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'TASIF 
V aıılın, aramızdan, bir daha 

lönmemek üezre aynlıp gittiğine 
l>ir türlü aklımı yatıramıyorum. 
O kadar genç ve canlı, o kadar 
bizden, gönlümüzden ve içimiz
iendi. vasıl' ta bütün tanıyanlar 
bir karde§, tanımayanlar bir kalb 
ve kala arkada§ı kaybettiler. 

vasıl, ileri hareketin yeı·e 
düşmez bayraklarından biri idi. 
Kamutayda ve Kültiir Baka~lı
ğında, kaytaklığa karfı nasıl kah
ramanca döğüşmüı olduğunu he
nüz hepimiz hatırlarız. Atatiir
k'ün büyük ueri için •atJQ§ırken 
ne kadar çetin ve ıertıe, bildikleri 
ve bilmedikleri için o kadar eyi
cil ve hoşgörür bir Josl, bir elendi 
idi. Bütün kargaşalar ve sağnak
lar arasında salından oynamak 
bilmiyen \/,4sıl'ı, büyük partitıin 
;f ~ v :au ... · :..::rınd~:ın sayardık. Büyük 
parti onda en derin yaslarından 
birini tutacaktır. 

Necatiile, k u vay i mil -
l i y e ordusunda ne güzel iki 
halk çocuğu idiler. ikisi de Ata· 
türk'e ellerinden geldiği kadar 
evlaJlık ettiler. İkisi de, §en gü
lüşlerinin sesini kulaklarımızda 
bırakarak, yqil yaprak kadar ta
ze gençliklerinde, bir kör barsak 
yüzünden ölüp gittiler. Yaşamağa. 
hakları vardı. 

Böyle günde böyle bir arkadaş 
için ne yazılabilir? Vasıl'ın öldü
ğünü düşünmek, aklı uyuşturu
yor. 

Yurd ve parti Vasıl'ı her za
man anacaktır. vasıl kelimenin 
bütün kuvvetiyle bir ' -a d a m~ 
dı. 

F. R. ATAY 

Normandie 
l\11odern Nuhun 

Gemisi . 
Geçenlerde Havr'dan Nevyor

,ka ilk yolculuğunu yapan büyük 
fransız transatlantiği Normandie
ye modem "Nuhun gemisi,, demek 
yanlış olmaz. 

313 metre uzunluğunda, ve 36 
metre genişliğinde olan bu gemi
nin yüksekliği, aşağı yukarı on 
l ... atlr bir evinki kadardır. 

Gemi Penhoet tezkihları ta
tarafından beş yılda bitirilmiştiri. 
25 mühendis ve 250 den fazla de
sinatör, 7000 tane kadar plan ha
zırlamışlardır. 

Birinci sınıf yolcular için gü
vertenin üstünde büyük bir salon
la sigara salonu, kış bahçesi var
dır. Bu bahçede, kuşlarla balıkla
rın en az görülmüş cinsleri bulun
maktadır. Gene ayni sınıfta bir 
yüzme havuzu, bir kilisa, bir ti
yatro ve salonu, bir yemek salonu 
ve bir de hol vardır. 

(Sonu 6. ıncı aayılada) 

5, HAZİR~ 1935~ 

Adımız, andımızdır 

Atatürk Ankara' da 
Cumur Baskanımızistanbııldan döndü 

' 
Cumur Başkanı Kama.l Atatürk 

birkaç zamandanberi bulundukla
';;" İstanbul' dan Ankara'ya dön
müşler ve saat 12 de Ciftlik istas-

Fransız ı~ahinesi 

Güven oyu aldıktan 

sonra devrildi 
Paris, 4 (A.A.) - Parlamen· 

to hükümete 192 oya karşı 390 oy
la güvenini bildirmiştir. 

(Sonu 5. inci sayı/ada) 

yonunda trenden inmişler, Kamu
tay Ba§kanı, Başbaka11. Bakanlar, 
C.H.P. Genel Sekreteri ve saylav
lar tarafından kartılanmıılardır 

Vasıf Çınar 

tören 

• • 
ıçm 

., 
ı , 

Moskova, 4 (A.A.) - Büyük 
Elçi Vasıf Çmar'm ölümü dola
yısiyle, İngiliz, japon ve alman bü
yük elçilikleri ıeflerile bulgar, 
Norveç, lsveç, Danimarka, Fin
landiya ve macar orta elçilikleri 
ıefleri de Türkiye Büyük Elçiliği
ne giderek bapağılığı dilemitler
dir. 

Moskova, 4 (A.A.) -Dün aa· 
at 18 de Türkiye Büyük Elçiliğin
de Vasıf Çınar için bir ölü töreni 
yapılmııtır. Törende Kalenin'in 
oruntağı Miazki ile Voroıilof, Ro· 
zengolç, Krestinski, Stononiakof, 
Unşliht, Yekerof, Budenni, Zolo
taref, elçiler ve .so~et kurumları 
oruntakları hazır bulunmuştur. 

Tabut, Kalenin, Mölotof, Vo-
' (SotWl J. cü sayı{ ada) 

·vakti h<di ,·erinde o fonlar Tiirk Hav . -
'Kurumuna 'daimi iiye olarak lıic olmaZM1 
ıeneae 20 lira vermeyi Mahhüt etmelidir

ler. - tbmet INöNU 

Her yerde 5 kurut 

Kamutay grupunda 
-·-

Fabrikada toz şekeı·iıı l{ilos11 25 ve 
kesme şekerin kilosu , 28 l{uı·uşa sa

blmak iein hazırlanan l{anun ., 

l(amutava suııuldıı 

Dış Bakanımız son Bükres ve Cenevre konuş

maları hakkında parti ark adaşlarını aydınlattı 
C. H. Partisi Kamutay Grupu· dün saat 15 le Erzincan Say

lavı Saffet Arıkan'm Başkanlığı altında toplandı. 
Ba~bakan İsmet lnönü, hükümetin ulusal ihtiyaçları gözet· 

mek ve finansal yeğretimleri imkan gördükce hemen taptamak . -
y6nündeki prensiplerini bir daha belirtmiş ve hu cümleden ol-
mak üzere fabrikada toz şekerin kilosunun yirmi beş kuruta ve 
kesme şekerinkinin de yirmi sekiz kuruşa indirilmesi için hazır

lanmış olan kanunun Kamutaya sunulduğunu bildirmiştir. 
Bundan sonra Dış Bakanı Tevfik Rüştü Aras son Bükreı ve 

Cenevre konuşmaları hakkında Parti arkadaşlarım aydınlatmış· 
br. 

Gerek Başbakanın ve gerek Dış Bakanı Tevfik Rüttü Arıu· 
ın diyevleri grupça alkrşlarla karşılanmış ve onanmıştır. 

\'ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_._,...--.-------------iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---

H er gij.ıı beş k~elime 
Ulus baştanbaşa kı~avuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki· 
yede çık;m gazete ve dergile
re her gün verilen S er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı
calarmı kullanmıyacaktır. · 

YlRMI BiRİNCİ LlSTE 

1. - Matbuat = Basın 
Örnek: Basın kurumunun 
dördüncü kuvvet olduğunu 
söylemek: ona bot bir gurur 
vennek değil, tamterai (bil
akis) onu Jerin ödev ve ıo • 
ravları kar§ı1tnda düşün • 
dürmek demektir. 

2. - Vazife = Ôdeo 

3. - M esuliyet = Sorau 

4. - Neıriyat = Yayın 
Örnek: Radyo, curcmızın en 

(Sonu 3. cü sayıfada) 

Habeş - İtalyan sını
rında iki hadise 
Roma, 4 (A.A.) - 31 mayıs

ta, ltalya • Habeı ıınm boyunda 
çıkan hadisede İtalyan ve eritre• 
lilerden 30 kişi ölmü§tür. 

Gene o gün Somali sınu·ların
da, Müstahilde çıkan bafka bir 
önemli hadisede, ltalyan hat .. 
larma, saldıran habeılerden 
10 kadarı öldürülmüttür~ 

Dış Bal{aııımız geldi 

Cenevre' den lstenbula döne!1 
Dıı Bakam B. Tevfik Rüştü Aras, 
Cumur Batkanmuzla birlikte, 
dün, Ankara'ya gelmit ve kartı· 
lanmıştır. 

leri tam iki habeş süvarisi; 
potinleridir • 

Londrada wnutsuzluk 
Londra, 4 (A.A.) - Habeşis

tan'm ltalya'ya karşı yeni bir sal
Grrşda bulunduğu hakkında Ro .. l.• 
dan gelen haberler, büyük bir 

(Sonu J. cü sayıfada) 



Kılavuz için dersler 
-21-

Acaba, denıldığı gibi, Muhammed Yalva~, okusu 
bir kimse miydi? 

Cumuriyetin başlıca ödevlerinden biri o k u s u z 1 u ğ rı 
gidermektir. 

Sar g e a o y 'u Almanya'~an ~ana sonu~J~n_dı. 
En çok karıştırdığımız yenı kelımelerden bırı osmanlıca 

-umumi ,nin karşılıklarıdır. G e n e 1 başka k a m u s a l 
başkadı;. "Amme,, anlamından gelen "umumı,, sözü için ikin. 
ci kelimeyi ku11anacağız. 

Gen e J direk t ö r, "umumi müdür,, kar§ılığıdır. 
"Menfaati umumiye,,deki "umum,, ancak "kamuğ,, kökünden 
alman "kamusal,, ile türkçeye çevrilebilir: K a m u s a 1 
a s ı ğ ! takat çok kullanılır bı'"r terim olduğu için bunu Kıla
vuz "kamuğası,, diye kısaltmıştır. Bu kelimeleri lransızcaları 
ile kıyaslayınca daha eyi anlarsınrz: biri "general", öteki 
"publique,, demektir. 

"Umumi bahçe,, eğer mesela "halk bah&csi., diye daha ta
lliiğ bir karşılık aramazsanız, ancak k a m u s a 1 b a h ç E 

diye türkçeleşebilir. Fakat biz bu gibi "publique,, leri "halk,, 
kelimesiyle karşılamağı daha hoş buluyoruz: "Halk meydanr, 
halk bahçesi,,/ 

Bu iş kimin ü s t e 'sindedir? 
Üstüme bir pardesü. üstem' e, bir ödev aldım. 
Atatürk türk kurtuluşunun bütün davalarının s em b o-

l' üdür. 
Kimseyi aşağsamaymız. 
Bu misallerde geçen kelime kar ılıklar1: 
Okusuz = Ümmi' 
Okusuzluk = Ümmilik 
Genoy - Reyi.anı 
Genel= Umumi "Gcneraı,, 
Kamusal - Umumi "Publiqueu 
Üste Uhde 
Sembol = Timsal 
Aşağsamak - Tezyif etmek 

••• 
Modern mimarlıkta uy k a esas ştutlardan değildir. 

Modern mimarlık rasyoneldir. 
Beni bu hastalıktan s a ğ ı t a n hekim, izin sağlık ver

miş olduğunuzdur. 

Atat ürk adını tarihte b e n g i 1 e ş t i r e n eserler ara
sında, sizce en büyüğü hangisidir? 

Trirk Hava Kurumuna v eri t t e bulunmak, herkes 
için borçtur. 

Yurddaşlar arasında yardım 1 aş m a ve daya• 
n ı ş m a esastır. 

Bu ev, sizinki ile denge ş em ez. 
Her basınç, ergeç bir tepki doğurur. 
Y a n a d 'lrğı y a n a t a z 'lığa kadar götürmeyiniz! 
Kırılan kalb o n a r ı J m a z. 
iç Bakanlığmrn utsa/ törü'ye karşıd yazılar hakkrndak 

&on gene 1 g e 'sini okudunuz mu? 
Böyle kanunlar herkesin anlıyabileceği ö ğ r e n e k '/er-

le tamamlanmalıdır. 
nu misallerdeki kelime karşılıkları: 
U yka Tenazur 
Sağltrnak = Tedavi etmek 
BengiJeştinnek Te,bid etmek 
Verit - Teberru 
Yardımlaşma= Taavün 
Dayanışma = Tesanüd 
Dengesmek =Teadül etme) 
Yan·taz - Taraf gir 
Onarmak = Tamir etmek 
Genelge = Tamim 
Öğrcnek = Talimatname 

Stenoğrafi kursu 
Tarım bakanlığının 6 ay kadar 

önce Bay Sıtkı Öztükelin öğret
menliğinde açmış olduğu sten~ 
graf i kursu sınaçlannm yapıldığı
nı yazmıştık. 

Sınaca giren 11 ışyardan 9 u
nun pek iyi, 2 sinin de iyi derece 
kazandıkları öğrenilmiştir. 

Demiryolu çankırı - Es
kipazar arasındaki At -

karacalara v~dı 
Çankrı, 4 (A.A.) - Irmak- E

reğli demiryolandan Çanlon • Es
ldpazar arasındaki Atkaracalar 
bmunu istasiyonuna tren vardı. 
Bunun ;çin dün bütün kamun haJ. 
la ÇO!kun1ukla tören yaptı. Böyle
ce Çan'""' ilinin baymdırlığı için 
f,ayiilc b.r adım daha atıldı. 

Konyanm bir köyünde 
lekeli bununa 

Sağlık ve Soysal Yardım Ba
kanlığından: 

"Konya'mn Sille ka.mununa 
bağlı Kirligiret köyünde lekeJi
humma hastalığı görülmesi üzeri
ne lizım gelen bütün tedbirler a
lrnmıf Ye yerinde bir çadırlı haı
taevi açılarak !ıaatalara orada ba
kılmaya bqlanmak üzere ıbulun
muftur. Savaı itlerine bakmak Ü· 
zere bir aağlık ispekteri •e Diıka~ 
uzman doktor sönderilmiftir.,, 

Bafra da fay dalı 
yağmurlar 

Bafra, 4 (A.A.) - Bu ıece teli· 
rimi.ze yaiaıur dÜfmiiftür. ÇOk
tanberi beklenen yağmunm &ril
ne faydalı olacap umulmaktadır. 

ULUS 

• 
1 ç D 
IST ANBUL TELEFONLARI 

Atina elçimiz gitti 
lstanbul, 4 -A tina elçimiz Ru· 

şen Eşref bu sabah vapurla Pireye 
gitti. 

