasıf Çınar· yet Rusyanm birçok yerlerini ge-
la görüşmek fırsatım bulmuş o- zerek Sovyetlerde yaşayış ve ku-
lanlar, bu sevimli ve neşeli ada- ruş işlerini yakından öğrenmek is-
mı her an anacaklardır. Zamansız Sorıu 6 ıncı sayı/ada 
bir ölümün bu genç ve yüksek dip-
lomatı Sovyet Rusyanın içtem 
dostları ve yeni Türkiye özgenli
ğinin yorulmaz savaşçıları arasın
dan alıp götürmüş olduğuna inan
mak bize güç geliyor. Vasıf Çınar 
Sovyet Rusyanm ekonomik ve 
kültürel kuruluşunun her şubesi· 
ne yakından bir ilgi göstermekte 
idi. Sovyet sıyasa adamlariyle 
konuştuğu vakitlar Moskovaya 
ilk gelişinin birinci beş yıllık pla· 
nınm başına ve bu ikinci gelisinin 

Bay Ömer Fehnıi 
Noylanı da 
kaybettilc 

·Dün birdenbire kaybettiğimiz Çorub 
saylavı Bay Fehmi 

Okurlarımıza değerli bir mem· 
leket çocuğunun ölümünü halier 
vermekle acı duymaktayız: 

Çoruh saylavı Bay Ömer Feh • 
mi Noylan dün, birdenbire ve hiç 
beklenmedik bir zamanda ölmüş
tür. Çalışkanlığı, yurdseverliği, er
demliliği ile herkesin sevgi ve 

(Sonu 2 inci sayı/ada) 

Çağırr 
Kamutay Finans komisyonu bugiln 

öğleden sonra, Parti toplantısından son
ra üyelerini toplantıya çağırır, 

:;. :{.* 

Kamutay işyarlar kanunu süresiz 
komisyonu bugün öğleden önce saat on
da toplanacaktır. Üyelerini toplantıya 

çağmr. 

Ulus hava tehlil~esini 
anlamıstır 

' 
B. Fuad Bulcanın gaze -

temize söyledikleri 
Hava tehlikesini bilen üye ya

zılmasına yurdun her tarafından 
halkımızın ı:österdiği ilgi dolayı -
sile Tütk Hava Kurumu Başkam 
B. Fuad Bulca gazetemize şunları 
söylemiştir: 

"- Hava tehlikesini bilenler, 
hiç arkası kesilmeden kurumumu
za başvurmaktadırlar. İstanbul' -
da çalışmağa başlıyan kurullarm 
verimli bir sonuç alacaklarına ŞÜ?· 
hemiz yoktur. Halkımız, kendile -
rine müracaat edilmesini bekle · 
meden içten bir heyecanla mektup, 
telgraf göndererek ve birçoklan 
kurum merkezine kadar gelerek 
hava tehlikesine verdikleri önemi 
göstermektedirler. fi ve ilçelerimi~ 
ze üç gün evel verdiğimiz talimat 
üzerine kamunlara kadar her yan
da çalışmanın başladığı bildiri) 
mektedir. Vatandaşların göster -
dikleri gurur verici hassasiyetimin
net duyarak anarım. Gazeteleri -
mizin bu yoldaki kıymetli yardım
ları çalışmamıza büyük bir kuvvet 
ve kolaylık vermekte olduğundan 
onlara da candan teşekkür ede· 
rim.,, 

Hava tehlikesiııi 
Dün saat 17,30 da Türk Ha -

va Kurumu merkez kurağmda B. 
Fuad Bulca'nın başkanlığında asil. 
bay ve asşarbaym da hazır bulun
duğu toplantıda hava tehlikesini 
bilen üyelerin Ankara Kurumunu 
kurmak iti için bir komite ayrıl • 
mıştır. Komite ilk toplanbsmı, r, 
haziranda, Cumuriyet Halk Parti
$İ il kuraiında. din itleri baıkanı 

Kelime karşılı klan: Gaşıt: Cas•ıs 
- Çoğunluk: Ek::.eriyet - Uyruk: 
Tebaa. 

ATAY 

Son osmanlı vezirlerinden, es!u 
sadrazam ve hariciye nazırı Teli -
lik Paşa'nın Venizeloı hakkında
ki sözlerini şüpheıiz okumuşsa -
nuzdur. Venizelos 20 )'Qftnda iken 
bizim Atina Elçiliğimize çaşıtlık 
edet·, aylık alırmış. 

Bu işte iki büyük yanlı§ var: 
Biri, Venizelos'un bir Çll§tt değil. 
Girid'i anayurda katmak istiyen 
bir yurdsever olduğudur. Venize -
los ne yaparmıF ikide bir, halkı 
saray ve hükümet önünde toplar, 
Girid'i istermif. Sonra bizim elçi
liğe gelir, Girid'ten Yunanistan'a 
kaçan rumların adlarını bildirir, ve 
onları memleketlerine döndüriir -
rnüş. Biz de buna kendimize hiz -
mel sayar, üstelik Je ona para ve
rirmişiz ! 

Venizdos Gi.rid'ten bir tek rum 
ehsilmemesine çalıımakta haki~ 
idi. Göçii önlediğimiz, orada bü • 
yük rum çoğunluğunu alılıoydui{tl• 
muz için, o bize değil, biz ona hiz
met etmiş oluyorduk. Demt>k o va
kitler Veniz.elos hem Girid hare -
ketinin başıncla, hem de bizim el . 
çiliğimizin ta içinde idi. 

Venizelos'un politikacılığı hak
kındaki hükümleri kendi yurdda!}
larına bırakırız.. F akal ihtiyar ve
zirin bu sözlerinde herhangi bir 
ülkü davası için bin bir oyunla çtt
lışan bir komiteciyi kii.riilten bir 
~ey görmediğimizi •Öylemek la -
zımdır. 

İkinci büyük yanlf.f, ycqıyan 
bir devlet adamının, yQtıyan bir 
devlet adamı hakkında hizmet •ır
larını söyleyivermeıidir. Bunu da 
sayın ihtiyartn 92 yaşına bafıtla • 
mak daha doğru olur. 

Veniı:elos kötü bil' osmanlı uy· 
ruğu, fakat iyi bir yunan uluaçu -
su idi. 

Normandi Nevyork'ta 
Nevyork, 3 (A.A.) - "Nonnandi,. 

ad:ndaıki büyük ve yeni fcansız gemisi 
c.umur başkanının karıst n~ 1200 yol· 
cuyu yüklü olduğu halde bugün buraya 
gelmiştir. Nevyork limanında bir uçak 

filosu gemiyi karşılamış ve güvertesine 

çiçekler atmıştır. 

IJilenler ){urumu 
Bay Rifat'm batkanhğmda yapa· 
caktır. Öteki üyeler şunlardır. 

BB. Vehbi Koç, Mümtaz Ök .. 
men, Arif Çubukçuoğlu, Atlıoğlu 
Hilmi, Ankara saylavı Bay Rifat, 
Mühendis Bay Cemal Muhlis, Mi
mar Bedri, Eczacı Nurettin Arzu
man, Tecim Odasından eskiıehir· 
li Hakkı ve Raşit, Kütahya sayla -
vı Naıid Uluğ. 

Tüze komisyonu 4 - VI - 1935 
salı günü saat 10 d~ toplanacaktır. 

rark hava kurumu başkanı Bay Fuad Bulcanın b~kan1ıgrnda ana yapıllıılJ 

toplantuia faydalı kararlara varılmqtır. 



Kılavuz için dersler 
-11t26-

Tarif .....- Tanım 
Tarif etmek = Tanılamak, tanm>1amaK 

Bana önürdeşme özgürlüğünü t a n ı 1 a r m ı s ı n ı z ;a 
DBna serbestii rekabeti tarii eder misimzl 

Her t a n ı m açık olmalıdır. 
Eğer evinizin yerini bana iyi t a n ı la m ı oısay_amız; 

aramakta bu kadar zorluk ~ekmezdim. 
-11\*'I- • 

Tarziye = Onarsa 
Ta~ziye vermek = Onarsamak 

Bu ağır sözden dolayı arkadaşmıza on a 1 sa verme/is/ı 

niz. 
Böyle bir adama karşı ona r sa m a küçüklüğünden, dQ. 

'ğü§meyi daha ö n e y bulurum. 
Bu misallerde geçen yeni kelime: 
Müreccah = Öney 

:f$~ 

. "G ö s t e r i (siz bir adam,, • yahut "bu ne g ö:; teri§',, 
dediğimiz zaman, "gösteriş,, i osmanlıctı "tezahür,at., anlamı· 
na kullanıyoruz. "Tezahürat,, kaqılığı "'g ö s t er j m n dir. 
6 ö steri .ş ise osmanlıca nüm ay i ş'i karş_ılıyabilir. 

l~mct lnönü Moskovaya gittiği zaman, bütün şehir halkı 
en yuksek dostluk g ö s t e r i m lcrinde bulzınmuş!ur. 

Kelime karşılıkları: 
Nümayiş = Gösteriş 
Tezahürat, tezahürler Göstcfim 

•*~ 
. 1:ikirlcrdeki ayrı 1 aşma, sokak boğuşmalarına kadar 

gıttı. 

Her işte verin s e 1 i k göstermek, ya likit yahut onur 
ek ikliğinden gelir. ' 

Cumuriyctin onuncu yıldö-nümünü ne kadar candan b 8 y • 
ramıştık. 

Kendi b ay r a g ü n ' Jetinde hıristiyan işyar/ara izin veri· 
lir. 

D u r a ne kadar iyi bir şeyse, d i r e n ç o kadar kotii 
bir şeydir. 

_ K:ndisinde bu fikri kabul etmek için hiç bir eğ i J im 
gormuyorum. 

Kendisi bu fikri kabul etmeğe eğ g i n değildir. 
Oğl_umun eğ 1 imi, resimden fazla heykeledir. 
Bu ıştc onunla henüz hiç bir d e ğ e t ' te bulunmadım. 
Ne sözde, ne de harekette yapıntı 'yı SC'vcrim. 
O, bir i~te a y r ı n t ı 'ları ile değil, esası ile uğraşfüağı 

sever. 

Kelime 1.cırşrlıkları. 

Ayrılaşma= Tesettüt 
Verinsclik = Te;limiyet 
Bayramak = Tesit etmeli 
Bayragün = Y cvmi mahsus 
Dura= Sebat 
Direnç = Temerrüd 
Eğılim, eğginlik = Temayül 
Eğgin - MütemayiJ 
Değ et = Temas 
Yapıntı = Tekellüf 
Ayrıntı - Teferrüat 

2 !il x 

Her güıı beş kelime 
(Ba§ı ı. inci sayıfada) 

nin yalnız zeka tleğil, ıra 
ü•tiinliiiüdür. 

Z. - Tekadclüm etmelı =Öngel~ 
mek 
Mütekacldim Ônceki, ön -

!S&S2! 

5. - Miitefe,.,ik = AJ'nk 
Ôrnek: Eıkiclen bir ilimtle 
ihtııaı Jeğil, malümatc mii • 
telerr:ilıa ve mahteli/e tlaluı 
çok hoıa giJerdi = EMU/en 
l>ir alimde uzuğ değil, a )' • 
r ı lı 11e I ü r l ü f,ilgiler 
daha çoJ, lıoıa giJerJi. 

• 
1 ç D 
İç Bakanlığında işi biten 
emekli ve öksüz ay lıklan 

28. 4. 935 den 30. S. 935 e kadar lç 
Bakanlığınca aşağıdaki emekli ve ök· 
ıüz aylıklarının işi :bitirilmiştir. 

Silifke tahrirat katibi refiki Mah • 
mud Münib Eytam - llısu nahiyesi 
müdürü Nuri Bayraktar tekaüd - Ça • 
vuş nahiyesi müdürü Necmi tekaüd ve 
yetim - Hesab işleri masraf şubesi 
d fteri kebir katibliğinden mütekaid 

Abdülkadir Eytam - Elaziz evrak me
muru İbrahını tekaüd - Ankara beledi
ye mutemedi İsmail Akbaş tekaüd -
Seyhan valisi Mümtaz eytam - Baya
zıt belediye ~ubesi zabıtai belediye ıM
muru Kani eytam - Köprü sarraflığm
dan mütekaid M. Emin eytam - Yu -
murtalık eski nüfus memuru Takıttin 

eytam - Zara hususi muhasebe m mu
ru İsmail Hakkı tekaüd - Zişark nahi
yesi müdürlüğünden mütekaid 1br'ahim 
Etem eytam - Marmaris hususi muha
seöc memuru İbrahim Rıfkı eytam -
Tavşanlı kazası nüfus memunı Hüseyih 
Ne<:ati tt-kaüd - Kastamonu vilayeti 

matbaa ba?Tiürettibi Hüseyin eytam -
Kavaklı hususi muha ebe memuru Ha -
san tekaüd - Mezat idaresi hah şube
si memuru İsmail Hakkı eytam - E
manet meclisi kalemi mümeyyizi Ali 
Rıza eytam - Fatih dairesi kon.doktö
rü M. Ali eytam - Bayazıt ~ubei ida. 
riyesi nezafeti fenniye katibi AH Hay
dar eytam - Ortaköy nahiyesi müdü -
rü Abdullah Avni tekaüd - Hekimhan 
nüfus memuru Mehmed Fevzi eytam -
Nüfus işleri umum müdürlüğü birinci 
şube memurlarından Ali Rıza eytam -
Vilayetler idaresi umum müdürlüğü 

memurlarından Ali Rıza eytam - O -
vacık e ki nüfus katibi Süleyman te -
kaüd - Bayramıç hususi muhasebe me
mur muavini M. Hayri eytam - Sarı
yer belediye şubesi varidat katibi Hü • 
seyin Hüsnü tekaüd - İstanbul bele -
diyeci evrak mukayyidi Mehmcd Ali 
tekaüd - Muğla duhuliye müdüriyeti 
makbuz katibi Mustafa Fazıl eytam -
Nüfus işleri umum müdürlüğil şeflerin
den Cemil Tokar eytam - Ilgın tahri
rat katibliğinden mütekaid Ali eytam 
- Hüdavendigar vıaliliğinden müteka
id Hacı Adil Arda eytam - İmrahav 
nahiyesi müdürü Şevki tekaüd. 

ANKARA RADYOSU 

u 
IST AN BUL TEI.EFONLARI 

Bir kurağ yıkıldı 
lstanbul, 3 - Bugün Balıkp:ı

zarında bir kurağ yıkıldı. Altında 
be§ kişi kaldı, üçü ağır, iküi lulfil 
yaralıdır. Yıkzlan kurağ üç katlı 
idi ve altında depolar vardı. 

Yabancı diller okulu 
lstanbul, J - Üniversite ya

bancı diller okulu çarşamba gü
nünden itibaren ders ç:ılrşmasma 
başlıyacaktır. Okula üniversiteli 
olmayan istekliler de devam ede
bileceklerdir. 

Hava gezisi için 
lstanbul, 3 - Bir gezi acente

si bir u~ak sosyete:>ilc anla.şmı§ ve 
halkı hava gezilerine alı~tırmak 
için lstanbulda küçük h;wa gezin
P.Jçri Jıazırlamıştır. Hükümet izin 
v,..erfr e her halta pazar günleri 35 
tt.e14 dakikalık uçuşlar yapılacak., 
tır. T'.ayyareye binenler 12 bin li
raya sigorta edileceklerdir. 