Bir kadın bir adamı 
öldürdü 

lstanbul, 4 - Bu sabah lstan
bulds 45 yaşında Gülizar adında 
bir kadın, Kazım adında bir işçiyi 
röververle ve ağır yaraladı. Kazı· 
mm yaşayıp yaşamıyacağı belli 
değildir. Külizar, Kazımı bundan 
on be şyıl önce anasmı ve karde
şini öldürdüğü için vurmuştur. Gü
lizarrn dört çocuğu ve Hüseyin B· 

dında bir de kocası vardır. Kadın 
Kazımı öldürmeğe on beş yıldan
beıi kar:ar verdiğini, öldürmek için 
onun hapisten çıkmasını bekledi
ğini söylemiş ve Kazımı öldürmek 
için sabahleyin saat dörtten beş 
buçuğa kadar Çeşme meydanında 
Kazımın yolunu beldemeğe kat· 
lanmıştır. Gülizar Kazımı vurduk-
tan sonra kendiliğinden polise tes· 
lim olmuştur. 

Üniversitelilerimiz Yu -
nanistana gidiyor 
lstanbul, 4 Smaçlardan sonra 

yüz üniversite talebesi Yunanists-
na gezmeğe gideceklerdir. 

Körler okullarında etüd 
yapmak için 

lstanbul, 4 - Bugün üniversi
te konferans salonunda bir kon/e. 
rans veren Bilyot körler cemiyeti 
başkam ve sekreteri konleransrn
da Amerikaya gidecek iki türk 
gencinin saypaları okulca veril
mek üzere körler okultmda bir yıl 
kalıp etüd yapabileceklerini ve o
kulun bunun için her türlü 
özverilere hazır olduğunu söyledi. - .... ·--·--
Türkiye - İngiltere tecin: 
anlaşması imzalandı 
Türkiye - Büyük Britanya te

cim aıilaşması dün saat 6 da dış 
bakanlığında imza edilmiştir. İm· 
zadan sonra aşağıdaki resmiğ bil
diriğ çıkanlmı§tlr: 

"Türkiye ile Büyük Britanya 
ve şimali İrlanda birleşik kırallı
ğı arasında bir tecim anlapasmm 
bağıtlanması için birkaç zaman
danberi Ankarada yapılmakta o
lan konuşmalar muvaffakiyetle 
bitirilmiş ve iki memleket arasın
da tecimel trafik ve tediye usulü 
hakkında bir anlaJma, 4 haziran 
1935 de dış iıleri bakanbgmda bir
leşik kıralhk adına lngiltere bü
yük elçisi Sir Percy Loraine Bart 
K.C.M.G. ile Türkiye adına dış iş
leri bakanlığı genel sekreteri Bay 
Numan Menemendoğlu tarafın
dan imzalanmı~tır. 

Dokuz aylık bir müddeti olan 
bu anlaşma, muvakkaten 20 hazi
randa ve nihai surette ıa&dikna· 
melcrin teatisinden sonra meriyet 
mevküne girecektir. iki hükümet 
ayni zamanda i930 tarihli Türki
ye • Büyük Britanya muahedesin
de ufak bir tadil yapmak ve bu 
suretle bu muahedeyi tecimel an
laşmanın müddeti zarfında meriyet 
mevkiinde tutmak hakkında da 
mutabık kalmışlardır.,, 

u y u 
B. Abdurrahman Nacinin 
kardeşi Hava Kurumuna 

iki yilz bin, başka bir 
yurddaş da yirmi beş bin 

lira verdi 
İstanbul, 4 - Tiirk hava kuru 

muna 120.000 lira vererek hava 
tehlikesini bilen üye yazılan B. 
Abdurrahman Nacinin kardeşi B. 
Nuri de uçak kurumuna 200.000 
lira vererek hava tehlikesini bilen 
üye yazılmıştır. Aynca gene B. 
Nuri adında başka bir yurttaş da 
hava kurumuna 25.000 lira venni • 
tir. 

İstanbulda hava tehlikesini bi
len üye yazılmak için büyük bir 
istek vardır. Halkevi, hava tehli· 
kesine karşı halkı uyandırmak icin 
konferanslar hazırlamıstrr. 

Hava tehlikesi için 
konferans 

Türk hava kurumu, hava teh· 
likesini halka gereği gibi anlata
bilmek için halkevinde konferans
lar tertip etmi tir. Konferanslar
dan birincisini yazı arkadaşımız 
B. Şakir Hazım Gökmen perşem
be günü saat 18 de verecektir. B. 
Gökmen ayni konu üzerinde rad
yoda da birkaç konuşma vapacak· 
tır. 

Hava tehlikesini bilen 
yeni üyeler 

B.B. Hu nü Kıtapçı Muğla ylavı 

50, Halil Sökmensucr T. Ha. K. İ11pck
tcri 100, Bere K. Tur er Afyonkarahı
sar saylavı ıoo. Rami.% Eskişehir Ziraat 
bank &ı mudürü 25, Ve bı Çolpan Eski· 
gebir Ziraat Bankası kontrolörü :Z4, İs
mail Özment Eskı ehir Kavaklıdere fa
rapbanesi sallı ı zo. Y !lli Tu tçel İs

haklı (Bolvadin) ilk okula baş öğretme 
oi 20, Mehmet Ö turk İshaklı T. Ha. K. 
ıı:besı muhaııibı 20, Ege Karaman İshak
lı Kamubayı 24, Mehmet Yaşar İshakb 
Bakkal 20. Bekir Öz 1Shakh Şuhut baı 
ögretmenı 20. Nurı Ergun lshaklı öğ
retmenlerinden 20, Mus afa Dereli İs
haklı emekli öğretmen 20, Mustafa Ya
tar İshaklı C.H P. batkanı 20, Aptur~ 
rahman Çelik İshaklı Karabağ köy öğ· 
retmeni 24, Faik ve aylcai Divanı mu
hasebat ikinci reial 50,, Seyfi Oran ve 
ayleıi D.M. birinci reisi 120, Abidin 
Yurdakul D.M. ikinci reisi so. Alim ö
zen ve ayleai D.M. ıikinci reiai 50, Ftt
%İ Erinç ve aylesl D.11. iqinci rei9i 50, 
:O yeler: Celil !Dinç.er, 'Refik BaJmy 
Basri E1en, Fahri Özbodun, Mehmet A· 
li, E. Rifat Okan, İbrahim Tümay, Z. 
Akif Aieren, Yusuf Ziya Aslan, 
JIUeyyet lılcnemencioğlu ve aylc • 
si, Halit Daninoy ve ayleıi, 

Nazmi Bapk ve ayleıi kırkar lira. En· 
ver Arkem D.M. müddei umumi 40, Ke
malettin Akarıca Ba'lcitip 25, Emin 
Hakkı Yunak ve Tahsin İlkay raportor 
otuzar, Kemal Batuk Bask5tip muavini 
25, &1şroürakipler: Niyazi Önceler, 
Hayri Otacı. İsmail Hakkı Serdaroğlu, 
Mehmet ~ki Sidermen, Halit Yapt, 
Aptullah Ali Hemen, Faruk I
şrk yirmi bcıer lira, Birinci aı· 

nıf mürakipler: Basri Yasun, Fevzi 
Darcan. lbrahim Etem Ôzmen, Resmi 
Özgül, Fuat Beşkardef, Mukbil, Hakkı 
Ateş, Ali Nemki Görk, Bı·ki ErgUn, Sa

it Babacan. Mitat Cemal Akday, Muta
fa Nuri Aydemir, Mahmut Öztekin, Şa
hin, Resmi Koçak, İbrahim Senrman, 
Galip Akaoy, HUsamettin Ersin, A1i 
Rıza Togay, Rüsuhi Bulayır, Mustafa 
Kakman, Rasim Kız:ılok, İsmail Göker 

Yeni Türkofis başkanı 
Gazetemizin 2 haziran tarihll 

sayısında Türkofis başkanlı;ına 
atanan Dr. Mecdet Alkinin adı 

yanhslıkla Dr:. Necdet Alp olarcı1' 
çıkmıştır. 

Berlin üniversitesinde ekono
mi ilimlerinden doktorasını ver .. 
ıniş olan yeni Türkofis ba9kanı B. 
Mccdet Alkin büyük harpte ycdcl 
subay olarak Berlinde, J 924 de 
Sams ın tecim direktörlüğünde, 
daha sonra tecim bakanlığı özel 
kalem müdürlüğünde çalışmıştır. 
Tecim oruntağı olarak Amsterda-ı 
ma giden B. Mecdet Alkin sonra.. 
dan Berline gelerek yedi yıl bu İ• 
i görmüş, aynca Berlinde kurdu
ğu Türk tecim odasının başkanlı· 
ğmı yapmıştır. 

Türkofis kurulahdanberi asbaş. 
kanlık yapmakta olan B. Mecdet 
Alkin,B. Faik Kurdoğlunun eke>
nomi bakanhğr yönetgeri olunca 
vekillikle çcvit"diği başkanlığa 26 
mayısta atanmıştır. Kendisine ba
şarıklar dileriz. 

Bugünkü sayımızda ge
çen kılavuz kelimeleri 
Açıklık: = Vuzuh 

Aydın = Münevveı 
Anı - Hatıra 

Çıkağ = Mahreç 
Ducluk = İstikrar 
Deget = Temas 
Etki = Tesir> nüfuz 
Ger~cklik = Hakikat (Rblite) 

Gerçeizm = Rfalisıme 
Kavram= Mefhum 
Kuram =Bünye (Structurc:) 
Notür = Bitaraf 

' Özgü= Haı 
Sanı = Zan 
Sav-= İddia 
Savga = Müdafaa 
SirıQinnek = Temcsslil ettirmek 
Bu ünkU romanda geçen öztürkct 

lcelime1crin karşılıkları şunlardır: 
Görey r= Manzara, nezaret 
Uzuğ = İhtısas 

Birge = Milştcrclr 

Belge = Vesika 

Teşekkür 
Çoruh saylavı Ömer Fehmi 

Noyla'nm iş batında birdenbirtı 
ölmesile aylemizin kalbine yükl°" 
nen yası paylaımağa koıan sayla-.. 
arkada§larına ve işyar dostlariyl4 
ertikdeşlerine minnet borcumuzq 
ödemek iıini ulusa bırakıyoruz. ~ 

Talim ve Terbiye üyesi 
Tm;kCövner 

==== 
yirmi§Cr lira, Vedat Gölscn D.M. 2. ncl 
sınıf mürakip 20, .Mecdi Kut D.?ıl. ida. 

re ve H. İş müdürü 20, Sezai Erkut D, 
M. 2. aci .sınıf mUrakip 20, Tahsin Al_pe 
tekin D.M. Mahzen mUdUril 20, Tevfi?t 
Özmen idare milmcyyizi 20. Aliettiıı 
O, M. mürakip muavini 20, Hasan Tah• 
sin Mermercioğlu Ankara Atpazan ~ 
nifoturaeısı 100, General Ali Fuat Ce• 
besoy Konya saylavı 50 lira yılhk ytk 

kcn altına girmi1lerdir. 

Elektrik sosyetesinin 
yardımı 

Ankara .Elektrik Soayeıe.i 200CI 
lirası sosyete, 1275 lirası sosyete 
işyarları, 480 lirası ifçiler, 419 H.-1 
rası montörler tarafından olma.il 
üzere "ıürk Hava Kunımuna 4174 
liral.ık bir yardımda bUlunmustur.1 

Türk Ha•a Kurumu Batkanlrğı, 
sosyetenin gösterdiği ilgiyi teşek
kürle alkrc amıcbr. 

Orman Çiftliği F ahrikasının 
Ankara Birası Zengin bir Gıdadır~ 



L US SA· ••• · .. " 

ijıılü rcsimcilerimiz tTALYA'n \ 

övüıı. çalış; güven .. 

ı Dil t•e tarih ~lırrn<ıları 

Aral• illerindcSümer izi • 
rı Doğu Af rikasından dö

nen hasta işçiler 1. Müştak Mayakon 
Günc;ı ufukta kaybolmuş, ala

ca karanlik e::.meı bir duman gibi 
orta!ığa yayılmı§tı. 

Serin bir akşam rüzgarının yel
pazelediği tabiatta taze bir dul 
güzelliği vardı. 

Gökten dalga dalga dökülen 
gölgeli ışıklarla topraktan yer yer 
yükselen kokulu renkler ara.-;mda 
(Kızılay) bahçesi bir gül saksı'>ı
na benzemi~ti. 

Heyaz kıyaletlerile kadrnlar 
birer kır çiçeği, keyifli km;uvııala
riyle çocuklar birer bahar keh;be
ği idi.. Ve, omuzlarında bütün 
bir günün yorgunluğunu taşıyan 
erkekler, başlarını Ankara'mn ılık 
göğsüne dayamışlar, tadını ve 
kokusunu dağ iklimlerinden ıop
layan bir havayı ciğerlerine dol
duruyorlardı. 

Her gönül bir göl gibi dingin, 
her bakış bir çöl kadar engindi. 

* 'f. * 
"Güvenlik Anıtı,. ö.nündeyim. 

Ankara'nın bağrından çıkarıl
mış kırmızı bir taş üstünden yur
dun bütün sınırlarım gözetliyen 
bu tunç parçası asırları aydınla
tan bir ışınak, hiç sönmiyecek bir 
ateş üzerinde hiç ölmiyecek bir 
cevheri kaynatan kutsal bir pota
dır. 

Kara örtülü Ka'be önünde ken
dinden geçen inanı .bütün bir hacı 
gıbi ben de, gönlüm ve gözüm o
na yönelmiş, durup okudum: 

- Türk! övün, çalrş, güven ... 
Bir gece yarısı, fırtınalı bir de

nizin dalgaları arasında yolunu 
§aşıran bir gemi için ansızın gö
rünen bir fener ışığı ne ise binbit 
zorağ içinde, asrın binbir kasırge
sile boğuşan türk için de bu dört 
kelime odur. 