Şüpheli bir yahudi 
lstanbul, 3- Yakacıkta oturan 

ve Filistine gidecek muscvilerin i
şine bakan Hermak adında bir 
yahudi göz altına alınmıştır. 

~------_. .... ._.. __ ___ 

ı . ö. Fclı i Noylanı 
da ltay ıettik 

(Başı 1 inci s.ıyıfada) 

saygısını kazanan Bay Ömer Feli· 
mi Noylan'ın al". mızdan ;yrılma• 
sı, yeri kolaylıkla doldurulamıya• 
cak bir boşluk bıralcmışhr. Cena • 
zesi; bugün öğle namazı Hacı 
Bayram~ da kılındıktan sonra kal" 
dmlacakhr. 

Aylesinin ve yakınlannın aa· 
larını paylaşır, bassağı dileriz. 

~·· 1928 de Serizdc doğ n B . O~r Feh· 
mi Noyfan, 1U yılında mühendis oku• 
lunu bitırmış ve J29 yılma kadar birçolt 
ıllerimızde baywdırlık ba§ mühendis
liklerinde bıılunmu§tur. 329 yılında Ha-. 
lep - Bağdat - Dirzor yo]];m fen kuru• 
/u başkanlığım yapmı§, erkinlik savap 
ba!i:larrnda A nkarrıy:ı gelerek Bayındır• 
!ık baş mühendisliğine Dtanmış11r. 928 1 

kadar birçok yerlerde ödevjnı gerehifl 
gibi başarmış olan B. Ômer Lüı(i Noy. 
lan bu tar 'hıe yollar genel r.KlirektCr• 
lüğüne atanmış, 910 da yollar genel dJ. 
rcktörlüğür;e yükseltilmi~tir. 914 bazİ• 
ranında şosıılar, köprüler, lcuı ağlar v/Jttı 

nct.gcsi başkam olmu~ ve bu <'eçim dev• 
r1.:sindt> de Çoruh s:ıylavlığına set;ilmi~· 
ti. 

Bugünkü sayımızda ge~ 
çen kılavuz kelimeleri 

H~va tehlikes·ni Anlam= Mana 
Araç = Vasıta 

hilen üyeler Asığ = Menfaat 
Baskı c= Tazyik 

Bay Nuri Dağcelal İstanbul Sir- Beldek = Alamet 

: :d Mühürdarzade han Nu ' ~ ı. Benzetlcmek = T klid etmek 
Limitct Şirketi Müdürü Mühen.=· Birge = Müşterek 
25000, B. Hayri Kayadclen M"le· Bölüm = Fasıl 
ahhid Mühendis İstanbul Sirl.cci Çabalama = Gayret 

M h d 
Deneç = Tecrlıbe 

ü ür anadc Han No. 27 .:::: .. , 
Türk Kömür Madenleri oui!':l Dölenli = Azimkar 
Şirketi 1000, Antal)a Nakli ah Egemenlik....,. Hakimiyet 

Umumiye Şirketi 500, Bay Sal'. Etke = Amil 
Zeki Eğilmez CağaJoğlu nuruoa - Etki = Tesir 
mani e cadd~i No. 35 maliyeden Erksiz = Kudretsiz (Impuissa t), 
mütekaid 25, B. Mazhar özbil Evgin = Müstacel 
Eskişehir Piyango bayii 24, B. GcliJim = İnkişaf 
Hüsnü Erzene Eskiş,,.lıir Kültür eli- Girişim= Teşebbüs (Initiative), 
rektörü 24, B. Yusuf Ziya Kösc:n Gıörct = Ziyard 
Eskişehir 24, B. Aslan Nuri lstan. Kamoy = Efkn umumiye 
bul Yeni postane karıısmda Ka - Kesin = Kati 
zasker Han No. 8 müteahhit 20, B. Kınav = Faaliyet (Activit~) 
izzet Gökdemir Beyazıt Mitalpa- Finans = Maliye 
şa cadd si ~'o. 2 sabık Kastamonu Finansal = Malt 

Bugünkü program: valisi 20, Rıza inan Malatya tüc - Kotarmak = Halletmek 
19.30 - Çocuk saati car'~rından 20. Kutsal = Mukaddes 

19.40 - Musiki: Sinopta hava tehlikesini tkircinme = Tereddüd 
Mündcl : Sonatc "aol minör,, ilgili = Al~kadar 
Violonsel: Edip Sezen bilenler toplandı lşçen - Faal 

Piyano: Ulvi Cemal Erkin s· b 3 (A A ) H lk Onamak = Tasv1b etmeli ıno , . . - a evin -
gelen 
Kulem = Ôncelik 
Örnekler: 1 - Niçin her ifte 
benden ö n g e l m e h i• -
tiyorsunuz. 

20. - Malı'ye vckaAlctı' d ·k· ·· d" .. · 1 Oran C2 Tahmin 
YiRMi ı J 

e ı ı gun ur ustüste yapı an top-NC L STE 1 Ödevli c: Vazifeli 
Ankara triosu: anblardan sonra ~ehrimizde "ha-

l. - HaıJali =Dolay 20.10 - Musiki va tehlikesini bilenler ve yardımcı Önergcmek = Teklif etme'k 

2 - MütekaJJim ariz.emde 
bildirdiğim gibi = Ôncehi 
sunumda büJirJiğim gibi... 
3 • Aıker erecderinde ( rüt
belerinde) ö n c elik 1 baş
lıca uaılarJandır. 

S. - lhtıscu = U:mğ 
Mütehau .. = Uz.man 
Ôrnekler: J - Anunız, her 
§eyde u z u ğ anılır. 
2 - Ekonomi Balıanlığına ye
ni bir Alman a z m a n ı 
gelmiftir. 

"4. - Mulatelil = Tiirlii 
Ôrnek: Ciiniin t ii r l ii ha
berleri arauıJa en JilJıate 
tleieri, lıt"J,_. - Hallet an -
ltlfmazlıiı ltalılantlalti .,,. 
ltaranlrr. 

2 B 1
• w olanlar k,• .... •mıı,, yapılmıştır. Örgütlemek = Yeniden teşkitltıaıı 

• - an ıyö - Yöre eben Schafers Klage -.uu 

Ôrnekla: 1 - latanbal J.o • Schumann· Licbesgartcn Halk büyi.ik bir ilgi ile hil ·a dırmak 
lau.nın orman/an O:tt;''--• a- tehlikesini bilen üye yazılmakta _ Özel c::::o Husust 

,,. 0 • ~.. Piyano: Ulvi Cemal Erkin d S h z.almaktaJrr. ır. _e rimizde bu iş için büyük Özveri = Fedakarlık 
Keman: Necdet Remzi Atak b. 1 1 1 1 1 ktad · 2 • Demiryollan yönetgui. ır can ı ı ;ı. ra ı~ı a ır. Sağlamak = Temin etmclt 

(iJ~esi.), yöre trenleri tari - Vio1onsel: Edip Sezen ----··----.- Saknı -= ihtiyat , 
lt!8ini ucuzlattı. 20.30 - Dans musikisi • Sakınca c::ı Mahzur 

2 50 H be 1 Istanbul ga··yetı· bı·r 3. -Muhit = 1-Çevre,2-Çecen z. - a r er. Saldırışmama = Ademi tecavüı 
Ôrnekler.: 1- Ecnmiz, geç deprem yazdı Saypa =Masraf 
cakte haJar, yangın tehli _ trük kanadı ile ailôhlam_ · Sonuç = Netice 
kesinin Çeore.ıi JıffnJa gö _ rahat ne/es almamız için bir İstanbul, 3 (A.A.) - İstanbul Şarbay = BeleJjye reisi 
riinüyorJa. zorağ ltciJine geldi. göyetinden bildirildiği.ne gö - Tam yetki =- Salahiyeti t.inune 

2 - Ankara hükümel çeoen - 2 - insan böyle bir harekette re dün saat 11 i 22 dakika 58 sa· Tansı = Muci
7 e 

lainJe .öylenJiğine göre.. fuılunmak için rwurl bir lıı• - niye geçe İstanbul dan 3700 kilo- Tecim c:::s Ticaret 
4. - Zelz.ile = Deprem tam içinde kalmtilı? akl Tecimel c: Ticarf 

Ornelr: Ba lrq Türkiye sair metre uz ıkta oldukça kuvvetli Ürem= Faiz 

.,, J eprem IJwtlm ıör _ Not: Ga.zetemize ıönderilecek bir deprem yazılmıştır. Bunun da Usnoınal = FevkaUidc 
,ü. yazılarda bu kelimelerin omıanlı- Buliicistanda iki gün önce yazılan Yalanlamak = Tekaip etmek 

5. - Zannd = Zorai~ 1'ulam caları kullanılmamasını rica ede. deprem bölgesinde olduğu sanı}. Yetki c: Salahiyet 
lhnelıila: J - Hlldamuı 1000 rız. maktadır. Yüzev = Satıh ~Surface) 

~""'-:"----~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~91!!!!!!1!==~~~~~~~~~ 

Orman Çiftliği Fabrikasının 
Ankara Birası Ze~gin bir Gıdadır . . 
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Yarı - sıyasal 

Alman yadan 
eııstantaneler 

I
Tarilı balıisleri 

Arah illeıinde Sümer izleri 

A.lmanyada yaptığımız gezide, içer
den de baktrk dış:udan da. Böyle yap
masa idik profesörcc araştırmalar yalıut 
ispektcrce didiklemclerden sonra yor
gun argın bir yam1 yatıp sızmamrzrn so
nunu beklememiz gerekirdi. Trene atla
yıp soluğu memlekette almak için. Ge
zi, işletin en güzelidir. insan kalmak, 
görüp tuttuğunu tatmak, işittiğini can 
kulağı ile gönüle sindirmek şartile. 

Bizler de böyle yaptık. Zaten güpgüzel, 
enincboyuna bayındır bir memleket. 
Her yam bitmiş, her yanı tam. Hele u
çakla yol alırken, altımızda en tatlı 

renklerle bezenmiş bir halının, durma
dan değişen hendesesini görmeye doya
miyorduk. Her karış toprağa insan eli 
beş en kere değmiş. Yolların, kanaIJa
rrn, demiryollarının çizgileri arasrnda 
alman ormanları ve alman köyleri bir 
bahçen.in çiçek göbekleri gibi yatıyor
du. Bir n~hirler vardı ki, krvrımlarrna 
cetvel dokundurmamış/ar, fakat işlen
miş düzlerin ortasından, uslu, evcil, yu
muşak akıyorlardı. 

Uçaktaki göz, iki bacağımızın üze
rinde gezdirdiğimize benzemiyor. Aşa
ğıları gerçi, bir plan gibi açılıp yayılı
yor ve ne de olsa biraz şematik kalyor 
ama • alışınca, her şey gövde/eşiyor, her 
şey canlanıyor ve bir başka perspekti
fin !jiirile kımıldanıyor. 

insan, yarattığı şeyleri, böyle yu
kardan baka baka küçük görmeğe alışa
caktır. Buna alışmalı ki • gücünü daha 
ileri atlayışlar için kullansın. 

*~~ 

Almanyada bize, birçok şeyler gös
terdiler. Rejimin özelliğine dokunanla
rı en sona bırakacağım. 

Sokaktan başlayalrm. 
Arı kovanı gibi çalrşkan sokaklar. 

lş!iizlerin hepsi bir takım sosyal bölme. 
lerrn içine ,! ndığr için ( l) Orta Avru
panm kimi memleketlerinde olduğu gi
bi, dilenmek için el uzatanlar yok. 

Sokaklar, tertemiz; alışveriş de var. 
Ve pek çok bayrak, pek çok üniformalı 
var. Camekanlar biribirinden güzel la
.kat her şey pahalr. Hangi her şey, nas11 
lu~r şey? f,ıikse komşu oian şeyler. Öte
kilt'r, h:ılkm ıstiveceği ve kull.wacatı 
'jeylcr, kurumların elinden alınmak şar
t•'yle, ucuz bile. 

Bir genç tiyatro artisti ile tanıştık. 
Tr:ı ;edfofrrda baş rolleri oynuyormuş. 
Or anca şchirlerclrn birinde. Bu artist, 
kı~ n t:ım aylrk alıyormuş. Fakat bu 
yaz, köyliiye ve işçiye verilen piyesler
de bıılrınmak için bir kır tiyatrosunda 
bulunması gerekiyormuş. Yatacağı, yi
yeceJi lıazır. Bir de ufak gündelik. Ge
lccelc kı!j eeııc nomal ödevinin başına 

rwnıal bir aylrk ile dönecekmiş. Ve bu 
sır:ıda, şehirdeki tiyatrodaki yerini bir 
başk.:ı artiste bırakıyormuş. 

lşte, bir yandan işsize İ§ bulmamn 
bir yandan da pahalı memlekette ucuz 
y3şamanrn bir örneği. Bunun gibı tcd
f,irJerin yüzlercesini almışlar. Birer bi
rer ele alımrlarsa önemsiz gözük11yor
Jar. Fakat hepsi bir arada olarak, 65 

milyonluk bir sosyetenin bütün iş me
kanf?.masrnı yoluna koyuyorln. Elderı 

gel11lği ve kriz izin verdiği kadar. 
Burhan BELGE 

~~------· .... ------~~ 
l(Al\IUTAYDA 

(Başı 1 inci sayıfada) 

Özel okullar direktörlüğü de 
ki!l:ür bakanlığının orta ve ilk öğ
rcıim q-enel direktörlüğüne veril • 
miş olan işlerd~n, özel okullarla 
ilaili olan işlerle uğraşacaktır. 

Kamutay gene dünkü toplan · 
trı;mda Sıhhat ve soysal yardım 
Bakan ığı taraf mdan Ankara mer
kez hıf zı~sıhha kurulunun türlü 
bölümleri için getireceği yabancı 
uzmanlarla süresi beş yılı geçme· 
mek üzere mukavele yapmıya izin 
veren ve memleketimizde açıla • 
cak arsrulusal panayır ve serglle 
rin ver'!i ve resimlerden bağı~lılı
ğı h"''-lcındaki kanunları onamış 
ve 4 birinci tesrin 1926 dan önce 
buh1nan vakıfl~r icin o la n kanun 
l~:,ihasmt görijşerek kabul etmİ§ · 
~j~. ~ 

.,. ..,...,. ··"'-v yarın toplanacaktır. 

Bu yazmı!l başı dünkü sayımızdadır. 

Bilginler türkçenin arab dili üzerin

deki önemli ve çok ciddiğ etkilerini a
raştırdrlar. Kısa zamanda bulup ala • 
na koydukları değerli sonuçlar şaşkrn
lık verecek derecelere vardı. Böylece 

öğrendik ki arab dilinin yapılıp işlen • 
mcsinde türk dili büyük ölçüde rol iye

si olmuştur. Arab tarihini incelerken 
bu rolün n~relerde ne zaman nasıl ve 

türk soyunun hangi kolları tarafından 
oynandığına önem verilecektir. 

- Evet .. Arab illeri, önce nereleri 

idi? 
- Arab soysal tarihe ne zaman na

sıl doğdu? Nere.terde nasıl örneklendi 
- Erkin bir kültür yaratabildi mi? 

Ancak bu sorgulann karşılığı bize 
kültürün sesi demek olan dilin içyüzil· 

nil tanıtabilir. .. ., ,, 
Coğrafya • Arab illeri nereleri idi? 
Yer yuvarlağının üstünde birbirin

den aşırı derecede uzak bir ÇPk yerler· 
de arabca konuşulur. Bu milyonlarca 

insan kendi aralarmda zorluk çelarie • 
den ve çokça uğraşmadan kolayca an • 

laşabilirler. Afrikanm batı kıyısındaki 
arab dili ile bir Basralıyı bir Hadra • 
mutlu ile bir Şamlıyı duraklamadan, 
güçlük çekmeden konuşur ve anlaşır 
görürüz. Hal böyle iken tarihin bize 
çizdiği ulusal arab yurdu şimdi arabca 

görüşülen yerlerden çok başka çok ayrı 

ve küçük bir toprak parçasıdır. 

Bu suretle arab dilinin henüz şiy

veleri bile belirmemiş, erkin olmamış 

genç bir dil olduğunu öğrenmiş oluyo

ruz. 

Coğrafyacılar ve tarihciter arab il· 
lerini arab yarımadasından dışarı çı • 
karmazlar. O bilginlere göre arab ille

ri şimalde Furat nehri doğuda Fars de

nizi, Hind Okyanusu, batıda Kızılde -

niz ve Yordan suyu ile çevrelenen yer
dir. Yordanın batı tarafı hele Surye 

toprakları arab yurdundan değildir. Bu 
sınırlarla çevrelenen toprak parçası ya-

radılışın ne kadar sakarlığı, aykırılığı 

varsa hepsini toptan bağrına bastırmış, 

girilmez, geçilmez bir yer bölgesi ol • 

duğu için kültür yönünden ne gibi an

lamlar verdiği hiç bir devirde tükel o

larak öğrenilememiş, bilgi bakışına her 

vakit dumanlı, puslu bir ufuk göster· 

miştir. (Engin coğrafya çevreleri için

de Furat, Yordan, Kızıldeniz vıe Fars -

dı-nizi arasındaki arab illeri bugün. de 
yer yuvarlağının gizli kalmrş tanınma
mış yerlerinden biridir. Dr. Huber. 

Das trauk apfer.) 

Neden mi Bu düğümü çözebilmek 

için yarımadayı eyice tanımak önem de

ğer bir iştir. 

" ,, ,, 

Tarihin arab dediği insanlar gene ta
rihe göre arabın ulusal yurdunda (vaha) 
dedikleri kara adalarında yaşarlar. Bu 
vahalann geniş olanlan bulunmakla be
re.her birinden ötekine gitmek için kavu
rucu, bunaltıcı susuz çöllerden geçmr • 
lidir. 

Arap illeri 12 inci endeğresinden b.lŞ
lıyarak 32 inci endeğresine kadar uza • 
nrr. Ve güzeyden güneye doğru Ham • 
dan, Cevf, Büyük Nüfud, NUfud Deh • 
ma çölleri ile Maskat, HadramutYamen, 
Hicaz arasında bir çöl okyanusu olan 
korkunç Rubulhah ile kaplıdır. Yamen· 
in endüstri merkezi güzeyinden ve do · 
ğusundan çevreleyen Cevf çölü bu Ru · 
bulhalinin bir uzatı (istitale) sıdrr. 

Bu çöller Suriye yanlarında bir ki

reç taşı tabakası halinde ise de cenupta 

toprağın taıbiati değişir. Oraların çölü 

dalgalı oynak bir kum denizidir. Ne 
suya, ne ota rast gelinir. Gündüzleri 

yakıcı bir yayla sıcağı ve geceleri da
yanılmaz bir yayla ayazı hüküm sürer. 

Fakat Necit kıtgası öyle değildir. 

25 inci endeğresi üzerinde ve büyük çöl

lerin ortasındaki bu yer bölgesinde başı 
dumanlı dağlar. sık ağaçlı ve sulu de

reler vardır. Her yana akan sular çöl
lerin kumlarına saplanıp kayboluncaya 

kadar gUr ve faydalıdır. Koyun ve at 
sürüleri besleyen steplerin yeşilliği cı· 

lız o1nıak.la !beraber sonrasızdır. 

Şimal eğik yüzey (sathı malP ~,.&-

H. R. TANKUT 

yıhn bir kaç ayı siirihnli seller Fıratın 

döküldüğü yere dike olarak denizi boy

larlar. Bu sellerden bir tanrnmışırun 

7 bin yıllık adı (Armak) (1) dır. Kanın 

Dicle ve Fıratın yardımı ile deltay ya· 

nı batı acununun kültür babası olan 
Sümer topraklarını yapan ırmaktır. Es
ki zamanlarda Necitten deltaya bu sel 
yatağından gidilirdi. 

Necdin çevresindeki çöller amansız

dır. Güzeye, batıya, ve batı güzeyine 

doğru çok aralıkla kazılmış derin ve 

suyu az kuyular o yönetlerin kervan 
konaklarını yaparlar. 

Deniz yalıları hiribirine ekli, kesik

siz dağlarla çevrilmiştir Denizlerin se· 

rinlendirdiği yeller, \carların, yağmur-

1 .. nn beslediğt seller bu dağ zincU U.. 

ı:er:nde inaancıt yaşama şaırtlarını bir a

raya topladığı için oralar~a soysal ve 

durul (müstakar) bir hayat göze çar

par. 

Bu betkede geçen öztürkçc kelime
lerin osmanhca karşılıktarı şunlardır: 

Etılci: Tesir - İye: Sahib - Endeg· 

t'~: Arz dairesi - Endüstri: Sanayi ·

Güzey: Şimal - Güney: Cenub - Kıt

ga: Kıta - Dike: A :nud - Değişit · 

Taviz - Tecim; Ticaret - Anıklık. 

Kabiliyet (istidad anlamına) - Bitek: 
Mümbit, mahsuldar 

- Sonu var -

(1) Armak dilimizde ırmak ve azn•ak 
olarak kullanılır. 

Prenses İngrid'in evlen -
mesinden dolayı çekilen _ 

telgraflar 
Ankara, 3 (A.A.) - İsveç prenses

lerinden İngrid ile Danimarka Veliah
dinin evlenmelerinden dolayı Cumur 

ba~kanı Atatürk ile İsveç Veliahdı 

Prens Güstav Adolf arasında çekilen 

telgraflar şunlardır: 

lsveç Veliahdı Son Altes Prens 
Güstav Adoll 

Stokholm 
Prenses lngrid ile Danimarka 

Veliahdı Prens Frederikin evlen
meleri münasebetiyle en hararetli 
tebriklerimi kabul etmenizi ve 
mümtaz evliler nezdinde en lıali
sane temennilerime terceman ol
mamzr rica ederim. 

Kama/ Atatürk 

Son Ekselans Reisicumur Ka
ma/ Atatürk 

Ankara 

Kızımızın evlenmesi münase
betiyle izhar buyurmak lutlunda 
bulunmuş olduğunuz dostane te
mennilerden dolayı Zati Devleti
nize samimi minnettarlığımı ar
zederim. 

Güstav Adoll 
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IAnkara'da l 
~ -

i luzılay haf tası 1 
İ Yurdumuzun her tara- 1 
1 f ında yapılnn ( Kızılaya üye İ 
; olma) ha/tasına bu eyilik İ 
~ ku,.umumuzutı Ankara ku· ili 

1 rulu 8 luuiıan, cumartesi 1 
~ günü ba§lıyaookıır. 1 
; Kızılay wafından evle- ~ 
a rinize gönderi~cek (üye ya- 1 
1 zılma) kağıtlarını doldura.. § 

~ rak onu size getirene veri-1 I 
I~ niz. 

Barııta ve Ml"'JJla f elô-

1
8 keılerimi:ıi paylaşan bu iyi.. il 

lik kurumumuza üye olu,-
nus. 

lllllHBlll• • IUUlll T••I 1111-111 ... 
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"Ke°Çi6ren köy gazinosu,, adiyle ve A a.taranı.a ba güzel Jc6şesini §Cnlendirme1r: 
amaciyle bir toplantı yapılmıı olduğuna geçenlerde yazmıştık. Bu gazinoyu kur
mak ve yönetmek ılure bir araya gelenler ereklerine varabilmek için bfr de ilöp 
kurmuşlar ve dün köy gazinosunda topl•n ıp, hazırl•amrş olan tüzük bd.krnda to
nuşmuşlar, sürel yönetim kunılu üyeleri al seçmişlerdir. 

Klöbü kuranların ve bundan böyle yö aetecek olanlarrn özlüğü bize, yalnır 6a 
kurulun değil, Keçiörenin de dalı• çok ge liıeceğini, daha çok tanrlıp sınileceğini 
umud ettirmektedir. 

H·a v acılığı m ız • • 
ıçın 

Değerli Başbakanımtzın ortaya at

tığı büyük havacılık meselesi, bir gün 

önce baışarı!ması gereken ulusal bıı ih

tiyac şekillendirmektedir. Türkiyenin 

ulusal korumu, karada ve denizde oldu

ğu gibi, hatta onlardan daha çok ileri 

kertede, kuvvetli bir havacılığa dayan· 

mak zoru karşısındadır. 

Yurdun havadan gelen korkunç 

bir tehlike karşısında bulunduğu, artık 

söz götürmez bir hakikat olmuştur ve 

bu hakikat, yu rddaştan hava yolunda 

yardım beklemektedir. Ancak şurası 

açıkça meydandadır ki yurddaşın yar

dımına dayanan başarı (muvaffakiy• t), 

bu hakikatin Türkiyede eksiksiz bir 

biçimde anlaşılıp yayılmasına bağlı 

bulunuyor. 

Ulusun türk havacılığına yaptığı 

türlü para yardımları gibi, "hava tehli

kesini bilenler,.in vereceği paraları da 
türk Hava Kurumu toplayacakt:r. 

Türk Hava Kurumunun bu toplama 

işini, bugünkü düzeniyle başarması hiç 

söz götürmez olduğu halde, hava teh

likesini yayım meselesinin bu kuruma 

ağrr güçlükler yükliyeceğine inanmak

tayız; bu da bize, günün ileri mesel.:si O· 

lan hava tehlikesinin. yayım bakrnım

dan geniş ölçüde bir elbirliği istediği

ni anlatmalıdır. 

Yurda eyilik getiren her kurumun 

kuvvet aldığı C. H. P. nin işin boyunu 

üzerinde durarak, ulusal davaya iste· 

nen hızı vermesi, bugün için şekillen

direbileceğimi.z ilk ve en büyük dile· 

ğimizdir. Bundan ayrıca, hava tehlike

sini bilenlerin yaratacağı büyük hava
cılığımız uğrunda, bütün özel ve genel 
kurumlarIIDIZın ulusal ülküye ortak 
çrkmaları gerektiğin( de söylemek, bi
ze, gene doğru görilnllr. 

Bilgili C. H. P. aytaçlarnm bu yol-

da yapacakları hizmetin değer biçile· 

miyecek kadar büyük olacağı önemle 

hatırlanmak lazımdır sanıyoruz. 

Türk ulusu, korkunç tehlikeyi anla

dığı nisbette, yardımını arttıracağım 

göre ,yaymı ve anlatım işinin en ba~ 

olduğu, muvaffakiyetimizin buna bağb 

bulunduğu meydandadır. Meselenin, 

ayrı ayn bütün yurddaşların ve yurd

dasların dileklerini gerçekleştirmeğc 

çalışan C. H. P. nin şüphede bırakzm. 

yarak bir gün önce başarmağa zorlaJto 

dıkları ulusal bir davaya temel olduğa 

gözden uzak tutulmamak gerektir. 

Tehlikenin düşUntildüğtınden ve bu· 

güne kadar söylenebilmif olanlardan 

daha çok bilylik bir kertede korkunç ol

duğunda şüphesi olmayanlarm, bütlba 

entellektüelleri büyük havacılık gaye

si etrafında toplanmış görmek istekle

rinde tehJikeyi eyice anlamanın suda
n vardır. 

Örgütünden başhyarak en küç~ o

cağına kadar yeni baştan ve güne ot. 
gun olarak yapıp yaratmak zorağında 

btı 1 unduğumuz bilyük havacılığın ni

çin ilk sıraya gelmiş ulusal bir iş oldo

ğunu yurddaşın bilmesi gerekiyor. 

Kurtuluş savaş:. bildiği ve gördüğü bir 

tehlike önünde türk ulusunun malım 

ve canmı vererek nasıl çalqtığını eıa 

parlak ~kil\er<l~ göstcrmi§tir. Ne n

kit ve nereden ve ne gibi bir ölçüde 

geleceği belli olınayaın, tilrlı: ulusunun 

erkinliğini, çocuk ihtiyar, kadın erkek 

bütün yurddaşlarm canını ve malını ilk 

hedef olarak alan hava tehlikesinden 

korunmak için her fCyden önce hawı

da kuvvetli olmak gerektiğini eyice an

latmanın bayati bir işimiz olduğu, ke

sin olarak bilinmelidir 

Şakir Hazım GÔKMEN 

Diln Tanm Balcanlığıad• bir stenografi sınacı yapılmışt1r. Resmimi% 
bunu glJstermelrtedir. 
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Fransanın eski finans 
bakanı ne diyordu? 

29 mayıs 1935 tarihli Frankfurt 
Zaytung gazetesi Paris aytarından aldı
gı hır ya ıd • fransız parlamentosunun 
son t pi tılarından birinde finans ba
kanının fr n ın düşmesı uzerin orta
ya ç kan durumu izah eden uzun bir 
söylev verdigı kaydedılmektcdir. Ayta
nn verdı i habere gore eski finans ba

kanı Cermen Marten bu soylevinde 
kısaca şunları soylemiştir: Durum çok 
ciddigdir ve derhal tedbir alınmasını gc
relrtirmektedır. lki haftadanbcridir ki; 
karşılıklı tedbir alınmamış olursa, 
kambiyoyu tehlıkeye sokaoaık olçüde 
korkunç anları çoğalmıştı. Hükümet 
paranın degerini korumağa kesin ola
rak karar vermiş oldugundan parlJmen· 
todan üsnomal yetki istemektedir. Ar· 
aıulusal spekülasyon, sıra ile bütün 
altın bloku Ulkelerfoi dolaştıktan sonra 
ıimdi de franga kadar geldi. Bunun 
sonucu şu oldu ki, Fransa devlet ban
baı geniş ölçüde altın harcadığı gibi 
aynı olçUde de para piyasası gerginleş
ti; bl.l durumla ilgili olmak üzere dev
let bonolarının ödenmesi lazım geldi 
•e dolayısile de kısa ödelli iıremler de 
yilkaeldi. Aynı zamanda devlet rantla· 

rı düştü ; ıbuna ık.arşı aksiyonlar yüksel
di. Altının harcanmasına durma~:lan de
vam edilmektedir. 17 mayıstan 24 ma
yısa kadar iiç milyar franktan çok altın 
harcanmıştır. Yalnız 27 mayıs günü 
1,1 milyar franklık altın elden çıkarıl· 
mıştır. Yeni devlet bonolar çıkarmak 
için, hükümetin, her ne kadar daha kı
mıldanacak yeri varsa da, alıcı bula
mıyacak korkusunu taşımaktadır. 

Durumun geli~i tehlikelidir; Der
hal işe sarılabilecek olursa hükümet 
bu tehlikeyi ancak durdura;biJir. Bu 

böyle olmakla beraber ekonomi durumu 
kötüleşmemiş belki de eyile~iştir. 