Azgın dalgalar varlığımı -
zm kaburgasını kırmağa, düı
man rü3garlar adımlarımızın 
hızını kesmeğe. kaytak geceler 
yolumuzun üstünü karartmağa uğ
raştığı devirlerde bir gün Türkün 
en Büyüğü en göksel bit sesle ulu
sal vicdana bu dört kelimeyi hay
kırmış ve bu sesin ayaklandırdığı 
tiirklük o dört kelimeden aldığı 
kuvvetle tarihin kolunu bükerek 
yeryüzünde kendi yerini almışt;. 

Bugün kurtulmuş türk gönül
lerinin çevrindiği bu türk Ka'besi 
artık hiç bir dalganın dövüp sar
samıyacağı. hiç bir rüzgarın çar
pıp aşamıyacağı bir güvenlik du
rağı, hiç bir zulüm ve karanlığın 
bastıup söndüremiyeceği bir ışık 
kaynağıdır. Bunun imselediği bü
yük (hakikat), kaya gibi dayanık
lı ve tunç kadar sağlam olan türk 
varlığının ta kendisidir. 
Yaşadığımız asır bir tufan asrıdır 

ve tarih bakımından bu tunç par
çası, osmanlılığı silip süpü
ren o tulan içinden öz türk-
lüğü kurtaran Nuhun gemisidir. 
Çelik bir enerjinin kurup kullandı
ğı bu gemiyi artık dalgalar sarsa
maz, rüzgarlar artık onu yolundan 
alıkoyamaz, ve karanlıklar onun ı
şığı önünde, tıpkı güneşe rasla
mış yarasalar gibi, kaçışmaktadır. 

Büyle olduğu içindir ki türkün 
gönlü bir göl gibi dingin ,türkün 
bakışı bir çö.J kadar engindir ... ------. ------
Vasıf Çınar 

tören 

• • 
ıçm 

(Başı l inci sayıfada) 

ro§ilof, Orconikidze, Litvinof, el
çilikler, dıt bakanlığı, büyük ti
yatro, Türkstroy ve ötey kurum· 
lar tarafından gönderilmit olan 
çiçek ve çelenklerle örtülü idi. 
Büyük devlet tiyatrosu orkestra•ı 
tarafından halk artisti Ştenberg' -
in yönetiminde ölü marıı çalın
mıt ve hazır bulunanlar bir aaat
ten fazla tam bir sessizlik içinde 
öl "iye son saygılannı göstermitler-
,f • -. 

Arab elinin coğratyasmı tamamlamak 
için onun güzeyindeki alçak topraktar
dan da bahsetmek gerektir. Dicle, Fırat 

Ası, Brede gibi gür sulu nehirlerin su
ladığı bu ıslak ve rutubetli topraklar in· 
san emeğini büyük bir cömertlikle öde
yen, Değişitleyen giırlük ve bereket 
kaynağı yerlerdir. Hiç durmamak, du
raklamamak ve bütiın acunu dolaşmal· 

hırsr ile yurdunda::ı ayrılan as yalı mu

hacirlerin hemen hepsi hızlarını Mezo
potamya, Suriye, Filistin ve Havranın 
alımına ca.libe kaptırmışlar Vl bu yer
lere bağlanıp kalmıslardr. 

Sümerliler eşsiz soysalhklarını ora
da kurdular. Et)ler sanat dehalarını, F.· 
lamlar tecim anıkhk üstünlüklerini ora
larda parlattılar. Kasların; o sert savaş 
erlerinin biitün Yakın Asyaya yayılma
sı ancak oralarda güçlendikten sonra 
kesimli oldu. Yiğ_it Anzan1arın çelik 
sertliğini o topraklarda fi!i?.lcnip büyü
yen kültürün ısığı eritti. 

Mişiğan üniversitesi sem.itique diller 
profesörü W. H. Worrell coğrafiğ du

rumlarına bakarak bu gilrlilk toprak1 ... 

rını bitek yann ay adlanmıştrr. Gerçek .. 

Kızıldenizin Akaba görfezinden başlı;.!· 

rak güzeye doğru ve Akdeniz yalısı bo

yunca uzanan Filistin ile aynı doğruluk· 

ta Asi suyuna kadar genişlenen Suriye 
ve Fırat boyunca Fars denizine inen 
Mezopotamya arab kum çöllerinin gü
zey ktımınr kaplayan bir yarnn ay gibi
dir. 

Bu yarımay önce Orta Asyanın ilk 
göçlerini ve sonraları Oral dağlarının 
ardına geçmiş olan türk soylu göçleri 
İran ve Anadolu üzerinden nasd kendi
n~ çekti ise arab çöllerinin Sam oğulları 
dıye tanıdığımız obalarını kendi bağrı· 
n~ çekerek yakın Asya tarihinde özge 
bır sıfatı ve başlıca bir önemi olan bü
yük devrimlerin ruhunu ve sebeblerinl 
yaratmıştır. Bu tarihsel kaynaşmayi 

Worrell şöyle anlatır: 

"Bir kireç ta§! yaylasından batka 
bir ıcy olmıyan arab çölünü; Filistin, 
Suriye, Fırat ve Dicle ovaları bitek bir 
yarım ay biçiminde çevrelemektedir. Bu 
yaylanm kış yağmurları ne azıcık ısla
nan şimal yanının bir kısım tarafları kı
sa bir zaman otlarla yeşillenir. Yakın 
Doğu tarihi bu çorak yaylanın yanla
rındaki bitek yarım ayı elde etmek için 

dağlı adamlarla çöl adamları arasındaki 

uğraştan başka bir şey değildir. Batı 11.s
yasmda şimdiki Rusya topraklarında 

nüfusça çoğalan halk tabiiğ olarak yan
lara yayılmakta ve periyodik kuraklık
lar etki (tesir) sile de bu bitek mınta
kaya göçmekte idiler. Asyadan göçen 
turanhlarla Rusyadan göçen ariler İran 
yoluyla geldiler. Arab elinden göçen 
Sam oğulları da bu yarım aya doğu ve 
batı uçlarından girdiler. "A. stud yof 
Races the ancient Est. 7 .,, 

Bitek yarım ayın iki ucunu bağlayan 
bu yol bin yıllar sürümü üç ayn gövde
li üç ayrı ana dil konuşan ulusların gi

dip, gelmesine ve sürtünüp kaynaşması· 
na hizmet etmiş olan acunsel ana yol
lardan biridir. Ve Necde uğramak şar
tiyle arab çölünün ortasından geçer. 

TARlHl(i ANA YOLLAR 

"Arab ulusunun ve dilinin nasıl Ure
diğini ve türediğini anlayabilmek; soy
sal özleşmeyi işleyen ve kültürel sUr
tilnmeyi yaratan bilyiik hareket yollan· 
nı inceleyip gözden geçirmeye bağlıdır. 
Arab yarım adasındaki yolların bu ba· 
kımdan önemli olanları şunlardır: 

1 - Basradan Erdene (maverauşşe
ria) giden yol. Bu yol Necid'deki "Ha
il,, kasabasından geçerek "Cevf,, üzerin
den Erdene götUrUr ve Bitek yanın a
yın batı ucunu şimal arab illeri il.zerin· 
den killtür merkezine "SUmer., b:ığlar. 

2 - Şamdan yemenin San'aama gö
türen yol. Mekke ve Medineden geçen 
bu yol da gene bitek yarım aym batı 
ucuna "Suriye'dek:i eti yurdu,, cenup 
arab illerinin merkezine götUrilr. 

3 - Necid' deki Bureyde yerinden • 
geçerek Basradan Sanaya giden yoL 

Bu yol bitek yanm ayın doğu ucunu 
hem timaly hem cenup arab illerinin 
killtlir merkezine ulqtınr. 

B11 yollann birincisi ite UçUncilıU 
Sirhan ve Errumma bUyllk 6zleriniıı 

arasmdan geçer. Bitek yamn aya olan 

(•) Bqı di1nkil sayımızdadır. 

H. R. TAıvKUT 

büyük semtık göçlerin bu iki yolu sil r
müş olması çok iktimallidir. 

İkinci yola gelince: Bu yol islamu1 
çıkışına kadar arab ilinin en işlek ve 
belli bir tecim yolu idi. Hind ile batı 
acunu arasında uzanan bu yol cenup a
ralı ilinin dillerde destan olan o büyük 
servetini yaratan yoldur. 

Ba~ka yollardan da göç old:.ı. Hab~ş 

ilinin şimdiki Sami halkının hıristiyan· 
lık yeni başladığı cağlarda cenub ar.ılı 

illerinden Babülmiindebi geçerek Afri
kaya göc:;mü · olmaları iktimal içinde
dir. Worrcll. A. study of Races the an
cient Est.,. 

(Sonu var) 

~------·------~~-

İtalyan -haheş sını -
rında yeııi hir hadise 1 ..... 

(Başı l. ci saytfada) 

kaygı uyandırmıştır. İtalyan hü- . 
kümetinin, bu hadiseyi Cenevre
deki yargıç komitesinin yetkisin· 
den dışarı aa.ymaıından ve süel 
bir arsımaya girişmekte kendi 
kendini haklı görmesinden kor
kuluyor. 

Sıyasal çevenler, dün akşam, 
bu yeni hadisenin kotanlmaamı 
ya Ualual komisyonuna, veya sı
nırları buçlayacak olan komiteye 
veya da ba~ka bir yeni kuruma 
vermek imkanlarını gör\işi.ıyoTlar
dı. 

Ancak bu çevenlerin bu yolda
ki umudları zayıftır. Çünkü ordu
yu Kızıldeniz kıyılarında, bütün 
yaz tutmanın B. Muaolini için güç 
olacağını düşünüyor ve 'Roma'nın. 
bir an önce ıüel harelc:etlere baş· 
lamak kararını vermek istemesin-
den korkuyorlar. 

Bir i tal yan gazetesinin 
yazdıkları 

Roma, 4 (A.A.) - İngiliz ve 
İtalyan gazeteleri arasındaki ay
tıımaya de.am eden Ciornale d'l
talya gazetesi, İtalyan süel tedbir
lerini doğnı bulmakta ve Habqiı· 
tan'daki İngiliz kmavını tenkid et· 
mektedir. Bu gazeteye göre, Ha
beıistan' da bulunan İngiliz yarba
yı Sippara, babet hükümetinin 25 
yıl için lngiltere'nin koruyuculu
ğunu istediğini söylemiştir .. 

Şipord'un bu sözü, Londra ile 
Adisababa arasındaki sıkı bağla
rın yeni bir kanıtı olarak görül
müştür. 

Habeş hükümeti, gerçi bu sö
zü yalanlamıştır. Fakat İngiliz 
yarbayının sözleri, ağızdan ağıza 
dola~maktadrr. 

Ciornale d'ltalya, ilk habet ya
ralılarma bir İngiliz doktorunun 
baktığını ve Habeşistan' da dola
tan İngiliz işyarlarmın Ualual ha-

On ikinci resim sergisi dolayı 
sile, arkadaşunız 8. Saib'in yap
tığı iki krokiyi bugün koyuyoruz. 

Yukarda: B. lbrahim Çallı, a
ıağıda: B. Samih. 

Meksikada iki köyü 
su bastı 

- Meksiko, 4 (A.A.) - San Ped
ro ve d' Aktoyan köylerini sular 
basmıştır. Yüz kitinin öldüğü sa
nılmaktadır. 

disesinden sonra artınıt olduğunu 
yazmaktadır. ltalyan gazetesi, 
bundan ıonra Kenya ile önemli 
gereçler geldiğini, yazmaktadır. 

Ciornale d'ltalya gazetesi, bu 
hadiselerin Habetiıtan'a lngilte
re'nin kendisine yardım etmekte 
olduğu duygusunu vereceğini yaz
makta ve yazılarım şöyle bitir
mektedir: 

"işte bütün bunlar içindir ki, 
uzlaşma umudu gitgide azalmak· 
tadır.,, 

lzmirdeki sağır .. dilsiz ve körler 
kurumundan çıkanlar 

$ılıhıt v• soqal yardım bakanlıfının 
dea k yıl 6 aı erkek ve Z si kız olmak 
sı afır · dilsl~ ve z s1 k61da1. 

Sağır-4ilslııletin i1çil marangoz, 1 i 
K6tletin bet ikisi mflzilc öğreamistir. 

ve kompozitördür. 

lzmitde sağır, dilsiz v• lc~tler meltebin
iJzete 8 taleeb 'ıkmılflt. Bunlardan altı· 

kunduracı, 1 i dokumacı ve 1 i terzidir. 
Birisi piyanist {-:.r-L), 6bürlJ de kemancı 

Roma, 4 (A.A.)- Doğu Afrika-
11ndan dönen 329 hasta İ§çi, dün 
Mesina ve Napoli'ye gelmişlerdir. 
Stef ani Ajansı, malaryadan has
ta olan bu işçilerin iyilepnekte ol· 
duğunu, ve 20 ıinin hastaevine 
kaldırıldığını bildirmektedir. 

İ talyada yoksul halk 
için gezinti 

Roma, 4 (A.A.) - Devlet dc
miryolları yönetgesi tarafından 
hazırlanmış olan yoksullar için 
halk trenleri gezintisi dün bütün 
İtalyada başlamıştır. 

Bu işe ayrılmış olan 51 trenin 
her biri ortalama 358 kilometre 
yol almış ve 4303'.i kişi taşımıştır. 

General Göring İtalyaya 
gitmiyor 

Roma, 4 (A.A.) General 
Göring'in ltalya'ya geliti hakkın
daki yabancı haberler, yalanlaa
maktadır. Almanya büyük elçiliği 
ile ftalya dıt bakanı arasındaki 
konuşmalar daha müsbet bir to
nuca varmamışlardır. Söylendiği
ne göre, ltalya, Almanyamn A
vusturya' da yaptığı propagandaJl 
durdurmasını istemektedir. 

Bir papası öldürdüler 
Vatikan şehri, 4 (A.A.) - Bir 

takım çinli azıyanlarm Çiçikar 
bölgesinde, papu Etyen Jörja 
tutup öldürdükleri haber alnunq.· 
tır. 

Fransız filosu İtalyayı 
• 

gezıyor 

Venedik, 4 (A.A.) - Fransa 
birinci deniz filosu beş gün kaldık
tan sonra Oran'a hareket etmiftir. 