Büyük tecim fiatları kendilerini kolay
ca toparlayabiJmişlerdir. Dış fiatlarla 
ıç fiaıtlar arasındaki ayrılılt küçülmüş· 

tiir. Öbür yandan da yıllardanbcri dur
madan yukaelcn ve genel borcu büyü
t n ve uvcnsizliği doğuran bildce açı
gı da vardır. 

Büdce açığından doğan borçlanma 

yıl geçtik~e büdcedeki ürem bölümünü 
yukseltiyor ve dolayısiyle üremiler de 
yükselerek ekonominin ucuz para bul
masını guçlc tiriyordu. 

İşte bu durum lüzumsuz vergi yük
lenmesi zamanından kalmış olan levle
trn çok yuksek hayat standardının IO· 

nucudur. Buna karşı ne yapılabilir? 

Teknik bakımdan, altının akıp gitmesi
nm, devlet bonolarının geri ödenmesi
nin onune teknik araçlarla gcçilmeğe 
çalışılabilir; nitekim hükürnet de bu

nu yapmıştır. Ancak, son günlerde gö

nildiığü gibi, bu araçlar yetmemiştir. 

Kanayan bir beden gibi altının da akıp 
gitmesinin ônüne geçmek isteniyorsa, 
durumun yalnız teknik bakımından de
ğil, psikolojik bakımdan da kaygusunu 
taşıyan .kamoyun yüreğine su aerpebi· 
Jecek tedbirler aluuna.k gerektir. Bun

dan dolayı hiıkümet işleri çabuk başar

mağa ve hele bugünkü güçlükler.in or

taya !jıkmasına büyük !bir etke olan açı· 
ğı üzerinde de etkin bir rol oynamağa 
dölenli olduğunu kamoya isbat etmeli
dir. 

Karr.biyoya dovalvasiyon yapılma&ı 
bu dun m içındc çıkan yol değildir. 
lıiıkümet şu kanağattadır ki, böyle bir 
redbirle elde edilecek olan kazanç geçi
ci olacak ve bunun arkasından da, emek
lilerle aybklılan ka1madan, bankalar
da arttınm hesabh 20 milyon, rantiye 
ve obligasyonu olan 7 milyon, sosyal 
aigortah 8 milyon kitiyle birlikte ül
keye genel bir yolısulJuk çökecektir. 

Büdcenin diızeltilmesi en çabuk ya
pılması gerek olan bir ödev olmakla be· 
raıbcr, ekonomık buhranının orhd=m 
Jr.alkması ıçm son ve keısin bir çare sa 

yılamaz. 

Bugün lazım olan, ekonomi hayatı
na yeni bir hıs. vermektir, ki bunun 
jçin de hukümet, ekonomi a1anlanna 

kadar yapılacak olan bir yetki istemek

tedir. AraıuluaaJ bakımdan da hülriimct 
genel olarak kambiyonun durluiu için 

çalışacak ve 'imdilik, altın blokundaki 
ülkelerle olan tecim ilgilerini örgilt

mcğe uğraş3caktır. Ülke içinde de say
pa ve maliyetleri üzerinde etki yapmak 
~er ktir. Ürcmler indirilmelidir. Kam· 

ULUS 

Yabancı gaze e erde okuduklarımız Gt·ııera1 (;ör; ı 
) ol<·uJ uğn 
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Sim diki f ransız huhraııı nasıl 
' 

Temp gazetesi 28 mayıs tarihli sa
yısında, bugunlm buhranrn nasıl b ~Ja
dığrnı §oyle anlatmaktadır: 

Şimdıki finansal buhranın olacak
ları az çok kestirilen dış veya iç hadi
seler yuzunden, birdenbire ortaya çık
tığını sanmak, herkesin diıştUğü bir 
yanlıştır. Bu meselenin, belli bir plan
la ve ıimdiye.kadar kuilanılmış metod
larJa, yahut başkalarının y .. ptıkları ve 
zaten eyi sonuç vermemiş d·eneçlerle 
kotarılacagını sanmak da ba ka bir yan
lış olur. 

Son hadıseler, yani Almanyanın si
lahlanması ve az doğumlu yıllar yü
zünden arttınnak lüzumunu duyduğu
muz ulusal korum araçlarının ortaya 
çıkardığı saypalar; derniryollar açığı· 
nın devam etmesi ve artması; Belçika 
frangının devalUasyonu, ve halk a~ 
smda uyanan kaygı, hastalığın asıl ae
bcbi ortadan k.ııldırılmaıdıkça finaııaal 
bakımdan ııhath bir hayat sürmenin 
imkanı olmıyacağını göstermiş, bu ifin 
çabuk yaprlması lazım geldiğini daha 
açık olarak ortaya koymuştur. 

Söylediğimiz gibi, hastalığın neden 

ileri geldiği herkesçe bilinmektedir. 

Her şey bildccnin dcnksizliğinclen; el

de edilmesi iktimali olan gelire karşı 

saypaların her zaman fazla oluşundan; 

herkesin kendi büdcesıni kıstığı, ve 

fazla yükler altında ezildiği bir za 

manda devletin bir "mirasyedi,, gibi 

hareket edişinden ileri gelmektedir. 

1932 de B. Eryo bu ışi çok açık olarak 

görmüş ve şu, herkesin bildiği sözü 

söylemişti: "Ya bUdceyi azaltmalı, ya 

parayı düşürmeli 1,, Çilnkü fıinansal 

yUkler zaten ağır olduğu için, yapılma

sı lazım olan, geliri arttırarak saypa 

ile gelir arasındaki denkliği sağlamak 

değil, saypaları gelire göre azaltmak

tır. 

1932 de, meselenin nasıl olduğu çok 

eyi görülmüştü ve B. Eryo'nun söz

leri pek doğru idi. Fakat ne yazık ki, 

ıbuna karşı kesin bir ilaç kullanılmak

tan çekinildi, bundan vaz geçildi ve 

bunun doğurduğu sonuçlar, büdcenin 

kendisini koruyamıyacağı ve hadisele

rin ltizumlu kıldıkları yükleri taşıya

mıyacak bir bale ~ldiği ana kadar, 

gittikçe ağırlaştı. Şüphesiz bu yolda 

çalışmalar yapıldı, fakat her defasında 

işin yüzeyinde kalındı. ~ici çareler, 

daha sonra da, boşa çıkan kısmiğ de

neçler yapıldı; ~ zaten bunlar kısniğ 
oldakları için boşa çı:ktılar. 

biyonun tehlikesine karşı sigorta prim
lerinin çıkarılması frangın durluğuna 

karşı beslenen güveni de yeryüzünden 

kaldıracaktır. Bunun için hiç vakit 
kaybetmeden maliyet saypa üzerinde 
doğrudan doğruya etkisi o*ı vergile
rin hafiflettirilmcsi en tez yapılması la
zım olan ödevlerden biridir. Devlet ha
yat standardının yeniden gözden geçi

rilmesi yani vergi yolunun au ltılması 
ve rantabrl üretime karşı kolaylrk gös
terilmesi lazımdır. 

- Saldırganı tamlamak (taril 
erme") pelc güç/ 

- Hayır, pek basit. Yargıt; (ha

kem) umlünü isteyen aldmma 
uirayazxlır. 

La Repübl~tea 

Bu ikircimlerin, bu boşa çı:ıkan giri

şimlerin seb bi neydi? he )imiz bili o

ruz ki bu sebcb ıyaualdır. Parlamento, 

her şeyden önce büdcenin kontrolunu 

sağlamak olan ödevıni başaramadığı 

için, kabineler cı ksiz kaldılar. Kontrol, 

girişimhalini aldı ve bunlar her zaman 

kıtiılugiı arttırmak gibi b r sonuc ver· 

dikleri için, kotü birer girişim oldular. 

Kebineler biribiri arkası sıra değişir

ken, daima yetmiyecek derecede azal

tılan büdce açığı yeniden ortaya çıkı

yor ve devletin saknısızlığının finansal 

bakımdan karşı koymak imkanını ver

mediği ekonomik buhran ytiziınden, 

gittikçe ağırlaşıyordu. 

Devletin erksizLiği yüzünden ulus

la olan bağlar kesildiği zaman, ilk ola.

rak bit kere tam yetkiye başvurmak 

lazım gelmişti. Faka1 bundan başka, 

derin bir sıyasal değişiklik yapmak da 

gerekiyordu ve bunu yapmadıkça, du

rumun eyilefınesi sürekli olmıyacaktı. 

Yeni finansal çabalamalar yapmağı IU

zwr.lu kılan hadiseler olunca, ekono
mik buhran devam edince, büdce açığı 

ortaya yeniden çıkıyor ve onunla bir

likte ağır bir takım hazne güçlükleri 

de beliriyordu, 

İşte şim<ii de bbyle oldu ve bu su

retle, üç yıldanberi kotarılmayan aynı 

meselenin karşısında kaldık. Fakat bu 

sefer herkes - bir rejim ne kadar sağlam 

olursa olsun kendi, uzun süren, erksiz· 

liğine dayanamayacağı için - rejimi 
tehlikeye düşürmeden daha ileriye gi-

dilemiyecegıini anlamaktadır. Öte ta
raftan, ulusal parayı tehlikeye düşür
meden de daha ileri gitmenin imkanı 

yoktur ve B. Eryo'nun sözleri üç yıl 
sonra, daha kuvvetli ve daha evgin o

larak, gene ortaya ırıkmaktıadır: Ya 
bUdc.cyi kısmak, yahut parayı düşür· 

mekl 

Frangı kurtaracak olan kesin ve 

geniş deflasyonu başarmak için bir 

tek çare vardır; bu da yetki metodu
dur. 

Fakat altı ay veya bir yıl sonra 

yeniden bu metoda dönmemek için, bu

nun bu ı;efer, y tecck kadar enı-rp ile 

ve geniş olarak kullanılması IJzımdır. 

Şunu da ilive edelim ki, eğer tam yet· 

ki ekonomik deneçlere, az çok yabancı 

memleketlerden bcnzetlenecek "'plan,.

ların gerçekleştirilmesine yarayacaksa, 

bu yüzden buhran daha çok uzatılacak, 

daha derin ve tehlikeli bir bale sokula· 

caktır; çünkü bUtiln bu deneçlerle be

raber paranın da değeri düşürutmUştür, 

yani tam yapılmaması lazım gelen ~y 

yapılmıştır. 

Görülüyor ki 1.astalık da, ilaçlan 

da çok zamandanberi bilinmektedir. Bu 

iliçların kullanılması için büyük bir 

ser!Jiklc, geniş bir rıza Hizımdır. Mem

leketin razı olacağı şüphesizdir, fakat 

l)asladı? 
' 

bu rıza, hükumetin enerjisine bağhdu. 

Ekonomik durumun düzelmesinden, iş

lerin açılmasından bir bıidce kalkın

ması beklemek: yahut da iılerin bu a

çılışını sonuçları biliruniyeı. tt-.dbirler

le eJde etmeğe kaJkışmak, işe tersinden 

başlamak ve bekleyiş ve kolaylık me

toularma geri dönmek demektir. Büd

ce denkliği, vergi oranlarına güven

mek imkanını verecek olan ekonomik 

kınavfa kolayla ırsa da,• gene bu ıkma

vın bir artıdır. Ekonomik buhran ken

diliğinden durursa, bu şüphesiz büdce 

açığının ortadan kalkmasına yardım 

edecektir. Fakat o zaman dıa mesele 

kotarılmış olmayacaktır, çünkü devle

tin saypa]arı yeter derecede azaltılma

dıkça, en ufak bir aksaklık yüzünden 

bildce gene açık verebilir. Onun için, 

finansal bakımdan harekete geçmek ge

rektir. Fakat aıyasal değiti.klikler yap· 

mağa karer verilme.uıe, bu da yetmeye

bilir. 

Kısa haberler. 

İtalya 
ltalya hükümeti, güney Tirölilnde 

evlenecek olan alınanlarla italyanlara 

öden vermeğe karar vennjştir. Bu ka

rara göre güney Tirolünde olan alman

ların italyan kadını ile evlenenlerine 

1700 liret ve alman kadınların itıalyan 

erkeklerile evlencnlerine ~ 500 liret 

öden verilecektir 

Irak 
Bir japon kurulu bir tecim anlaı

ması yapmak i~n finans bakanlığı ile 

görüşmektedir. Bağdad, Besra ve Mu

suldan gelen tecim odalarının delege

leri de görüşmelere katılmışlardır. Irak 

bükümeti Japonyaya en çok hurma sat
mak için uğraJmaktadır. Son zamanlar

da japonlar, Iraka çok mal satmakla 

kalmıyarak arab ülkelerinde ve ön Aa

yada geniş ölçüde propagandaya da gi
rişmişlerdir. Japonlar uyalılıann bir
leşme ve erkinliği esası üzerinde cah
şıyorlar. 

İran 
Britanya hUkümeti İranın güneyine 

düşen ve bugüne kadar Britanya ile 

İran arasında kotarılamamış bir mesele 

olan iki adayı lrana terketmeğe karar 

vermiştir. Hangen ve Basido adında o· 

lan bu iki adada Britanyanın Baara 

körfezindeki deniz istasyonJan bulu

nuyordu. Bu istasyonlar birlC§tirilerek 

- bugün kı§lalar ve uçak alanlan ku
rulmakta olan - Bahreyn adalarına ta
şınacaklardır. Bu yeni istasyon Bri
tanyanın Hindistan hava yolunu daha 
eyi koruyacak değerde görülmüştür. 

Noye Zürher Saytung 

veneral Görwg'ın son rı/ le 
Bulgarıstaııa yaptıgı yolcııfokt n 28 
mayıs t.ınhlı sayısında bah eden 1 t. ps 
gazetesi, bu yolcu.ugun resmiğ olm. d:

ğı scylenmek/e b<'raber, Gencr lın 
Bulgatistanda, resn ığ bir oret ilin 

geliyoımuş gibı kaqıland1gma ~ rN 

etmektedir. 
Generalin bundan once de özel ola

r<ik yaptıt,ı ve bazıları sonuçsuz k:ılaıı 
yolculukları anlatan ve onun, ulusal -
SOSJ alist pt.>.rtisiniıı §Cflcrinden birı ol
mak bakrnıından, Berlin hıikümctırıı11 

sözünü Y• rı resmiğ bir delegeden fada 
angaje edecek durumda olduğunu soy
Jeyen gazete, generalin bu yolculugu
nun alman dış sıyas:ısrnı, Almanya Dış 
Bakaıılığrn111 çalışmalarndan daha faz/: 
aydrnl"ttığrnı yazmaktadır. 