Belücistan depreminde 
yeniden beş bin ölünün 

cesedi çıkarıldı 
Simla, 4 (A.A.) - Kuetta fala 

yıkmtdarmm altında birçok öli 
bulunduğu sanılmaktadır. 5000 
yerlinin ölüleri çıkanlmış ve gö
mülmüştür. 

Kuetta, 4 (A.A.) - Sanıldığı

na göre, Masting ve Ketkat halb 
nın yüzde 80 i son sarsmtıda öl
müştür. 

Kabil 4 (A.A.) - Dün Kanda
harda hafif bir sarsıntı duyulmuı
tur. İnsanca kayıp yoktur. 

Şaman-Kuetta demiryolunun 
Abolullabydan sonraki kısmı yıkd 
mıştrr. 

B. Rippentropun 
değetleri 

Londra, 4 (A.A.) - B. Fon 
Rippentrop dün B. Makdona1d 
ile Sir Con Saymen'i ve deniz ba
kanını görmüştür. 

Her gün beş kelime 
(Başı 1 inci sayrfada) 

kuvvetli yayın araçlannılan 
biridir. 

5. - V aşıla = Araç 
Not: Gazetemize gönderilecek 

yazılarda bu kelimelerin osmanlı
calan kullanılmamasını rica ede -
riz. 

Çağrı 
Kamutay dışişleri komisyonu 

6.6.935 perşembe günü saat 15 te 
toplanacaktır. 

••* 
Kamutay işyarlar kanunu su-

resi.z komisyonu bugün genel ku
rul toplantısından sonra toplana
caktır. 

Parti Grupu 'Mahalli idare1 ... r 
ve ilk tedrisat,. komisyonu bugün 
saat 10 da toplanacaktır. 



]'ij rl~ . hu lgar teciıni 
zg uıayı tanhli La BülRari gaute· 

ai11in h?c; y.ızısrndan: 

Bir An ara telgrafı di.ın !>ize für
kıye 1 B ıl • ri t:ın arasında yenı bir 
teeim an aşı ıasının im;ı:alanclı,.,ını ha
ber verdi. Bıl ndıgi gıbi bu anlaşma 

TUrıkiye hükumet merkezinde göruşül
mekteydı ve 11 h 121randan başlayarak 
yilrUr olacaktır. Bunun anlamını sez
mek için, şımdi butiın ulusları diışun
düren dünyanın ekonomik kalkınışın

da arsıulusal dcgişlcrin oynıyaeağı bü
yük rolü hatırlamak gerektir. Tecimel 
sürütler meselesi, nomal gelişimi buh· 
ranm korkunç etkilerilc durmuş olan 
ıbUtiln memleketlerde, gitgide artan 
bir kayiuyla oı taya konmaktadır. Bir· 
çok ulusların ıirctım ve tecim şartla· 
rını artırmaık için gösterdikleri büyük 
gayretler durumun yeniden düzelmesi 
umudlarını gerçekle1tirmedi, çünkü 
otarşi aistemıyle yükseltilmiş olan du
varlat, küç.Ula1ek ~yle dursqn, tam ter
sine buhran ağırla.gtıkça daha fazlalaş
tılar. Birkaç aydanberi buı memleket· 
lerdc, yakında ışlerio yeniden hıı al
maaına doğru baıı beldcıkılcr bcUreo bi
le Balkaalarm ceonecnik düzonknme
ıine karşı en&elleri arttıran apm 
uluçuluklar karıısmda tiddetli kaygu· 
lara kapılmakta ola.n meaıleketlerimU
de Oahran bütüıı hui7Jıe devam edip 
gıitQae.ktedir. Balkan yarımeda•ının e
hnomik ve finanaal alıaDda anauluaal 
meselelerin türUl evrelerini ıöeteren 

iatatiırtikleri gözd.:n kaçırmayanlar, 

tUpheda ki burada, IJU ftY8 bu balgıe 
gözetildiğine göre, ekonomik ıelitiınle
rin değiştiğini cörmiltlerdir. Fa.kat, 
gendhkle, devamlı bir dii:ıelmenin iz
lerine rasla.mak çok güçtt1r. 

Fakat bizi bu düzelmeğe götilre· 
cek yolu mutlak bulmamız lazım. Bu 
hedefe, en güvenli olarak, )Wnce de
fitlerin arttmlmasiyle varılacaktır. Bu
günkü günde, iş oylumunun arttığını 

gören memleketle-r, dqarıyıa pençerele
rim açık bırakmıt " bunun 90ftucu ~ 
lam da ulusal ekonomilerine daha 
aağlam bir temel vermiı olıanlardır. 

Cofraftt dunamlan geTeldilt olara1r, 
Tllrkiyc •e Bulgaristan ekonomik kal· 
kınma alanında eJbirUği yapmak zo
rundadırlar. 

Bir .ıaman•.r bu c!birliği çok önem.
ti bir deiiı ve tecim oylumuna erifmit
ti. latanbul ve Avrupadlıld belli bqb 
tilril yoiatım merkulerüıin yiyecekle
rini bulgaristandan aldıkları gamaq)e. 

ra kadar çıkmadan, daha birkaç yıl ön
ce TUrk - Bulgr teeiminin ~ deha 
genfı olduğunu hattrlatalnn. Ne yun 
ki değit.Jerlmb ıbu düzeyde tutunmıa
• Bunun sebebi de ekonomik aynedı
tm clbirliği prensipine üatün sıkmMı
dır. Şimdi ise çcvcnlerin<X bu elbirliii 
prenaipinin eeki önemini almaaı &erekll
cllr. Bu deneç yapılmaya deier, türk 
- bulgar değiılcrinin geli§Jnesi her iki 
ulUsun asığı bakmıından gereklidir, 
si1nkU bu gelifllle Balkanlarda ekono• 
inik lnnavları caa'ıadmuen lnı da ge
nel ekenominln ilerleme91 için faydalı 
olacaktır. 

Yeni Türık - Bulgar eıı.lqmaıı bu 
fikirden kuvnt almıştır. Yeni memJe .. 

ıRtler olan Türkiye " Bulcariltan, 
btidcelerinin düzenlenıneU •c ekono
miee kalkınmaları için örptleme itle
rile uğraşmaktadırlar. Şu halde her şey, 
onlare, daha uzun uman blltiln dünya-

• nm kötü etkileri altında kalacağı eko-

nomik fırtınaya karşı koyabilmek için 
~'f""'Jarmda elbirliği ~alarını 
tavsiye etmektedir. Bugünkü tartlar 
içinde çok güçlepniı olan, teeimel de
iitleriıı yoluna koııulmau ifini bu ka
dar kısa bir ıüre içinde baprmt.f olan 
her iki tarafın delgclerini tebrik eder 
bn Ankarada im.z.alanmış olan anlq
mum, en ln• ııramanda, bUtttn çneıı
lerde uyandırdığı ekonomik denklik 
ve güvenlik umudlarmı gerçekleştir

meaini ve memleketlcrimizin ıürütlcri· 
nin artmasına yaramasını dileyelim. 
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LATiNLtl{ 

Bu yılın son kanununda Roma'da 
l'ransa ıle İtalya arasında yapılmış ve 
aratma pek çetin aykırlklarla karşlaş
nu, olan bır devreyi aona erdirmiş bulu
nan anlaşma ve bu anlaşmanın arkasın
dan gelen tcösteriler, bir sözitn yeniden 
ortaya çıkmasına scbeb oldu: LatinJik. 
Yeniden latın karde,ıerin sözü geçmek· 
tc, litin medeniyeti göklere çıkartıl
maktadır. Ancak, bugün !itin kavramı
na gerçekten uygun olan ne vardır? 
Bu sönin arkasında hangi hakikat sak
lıdır? BugiinlrU dünyada l&tinlilr haki
ki! bir fikir ~rçeklifi midir yoksa 
yalnız hisıoiğ bir anı mıdır? Bu sorula
ra cevab vermezden önce latin denebi
lecek ulusları saymak liztmdır. Bun· 
lar, italyanlar, frınszlar, İspanyollar, 

porteklzkr ve romanyablardır. Belçika 
ve Jeviçre gibi devletlerin latin halkı 
olan ba:ıı yerleri vardır. Güney Ameri· 
kaıanın hüluna da Jltindir deaeblHr. 
Bu hakikatler araştırıldıktılın aonra ll
tinlik vardır savında bulunulabiHr. lkı
nu ba§ka tUrlU de ıöyliyeıbiliriz ve di· 
yeblllriz ki, içlerinde timdi bile Roma 
medeniyetinin etkiei yapyan Olkeler 
va1"ır. Ve bu etkide bu <Ukelerde canlı 
ve tipUı: olarak devam etmektedir. 

BlltUn bu ulualann. kendilerini ö
blir uluslardan temelli olarak ayıran sı
fatları vardır. 

Ayrım noktaları, ırk, dil, din, ana
na, dUfilnilf tarzı Ye tarlbiğ ilg.ilerdir. 
İlmiğ bakımdan ırk kavramı bir anlam
da delildir. ta doğmazdan 7-8 HD' 

önce Latium'da yaşayan, çoban ve kay· 
1U bir halk olan eski lkin mkmın ta • 

yısı çok udı. Buıılarm yanlbafltlda da 
indoıerman ıkakünden olan bütUn öbür 
itali soyları " kilçilk Asyadan ceJmiş 

olan sırlı etrOsk'ler ya,ıyorlardı. Roma. 
llk5nce ltali ulualarnu kanlı barbtarda 
ezdi; ondan sonra, fenikelilerin denizde 
ki Usttı.nIUğilnU kaldırdı: hemen hemen 
bUtUn batı dilnyumı ele geçirdi; ege· 

menliğinin sınırlaruıı Kuzey denizin • 
den Hind denizine ve Atlas denizinden 
Karaclen\H kadar genifletti. Roma'nın 
bu yayıhşİ birkaç asır sürdil. Bu &a • 
maıı içinde Galiya. İbariya, (lepanya), 
Doçiye (Romanya) battan batı roma

hlqtırıldı. Bir ''latln .soy.,undan blıheet
mek gilçttir: ancak, ortalama oJ.aıak ele 
alınacak olurlarea, ltaJ'Mllar, portelds· 
ler, iapenyollar, fran.ızlar ve rom#l • 
yalılar beden yapıları ve uçlarımn renk
leri bıaıkmundan fizıik bir birlik pter· 
mektedirler. Bu fizik tip daha ilk w
kıgta an&lo - aakıaon. alman n iılb 
uluslarmdan ayrılmaktadır. 

Dil bakımından !itin uluaMıruwı ya
kıııllkları daha derin •e WSkleri l>iribl· 
rine bağlıdır. Franaan111, İepanyuuıı 
Portemin, ltalylılUll w Romuıyaıun 
ulusal dilleri biribirlerine eştir ve &üel 
karargahlarda lejiyonlaruı dili olan 
"costrense verbum,,da yani kaba itin
c:ede birge çıkağlar ga.tenneıktedil'ler. 
Din bakımından da Jatia uluslarında 

birlik vardır. Nitekim ortodoka ohm 
romanyaldardan mudMı Jratoliktirler. 
Katoliklilin yalnıs lltinlere 6sgll bir 
din olmadriı da dotndur: çtlnldl. A
vusturya 11.bl, Almlınya n Lehietan et· 
bi llllv olup da btolik olan devletler 
de vardır; anclk ltalya, Prama, lepan
ya, Portekis Ye cSneY Ameribemın. 

ulusların en bUyilk katolik bloku ol
duklanna da ftlpbe yoktur. 

Yqayııtaki biribirlerinc eı olanı~ 
reneklerirıe de bu atın rulanılmüta 

olctutu ela apaçıktır. Jl'ildr kunmına 
gelince. lltin nklauım mlruı olan • 
çıktık. denp w prpüm medeniyetle
rine Roma'dan aldıkları hısı .ermekte 
olan ulualar da hail cörilhnektedlr. A-

rabların !apanyaya sfrdikJeri ıibi bat
ka ırktarıın bukmlan yahut bafka 
uluslarla olaıı dejetler, tabiatile, 1i • 
tin ulualarm.m fikir Jraraktcriltiklıed 
üzerinde değiıtirici etkiler yapmıftır. 

ancak eaular dcğipcmiıtir. Hayatın 
ltthı eaulanna yabaocı olan unıurl• 
rın •indirilmesi bakımından İtalya 
tipik bir ömektir. Mesela bir alman u-

Yazan: Benito .Musolini 

lusu olaıı Langobwrd"lar dillerini unut· 
muşlar "e Roma devletini öven yazı ve 
destanlarını latınce yazmışlardır. Bir
kaç asır sonra almanlar, Napoli'de eyi
ce sindirildikleri gibi modern italyan
canın doğuşuna da çok yardımları do
kundu. Utin ulusları arasında karşılık
lı olarak edebiyat, filozofi ve ar etkile
ııl, hele rönesans zamanında çok derin· 
lere varmıştı. Dante ile başhyan ve 
Makyavel ıle biten bu devir, dene-bi
tir ki, bu uluslar arasındaki karşılıklı 
fikir değişmesinin en i\ilek bir devri
dir. Litin ulusları araaındaki ııyas~ 

ilgiler on asırlık bir çerç.evıe içine gir
ıneıktc ve büyük hükümdarlar, devlet 
adamları, ve komutanlarfyle kendini 
belli etmektedir. ltalya, Katarina de 
Medici'den Gambeta'ya, Ren kıyıların· 
da iki uır hiç boamadan barqı koru
yan llasarino'dan 1914 te Pariai kurta
ruı GaJiyeai•ye varmcıya beis Frm
• tarihinin -derinliklerine kadar gir
mlftir. Btlttltı bunlann tletünde de, 
fransız akademisi üyelerinden Made
len'in geçenlerde netnttill bir reerin
de tertembı bir İtalyan olarak g&ter
diği Napoleon bulunmaktadır. 

Biribirl üzerine bayle çarçabuk sı
ralanmış olan bu görtiflerden ek anla
şılır ki, aralarında asırlardanberl lltin
lik ıbirgeliği olan ve arada bir bazı yaz
manlerın Roma etkisinin, temelli bir 
medeniyetin kurultnasrna engel olduğu 
nu söylemeleriyle beraber, !itin ulusla
rından baheetme k bot bir ICY delildir. 
Böyle esef etmeğe lüzum yoktur, çün
kü zaten bugün ortadan kalkmıı ot.an 
kültürlerin, Roma'nın ıetirdiklıerinden 
daha aıağı ölçüde oldukları apaçıktır. 

Bundan bqlr.a, Jlthı uluslar Roma ka
nunları altında ya§am&ktan kendilerin
de bir gurur duyuyor " telllike anın
da da, kendilerine birçok imparatorlar, 
komutanlar, filozoflar, ıairter yaratan 
imparatorluk blrH!fnln en cessur ko
ruyucuları oluyorlardı. 

Latialiğin varlığı beebelli olduiuna 
göre, geriye, bu vatlıiın uyasal itler
de bir temel olup olamıyac:ağı IOl'Usu 
kalıyor. Bu mesele çok önenılidir. An
cak bunun da cevabı mtnfii olmaktan 
başka türlü olamu. Utin ulualarının 
tUrlö olan 117asaJ ıelipni, bwılarm 

cotraffk ft demotrafıUr durumlıKı d.ıt 
ııyualarınm çlagilerl bir blltUn l~ine 
giremezler. Utinlik belgelerinin dur
madan ileri atlrülme.k yibtlnden edebi
y.ttan doğan hlsHlife de yuvarlanma· 
nm beş g8stermesi tehlikesi ortaya çı-

kar. Fransa ile İtalya arasında bir an· 
Japnanın yapıJmaama iınkin bulundu. 
Yann da F'ranaa. İtalya ft lepan.ya an
amda olmü lbcrc Akden.Uin bebam41a 
buna benzer bir anJapa ıcrçoklqeiri· 
lebilir. Ancak Jitin ulusları arasında 

sıyaaal bit blolrwı ıerçekJeıtirilmesi 

çok zordur; çünkü bunların asığları, 

uluemın lflerlncle bir birliğin ortaya 
konulması için lazım olan uygunluğu 
güven altına alacak ölçüde biribirlerile 
birlqmiyorlar. Nitekm bunu barbta da 
ıördilk: hpanya, natilr kaldı. Bu da 
bMbtan korktuiu i~in delildir: lıpan
yollar yijit aalrerdirler. Harba cirme
melerinin Hbebi, bu barbın kendi aut 
larma dolndan dojruya dotnmmuı ol· 

munumdandır. Dünya kuruldu kuıv
lab ulullıKın ttuh uıjları, colrafik 
Ye bdk durumlamm preklijine uydu
rulmuftW'. Buı barb1ar dinutlk Tt 

dlmel le'beblerdaı ileri ıelmlı oldup 
umunı uyandırıyorlar. Hakikatte ı.. 
iki uluıun erkekleri ya kendilerine de
ab: 7olunu açacak olan bir nehrin kıyr
~ma •annak .,.,., 8lkelerinin ıuur
larmı koruyacak olan berbanai bir ara 
dalın tepelerini ellerine ıeçlrmek •• 
yahut da verimli ve zengin ovalara C· 

ripek için harb etmitlerdir. Devletle
rin aıığları, ulusların aayı ve coğrafi.k 
ıartlarından dolan dinanıilderindeJd 
bilytık kuvvetlerinden ba~ka bir ,ey de· 
ğildir. 

Barışın aaığı ve Avrupanın clbirli
ğiyle çahşabilmeai için hiç ıüphe yok 

Barışın direkleri 
29 mayıs 935 tarihli Dey/i Herald 

gazcetsi ',Barışrn direkleri,, başlığı al
tında yazdığı bir baş betkecle diyor ki: 

"Şurası esaslı bir noktadır: ingi
liz devlet adamları Avrupa miyoplu
ğunun etkilerinden yakalarını kurtar
mnlıdırlar. Onların iş görürken bUtlln 
dilnyayı göz önünde bulundurmaları 

bfr ödevdir.,, 
Bu gözlerin sadece Avrupa mesele

lerine dikilmesi kısa görüşlülüiüne 

karşı Avusturalya'nın söylemiş olduğu 

bir sözdUr. 
Her halde öteki dominyonların da 

böyle düşündüklerinde şüphe yoıktur. 
Bu yoldaki kuşku ve ifkil yalnız 

dominyonlarda duyuluyor da de~ildir. 
Dışından aanki bir İJıgiliz - Amc

riıkan igbirliii çaiırıaı im.it ıiiri kılık 
değiştiren kötü bir propaganda. Amc· 
riJra birlefik devletlerinde ulualar aoe
yetesioe ve bu tcboble Jalnu Avrupa 
meselelerine c&nOlınllt kalmıı olan 
in(ili% hfiktlmetinkı Amerikaya kartı 
bir ilgialzllk gösterclitf etıkisini uyıan
dınnata plrpnaktadır. 

Hattl bu propaganda o kadar ileri
ye ıöttrllaıılttlr 1d Bay Makdonald'm 
1929 ge.zıiaindt kOJ'GMlf oldutu esas
lardan adam akıllı uMklapldıtı ve 
bundan aoıua gelecek yenJ ·bbJnelerln 
bUtthı bUttin azaklqacaldarı bile p~ 
paganda edilmektedir. 

Halbuki bem Bay Balchıinin, bem 
de BaJ Eden'in eu.ım cın.urtıp 18yle
dilcleri aöylnlerde ,,&ylc denllmfttıl : 

" Amerika blrlefik devletleriyle İn
giltere arumda utlam bir doetJuk m 
önemli meseledir.,, 

.... Uluslar aoeyetesinin yalnız Av
rupa barışı ile llgiU bir kurul olup on· 
dan ötesiyle hiç lıir ilgisi bulunmadıgı 
aavma bu memlekette ne ihtimal veri
lir, ne de inanılır. 

lngilbler isin "barq balilnme.z bir 
btttGndGr,, w İngiltere bu bakımclan 
Büyük Okyıanusu Ren kıyılarından da
ha az önemli bulmaz. 

Bundan dolayı laiiHz sıyasaaının 

iki bUyQk dire ti, yalnız A vrupanm de· 
ğiJ, blltUn dilnyannı barıımı korumak 
için uluslar 101yetesine yardım etmek 
ve Amerika birleş.lk devletleriyle aai· 
lam, geniş bir dostluk ve it birliii 
kurmaktır. 

Amerika, her ne kadar buıtin için, 
uluslar sosyetesinin dışında bulunuyor
sa da her halde dUnya barııının bqa
rılmaaı ve muhafaza edilmeli i9n en 
kuvvetli desteklerden biriaidir. 

~--------· ·-----------
Bir ltalyao guetainia )'Uf'J81 

Bay Edene ve İngiliz 
tarihine hücum 

Deyli Herald ıazetesinin Roma ay. 
ta11, 29 mayıs 193S tarilıiyle bildiriyor: 

Fqist hükümetinin ileri ıelen or· 
ganlarından birili olan tı Tevere ıa:ıe
tesi bugün Bay Eden'c ve İngiltere 
devletine tuhaf bir tekilde çatan bir 
ya.ıı yumııtır. 

Cc-nevrode Habefiıtan - İtalyan 
anl&§mulıiı üzerine alınan kararını 
diline dolayan bu ıa:ıeto, Bay Eden'i 
bir unat galeriainden deierli bir tablo 
çalan yavus bir hınua benzetmektedir. 

Bu yuıda oüttln lqilla ~ 
lutu taribiııin Muice ve bayınca hare
ketlerin taribi olduju •e ingilia bay
rıimdaki kınnraı rengin bu yolda dö
külmüt olan inaan bnmdan alındığı 
söylenmektedir. 

Yudığı bu kötü yazılar yetl!Jni
}'OnDUf &ibi bu ıuete ilk uyıfaauıa 
koyduiu büyük bir lrıribtilrde ingilia 
aüerini bdmlara " çocuklara saldı
rır tekilde ıhtermelrtedlr. 

. 
ki, nttfmlarr 84 milyonu bulan Frama 
ile ltalyanm anlapnası, bir denge ve 
durluJr wmmsdur. B8yle temi% ve si

lahlr blr JitinHk iee, batının, IS!memetıl 
lazım oleıı ve battan a,ağıya destan 
do!u medenJyetinln olduğu kadar, bu
'6;nki1 litinllgin de varlık ve &tisinin 
aavgasmr yapan tarihif, ~I ve ııya
aal kıymetlerin değer biçilemez bir tu-
tarıdır. Noye Freye Pretıe'den 
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Andlaşmaları bozanlaı ·a 
karşı 

30 mayıs tarihli La Repii"1ik'te Pi. 
yer Brosobet yazıyor: 

Uluslar cemiyeti konseyi cumart si 
günü toplantısını kapadı. Fakat bil} ük 
bir işi başarmak üzere iş ba~mda bir 

komite bıraktı. 

Bu komite, on üçler komitesidir. 
Ve ödevi de Cenevre konseyi tarafın
dan 17 nıunda alrnmıı olan karara uy
gun olarak, "anıulusal yükümlerini 
tıe-k taraflı olar•k U.kir ederek barı•t 
tehlikeye koyacak,, bir devlete karşı ne 
gibi ekonomik ve finansal tedbirler a
lına.bileceğini aı-a~tıracaktır. 

Tezgaha konmuı olan bu itin kap· 
samını açıklamak lüzumlu mudur? 

Almanya. 16 martta. memleketinde 
yükilimel a.kerlik hizmetini yeniden 
kurarak Versay aııdlqmuının IÜel bil· 
kftm]erlni bozdu. Ve baylec-e. kendisi
ne, ne topu, ne tangı. ne de uçağı ek. 
sik olmıyacak olan 500.000 Jdşiliık bir 
ordu vermekle barıt itini eağlamlaştır· 
dığı kolaylıkla iddia edilemea. 

Öteyandan, bu kadar tehlikeli bir 
ffllldlde bir andlapnanm boaulmasına 

lrartı ulular cemiyetinin eli bağlı kal· 
drfı g6rtlldl. 

Ge~ek, Pnnsa•nm befwrmuı ü~ 
rine, uluslar cemiyeti kaaseyi Alman. 
yaya karp bir kasmhk htllmıü nrcli. 

Jl'akat bu jest, llldece Wr tekilden 
ibaret kaldı. Ve Almanya lG ID8l'tta 

•kendine bağışladığı orduyu gene mu
hafaza etti. 

Her zaman böyle mi olacaktır? 
UluıJar cemfy-eti, hanları amunmıa• 

yan hüldtmetlere Jrartı bot hülribnler 
vermekle nü kalacllbtr? ve eğer, yarın. 
Almanya yadeUel Ree hölreaini teluv 
süellqtirine, CeneYre konaeyl Berline 
f aydaus bildirimler göndıenneıkle mi 
kehcaktrr? 

Franm htlküııneti, hiç olmusa bG 
derde pre bulmak iltedi. Ve onun iateıı 
ği lberinedir ki, ltomey, Almanyayı 

kuadıktan eonra, anıulual yükümlerle 
ni tek taraflı bozarak barqı tehlikeye 
dUtUrecek olan bir hiildlmcıti saran do
kummayacllk bir hale pdrmek ve bay. 
saltığa çağırmak için ne gibi tedbirler• 
bafvuruJ.abileceğini arqtırmak i•inıi biı 
kcımiteye verdi. 

Ba tedbirler en çok ekıoaonrik •e U.. 
naııu1 olacalctır: B8yle bir halde, pü.ı 
b.D US mcı madde.mele yudı llel ted. 
birleri hareıkete getinnek göıe-tilme

ınektıcdir; yalım aaçlu devletin elin. 
den, ailah ve cebe del f aıbrikalar içiıl 
gerekli lwmnaddelcri ve batta finan. .. 
sal krediler edinmetk araçlarını aJmalC 
diltünübnektedir. 

Bu yolda faydalı bir proje ortaya 
konulabfl.ocek midir; giri§imin çok &dit 
lilklil oldufunu nldamak faydasızdır. 
Bu if, meydana çıkard.ılı tbel ve sıya
eaJ cOçHikler~n bafka, ild büyük me
.. ıeyl de ortaya atmaktadır: NötürlütC 
ft heJ etWı fabrikaJan. 

Bunları 118ylemek on DçJer komite. 
sinin daha ne ıkadar ultqmak zorunda 
kalacağını anlatmafa yeter. 

llmdlllk, bu kcmite, 24 hazirana 
dolru çahpnatarmı gCbdm geçireceği 
iki ukomite aytadı. 

O zamana kadar biç bir devletin. 
aııdlapaalırm hAıa bo.zalmamıt olan 
teytek hClkümlerinden blrimn daha yo
kilne omuzundan atarak "barışı tehlike. 
ye,. koymayacafına wüwnebilsek ne 
eyi olurdu. 

Yüküm :::: Mükellefiyet; Finansal 
= Mali; Kapum =Şümul; Yüküm&el 
= Mecburi; Süel-= Askeri; Kasınlık 
= Mabk\ımiyeti Yad.Ucl _, Gayrı a!• 

!teri; Bölge == Mıntaka: Kasaınak = 
MahkQm etmek; Cebe = Mühimmat: 
Araç = Vasıta; Girişim= Teşebbüs; 

Tüzel == Adli; Nötürlfik = Bitaraflıki 
Aytamak =Tayin etmek. 

Fransız faşistleri 
Noye Zürher Saytu~g gazetesinin 

Paris aytarı (Popüler) ve (Övr) gaze
te~rind'en alarak gazetesine şu haberi 
vermektedir: 

ll'ranas fqiatlerinin bütün 'SiieJ 
örıtttJed bir ~ ~k lçln ha .. 
zırlamnııtarclır. Bu kuvvetkrln bat ko• 
mutan!ılt eski Parla polls direktöri! 
Şiyap ile eaJd fransız beı komutanı Ge~ 
neraJ Veygancrın eline verilmiştir. Bu 
itte gUdUlmelcte otıan gaye hükümcti 
dnirmektir. 
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ş RDAN GELE ON DUYUKL 
(W & aıre• *'* 

ı~ ran~ız ]{al)inesi 
(Ba.şı I. ci sayıfada) 

Paris, 4 (A . .A.) - Parlamen
toca hükümete güvenildikten son
ra ba,ha~an B. Buyson, üsnomal 
yetkiler projesini parlamentoy:ı. 
verm~ir. Bundan sonra finans 
komisyonunun görüşmelere baş.
laması için toplantı dağıtılmıştır. 