... Şüphe edilmiyor kıi bu sıyasa Bal
kanlardaki duruma, Almanya bu taraf
tan hemen tbir fayda göreceği için de· 
ğil, fakat büyllk Avrupa meselelerinin 
kotarılması sırasında faydalı baskılar 

yapmak için Bertin diplomasisinin ora
da bulacağı manevra imkanları bakı· 

mından ilgilenmektedir. Almanyanın 

uzun zamandanbcri, Avrupanın güney 
doğusundaki uluaların içinde oldukları 
ekonomik güçlükler üzerinde speküle 
ettiğini bcııkcs bilir. Zamanı gelince ve 
ııyasal isteklerine uygun geleceğini 

anlayınca, kendi kötü durumlarına bak· 
madan ekonomik özveriler yapmasını 

bilen alınanlar, Yugoslavya'ya tecimel 
ve önıemli asığlar göstenneği önerge. 
mişlerdir. Romanya ile de bir kliring 
anlaşması yapmışlardır ki, Kürentül 

gazetesine lbakılıraa, bu anlaşma, Ber· 
lin ile Bilkreş arasında alınıp verilen 
ve anlaşmaya asıl anlamını veren bir SI• 

ra gizli mektublarla tamlanmıştır. Ro· 
men gazetesinin bu haberi, her zaman
ki gibi, aaknı ile karşılanmak 18zrmdır: 
fabıt, Romanyanın eyice beIH olmUf 
ve bütün partilerin onadığı bir dış 81• 

yasa gUttUğtlnU aöyliyen Univers 1 ga. 
zetesi, "Bu memleketin, ekonomik, fi· 

nansal ve sosyal hayatına faydalı bir 
hız verecek gilbi olan önergeleri redde
demiyeceğini, ancak bunun bir takım 
aıyasal sakıncaları olduğunu,. yazmak· 
tadır. 

Bunlar, ke&in bir takını son~lar çı· 
karılmak istenmemekle beraber, üzerle
rinde düıUnlllıneai gereken bir takrm 
gösterilerdir. Şüphesiz, küçük anlaşma 
jle Balkan anlqmaaı hilkümetletinin 
sıyasaları eyice bellidir. Bu, biribirine 
bağlı aaığları korumak için birleşen hll· 
kümetlerin güttükleri birge bir sıyasa· 
dır. Küçük anlaşmanın, fimdiki halile, 

orta Avrupa ile doğu Avrupasına yapı· 
lacak olan her türlü panjermanist ya
yılma giriıimlerine bir engel olduğu, 
çok açık bir teyclir. Onun için, küçük 
anlaşmanın bozulması ve dolayısiyle 
bu blokun dağılması, Balkanlara doğru 
gidişin başlangıç hattı olan, orta Av

rupadaki Alman egemenliğine dönmek 
için baılıca prttır. Bazı memleketlerin 
ekonomik ve finansal ihtiyaçları üze
rinde spekUle etmek; Romanya, Yu
goslavya ve Çekoılovakyanın birliğini 
zayıflatacak şekilde onları tecime] asığ· 
larla kazanmak, üçüncü Raych'ın is
teklerine ked vuran sıyasaJ durumların 
ileride bozulmasını hazırlamak lazım 
geldiği zaman, alınanların ötedenberi 
ku11andıkları bir taktiktir. 

İşte General Göring'in Sofya yol
culuğu da bu manevranın çerçevesi 
içinde yapılmış gibi göriinmektedir. 
Bulgaristanın en açık asığları onu Bal

kan paktına girmek zorunda bırakuken, 
söylendiğine göre onun pakta girme
sine imkan vermemek, sonra da, yugos
Javları Berlinle daha işç.en bir çalı ma 
beraberliğine sevketmek için, Sofya 

ile Belgrad arasındaki güvenli ilgiler· 
den imkan nisbctinde faydalanılmak is· 
tenmektedir. Bazı haberlerden de, Ge
neral Göring'in Yugoslavya ile Maca
ristanı banştırmağa ve aralarında bir 
saldmşmaıma paktı yaptırmağa çalıştı

ğı 9C böylelikle Çekoslovkyayı macar .. 
larm istekleri karşısında yalnız bırak .. 
mak istediği anlaşılmakştadır. 

l Duyulan bu haberler s:ıhi ise, 1.ü· 

çUk anlaşmanın bugünkü kli ve k ıv
vetile kalması şart ile, lıt' tu!'l bu v H-
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1 ARDAN GELEN SON DUYUKL 
lS\ı IÇRE'DE: 

İsviçre ulusu frangın 
değerden düşürülmesini 

reddetti 
Bern, 3 (A.A.) - İsviçre ulu

ıu 426 bin oya karıı 556 hin oy ile 
paranın değerden düşürülmesini 
reddetmiştir. Radikal - ıosyalitler 
bu giriıimle beraber, anasal kanu
na yeni bir madde konulmasını İs· 
temektedirler. Bu madde, kriz ile 
uğra,mak için kullanılan bazı ted
birlerin kanuniğ berkiteler haline 
konulmasını sağlryacaktır. 

Bu projeye karşı olanlar öner
gelenen tedbirlerin hükümetin fi
nansal gücünün dışında olduğunu 
Ye yeritilirse kantonların egemen
liklerine zarar vereceğini ileri sür
mektedirler. 

18 kanton projeyi red, 4 kan 
ton kabul etmişlerdir. Oy veren -
lerin nisbeti yüzde seksen dörttür. 
Kanun projesinin reddedilmesi, 
parayı ülke içinde ve dışında, de· 
ğerinden düşürmek istiyen kombi
nezonları sarsmıştır. 

Genoy sonucu altın blo -

kunu kuvvetlendirdi 
Cenevre, 3 ( A.A.) - İsviçre' -

de radikal ve sosyalistler tarafın . 
dan önergenen referandom sonu· 
cundaki başanksızlık, bugün lı -
viçre frangını albn esasına bağlı 
tutmak istiyenlerin bir başarısı o -
larak görülmektedir. 

Bu başarı, Fransa'da Fransız 
f rang,mn durluğundan yana ola • 
rak biten kabine buhranından son· 
ra altın blokunun kuvvetlenmesi 
şeklinde yoranmaktadır. 

Üzerinde dunılmıya değer en 
öner>ıti nokta şudur: 

Cenevre ve Zürih gibi en faz
la sosyalist olan kantonlar, proje
yi kuvv .. tli cofrunluklarla reddet -
m;~1 ... rdir. 

----------------------------!anların büyük bir etkisi olmayacağı 

şiiphe ;izdir. Fakat gene şüphesizdir ki 
uğradığ'ı bo?.gunlarla beraber, tuhaf bir 

inadla yeniden gelişen bir alman manev
rası vardır. Küçük anlaşmayı dağıtıp 

Yugoslavya ile Romanyayı ekonomik 

bakımdan Almanyanın peşinden sürük
lemcği ve Tuna işinin kotarrlması sr

yasasma kcd vurmak amacını güden 
bu manevra, zihinlerde uyandıracağr 

kargaşalık bakımından, tehlikesiz de· 

ijildir. Almanya girsin, girmesin, Av

rupa güvenliği sisteminin başlıca par
çalarından biri olan Tuna paktını im
kanı olduğu kadar çabuk yapıp orta 
Avrupayı barışlandırarak bu manevra

nın önüne geçmek faydalı olur. 

FRANSA'DA 

Fransız parasının 

durluğu 
Reims, 3 (A.A.) - Reims'de yapı· 

lan fransız ~rabları ulusal bayramına 

ibapanlık eden cumur başkanı B. Löb· 
rön, büyük bir söylev vermi§ ve demiş
tir ki: 

"Fransa, para durluğu prensipini 
bütün gücü ile korumaktadır. Durluk ol· 
ınadan tecim işlerini düzenine koymak 

imkansızdır. Fransa, değişleri arttırmak 

için konuşmalara girmeğe hazırdır. 

Cwnur başkanından sonra tarım ba· 
kanı B. Kiye ve Reims şarbayı, eaki ba

kan, B. Marşando birer söylev vermiş
lerdir. Bundan sonra Fransa şarabları 

tcnlikleri başlamıştır. Silslenmiş 11 bü
yftk araba ile yapılan büyük alay, şehir 
sokaklarından geçmiştir. 

Akşam listü hükümet adamları Pari

se dönmüşlerdir. Şenlikler daha beş 
ı;ün sün:cektir. 

Sen kan tonal seçimi 
sonuçlan 

Paris, 3 (A.A) - İlbayhk kantonal 

seçimlerinin genel sonuçları beş mev -
Jcii almaktadır: 

Komünist ve ayrılmış komünistler 
29, (19 yer kazanmıştır.) 

S. F. l. O. sosyalistler 7, ( bir yer 
kaybetmişlerdir). 

Yeni sosyalistler 2. (Değişiklik 

yoktur). 

Ergin sosyalistler 2. (2 yer kaybet
mişlerdir). 

Sol cumurcular 6. (Değişik1ik yok -

tur). 
Ergin radikaller 2. ( 4 yer kavbet • 

\ 
mişlerdir). 

Hıristiyan halkçı demokratlar 2. 

(1 yer kazanmışlardır). 

12 yeni bölge vardır. 
Sen gen.el şarbaylık konseyinde ço

ğunluk sola geçecektir. Konseyin baş -
kanı herhalde ya sol ve ya en sol par
tiler üyelerinden biri olacaktır. Paris 

şarbaylık konseyi başkanı ise, çoğun • 
lukta olan ulusal partilere bağlı kala

caktrı. 

Pariste bir yangın 
Patis, 3 (A.A) - Benzin dolu bir 

tank otomobilindeki benzin deposu, ıka

patıla<:ağı sırada, patlama olmuş ve çı, 

kan alev, dört katlı bir kucağın yan -

masma sebeb olmuştur. Kurağda otu -

ranlar itfaiye tarafından güçlükle kur· 

tarılabilmişlerdir. 11 kişi ağır surette 

yaralanmıştır. 

Paranın durluğu için bir 
konferans 

Paria, 3 (A.A.) -Röyter ajan
sı aytarmın haber verdiğine göre, 
B. Kayyo, para durluğunu elde et-

lNG1LTERE'DE: 

Alman ·.İngiliz deniz 
görüşmeleri haşladı 

Londra, 3 (A.A.) - Deniz ko
nu~malarma girecek olan alman 
delgeleri, Kroydon ucak alamına 
İnmişler ve do~ruca a·lman büyük 
elçi iğine giderek Prens Yon Bis . 
İnark ile konuşmuşlardı·. 

""* :(. 
Londra, 3 < A.A.) - Deniz me-

seleleri hakkında İngiliz hüküme
tile görüşüde bulunacak olan al -
man salkuru dün akşam Londraya 
gelmiştir. Salkurun yanında Bay 
Hitler'in silahsızlanma işleri için 
oruntağı olan büyük elçi Fon Ri -
hentrop ile kurvet kaptanı Fon 
Kinderlen bulunmaktadır. Dış ha
kan1ık yönetgeri Bay Oraigib ile 
birçok şahsiyetler ve alman elçili
ği ileri gelenleri salkuru selamla . 
mıştır. 

İngiliz kıralı iyileşti 
Londra, 3 (A.A) = Çok iyileşen kı

ral, dün saraydan çrkmış ve yaya olarak 

bir gezinti yapmıştır. 

İrlanda ile İngiltere ara

sında ekonomik anlaş 
malar 

Londra, 3 (A.A) - Deyli Herald 

gazetesinin haber verdiğine göre, B. 

Baldvin başbakan olunca, B. De Valera 

yı Londraya çağıracaktır. 

B. Baldvin, İrlanda ile ekonomik bir 

andlaşma yapmak umudunda bulunmak 
tadrr. 

Yeni İngiliz kabinesi 
Londra, 3 ( A.A.) - Manres 

ter Guardian gazetesi, B. Baldvin
İn cuma ~nü yeni kabinenin li.,. 
lesin\ hilrl;r.,cecr1ni vazıyor. 

mek için arsıulusal bir konf era. •. 
toplamak fikrindedir. 

Eryo diyor ki: (Fransız 

frangı Fransadır) 
Liyon, 3 (A.A.) - Fransa'nın 

para durumu ve kabine krizinden 
bahseden B. Eryo, demiştir ki: 

" - Fransanm 47 milyarlrk bir 
büdceye dayanamryacağım düşü. 
nenler arasmdaymı. Vergileri 
azaltmak gerektir. Paranm değer
den düşürülmesine aç1ktan açığa 
karşı bir parlamentoya lüzum var· 
dır. Spekülasyonun hızını anc~k 
bu kırabilir. Frangı korumak için 
toplanalım, çünkü frank, Fransa -
dır. 

ALMANYA'DA: YlJGOSLAVYA 'I) \: 

Dirim kampanası 
ölüm liadranı 

Bertin, 3 (A.A.) - Dirim kam
panası ve ölüm kadranı, Berlinin 
ortasına yerleştirilecektir. Bunlar, 
Almanyadaki ölüm ve doğumların 
nisbetini göstereceklerdir. 

Her beş dakikada bir gong YU • 

racak ve arada küçük bir çıngırak 
çınlayarak, dokuz çocuğun doğ -
duğunu gösterecektir. Aynı za. 
manda bir kum saati 7 alman'm 
öldiiğüne İşaret edecektir. 

Almanya' da nüfus çoğatılır.cl 
sı, dakikada iki, yani senede 
210.000 do~um nisbetindedir. 

DAGINIK DUYUKLAR: 

Belçikalı sosyalist şefe 
göre barış 

Brüksel, 3 (A.A.) - DeYJct 
Bakanı Bay Vandervelcl, sosyalist 
kadınlar kongresinde verdiği sö) 
levde demiştir ki: 

"- Barış ve silahsızlanma sı· 
yasası müsbet bir sor.uç vermezse 
yeni bir harbı doğuracak olan ıi 
lah yarrşı devam edecekti!'. Her 
ne olursa olsun enternasyonal; 
Belçikadaki örgütüne güvenebHir 

Be!ücistan depreminde 
yirmi binden fazla 

ölen var 
Simla, 3 (A.A.) - Dün akşa· 

ma kadar Ketta• da hafif sarsmb -
lar duyulmuştur. 

Sarsıntıda yıkılnıamış olan ev 
ler, tehlikeli olduğundan boşatıl . 
mıştır. 35.000 kişilik Süetta şeliri 
halkının yüzde 70 inin öldüğü sa
mlmalrtadır . 

Simla, 3 (A.A.)•- Kuetta u
çak alanında yer sarsıntısından 
biri subay olmak üzere 48 ingiliz 
ölmüş ve 43 ingiliz de yaralanmış
tır. Yerli!erden de 41 öJil ve 10 
kayıp vardıı. 21 uçak parçalanmış
tır. 

Kuetta kurbanları 

kırk bin 
Londra, 3 (A.A.) - Kuetta 

depremi kurbanlarının sayısı son 
ta~nnlara göre kırk bine varmak· 
tadır. Yalnız Kuetta şehrinde 26 
bin kişi ölmüştür. Ölenler arasın
da 250 ingilizin bulunduğu haber 
verilmektedir. Hint hükümeti, pa
zar günü Kuetta şehrini süet kor
don altına almıştır. Şehrin şimdi 
sağ olan halkı salgın hastalık çık
masının önüne geçmek için şehri 
bırakmaya zorlanmıştır. 

Ayrış Jlartilcri Sk.up· . ~. . 
çınaya fTll·mı or • M .; 

Belgrad, 3 (A.A.) - Belgrad
ta toplanan ayrışık partiler konfe
ransında eski köylü demokrat bir
liği delgelerinden 60 kişi hazır bu· 
lunmuştur. Bunların içinde Maçek 
in hırvat köylü partisiyle Pribiçe • 
viç'in bağm~ız dP.mokrat partisin· 
den üyelerle, !'P.çim için birleşmit 
eski ırrp ve Bosna partilerinden 
~önderilmi~ b1rkaç görmen vardr. 

Hırvat şefleri tarafmtlan, o .. 
naylanan karaT projesi ınrp ve hoe
na partileri önderlerinin onamitfa· 
nna sunulacaktır. 

Ayrışık partilerin üyeleri bu · 
gün açılacak olan lskupçina'da, 
'seçimdeki yolsuzluklardan dolayı 
görü,.ülere girnriyeceklerd i r. 