Paris, 4 (A . .A.) - Parlamen
to hükUmetin istettiği tanı ye.tkile· 
ri 262 ye karşı 264 oyla redd~..ı ::.,. 
rek hükümeti devirmiştir. 

Hüküm et çekilmiştir. Bununla 
beraber bugünkü şartlar içinde 
Cıımur Baıkanınm 1ro çekilmeyi 
ka.bul edip etnıiyeceği daha helli 
değildir. 

B. Kayyonun bir sözü 
Paris, 4 (A.A.) - Parlamen

toda, yetki!er projesi konuşulur· 

ken finans bakam B. Kayyo, Fran
sa finansının başında bulundukça 
frangın kıymetten düşürülmiyece
ğini Te bütün paraların durluğu
nu göz önünde tutmakla beraber 
frank ile altın arasındaki bugünkü 
nisbetin herhaf de muhafaza edile
ce;y;r.; !'"v!nmistir. 

Kaya arsrulusal para 
durluğu istiyor 

Paris, 4 (A.A.) - Finans ba
kanı B. Kayo, paraların genel dar
luğundan yana olduğunu, fakat bu 
meseleyi konuşmak İçin arsrult:ısal 
bir konferans toplamak yetkisini 
kendinde görmediğini söylernis
tir. 

Finans bakanı, şimdilik bütçe
n in denkleştirilmesi ve ira.nsr.ı pa
rasının bugünkü değerinde tutul-
ma<=ı ile uğraşmaktadrr. Bwıunla 

beraber B. Kayo7 dünyanın eko
no ıik kalkınması için, diğer ulus
ların, :ıralarında uyuşrak arsıulu

sal bir para durluğunu basarabİle
cek1erini ummaktadır. 

Frangın durumu 
düzeliyor 

Pzris, 4 ( A.A.) - Yeni lı.ükü
mc~in yerle~mesi ve finans baka
nının sözleri framu ve yab.tncı fi. 
nans piyasa.lan ü:İerinde iyi etlci
ler yapmqbr. F ransrz rantlan 
yüludmi~ altm sat"Jarı azafmı~
tır. 

Önce 500 milyondan biT mil
yua kadar yükselen altın çekişi 

dün 50 milyondan yukarı çıkama
mıştır. 

lngjlte:r~ 170 milyon franklık 
biT safin alma emrini geri ~ 
lir. 

. .,., 
Kabinenin ilk toplantısı 

Paris, 4 (A.A) - Kabine bu sahah 
toplanacak ve sonra cumurbaşkanmın 

~kanlrğı ahında bir toplantı yapa -
calrtrr. Bu toplaatıda kabinenin bildi· 
riği görtiı;üJecektir. Bildiriğ kısa o -
lacaktır. Hükümtt finansa! kalkınma

ya devam etmek, spekülasyona son ver

r.ıek ve paranın durluğunu snğlamTa -

mak yolunda ısrar edecektir. 

Pöti Pariziyenin B. Hit
lerin söylevi hakkında 

bir yazısı 
Berlin,, 4 {A.A.} - Alman ha

beralma hiirosu Pariı'ten öğreni
yor: 

Hi.;kümctçi Pöti Pariziyen ga
zetesi, yeniden B. Hitler'in !".··~,le. 
vini İnceleyerek diyor ki: 

"Bu söylev aolayısiyle yapılan 
önergeler Par:s.'te bazı imkanlara 
yol açacak yollu göt-ülmektedir. 
Bunun için bunların hepsini ince
lemeksizin reddetmek doğru de. 
ğildir. Almanyanın bir yaklaşma
dan kaçmakta olduğu göriilmek
tedir. Londra'da ingiliz . alman 
deniz p,örfüliileri haşlamış bufu. 
nuyor. Paria'te B. Laval alman ve 
SOTJ'et büyük elç ·ım ile göTiiftü. 
Bu görüşmelerin. fran.sız - sovyet 
anlapnasırun Lokarno paktı üze-
rine olan etkileri ile ilgili olduğu 
sanılabilir. Bundan başka do~ r 
paktı me~lesi görüsülmü, ve St
resa' da Almanyanm orta Avnı
pada, bir güven sistemine . bu sis 
tem bir yardım paktı olmayıp da 
bir sa.ldı~mama. pakh oluna- gir
meye hazır olduğu hakkında bu 
memleket tarafından yapılan bil. 
diriğ de konuıulmuştur. Frausa
nm önergeye cevab vermec:l~n ön
ce, ıovyetler birliği e Lehistan i
le görüşmesi gerektir. 

Hırvat ayrış lideri an -
!aşmak istemiyor 

Belgrat, 4 (A.A.) - Hırvat 

köylü partisi başkanı Bay Maçek 
şunları söylemiştir: 

"Hırvatlar hükümete karşı oy 
verecekler ve yeni bir '4eçiım siste
mi elde etmek için sa,Taşlanna de
vam eueceklerdir. İç meselele~i 
kotaracak olan say\avlar ancak bu 
yeni sisteme göre ~eçilmiş olan 
saylavlar olacaktır.,. 

General Göring Belgrada 
gidiyor 

Bela;rad, 4 (A.A) = Bugin Dal • 
maçya kıyılarında bul\J'llan B. Göring, 
bazı ileri geknkrle görüşme• üzere 

6 haziranda Belgrada gidecektir. 

Q 

~KO§LOV~KYA'DA: 

Yeni çek kabinesi 
kuruldu 

» 

Prag, 4 (A.A.) - Cumur baş
kam B. Mazarik, yeni kabinenin 
listesini onaylamıştır. Liste şu
dur: 

Başbakan : Çiftçi partisinden 
B. Malipeter, Dış bakanı~ Sosyal
ulusculardan B. Beneş, içbakan: 
çiftçilerden B. Çerni, Finans ba-
kanı: Teknisyen B. Trapl, Kültür 
bakanı: Teknisyen B. Kromar, 
Tüze bakanı: Çekoslovak sosyal 
demokratlaı·dan B. Derer, Sü ba
kanı: çiftçilerden B. Mahnik, ka
bine, çiftçi, sosyalist-u!usal, çe
koslovak sosyal-demokrat, alman 
sosyal demokrat, çekoslovak halk
çı parti üyeleri ile teknisyenler
den kurulmustur. 

Yakalanan göçmen çek -
]ere teslim edildi 

Prag, 4 (A.A.) - Alman hü-
kümeti orı•.'"llar.ı, Çeko lo,,.aky&
nm itirazını halde görerek. 29 ni
san tarihinde, Çekoslovak topra
ğında ve Zelznn Ruda demiryohı 
durağı yakmmda alman polisi ta
raf mdan yakalanan göçmen Lam 
pelsbergr'i Çekoılo-va <ya işyarla
rrna teslim etm~lerdir. 

Çeklerin sovyetlere 
açtığı kredi 

Prağ, 4 (A.A.) - Çekoslovak 
bankal'ln kon.sorsiyomu, Sovyd 
Rusyaya 250 milyon krnnluk bir 
kredi açan son andlaşmayı imu 
etıni1tir. 

Bu kredi, ÇekoslOYak hükü:::_
ti tarafından garanti edilmiştir. 

Sovyet Rusya, yüzde 6 ürem~i 
olan bu krediyi ~ yılda ödeye
cek Ye bu pua ile Çekoslovak 
malları satın alacaktır. 

İzvestiya ne diyor? 
Moskova, 4 (A.A) - İzvestiya ga

zetesi. Sovyet Raısya ile Çekoslovakya 

arasmda yapılan kredi anlaşma'ı hak -

kında dış tecim homiseri B. Rozen • 

goJtz'm bir betkesini çıkarmaktadır. 
S. Rozengoftz diyor ki: "Sovyet 

Rusyanın dış tei:iminin genişliği göz 
önünde tutulursa bu 250 milyon ku -

ronluk kredi büyük bir şey de:ildir. 

Fakat şu noktadan anlamlıdır ki, Sov

yet Rusyaya çıkatı artırmak için Rus· 

yaya az çok uzmı ödelli krediler aç -

mak lazım geldiği pttnsipini son iki 
ay isinde ikinci defa olarak ger9Ckteş
ti rmc ktedir. 

AVUSTURY A'DA: 

Avusturyaya karşı İtal

yan sıyasası değişi
yor mu? 

Viyana,, 4- (A.A.) - ltalyan Si

yasasında Avusturya'ya karşr bir 
değitiklik c.lduğu hakkında ya
bancı kaynaklardan verilen haber
ler, resmiğ çevenleı de yalanlan
maktadır. Bu çevenlerde söylendi
ğine göre, bu haberlerle hadiseler 
arasında, tam bir karşıklık var
dır. 

Avusturyada yakalanan 
nazil er 

Viyana, 4 (A.A.) - Polis na· 
zi gazeteleri konsoniyomunun 
delgesi bulunan alman gazeteci 
doktor Ham Harhneyer'i yakala· 
mqtır. 

Bu gazetecinin Senkonki ile! 
ilgili olduğunu ~österen birçok 
mektuhlan da elde etmiftir. 

Hartmeyer, önce kambiyo teci. 
mi kanunbna ka"'t hareket etti
ğinden dolayt bir defa daha yalca
lanmışh. 

Polis, A.vusturya'da nazi pro
pagandaıı için gönderilmiş olan 
paralan lcaçak olarak geçirmiş ol· 
mumdan tüphe etmektedir 

Hartmeyer, 1934 yılı temmuzu. 
nun 25 inci günü yapılan ayaklan
ma hareketi batar1lır1a bir bakan 
lık yönetgerliğine getirilmek üze. 
re nazi t;stes1ne 1,mi kaydedilmi.
ti. 

Senkovski'nin suç ortak
tan yakalandı 

Viyana, 1 (A.A) - Polis, geçenLer

de yakayı ele veren Senkovskinin ıuç 
ortakfarından 21 kişiyi yakalamıştır. 

Nöye Freye Preseye göre, bu çete
nin bile bile ulusal sosyalist haberleri 
yaymak üzere-, haberci, yazıcı ve dağı

tıcı işyarlardan kurulu Dç kolu nrdı. 

Çete, ,-i:ndi Pcştede bulanan alman ga· 
zeted Şcpki ite srkr itg-ilerde bulunu • 
yordu. 

Alman ordusu ha
zrrlanıyor 

Bertin, 4 (A.A.) - Bütün bi
lit kulübelerinin Üzerlerine 1914 • 
1 S doğumluları silah altına çağı
ran kocaman beyaz bilit1er yap1ş
tırrf m rştrr. 

Bu doğumlular, 17 haziranda 
Berlin askerlik bürolarında yokla
nacaklardır. 

PoHs direktörünün imzasını ta· 
ııyan bu bilitleri halk merakla o
kumaktadır. 

20 yıldanheridir, böyle bilitler 
görülmemişti. 

M MGM@HtP :s:Nli!W. 

LEHlST \N" DA : 

Polonya parası sağlam 
Varşova, 4 (A.A.) - Fmans 

bakanı B. Savadzki, son Polonya 
ödünçalmasmm başarı ile yapıldı .. 
ğmı söylemiştir. Hükümeti~ dü· 
zenli bir para ve ekonomi sıyasası 
güttüğünü söyleyen bakan demiş
tir ki: 

"Polonya parasının durluğu 
sarsılmıyacaktır.,, 

Danziğ parası değerden 

düştü mü? 
Varıota, 4 (A.A.) - Dantzig 

Gulden'inin değerinden düıürül. 
düğü hakkındaki haberler, resmiii 
olarak yalanlanmakta oldv.ğu haf. 
de, tehir balkı, ellerinde bulunan 
birçok yerli paralan Polonya zJo
tilerile değiştirmişlerdir. 

Dantzig devlet bankası 300 
den 1.000 guldene kadar olan pa
raların çekilmesi için bir ay •• 
bundan yukarı paralarm çekilme· 
ıi için de üç ay önceden haber•• 
nlmesini Utemiıfu. 

BiRLEŞİK DEVLETLER'DEı 

N. R. A. nm dununu 
Vaşington, 4 (A.A.) ~ Bay Rf, 

berg; uzatılmazsa, süresi 16 hazi .. 
randa bitecekolan N.R.A.. nm bu 
tarihte arıtılması için hiç bir gir
gide bulunmamasının Bay Ruzvelt 
tarahndan kendisine bildirilmiş 

olduğunu söylemiitir. 

Amerikada harmnadde -
ler devlet kontroluna 

almıyor 
Nevyork, 4 (A.A.) - Parla

mento, hammaddeler borsalarını 
hükümet kontrolu altına koyan 
projeyi büyük bir çoğunlukla ka. 
bul etmiştir. 

Bir numaralı halk düş
maru çetesi yakalandı 
Vaşinıtton, 4 (A.A.) - Tü:ze bakan

hir, bir numaralı halk diişmanı Alvin 
Kapris çetesi haydutlarından olup ban· 
ktr Bremer ile milyoner Veyerhauser'in 
oftunu kaçırmaktan suçlu bulunan Vel· 
ney Davis'in, sıkı bir ateıten sonra, ge• 
çen cumartesi gUnU, 20 polis- tarafın

dan Şikaıoda ele iec;irildifini bildir
mektedir. 

Halkın yüzde 75 i isterse 
Yunaoistanda kırallık kurulacak: 

Atina, 4 (A.A.) - Sü bakanı 
B. Kondiliı EUiırikon-Mellon ga· 
zetesinde tunları yazıyor: 
"- Kırallığm tekrar kuıulmaeı 

ulusun yüzde yetmit beşinin iste· 
fine bağlıdır. 

ULUS'un rmnnn1 Tefrika: 89 ya götürüp •'Miniıtero delle Poste e Tele
grafi.., ye göstennek istedi. Kapri ile Fara a
rasında yapılan telgraf işlerinin düzeltil. 
mesi için yapılacak bütün girişimlere karşı 
koyacağımı söyliyerek telgraf kağıdını e-

üstüne Don Diyonizyonun şarabından bir 
şişe yerleş.tiıdiktcn sonıa oturması için tek 
iskemlemi gösterip diyeceklerini dinlemek 
üzere .kendim de yatağıma· uzandım. 

na idi, ömüriimün geri kalan günlerini bu
rada geçirecektim. 

San Michele'nin kitabı 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 
y~ Abel MUNT 

Biz böyle konuşurken, bahçe dl.varının 
ötesinden, iyice t~ bir ses, hem a
dun ile ~J;nırıağa bcrşladr. Bu, İsveçirt Ro· 
mada yeni elçisi olan bir dostumdu. Pak 
yortularını benimle birlikte geçirmeli: is.te
diğini bildiren mektubuna ce"lap vermemiş 
olduğJıma hiddetli ve telgrafında bildirmi~ 
olduğu haldes- bir eşek tutup giderek. ken<ti
sini posta vapurundan. çıkarken karşıiama
dığıma büsl:ıütün lhzgındr. Bu kötü köye 
çıkaran FemlCetilerden kcrlma merörverrin 
yedi yüz yetmiş yedi basamağını kendi ken
dine çıkacağmıı bilmiş olsaydı Anakapri
ye gelmiyeceğini söylüyordu. Telgrafını 
almadığını ileri sürmeğe yüzum var mı idi? 

Böyle bir şeyi söylemeye nasıl yi:izüm o
lurdu ki telgrafı yalnız ben değil, bütün ada 
halkı almıştrk ve cmu ahnalda; da ben, aşa
ğı yukarı, sathoş olmuştum.. Telgrafı iten,. 
disinf' 11 7~tmca biraz yumuşadı. Onu Roma-

linden zorla aldım. • 
Dostuma her şeyimi gösterip, ileride 

San Michele'de,. bulunacak olan bütün güze-1 
şeyleri - lüzum ofdukça dıvardaki krokiye 
baş vunuak - anlattım~ Hepsine hayrandı, 
ve küçük kiliseden,. ayaklarının altında seri
li duran adaya r;öz atınca, bunun rastlana
bilecek en güzel gocey olduğunu düşünmek-
te bulunduğunu söyledi. Kendisine, kırmızı 
granitten yapılma Mısır sfenks'inin kona
cağı yeri, parmağımı uzatarak ıösterince 
bana kuşkulu gözlerle bakmağa başladı. 
Dağr dinamitle attırıp neresine yunan ti
yatrosunu Imracağ:nnı anlatınca biraz başı 
döndiiğiinii, köşke gitmek ve bir bardak şa-
rap içmek istediğini söyledi. Benimle, baş
kaları tarafından rahatsız edilmeden, ko
nuşmak istiyordu. Odamın kireçle badana
lanmış dıvarlarma göz gezdirdi. Köşkiiıı 
ba mtt olduğunu sordw. Ha,abüıda böyle 
keyfimce döşenmiş bir yerde oturmamış ol
duğumu söyledim. Boyasız tahta m asanm 

Dostum bana, bu son yıllard~ Salpetri,. 
yer hastalar yurdunda, kafaları az çok sar
sılmış kimseler arasında, zamanımın çoğu
nu geçirip geçirmemiş olduğumu sordu. 

Pek yanlış düşünmemekte olduğunu, an
cak çoktanberi Salpektriyere uğramadığı· 
mı söyledim. Bunu öğrenmekle sevinç duy
duğunu, başka bir uzuğa geçmeyi düşün
memin vakti gelmiş bulunduğu cevabını 
verdi. Beni çok seviyordu ve buraya kadar 
gelmesinin sebebi de, Anakapride, köylüler 
arasmd~ günlerimi boşuna harcayacağnna 
Paristeki çok verimli işimin başına dönmek 
lüzumuna beni inandırmaktı. Beni gördü
ğünden beri bu fikrini değiştirmişti; iyice 
dinlenmeğe ihtiyacnn bulunduğunu gözle-
rile görmüştü. • 

Karanını onadığına pek sevinmi§tim; 
dediği gibi, çok çahşmağa dayanamıyauk 
halde idim, pek yorgundum. 

Sevimli bir gülümseıişle scrdu: uBaşı
mzclan değil mi?,, 

Benden Parise dönmeği istemek boşu-

- "Hayatım.zı bu sefil köyde, okuma 
yazma bile bilmeyen köylüler arasında ge-
çirmek mi istiyorsunuz? Siz ki aydın bir a· 
damsmız, burada kiminle konuşacaksınız?,, 

- "Kendimle, köpeklerimle ve belki de 
bir maymunla.,, 

- "Müziksiz yaşayamıyacağınızı söyler 
durarsanuz. Size kim şarkı söyliyecek? Si
ze kim çalgı çalacak,,. 

- "Bahçemdeki kuşlar, dört bir yanımr 
çeviren deniz. Dinleyiniz! Bu eşsiz Me~zo 
soprano'yu işitiyor musunuz?. Bu sesi çıka
ran bir yan asmadu; ünlü yurttaşımız. Kris
tin Nilsen'in yahut Patti'nin sesinden bile 
güzel değil mi? Dalgaların ağır andante'si 
ni dinliyor musunuz? Bethoven'in 9. uncu 
senfonisinin akışından daha iyi değil mi?., 

Söz birden bire değişti. Dostum, mima
rım.in kim olduğunu ve evin hangi üslüpta 
yapılacağmı sordu. Mimarım yoktu, evin le 
hangi tislUpta kurulacağını bilmiyordLı·n; 
işler ilerledikçe her şey yoluna girecekti. 

(Sonu vnı) 
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f ormaı die, lV odern Nuhun Gemisi 
( Ba!jı ı. inci say dada) 

Vapurun mürettebatı 1417 kişi
dir: ı kaptan, 1 yardımcı kaptan, 
ı ikinci kaptan, 2 güverte subayı i
le bunların 2 talebesi, 17 makine 
subayı ile bunların 19 tane yardım-

2090 tepsi, 2.820 gümüş tabak, bin 
160 süt kasesi, 600 çiçek vazosu. 

Sayı bakımından, yatak ve sof· 
ra ta.kımlan da ötekilerden aşağı 
değildiı:: 38.400 çarşaf, 19.200 yas
tık yüzü, 14.570 sofıa örtüsü, 131) 

Gala yemeğinde büyük yemek salonunun görünü~ü 

cısı , 292 tayfa, 187 aşçı ve aşçı ya
mağı, 9 kasap, 6 somölye, 10 ek
mekçi, 628 büfeci, 25 oda hizmet· 
c.isi, 108 gemici, 15 miço, 20 gar
son, 3 doktor, 2 hasta bakıcı, 30 e
lektrikçi, 7 bası işçisi, 9 berber, 16 
çalgıcı:. 

Vapurda birçok eşya da vardır: 
2160 sürahi, 57.600 bardak ve ka· 
deh, 56.880 tabak, 28.120 fincan 
tabağı, 28.120 fincan, 

Gümüş taknn\an da çok zen
gindir: 770 kahve it>riği, 12.450 bı
çak, 15.340 kaşık, 14.100 çatal. 

bin sofra peçetesi, 48.000 kahve· 
altı peçetesi, 48.000 çay peçetesi, 
6.000 hanyo seccadesi, 30.000 tane 
tüylü havlu, 150.000 tane tuvalet 
havlusu. 40.000 tane mutfak peç~ 
tesi, 30.000 tane büfe peçetes~ 
mutfak ve büfe için 16.000 tane 

mavi önlük, 45.000 mutfak bezi, 
5.800 yün bataniye, 9000 tente. 

Kavlarla buzluklara 70.000 yu
murta, 7.000 piliç ve av hayvanla
rı, 16.000 kilo et, 80.000 kilo buz, 
24.000 litre şarap, 6.950 şişe eski 

1 
şarap ve şampanya, 2.600 şişe li
kör, 16.000 litre bira, 9.500 şişe 
maden suyu. 

Normandi, dünya 
rekortınu kırdı 

Paris, 4 (A.A.) - Normandi 
vapuru, daha ilk yolculuğunda 

mavi kor.delayı kazanmıştır. Va
pur, Kuzey Atlantik denizindeki 
bu yolculuğu 107 saat 33 dakika
da yaparak önce italyan bandıra

lı Reks vapuru tarafından 109 sa
at 58 dakika olarak elde edilm:~ 
olan rekoru kırmıştır. Kalabalık 
bir halk yığını, vapuru karşılamış, 

10-15 uçak da Nevyork koyu üze. 
rinde ve vapurun çevresinde do
laşmıştır. 8. Sutgat, Amerika hü
kümeti adına B. Löbrön'ü selam
lamıştır. 

Nevyork, tarbayı B. Laguardia. 
Nevyork kadınları adına kendisi
ne çiçekler ıunmuştur. 

B. Hul tarafından boşgeldiniz 
dileğini bildiren mektubu yolcula
ra okunmuf ve vapurun limana 
giriti haberi, bütün Amerika'ya 
radyo ile yayılnµftır. 

Nüfus sayımına doğru 
Duyduğumuza göre yurdun h er 

tarafında genel nüfus sayımı ve 
numerotaj hazırlıklarının kontrol 
ve arıtımı için çok .sıkı tedbirler 
alınmış ve sayım kesin öğrenekle-
ri her tarafa gönderilmiştir. 1 

Öte taraftan sayım hazırlıkla
rını ve numerotaj işlerini yerle
rinde kontrol etmek üzere istatis
tik genel asdirektörü Celal Aybar 
da yarın Çankırı, Bolu, İzmit ille
rine gidecek ve oradan Edirne'ye 
geçerek gene) ispekter ile bu işler 
için görüsecektir. 

Sıvas, Kastamonu ve Çorum il
lerinin kontrolları da bugünlerde 
yapılacaktır. - ------
Kamutay bahçesindeki 

ikinci konser 
Kamutay bahçesinde verilmekte o • 

lan konserlerin ikincisi bugündür. 
Program şudur ~ 

I . KISIM 
1 = Tayke Maq Graf T9eplin 
2 - Ştravs Vals An der Şönen Bla

ven Donav 
3 - Vfü:t Uvertür Le Biirgrav 
4 - Lucini Bale Ejipsiyen 

II. KISIM 
5 - G. Baley Şan dö Bravur 
6 - Leonkavallo Fantezi Paycw 
7 - Dvorjak Slavişe Tantz:e N o. 6. 

Atlıspor kulübünün 
engel yarışması 

Atlıspor kulübü önümüzdeki cuma 

için, her y~ta ve ırkı ne olursa olsun. 

atlara biruniş, §imdiye kadar kulübOn 

h iç bir yarışmasına girmemiş kadın ü

yeler için bir engel yarı§ması hazırla

mıştır. B ir metreden yüksek ve iki 

metreden geniş olmıyan 8 engel, u • 

man hesaba katılnuyarak atlanacaktır. 

Aynı puvanı alanlar binişteki atillerine 

göre yargıç kurulu tarafından ayırt e • 

dilecektir. Aynı yarış aynı şartlar için 

de erıkekler için de vardır. 

UçüncU yarlf her yaşta ve ırkı oe 

olursa olsun atlara binmİf, Tarım Ba

kanlrğı. Ankara Binicilik okulu okur • 

ları içiodir. Her yarış için Uç armağan 

verilecektir. 

Şild maçları 

Ankara Ayaktopu kurulunda.ti : 
C. H. Partisi şild maçlarına 8 ha
ziran cumartesi günü saat 17 de 
Ankara Gücü alanında devam edi-
1 ecektir. Maç Muhafız Gücü - Çan· 
kaya birinci takınılan arasında
dır. Yargıç Sedad Akça (G.B.) 

•• 

ANKARA RADYOSU 
BucDnkU program: 

19.30 - Tayyweclnin saati 

19.40 - Musiki: 

Beethoven: Variationa 

Piyano : Ferhunde Ulri 

ıo. - İnhisar saati: 

21.10 - Musiki: 

Md6ric: Tbornaon 

Ttıompson: Jılelodte 

L6opotd : Orlentale 

G. Marie : Cinguantaine 

Saksafon: Nihat Eeecıgin 
Piyano: Ulvi Cemal Erkin 

Z0.30 - Dans muatkiel 

20.SO - Haberler 

ı: 

Cü~huriyet Merkez Bankasının 30 mayıs 1935 vaziyeti 
1------~~~~:.L.:::.:....:.:.:=.:..::.::::..:==:.:.::.:::::=:::..=...::...:.:::=!..:::.....::.:....::...:.---__:.--------ıı 

Aktif 1 Pasif 

1 Sümer Bank umumi 

Müdürlüğünden· 

' 

1 KASA: 
1 

, A 1 trn: sa ti kilogram 15.986,8 78 
Banknot 

ı l Ufaklık 

l)AHll.Ut<; K] MUHABİRLER: 

Tilrk liru1 

~ ~ HAı<IÇ'l l•.KJ MUHABl~LER : 
Altın : Sa fi kilogram 4.398,034 

· A l tına tah vili kabiJ serbest 
dövizler 

HAZiNE fAHVU.LERl: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşdq~ı 

Kanunun 6 ıre 8 inci maddele
!'. ::ıe tevfikan hazine tarafından 

1 r2ki tediyaı 
I · 

1

; SU:NEDA'I CUZl>ANI: 

Hazine Bonoları 
Ticari Senedat 

~SHAM VE l'AHVlLAT CUZ. 
DANI: 

( Deruhte edilen evrakı nak
A ( diyenin karşılığı esham ve 

( tahvilat (itibari kıymetle) 
B ( Serbest esham ve tahrilat 

AVANSI.AR: 

Altın ·e dövb Oı:erino 

Tarvi11t llzerint 

Htss .. : ı IA t< I A.'tl 

MUH l fil.li<' 

Lira 

22.486.871,40 
8.013.309,-

674.773,85 

729.432,24 

6. ı 86.l 99,90 

10.973.251,47 

158.748.563,-

Lira 

31.174.954,25 

729.432,24 

17.159.451,37 

10.4 79.480,- 148.269.083,-

3.000.000,-
9.809.397 ,66 

30.43 7 .682,SO 
4.688.777,10 

24.684,49 
2.885.440.40 

YEKUN 

12.809.397,66 

35.126.459,60 

2.910.124,89 
4.500.000,-
7.632.223, 1; 

260.311.126,18 

SERMAYE 

lHTlYAT AKÇESİ 

TEDAVÜLDEKi BANKNOT. 
LAR: 

Lira 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748 .563,
Kanunun 6 ve 8 inci maddele-

rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiyr 
bakiyesi 

10.479.480,-

148.269.083,-

Llra 

1s.ooo.ooo,-

1.026.756,67 

Karşchğı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 10.000.000,.- , 158.269.083 ,-

Tc0R'? J .. lRASI MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vad 1i 

MUHTELiF 

1------1 

12.095.876.38 

-.-
10.046.0914~ 

808.750.9 7 

' 

YEK'ON 

12.09 S.8 7 6,38 

10.854.842,42 1 
63.064.567,71 

260.311.126,18 I 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: .Iskonto b:tddi % 5 1/2 - 1.. ~~tn üzerine avans %4 1/2 

Evvelce 8 haziran 1935 cumartesi günü saat 15 de iha· 
lesi yapılacağı ilan edilmiş olan İzmit kağıt fabrikası il· 
tisak yolu, ihata tesisatı ve su isale hendeği hafriyatının 
ihale saati yeni kanun mucibince tatil zamanına tesadüi 
ettiğinden ihalenin 10 haziran 1935 pazartesi günü saat 
(15) e tehir edildiği ilin olunur. 