Alman karar projesinde, dede
li ilgiliyen aıyasal, ekonomik Yd 

aoıyal olmak llzere, bütün hnyatii 
meselelerin ancak, fizgür bir re • 
jiın içinde ve bütün UTp, fnrvaf 
ılovenlerin elbirliğile kotarılahi , 
leceği bildirilmektedir. 

Ayrttık parti önderlerinden blo 
ri, 5 mayı• seçiminde listenin ba • 
şına Maçek'i koymakla bınatlar • 
la Mrle§en sup aynıık partileri • 
nin bu uzlaşmasmı kolaylaştır• 

mışbr. 

Maçe.k. &IJ'P uluauna bir teıeJi.. 
kür bilcliriği çıkaracaktır. 

Göründüğüne göre, Skupçma 
konupnalarma girmemek fikri. 
bırvat partisi ta.raf rndan ileri sü • 
rülmüş ve çekiliş politikasına düş• 
man olan aırp aynıık çevenleri ta• 
raf mdan iaten.miyerek kabul edil
mittir. 

Bazı ıayl&vlarm, bu karara al: 
dmnamaları iktimali vardır. 

Skupçina toplandı, ayn -
şıklar bulwımadtlar 
Belgrad, 3 (A.A.) - Yeni Skup. 

çina bugün, ilk olarak, üyelerin en 
yaşlısı B. Steva J ankuviç'in baş
kanlığında toplanmıştır. Saylav
lar seçim mazbatalarını eğreti 

başkanlık divanına vermişlerdir. 
Aynşıklar bu toplantıda hazır bu
lunmamışlardır. Bundan çıkarıla
cak sonuç, aynşıkların dünkü pa
zar günü Agramda yapmış olduk-
tan toplantıda Skupçinanm top
lantılarına girmemeyi onaylamış 
olduklarıdır. Aynşıklann Sırp ko
lunun bu suretle Hırvatların fikh"
lerini paylaşmış oldukları anlaşıl
maktadır. 

!LLVS'ıın rom.anı Tefrika: 88 maz, dedim. Bu telgrafın üzerindeki bir in
san adı değil, belki bilinmiyen bir dilin a}. 

fabesi idi. İçinde ne yazıldığını anlamak üze
re bu telgrafı okumak istemz miydim? Ha
yır, istemezdim; ben telgraftan tiksinirdim. 
Bu işe hiç mi karışmak istemiyordum? İtal
ye ile Türkler arasında harb başladığı doğ
ru muydu? diye, hep birden, bahçe duvarı
nın ötesinden nileri gelenler,, bağırıyorlardı. 

o gece, kendisinde kalması doğru olmazdı. 
İhtiyar Marya Porta Lettere dostwndu, 
Ona da, ineğe de acıdım. Telgrafı alıp ce
bime koydum. Marya, ertesi sabah. gene 
araştırmalarına devam edecekti. 

kit, Mastro Nikola~yı, üç oğlunu, bütün kız. 
lada beraber, bahçede, her zamanki gibi SI• 

kı sıkı çalışır bularak, şaşırdrm. Evet, işi 

ne kadar hızla ilerletmek istediğimi eyice 
biliyorlardı, ancak kutsal cuma gÜnü de ça
lışmalarım istemeği aklımdan bile geçire
miyeceğimi bilmeleri gerek değil miydi?. 
Evet, böyle günlerde bile işten kalmamağa 
kalkışmak pek güzel bir hareketti. Bundan 
dolayı onlara teşekkür borçlu idim. 

San Michele'nin kitabı 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 
Yazan: A.ksel MUNT 

İhtiyar Marya Porta Lettere, elinde tel
graf, kapı kapı dolaşırken, köyde de heyecan 
gittikçe genişliyordu, o kadar ki, işler yüzüs
tü bırakıldı. f talya ile Osmanlı İmparator
luğu arasında başlamış olduğu bildirilen 
savaşın doğnı olmayıp Kıratın Roma'da 
Öldüğü haberini Kapri'den gelen, yalm
ayak bir sokak oçcuğu getirdi. Köy kurulu 
acele toplantıya çağırddı, ancak şarbay 
Don Diyego, acı haherin bir başka telgrafla 
Yalanlanmasına kadar sancağı, yas beldeğj 
olarak, yarı yarıya çekmek kararım sonra
ya bıraktı. Marya Porta Lettere, güneş bat-
111.adan biraz önce, kadınlı erkekli bir "ileri 
gelenler,, kalabalığı ile, elinde telgraf oldu
ğu halde, San Michele'ye geldi. Bu telgra
fa bakıp benim için olmadığını söyledim. 
Öyle ise kimin içindi? Diri veya ölü bir in
s ..... ' .. • .... bir adı taşımak acısına katlana-

Benim bildiğim bir şey yoktu, ben bah
çemi rahat rahat kazabildikten sonra sa
vaş olmuş veya olmamış, neyime gerekti 
benim! 

İhtiyar Marya, yılgın, bir direğin üzeri
ne kendini bırakarak, tanyeri ağardığından 
beri bu telgrafı öteye beriye götürmek yü
zünden bir dakika bile oturup bir lokma bir 
şey yememiş ve artık dayanamıyacak bir 
hale gelmiş olduğunu söyledi. Bütün bunlar 
yetmiyormuş gibi gidip şimdi de ineği sağ
ması gerekiyordu. Ertesi sabaha kadar tel
grafı yanmıda alıkoymak istemez miydim? 
Tavuklarla domuz buna bir şey yapamaz
larsa da mutfakta oynayıp duran torunla
rının yırtmaları iktimali olan bu telgraf m, 

Güneş denize daldı, çanlar akşam saati
ni çaldı ve hepimiz, yemeğimizi yemek 
üzere, evlerimize girdik. 

Perogla'mn altında, önüme Don Diyo
nioz'nnu en eyi ~arabından bir şişe koya
rak otururken zihnimden bir fikir, yıldırım 
gibi, geçti; ya bu telgraf bana gönderilmiş 
idiyse t bir bardak şarab daha içerek yüre
ğimi tazeledikten sonra telgrafı karşıma 
koydum ve onun sırlı anlam.mı insan diline 
çevirmek üzere işe koyuldum. Onun bana 
gönderilmiş bir telgraf olmadığına inan
mam için bütün şişeyi bitirmem lamn gel· 
di; elimde telgraf, başnm masaya dayayıp 
uyudum. · 

Ertesi sabah geç vakit uyandım. Acele 
edecek bir şey yoktu. Bahçemde bugün 
kimse çahşmayacaktı; bugün herkes, kut
sal cuma dolayısiyle, herhalde, kilisede idi. 
İki saat sonra San Michele'ye çıktığım va-

Mastro Nikola şaşarak yüzüme baktı ve 
bugün festa "bayram,, olmadığım söyledi. 

- Bugün bayram değil mi? bugünün 
kutsal cuma olduğunu, İsa'nm çannıha ge
rildiği gün olduğunu bilmiyor muydu? 

Mastro Nikola cevab verdi: "Va Bene 
- öyle ama - İsa erenlerden değildir ki!,, 

- "Nasıl erenlerden değil? Onlann da 
en büyüğüdür.,, 

- Yüz tansı yapmış olan Sant Anto ıyo 
kadar da büyük değildir ya! 

Sonra kurnaz bir bakısla sorchı: 
-" Gesu Kristo kaç tansı yrr i 1-i', 

(S ... , •. 
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(Başı ı. inci sayıfada) 

temişti. Sovyet kamoyu dost Tür
kiyeyi vuran bu acı kayıbı türk 
hükümet ve ulusuyla beraber duy
maktadır. 

Elçilerin başsağrsı 
Moskova, 3 (A.A.) - Türkiye 

büyük elçisi Vasıf Çınarın ölümü 
haberi üzerine elçilerin en eskisi 
İtalya büyük elçisi B. Atteliko, 
Amerika büyük elçisi B. Pullit, 
Polonya büyük elçisi B. Lukasie
viez, Efganistan büyük elçisi Ab
dülhüseyin Han Aziz, Çin büyük 
elçisi B. Yen, Romanya orta elçi
si B. Ciuntu, Fransa, İran, Yuna
nistan ve Uruguay işgüderleri 
Payard, Saed, Stefano ve Masan
nes Türkiye büyük elçiliğine gide
rek başsağlığı dilemişlerdir. 

Öte yandan, dış komiserliği 
doğu şubesi şefi B. Çukennan, ve 
protokol şefi B. Barkof, merkez 
yürütüm komiseri başkanlığı sek
reterlik şefi B. Miagki, genel kur
may asbaşkanı B. Mejininof da 
dış komiserliği, Kalenin ve sav
ga komiserliği adına başsağla · 
mışlardır. 

Vasıf Cınar nasıl öldü? -Moskova, 3 (A.A.) -Türkiye 
Büyük Elçisi Basıf Çınar'ın ölümü 
hakkında çıkan bültende denili -
yor ki: 

"Vasıf Çınar 30 mayıs akşamı 
evinde birdenbire hastalanmış ve 
karnında kuvvetli sancılar duy -
m ya ve kusmaya başlamıştır. 

Sabahleyin Profesör Frongo -
lot hastaya bakmış ve bağırsakla
rın düğümlendieini ve aynı za 
manda perituan' da bir irritasiyon 
olduğunu görmüştür. Profesör 
Hertzen ve Burdenko da konsül -
lasyonda bulunmut onlar da ayn 
fikirde huhmmutlardır. Bağırsak
ları i!\\etmek için verilen bütün 
emekler boıa çıkmış ve 1 haziran 
sabahı sancılar azalmakla bera -
ber hasta ağırlaştığı için Kremlin 
ha"tanesine kaldırılmasına- kar;t:
verilmistir. Ve o gece Akademisi
yen Krol, Profesör Frongolot, 
Burdenko, Hertzen, Linborg, Vi -
nogradof ile Doktor Lev!n ve So
kolof ve rontkenci Profesör Fren· 
kel arasında konsültasyonlar ya 
pı mıştrr. Kalbin birdenbire za . 
yı'laması ve tansiyon~n düşmesi, 
idrn.rda ~el-er bulunması ve sonra 
hastanın şi~manlıi!ı doktorları 
konservatif bir bakım usulü güd • 
mek zorunda bırakmıştır. Çünkü 
hastanın operasyon sırasında öl -
mesi tehlikesi vardı. Ancak saba. 
hın saat üç buçuğunda hastayı 
kurtarmak için yapılan bütün ha • 
kımın bo~a cıktığı görülmesi üze
rine son tedbir olarak operasyon 
yapılmmtır. Hastanın karnı Pro · 
fesör Burdenko ve Linborg tara · 
fmdan açdmış ve bağırsaklarda 
tam bir inme düşkesi görülmüştür. 
Operasyondan sonra kalb yav=.ş 
yava!l ağırlaşmış ve saat 8,40 da 
kalbi i 1°tmek için verilen bütün 
emekler boşa çıkarak hasta kalh 
ve nef esalma durmasından öl -
mii§tür. 

Mosko~a, 3 (A.A..) - Vasıf 
Çınarın ·cesedi Türltiy~ büyük el
çiliğine kaldırılmıştır. Saat 18 de 
tören yapılacaktır. 

Cenaze harb gemisi ile 
gelecek 

Moskova., 3 (A.A.) - Türki· 
ye'nin Moskova Büyük Elçisi Va
sıf Çınar'ın cenazesi Sivastopol'a 
götürülecek ve oradan bir harb 
gemisi ile lstanbul'a gönderile -
c~ktir. 

----------·--..-----~ 
Alman uçak haftası bitti 

Berlin, 3 ( A.A.) - Büyük ha. 
va haftası bitmiştir. Berlin'den 
kalkmıs olan 154 ucağın 139 u 
T empelhof uçak meydanına var . 
mı~lar ve böylelikle 5.535 kilo -
metre a•mıslardır. Bu yarışa 16 
ai• •l uçak si"irmi,tir. Yarı! için bir 
Ç"'~ ·~-··~ •, ır y<'!;-ı'r"ı~hr. 

• ern çocuk ev r 
Sayıfa - 66. Şekil. 8, 9 
Binanın ortasındaki grupun planı 

1 - Elbise asacak yer 
2 - Dolablar 
3 - İskemle 
4 - Aynalar 
5 - Elbise dolablarr 
6 - Tuvalet 

(Şekil: 14) 

6- Lavabo 
7 - Kitaıb rafları 

8 - Bardaktan, dif fırçalarmı koy 
mak için raflar, çaınaJır alla ..e rafları 

C - Kirli çaml§ır yed 
9 - Dolablaır 

10 - Radyatör kutuları 
11 - Çiçek koymak için masa 
12 - Yazı yazmağa yarar tahta 
13-Masa 

14 - Çocuk oyuncak dolabları 
15 - Bayan öğretmenlerin dolablan 
16 - Tabak ve örtüleri koyacak yer 
17 - Yemek salonu, yemek masaları 
D - Yönetim oda!:ı 

18 - Taş tekne 
19 - Tabak ve örtüleri koyacak yer, 
20 - Mutfak masası 
21 - Yemek takımlarını koymağa ya 

rar dolab 
22 - Çeşme 

E -Tarasa (kapısı salona açılı~) 

cşiki1: 11> 

Salon yazın idman yapmak için. 

Sayıfa - 67. Şekil. 10, 11 

Salonun görünüşü 

Pençereter alçaktır, çocuklar açıp 

kapayabitirler. 

Pençere kapakları öne doğru açılır, 
yazın buralara çiçek konur. 

Şekil - 11 de kıf bahçesinden bir 
kısnn ve cam havuzlar. 

Yuvalarda yalnız çocuklara okuyup, 
yazmak öğretilmez, bir taraf tan da 1d1 

çük kol ve bacaldariyle çalııtrrılır, bir 
taraf tan da kllçUk kafalarının içerisi 
ışıklandırıtrnağa emek verilir. 

Yavrular her tllrlil aağtlk şartları al· 
tında uzun (ihtimam) ve dikkatle ya§a
tılır, kUçiik akıllan, elleriyle yaptıkları 

H+t-t-H+~H·t·fl 
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(Şekil: 18) 

işler satılır, değerine göre kendilerine 
1 pay verilir, bu suretle çocuk küçiik ya

şında tutumun ve bir İl)'apıp onu be
ğendirmenin tadını alır, resimlerini gör
dUğilnliz yuva böyle bir yerdir, orada 
çocuklar aKıbk, marango.ı:luJc H' iti ve 
saire gibi yararlı ertikler de afren,ir· 
ter, bir bakımdan da ıağbk havuı için· 
de eğlenirler, iflerln urasında biteviye-

(Şekil: 10) 

(eğlendirici, sevdirici usulleri) vardır. 
Çocuk sıkılmadan, bıkmadan, az kuv
vet harcayarak çok yardım görerek ha
yatın ağırlığını çekecek kipte yetişir. 

Sayıfa - 68. Şekil. 12, 13 
B - Grupunun çalıpa odası 
Çouklara bir arada yemek yedirilir, 

piıirilmesi kolay yemekler öğretilir. 
Yemek tabaktannr yerleştirmefe ya

rar dolabtar 
Eşya ve takımlar çocuktarm boyla-

rına ve güçlerine göre yaptmlmtJtır. 

Sayıfa - 69. Şekil. 14, 15 

C - Grupunun ç.alif!N odası 
Buraya bir etcktdk funınu yerlegti-

rilmiştir. Çocukların yemek pişirmesine 
yarar. 

Şekil - ıs te büyiik bir dolab, her 

çocuğa bu dolabtan bir göz verilir. 

Çocuk eğitimi aylenin kucağında, 

ve okulda alır. Bunda hiç şüphe yok

tur. Şu halde aylenin evi ne kadar tU· 
kel, ana, baba ve yakınlarının eğitim 
duyguları ne kadar ileri ise çocuk da o 

(Şekil: il) 

derece eyi yetiflr, ÖğretmenUl )'aiıına 

varan çocuk eğitimcinin tatbik edildiği 

usullerin yük:;ekligi derecesinde ruhça 
yükselir. 

Eyi düşünmelidir ki çocuğun giyin
mesi, yiyip içmesi, düşünüp çalışması, 

hadiselerden aldığı duygular büyükle
rinkine benzemez. Her nokta bir özellik 
gösterir. 

Çocuk bunlarr tabiiğ olarak da öf-

{'Şekn: 12) 

renir, lakin daha eyiai, aivil bayatta lü
zumlu olacak kipi, öfrenecefi Hu kay
na'lı: vardır. 

Çocuğun evi, çocuğun okulu., 
Şu halde ana ve baba çocuğun ilk 

öğreticisi olduğu gibi öğretmen ve 
ulus da çocuğun eğitiminde rot oynı
yan iki soravlıdırla.r. 

Onun için çocuğa ka11ı ana, baba. 
öğretmen değil, ulusun da çok dUzgtln 
davranması lüzumu ortaya çıkar. 

Sayıfa - 70. Şekil. 16, 17 
Elişlerl için salon 
Şekil - 18. C - grupunun plinı 

(ölçet 1 :100) 

1 - Tezgih 
2 - Talaş sandığı 

3 - Tezgih 
4 - Taknn ve gereçleri oolabı 
5 - Kola 1S1tına tası (tutkal çanafı)' 
6 - Teı:glh 

(şe'kn: 1SJ 

7 - Gereç dolabı 
s - İki yUzlil dotab 

9 - Lavabo, 

10 - (Küçük) elektrik ocağı 

11 - Model çıtkanm yeri 

12 - Model çamuru için demir kutu 

13 - Çeşme 

Çocuğun evin& kendi odaet, odasın· 
da düzenli eıyası, bahçesi olması gerek
tiği gibi okulunda da her t\lrUl sUa ve 

ttttibi ite yatağı, giyineceği, yıbanca

lı. yemek piıireceği, hazırlanacağı, ça-

l 
llfacağı, temizlik yapacağı yerler önem
le ayrılmalıdır. 

Bu kadar ince eleyip sdı: dokuma
nm pek çok sebeblerl vardır. Bu ae-

Kayset'ide ıe,enlercıe Çocuk esirıem e cemiyeti adına verilen balo çok güzel g~miştir. Seçkin çağmlılaun bulunduğu 
baloda sabaha lcadar ~ilenilmiş ve cemi yett oldukça bol bir gelir sağlanmııtır. 

(Şekli: 17) 

bebler be hep bir esastan çıkar. Çocu
ğu phaiyet sahibi yapmak. 

Ona hayatta yerinin bütün gerçekle· 
riyle var olduğunu anlatmak. 

Her tUrlü maddiğ yetenek evrini 
a191ıyarak .fikri hür, gövdesi gürbüz:. 
dütllndllğünü kotarır, tuttuğunu kopa· 
rır, yeti§tirmektir. 

Atalarunızın düzgün akıl, düzgün 

vlicutta bulunur, ıözünil göz önünde 
tutmak gerektir. Çocuğun yemeklerini, 
vUcud idmanlarını fenniğ şekillerde 

vermek. yaptırmak gerektiği gibi oku· 
mak, dinlemek, illerini de çocuğun sağ
lık ve doğruluğunu kuvevtlendirecek 
usulde düzenlemek ,yoluna koymak gc· 
re kir. 

(Şelln: 101 

Doğu Af rikasına giden 
italyan kuvvetleri 

Napoli, 3 (A.A.)- Nazaryo So.o 
vapuru, 50 subay, 1050 topçu eri, 
top ve harb cebesi alarak Eritra' -
ya gitmi~tir. 

Habeş sınırında yeni bir 
hadise mi? 

Roma, 3 (A.A.) - Somalid.: 
İtalyan • habeş ımtrında yeni bir 
hadise olmuştur. Yetkili İtalyan 
çeveni bu iş hakkında daha kesin 
haber almamıştır. 

Doğu Af rikasına gön -
derilen kuvvetler 
Roma, 3 (A.A.) - Dün 'a -

poli ve Ceneveden doğu Afrika -
ıma iki büyük vapur hareket et· 
miştir. Nazaryo - Saura adında~d 
bu vapurların biris\nde bi.., l ı 
70 erbaı ve 54 snbay vardır. D•t· 
şeza-d'austa adındal<i ötekim).: ise 
600 ızman işci vardır. 

İrakta azı 
Bağdad, 3 (A.A.) - Son za· 

manlarda Roumai'de çıkan azıma 
başı sayılan iki şch asılmıştır. Bu 
hükmü veren sücl hakyeri, bircok 
azıyanlara uzun h<:ı.pis cezalan 
vermişitr. Orta Fırat üzerindeki 
Shuyuteh şehri bir hava bombar
dımanından sonra teslim olmuş

tur. Hammer bölgc"'inde Iral· or· 
dusnun azıyanlara k"r~ı yaprn k-
1a olduğu hareketler dcv='m et· 
mektedir. 

Ayaklanan l~;:ıbil 1 c·-, Fırı" r~'·
rinin bentlerini k" -"'"': ,c_ ' i . r ı 

yüzden Fırat•n gc--~i w i 1 :ı c 
yerler ;dl !1:-li:l: - ' · · · :r. 



.-
An i.ara Osmanlı Banl{ası · ı 

• Müdürlüğünden: 
3 Haziran 1935 tarihinden itibaren bankamız gişeleri· 

nin her gün saat 9 dan 12 ye ve 3 den 5 şe kadar muame
leye açık bulunduğu ve yalnız cumartesi günleri saat 
13 de kapatılacağı ilan olunur. 

T oronzefin esrarı 
Brigitte Helm • Jean Murat 

mm mnımıım !ili uınıın mu ıı ımınnuınıınııınıın5 

Ayvalık şarhaylığından: 
İki yüz beygir kuvvetindeki elektrik santralımız ve şe

bekemiz için Dizel motörlerile elektrikte ihtisası olan bir 
santral memuruna lüzum vardlr. Alınacak memurun enaz 
bir sanayi mektebi mezunu olması ve askerliğini yapmış 
bulunması ve yaşı kırktan fazla bulunmaması §arttır. Ma
aş dolgundur. Derece ve iktidarı nisbetinde artmlacaktır. 
İsteklilerin Ayvalık sarbayhğma bas vurma lan. (1264) 

1-2219 
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~ HAV A(:JI~IJ{ VE SPOR -- -= = := Havacılık ve Spor. özel bir (Türk Kuşu) sayısı çı- = 
SE karmıştır. Bu sayıda (Türk Kuşu) açılma törenine a- ~ 
5 it (25) resimle şu yaZllar vardır. ~ 
:= 3 mayıs - Server Ziya Gürevin = 
~ Atatürk - Behçet KemaJ Çağlar =: 
5 Türk kuşu açılırken verilen sövlevler := 
~ Türk kuşu üyelerile bir konuşma 5 
5 Türk kuşu derslerine başlarken = 
~ Öğretmen Bay Anohin'Je Romanot'un duye-uları _ 
§ Motörsüz uçuş ve önemi 2 
:: Uçman - Ferid Ziya -
;;; Talim uçusJarı için basit bi1gi1er - F. Z. ~ 
5 Sporda. müsabaka idmanlannda yaş - Vildan Aşir = 
;; Güçlü = 
;; Yenilen erkek (hikaye) - Server Ziya Gürevin §§ 
5 Bin uçak ve on bin uçman - Şakir Hazım Gökmen ~ 
- Türk kuşu için gazete1erimlzin görüşleri = 
5 Bu zengin sayıyı bütün okurlarımız görmelidirler. _ 
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· ıılrisarlar Samsun 
tiitiiıı f ahrikasından: 

Fabrika ihtiyacı için satın alınacak 500 M3 köknar 
tahtası eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli on beş bin liradır. Eksiltmeye giı·
ınek için 1125 lira muvakkat teminat vermek lazımdır. 

Eksiltme şartnamesi Samsunda tütün fabrikası leva
zım şubesinde, İstanbulda inhisarlar levazım ve mübaya
at müdürlüğünde, Ankarada inhisarlar baş müdürlüğünde 
görülebilir. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle ~::msnn~ia inhisarlar tü
tün fabrikası mübayaa komisyonuc ta 16 httziran 1935 pa
zar günü sac:t 15 de yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 16 haziran 935 p::t.ıar günü sa
lt 14 de kadar teklif mektuplarını komisyon reısliğine 
·.•ermiş bulı.ınmahdır. (1265) 1-2220 

Kuru./ 

"'"' ~ 

"~ Kuruluş U y A N J S Ser':eti fünun 
ı 8 9 1 ' yerme çıkar 

44 senedir dum1adan çıkmakta olan bu haftalık ~~ 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

İLAN 
1 - Ankara merkez hastanesinde tedavide bulWlan 

hastalarla gedikli küçük zabit mektebi talebesinin ihtiya
cı için 40,000 ki1o süt münakasaya konulmuştur. 

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

3 - Münakasası 20 haziran 935 tarihine müsadif per· 
şembe günü saat 11 de Ankara levazım amirliği binası da· 
hilinde levazım amirliği ~atın alma komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü Bedir. 
5 - 40. bin kilo sütün beher kilosunun muhammen fi

atr 17,5 kuruştur Mecmu tutarı 7000 liradır. Teminatr mu
vakkatesi 525 liradrr. 

6 - İstekliJerin ticaret odasında mukayyet oldukları
na dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Teminatı muvakkate makbuzları ile birlikte teklif 
mektuplarını rnünakasanm yapıJacağı muayyen saatten 
en aşağı bir saat evel Ankara Levazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1271) 1-2228 

.. İLAN 
1 - Kırklarelinde 423 ton sığır eti vr 43 ton sade yağı

nın~Jiapah zarfla ihalesi 21 ha,ziran 935 cumo günü saat 
14 de yapılacaktır. · 

2 - Sığır etinin tahinin edilen fiatı 23 kuruş :ve: sade 
yağının iO kuruştur. 

3 - Sığır etinin teminatı 73.000 Jira ve sade vağının 
2260 liradır. 

4 - Şartnameleri her gün .Kırklareli atın alma k<r 
misyonunda görülebiJir. 

5 - EksiJtmeye girmek istiyenlerin teklif mektupla
nnı ihaJe günü saat 13 çe kadar Kırk1areli satın alma ko
misyonuna \ermeleri ve saat 14 de komisyonda bulunma-
ları. (1272) 1-2229 

İLAN 
1 - Muhafız alayının 16 bin çıft köhne fotinleri 21 ha

ziran 935 cuma günü saat 11 de Ankara Jevazrm amirliği 
binasında levazım amirliği satın alma komisyonu marif e
tiyle müzayedeye çıkarılmıştır. 

2 - Fotinlerin beherinin muhammen fiatı 7,5 kuruş
tur. Mecmu tutarı 1200 liradır. 

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

buzlarile birlikte mezkur komisyona müracaatları. (1273) 
1-2230 

İLAN 
1 - Ankara merkez hastanesinde tedavide bulunan 

hastalarla gedikli küçük zabit mektebi talebesinin ihtiya
cı icin alınacak olan 30,000 kilo yoğurt eksiltmeye konul
muştur. 

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

3 - Münakasası 20.6.935 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 de Ankara levazım amirliği binası dahilinde 
levazım amirliği satın alma komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

4 - Münakasa açık eksiltme usulü iledir. 
5 - Otnz bin kilo yoğurdun beher kilosunun muham· 

men fiatı 20 kurustur. Mecmu tutan 6000 liradrr. Temina
tı muvakkatesi 450 liradır. 

6 - Teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte muay
yen saatte Ankara levazım amirliği satın aJma komisvo-
nuna miiracaat1arı. (1274) J-2231 · 

İLAN 
1 - 240 ton unun kapalı 

.zarfla eksiltmesi Selimiye sa
tın alma komisyonnuda 15. 
6.935 tarih cumartesi saat 
14 de yapılacaktır. 

2 - İsbu unun tahmin 
bedeli 24720 Jira muvakkat 
teminatı 1854 liradır. 

3 - İstekliler usulüne 
göre yazacakları mektupla
rım mauyyen saatten bir sa
at cvel komisyona vermiş o
lacaklardır. 

4 - Teminatlar ihaleden 
iki saat eveline kadar muha
sebecilik veznesine yatırıl
mış olacaktır. Diğer malsan
dıklarma yatrnlmt§ olan te
minat makbuzları veya ban
ka teminatları usulüne tev
fikan teklif mektupları içine 
konmuş olması lazımdır. 

5 - Şartname komisyon
da hergün görülebilir. ( 1240) 

1-2170 

l LAN 

tanlık satın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. Şartna· 
mesi komisyondan alınabi

lir. Eksiltmeye gireceklerin 
1800 liralık teminat mektu
bu veya makbuzu ile 2490 
numaralı kanunun 2. 3. ün
cü maddelerindeki vesika· 
larla birlikte teklif mekt!.lb. 
Janm komisyona vermeleri. 
(1180) 1 -- 2076 

Ali 
Doktor 

laruf ·· nver 
DER1, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 
Hasta1annı her gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

Satılık ev ve arsa 
Yeni şehirde Mimar Ke

SAYI •._ 7 

r-
~ Askeri Fabrikalar Umunı ıVluoi.ırlugl. 

Satın Alma Komisyonu ilanları 
İki bin ton mazot altmış ton di.zeJ devri daim yağı 
Tahmin edilen bedeli (150.000) lira olan yukarda 

miktarı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca 16 haziran 935 tari
hinde paıar günü saat J 5 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (yedi) lira (50) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (8750) li
rayı havi teklif mektublarmı mezkur giinde saat 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları (12ıı9) ı - 2185 

Amasya Ceza evi müdürlüğünden: 
Amasya ce.za evinin ı haziran 935 tarihinden 31 mayıs 

936 tarihine kadar beheri 480 çifti 960 gram itibariyle 
122640 kilo ikinci nevi ekmek bugünkü belediye rayicine 
göre 7971 lira 60 kuruş hedeli munammenc ile 9 mayıs 
935 tarihinden itibaren 20 gün müdfietle kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuş ve 30 mayıs 935 perşembe günü 
ihale yapılacağı ilan edilmiş ise ac talip çıkmadığından 
20 gün müddetle eksiltme uzatdml ·tır. Taliplerin bedeli 
muhammenenin yüzde ye<li buçuk nisbetinde banka mek· 
tuplannı kanunu mahsusundaki serahat veçhile teklifna· 
meye lef ederek l 9 haittan t935 perşembe günü saat 14 e 
kadaı:- Amasya C. M. U. lığmda müte~ekkiJ komisyona 
vermeleri lazımdır. İhale günü saat 13 ten sonra verilecek 
fada izahat almak istiynlerin Amasya ceza evi müdürlü· 
ğüne müracaatlart ilan olunur. 1-2233 

Devlet Ocmiryolları ve 
Limanlan Satmalma 
Komisyonu llanlan 

1 LAN 

Muhammen bedeli 13500 
lira olan (750) ton yerli kok 
kömürü 18.6.1935 sah giinü 
saat 15,30 da kapah zarf u
sulü ile Ankarada idare bı
nasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenJe. 
rin 1012,50 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları keza kanu 
mm dördüncü maddesi mucİ· 
binc.e işe girmeğe kanuni 
manileri bulunmadığma da!r 
beyannamey! havi teklifleri· 
ni ayni gün saat 14,30 a ka
dar komisyon reisliğine vct 
meJeri lazımdır. 

Duna dair şartnameler 

parasız olarak Anka:-aöa 
malzeme dairesinden. lhv· 
darpaşa tesellüm ve sevk 
müdürlüğünden alınabilir. 

(1242) 1-2201 

\1 illi 1\1 üdaf aa V ekileti 
SabDalma Komisyonu 

lıanlan 

iLAN 
1 - Erzincan garnizonu 

için 100,000 kilo un kapalı 
2arfta eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 19 Haziran 935 
perşembe günü saat 15 de
dir. İlk teminat 900 liradır. 
İsteklilerin kanuni tarifat 
dairesinde teklif mektupla • 
rmı ihale saatinden bir saat 
evvel Erzincanda Tümen sa
tın alma KO. RS. liğinc ver· 
meleri (1252) 

1 - 2199 

•• • • 
uçayıçm 

Havuz başında Paşa· 
lar tepesinde elektrik su 
hava gazı ve banyoyu ha- ~ 
vi iki odalık müstakil da- ~ 
ire üç ay için kiralıktır. 
l'stiyenlerin 2182 ye tele- ~ 
fon etmeleri. 1-2227 

Satılık kamyonet 
31 modeJ a.ı kullanılmış bir 

fort kamyonet sahibinin ba6ta1ı· 

Dr. CEl\IS'in 

Nasır ilac 

En c&ki nasırlan bile pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 

kökunöen çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan .. 

zuk eczanesi, her eczanede bu .. 

lunur, Ciddi ve mUessir bir na· 

ıır ilacıdır. 

Kanzuk öksürük ~urubu: ÖkalirUğU 
kati şekilde durdurur. 

Büyük fırsat 
Gayet mükemmel ve sağ

lam çok modem Avrupa ma
muJatt çelik takımlar, salon, 
yemek odaSt, mutbak ve sa
ir ev eşyası icabında bütün 
bir ev tesisatı komple satı
lıktır. 3947 ye telefon. 

1-2216 

1 Ankara Belediye Rcislij;i 
ilan lan 

İLAN 

1 - İtfaiye meydanında 
belediyeye ait buz fabrikası 
15.6.935 tarihinden 14.6.936 
tarihine kadar kapalı azrfla 
artırmaya çıkarılmış ise de 
istekli çıkmadığından bir 
ay zarfında pazarlıkla kira-
ya verilmesi karar1aştml
mıştır. 

2 - Muhammen (H se
nelik kira bedeli (6301) lira

dır. 

3 -- Muvakkat teminat 
( 472,58) liradır. 

4 - Şartnamesini gör· 
mek istiyenler her gün mu· 
hasebeye gelebilirler. 

İstanbul kumandanlığı 
birlikleri için 240 bin kilo 
un kapalı zarfla eksi1tmeğe 
konulmuştur. Tahmin fiatı 
10 kurus olup ihalesi 11 ha
ziran 935 salı günü saat 
15.30 da Fındıklı'da ~omu-

mal mektebi civarında 8 o- ğından satılacaktır. Talip olan-

5 -- İstekli olanlar bu 
müddet zarfında tatil günle· 
rinden başka her pazartesi 
ve p~embe giinJeri komis
yon reisliğine müracaat et
melidirler. (1167) 1-2062 

dalı bir ev ile paşalar tep~ · ı l:ır cskı postahane arkasında Aş
sinde bir 2 rsa satılıktır. 2291 çılar kahvesinde görüp pazarlığr-
telefona miiracaat. l-~124 nı yapabi1irlcr. 1-t225 



-
iş lliirosu açıldı 

Anafartalar caddesi Zencirlicami kar§rsmda dok
tor Nizameddin apartımam Kerim Ertaç telefon 203i 

Komisyon, mülk alım, satım ve kiralama, bakan
lıklardan İ§ kovalama, makine ile yazı yazılması ve 
her dilden çevirme işleri büromuzca alınrr ve tez el-
den başardrr. 

Not: Satılık mülkü olanlarla çevirme ve yazı işle-
ri istiyenlerin büromuza baş vurmaları. Telefon 2037 m 

1 - 2183 ın 

Erzurum maarif ınüdürlüğiiııden : 
Keşif bedeli (16100) lira olan Erzurum asarı atikasm

dan çifte minarelerin tamir işi 16 haziran 935 de Er.zurum 
Maarif müdürlüğünde saat 14 de kapalı zarf usuliyle iha
lesi münakasaya konulmuştur. Münakasaya girmek isti
yenlerin ahkamı umumiyeden başka diplomalı mimar ve
ya mühendis olmaları ve bu gibi ehemmiyetli işlerde ça
lışmış ve devlet inşaatmda en aşağı on bin liralık iş yap
mış bulunduklarına dair komisyona vesika göstermeleri 
şa.:'ıtır. Muvakkat teminat mikdarı (1207) liradır. 

Yukardaki sıfatları haiz bulunan istekliler keşifname, 
fenni şartname mukavele şartnamesini Ankarada maarif 
velCaletinden, İstanbulda ve Erzurumda Maarif müdür-
lüğünden parasız olarak alabilirler. (1267) 1-2222 

l{ilis malmüdürlüğünden: 
Tahmin edilen 

bedel 
Li. K. Mevkiı Cinsi 
44000 G. Antep Hapisane 
30000 Kilis Orta mektep bina ve bahçesi 

2570 Kilis Eytam mektebi bina~1 
Kilis maliyesine metruk emval bedelinden borçlu hu

susi muhasebenin yukarda evsafı yazılı üç parça gayri 
menkulatı 18.5.935 günlernecinden itibaren 21 gün müd
detle artırmaya konulmuştur. Alacakların Kilis idare he-
yetine müracaatları ilan olunur. {1257) 1-2213 

1\'Ialiye V el{ aletin den: 
1) Eksiltmeye konulan iş (Ankarada Yenişehir devlet 

mahallesinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü binası, bina 
insaatı her türlü tesisatı beraber) 

- Bina ve tesisatın keşif bedeli (476824 lira 51 kuruştur.) 
2) Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B ) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umuıniyesi 
E) Husus1 şartname 
F) Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli 
G) II adet pian 
H) Fenni &artname 
!stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 23 lira 84 kuruş 

bedel mukabilinde Maliye Vekaleti milH emlak müdürlii
ğünden alabilirler. 

3) Eksiltme 12 - haziran - 935 tarihinde çarşamba gü
nü saat 15 te Maliye Vekaleti emlak müdürlüğünde ya -
pılacaktır. 

4) Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5) Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklinin 22822 lira 98 

kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi Iazımdır. 

Eksiltmeye en az hir parçada (300000) lirahk birinci 
nevi idare binası yapmış olduğuna dair Nafra Vekaletin -
den vesika alanlar girebilirler. 

6) Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar Maliye Vekaleti milli emlak 
müdürlüğünde kurulan eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet ücüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve drş zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka -
bul edilmez. (1172) 1-2084 ------
Etlilc merl{ez lalıoratuvarları mü· 
dür1üğünden: 

Müessese tecrübe hayvanatı için asgari on beş bin a
zami yirmi bin kilo yeşil yonca pazarlıkla satın alınacak
tır. Şeraitini anlamak istiyenler müdüriyete müracaat e
decekler ve eksiltmeye gireceklerin de 18 haziran 935 salı 
günli saat üçte Ziraat vekaleti muhasebe müdürlüğünde 
toplanacak olan komisyona gelmeleri. (1269) 1-2226 

•• BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2 inci keşide 11 HAZİRAN 935 tedir 

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

"20.000,. liralık bir mükafat vardır ... 

ur us 

N fıa Bakanlığı 
Be~iııci Daire Su işleri 

l\lüdürlüğünden: 
Ke~if bedeli 2785 lira 89 kurus olan Karakosun köyü

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

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

2 - 9 7,5 teminat akcesi olan 209 liranın vilayet vez
nesine y~tırıldığ-ma dair makbuz göstermek. 

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

4 -:- E~rakr ke~fiye ve projeyi görmek için her gün 
mezkur daıreye müracaat edilmesi itan olunur. (1215) 

1 - 2146 

l(aı)alı zarfla ek~iltme 

İstanbul Belediyesinden: 
27.5.935 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan Haseki hastahanesinin mutbak ve ca
maşırhk binasınm insasına aid keşif evrakı ve sartname
sinde görülen lüzum üzerine bazı deği~iklikler yapılarak 
bu kere yeniden eksiltmeye konulmuştur. Bu iş ;çin evel
ce müracaat edip de keşif ve şartname alanlara bu işe ta
lip olanlar belediye levazım müdürlüğüne müracaat etme
lidir. Keşif bedeli 26718 liradır. İstekliler proje ve ~artna
meyi 134 kurus mukabilinde levazım mürfürlüğünden ala
bilirler. Eksiltmeye girmek için 2490 numaralı arttırma 

ve eksiltme kanununda da yazılı vesaika ve belediye fen 
işleri müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikasiyle 
beraber 2004 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek
tubu ile teklif mektublarım 17.6.935 pazartesi günü saat 
15 e kadar daimi encümene vermelidir. (B) (3043) 

1-·2217 

Anl{ara Defterdarlığından: 
Temlik suretile eytam bankasından 

larm haziranın bir üçüncü günleri 
Askeri 

maaşlarını alan-

l 
501 
1001 
1501 

Mülki 

500 numaraya kadar 4.6.935 salt gunu 
1000 numaraya kadar 5.6.1935 ~arşamba 

1500 numaraya kadar 6.6.1935 pen~embe 
2000 numaraya kadar 7.6.1935 cuma 

1 200 numaraya kadar 8.6.1935 cumartesi 
200 800 numaraya kadar 9.6.1935 pazartesi 
801 1200 numaraya kadar 10.6.1935 salı 

Mütekaidin mülkiye ve askeriye ile eytam ve erami
linin haziran ila ağustos 1935 üç aylık maaşları yukarda 
yazılı tarihlerde verileceğinden numara sırası üzerine mu-
hasebei vfüiyete müracaatları. (1268) 1-2223 

Gün1rük~ vt inhisarlar Vel{a]etin den 
ı - Vekaletten her gün neşredilecek genel buyruk

lardan 700 tanesi föy halinde ve ay sonlarında 700 tanesi 
kitap halinde bastırılması pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 6.6.935 gününe rastlayan perşembe günü 
saat 10 da vekalet levazım müdürlüğünde kurulacak ko
misyonda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin belli günden evel 75 liralık teminatı 
muvakkatelerini vekalet veznesine yatırarak alacakları 
makbuzlarla birlikte belli saatte komisyona gelmeleri. 

4 - Bu işe ait şartnameler vekalet levazım müdürlü-
ğünde her gün görülebilir. (1280) 1-· 2232 

l( onya C.1\1. Umum.iliğinden: 
Madde: 1 - Konya ceza evinin bir senelik ekmek ihti

yacı 31.5.935 gününden 15.6.935 gününe kadar 15 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

Madde! 2 - Yevmi ihale olan 15.6.935 gününe müsa
dif cumartesi günü saat 9 da Konya C. Müddei umumili
ği dairesinde ihalesi icra kılınacaktır. 

Madde! 3 - Talipler teklif namelerini o güne kadar 
komisyon riyasetine vermiş bulunacaklardır. 

Madde: 4 - Ekmek yerli unundan ikinci nevi olarak ve 
talipler bedeli muhammininin yüzde yedi buçuk kuruşu 
olan (1555) lira (20) kuruş teminatı muvakkatelerini tek
lifnamelerile birlikte komisyona vereceklerdir . 

Madde: 5 - Fazla izahat almak ve şartnameyi gör
mekistiyenlerin Konya ceza evi müdürlüğüne müracaat-
ları ilan olunur. (1263) 1-2218 

4 HAZJRAN 1935 SALI 

ANI{ ARA.da 
lluluııanlara müjde 

ORMAN ÇİFTLİGİNDE: 

Karadeniz ııilajı 

Marmara ıtark.ı 
Çiftlik~ parl{ı ve lol~antası 

Bira park~ı · 
açılmıştır. 

Her gün öğle ve akşam zengin müzik vardır. 
V E 

Her g ün geceleri Ankaranm her istasyonların-
<lan Çiftliğe trenleri islemektedir. 1-2068 

~faliye Vek~aletinden: 
Kağıtları hazineden verilmek üzere "yirmi iki milyon 

dokuz yüz on sekiz bin,, muharrerat zarfının imaliyesi 26. 
5.1935 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İstanbulda 
Dolmabahçede kırtasiye deposundan alınacaktır. Eksilt
meye iştirak etmek istiyenlerin 1525 lira muvakkat temi
natları ile birlikte 15.6.1935 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat on beşte Merke7.de müteşekkil mübayaat ko-
misyonuna müracaat eylemeleri. (1187) 1-2093 

Kapalı zarfla el{siltme bildirimi 

Tok.at şarllaylığındaı1: 
1 - 2490 numaralı kanun ahkamile Nafia vekaletince 

su işleri için tanzim kılınan şeraiti umumiye dairesinde 
Tokat şehrinin fenni su tesisatı bayındırlık bakanlığının 
onaylı projesi ve bu iş için yaprlan şartname gereğince ve 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İşbu tesisat memba sularının, isale mecralarının 

inşaatları, su deposu inşaatı şehir şebekesi tevziatı ve 
şartname ve projelerinde yazılı sair teferrüatı ihtiva eder. 

3 - Bütün teferrüatile tesisatın keşif bedeli (144,442) 
iira (80) kuruştur. 

4 - Bu is.eaiteksiltmeşartnamesi, mukavele projesi ve 
fenni izahat ve şerait ve keşifnameler, planlar, profiller, 
maktalar ve projeleri istekliler (722) yedi yüz yirmi iki 
kuruş bedel karşılığı ile Tokat şarbaylığmdan alabilirler. 
Bedeli gönderilerek teahhütlü mektupla istek yapılırsa 
gösterdikleri adrese ayrıca elli kuruş posta ücreti karşılı
ğında posta ile derhal gönderilir. 

5 - Eksiltme 5.6.935 günlemecinden başlayarak KIRK 
BEŞ gün sonra 21.7.1935 pazar günü saat 15 de Tokat be· 
lediye dairesinde yapılacaktır. (1266) 1-1221 

TiR 
TORKiYE iŞ BANKASI 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı ldare eden 
Yazı İşleri MUdürti Nasuhi 
BAYDAR 

SİNEMALAR 1 
Çankırı caddesi civarrnda 

Ulus Basımevinde bssllmış· 

f YENi 1 BUGÜN BU GECE 

Loretta Y oung ve Georges Arliss 1 
tarafından temsil edilen 

R OÇlLD 
Senenin en muhteşem filmi 

BU GECE l KULü PJ 
Aşk - heyecan ve dehşet filmi 

Makineli adam 
Z4 kısım birden 