...... .. ~ 

Sümer Bank umumi 
Müdürlüğünden: 

Evelce 8 haizran 1935 cumartesi günü saat 16 da iha .. 
lesi yapılacağı ilan edilmiş olan Nazilli fabrikası birinci 
kısım inşaatının ihale saati yeni kanun mucibince tatil 
zamanına tesadüf ettiğinden ihalenin 10 haziran 1935 pa-
zartesi günü saat 16 ya tehir edildiği ilan olunur. 

Kuruluş U y A N 1 S Serveti fünut· • 
l 8 9 t " yerine cıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış ven A K B A K • 

t:aj>evidir. Senelik abone 10 tira Sayısı 20 kuru" • l 



Enılak ve Eytam Bankasından: . 
Satılık Eu .. lik 

Esas Dipozito 
34 İsmetpaşa M. Poyraz sokağı 7 kapu, 318 

ada, 5 parsel N o. lu 83 metre arsa 34. -
36 Yiğenbey M. Mescid S. 1 kapu. 203 ada, 

20 parsel No. lu evin 190/336 hissesi 100. -
37 Hacıdoğan M. İbadullah So. 6 kapı, 145 

ada, 34 parsel No. lu ev 100. -
38 Hacıdoğan M. İbadullah sokağı 64 kapı, 

292 ada, 1 parsel N o. lu evin 76/106 
hissesi 72. -

39 Hacıdoğan M. matbah S. 7 kapı, 290 ada, 
22 parsel na: lu ev. 60. -

1.6.935 cumartesi günü saat 16 da peşin para ve açık 
'1tırma usuliyle satılacakları Han edilen yukarda yazılı 
ltıiilklerin 10 haziran 935 pazartesi günü saat 16 da satıla-
taldan. (1262) J-2235 

lr'l•ııımınm:ıummınının:ıuııı•ınmunnıuıımıılllllllli!!lllllfllllllllllilllilllAllllllBllillDlllll ıııınıınııııııııınıllllllill~ 

'
7 oı"oı1zefin esrarı 
Brigittc llelm - Jean Murat 

o LJJU-. 

ı\n < ra Ceza evi l\lüdiirli4,öiiııdeıı: 
An ara ceaz evinin bir senelik ekmek ihtiy:ıcı için 30 

llıayıs 935 tarihinde açılan kapalı zarf usuliyle münaka
&aya talip zuhur etmedi~inden mezkur ekmcğ~ ayni şe
rait tahtında bir ay zarfında pazarlıkla alınmasına karar 
"erilmistir. 

İsteklilerin (2240) lira {37) kuruş teminatı muvakka
tc akçesi veya banka mektubu ile birlikte her gün öğleden 
'onra cumuriyet müddei umumiliğinde müte ekkil ko
llıisyona ve şeraiti anlamak üzere Cebecide ceza evi mü-
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1282) 1-2240 
~ 

Enılal\. 'e E) tam Banl\:asıııdaıı: 
Ankarada Yusuf Abbas mahallesinde Ulucanlar cad

desinde kain ve bankamıaz aid 47 kapı numaralı ah§ap ev 
a~ık artınna suretiyle ve peşin bedelle satılacaktır. İhale
~ 17.6.935 tarihine miisadif pazartesi günü saat 11 dedir. 
~v zemin katta bir samanlık ve J::>ir ahrr, birinci katta iki 
?da, bir sofa hir mutfak ve bir 'heladan ibaret olmak Ü.zere 
•lti kattır. 

Müzayedeye girmek için 200 iira pey yatırılacaktır. 
Fazla malumat almak icin bankamız muamelat mü-

dürlüğüne müracaat edilmelidir. (1261) 1-2236 

Ankara Şarl>aylıO-ıudaıı: 
l" 1 - y ~nişehirde emniyet abidesi parkında elektrik 
daınba te ısat:ı yaptınlacaktlr. Keşif bedeli 3.911,10 lira
ır. 

2 - Keşif ve şartnamesini görmek için yazı i leri di
l'ektöclüğüne gelinecektfr. 

3 - 1hale 20.6.935 tarihine rastlayan perşembe günü 
~I t 11 de yazı i§leri direktörlüğü odasında acık eksiltme 
1 e yapılacaktır. 

4 - Muvakkat tenıüıat 295 liradır. (1281) 
........... 1-2239 

Harita umuıı1 nıüdü ı·lüğiinden: 
1• 1 - Mikdan (6500) kilo ve muhammen bedeli (1072) 
,ıra (50) kunl§ Harita kıta erleri için bir senelik sığır eti 
Çık eksiltmeye konmuştur .. 

tlts· 2 -1st~!ilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
tlti ıltmeye ış~~ edeceklerin de (80) lira (44) kuruş te
tcs~at .. ~~kbuzlanyle eksiltme günü olan 17.6.935 pazar
Sat 1 gunu saat <.ıo) da Cebecide Harita umum müdürlüğü 

ın alma komısyonuna gelmeleri. (1270) t-2234 

I 
Nafıa Bal{anlığınd an : 
Haydarpaşada sil teslim şartile muhammen bedeli 

943 lira olan 400 adet tirion anahtan ile 90 adet cebire 
buJonu anahtarı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Pazarlık 16 Temmuz 1935 salı günü saat 10,30 da An· 
karada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin 70,73 liralık muvakkat teminat ve ticaret 
odası vesikası ile birlikte ayni gün ve saatte komisyonda 
bulunmalan lazımdır. 

Bu husustaki şaratnameler Bakanlık Malzeme müdür
lüğünden parasız alınabilir. 

(1248) 1 - 2197 

Ankara İnhi arlaı· 
Başıııüdürlüğünden: 

7701 yedi bin yedi yüz bir lira 23 yirmi üç kuruş bedeli 
keşifle Ankara Orman çiftliğinde olbabdaki plan, proje ve 
fenni şartnamesi mucibince yeniden bir memur binası ya
pılması işi 17 - S - 935 cuma gününden itibaren yirmi gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 6 - 6 • 935 
perşembe günü saat 15 tedir. 

Fenni evrakı 39 kuruş mukabilinde ba müdüriyette mü
teşekkil eksiltme komisyonundan alınacaktır. İsteklilerin 
muvakkat teminatları olan beş yüz yetmiş sekiz lirayı baş 
mürlürlük veznesine nakden yatıracaklardır. 

2490 No. lu kanunun 4 üncü maddesinde yazılı kim -
seler eksiltmeye giremiyeceklerdir. (1123) 1 - 1966 

Sam ·un belediye in den: 
1 - Samsun elektrik ve su fabrikalarının bir senelik 

ihtiyacı olan asgari 325 azami 37;5 ton mazot evsafı fenni
ye ve şartnamesi dairesinde kapalı azrf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhale 23.6.935 giiniine rastlayan pazar günü aat 
on beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler usulüne gijre verecekleri teklif mektup
larını muayyen saatten bir saat evel encümen reisliğine 

makbuz mukabilinde vermelidir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketler 2490 numara

lı kanunun 3 üncü maddesinin A ve B fıkralarına göre ve
sikalarını göstcrn1cğe mecburdurlar. 

5 - İş bu maoztun muhammen bedeli otuz uç bin üç 
yüz yetmiş beş liradır. Muvokkat teminat 2503 liradır. Bu 
teminat ihaleden eve] bankaya yatırılmış olacaktır, 

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

Yüksel{ Ziraat Ens · tüsü Relctör
lüğünc en: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstiti.isünün 375-425 talebe ile 
100-120 müstahdemininin 1 haziran 935 tarihinden 31 ma
yıs 936 tarihine kadar sabah, öğle, ve akşam yemekleri 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş ve ihale günü ve
rilen teklif fazla görüldüğünden tekrar 15 gün temdit edil
mesine karar verilmiş olduğundan 11-6-935 salı günü saat 
15 te ihalesi icra edileceğinden fazla malfımat almak isti
yenlerin enstitü idare müdürlüğüne ve ihale günü de 5837 
liralık teminatlarını enstitü veznesine yatırarak idar:e ve 
ihale komisyonuna mürcaatları. 

Bayındır Belediyesindeıı: 
Bayındır belediyesinin 935 mali senesi isin ihtiyacı 

olan 30 tona yakın mazot "motorin,, ile 240 tenekeye ya
kın i?ce ve .kaim makine yağlannm satın alınması kapalı 
zarf ıle eksıltmeye çıkanlmıştır. Eksiltme 25. 5. 935 ten 
18. 6. 935 sah günü saat 15 e kadardır. İsteklilerin Bayın
dır belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1510/1222) 1 - 2152 

TÜrli.:iyc Ziraat Ban1<a ından ~ 
Ankarada bankamız fen servisinde çahstınlmak üzere 

bir daktilo alnıacaktrr. 
l -:- :Su daktilonun asgari orta tahsilini yapmış olma· 

sı ve ıyı almanca ve fransızca bilmesi lazımdır. 
2 - Müsabaka imtihanında kazanacak olana muvaffa

kiy~ti derecesine göre 100 liraya kadar aylık verilecektir. 
.. Isteklilerin kaydedilmek ve imtihan gününü anlamak 
uzere 13.6.935 perşembe akşamına kadar Ankarada Ban
kamrz memurin müdürlüğüne ve İstanbulda şubemize mü-
Tacaatları. (1285) l-2243 

Karasu ına1miidürliiğiinden: 
Muhammen kıymeti Bedeli s:ıbıkı 

L L 
1200 1150 

•. Sakarya Boğazı mahariç karasu golü havyar ve balık 
nısumunun haziran 935 tarihinden 'itibaren 3 senclili ı 
h~zir~. 935 tarihinden 20 haziran 935 tarihine kadar yirmi 
gun muddetle müzayedeye vazedilmis ve ihalesi 20 hazi
ran .935 ~nü~e tesadüf eden perşembe günü saat 16 da 
~ıyc ~~aıresınd~ müteşekkil komisyon marifetiyle icra 
e~!ı~~cegınden .. talıp olanların yüzde 7,5 te'llinat akçesiyle 
sozu gecen gune kadar Maliyeye müı:ac. atlan ilan olu-
nt1T'. (1284) ı-.ııı42 

1 

SAY' 

Askeri Fabrikalar Umum ılVh.idur u~ 

Satın Alma Komisyonu ilan an 
MÜTEAHHİT NAM ve HESABINA 6 KALEM 

AMERİKAN AYNASI 

Tahmin edilen bedeli (1650) lira olan yuk rda mikta
rı ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satın alma komisyonunca 17 Haziran 1935 tarihin· 
de pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme, pazarlık, ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(123) lira (75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesaikle mezklır gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1251) ı - 2198 

MÜTEAHHİD NAM V.E HESABINA 30 TON 
DEMİR CEVHERİ 15 TON MANGAN 

Tahmin edilen bedeli (2700) lira olan yukarıda mikta
rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satın alma komisyonunca 16 haziran 935 tarihinde 
pazar günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (212) lira (50) }turuş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaattan (1234) 1 - 2163 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA MUHTELİF 
ÖLÇÜ ALETLERİ 

Tahmin edilen bedeli (1700) lira olan yukarda miktarı 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü satın alma komisyonunca ı 8 haziran '935 tarihinde sah 
günü saat 15 te açık eksiltme, pazarlık, kapalı :zarf ile iha· 
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (127) lira (50) ku
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve .3 maddelerindeki ve-
aikle mezkur gün ve saatta komisyona müracaatları. 

(1259) 1---2214 

Kayse i belediye Başkanlığından: 
Belediyemiz için 300 lira ücretli bir şeJiır mühendisi

ne ihtiyacımız vardır. Talip olanlann evrakı müsbiteleri 
ile 15.6.935 tarihinden eevl belediye başkanlığına müraca-
atlan ilan olunur .(1244) 1-2203 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 

1 - Gamiozn dahilindek; kıtaat ve m\leıssesat hayva
natt çayll'a çıkarılacaktır. 

2 - Çayır Ankara Jevazım amirliği satın alma komis
yonu tarafından pazarlıkla alınacaktır. 

3 --- Pazarlık 10 haziran 935 tarihine miısadif pazarte
si günü saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Taliplerin vaktinde komisyona müracaatları. 

İLAN 

Çatalca civanndaki bir
likler ihtiyacı olan 132.000 
kilo sığır eti kapalı zarf ile 
eksiltmeye konulmuştur. 1 
kilosunun fiatı 29 kuruştur. 
İhalesi 8 haziran 935 cu
martesi günü saat 15 te ko
mutanlık satın alına komis-
yonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 2871 liradır. Şart· 

namesi 191 kuruş mukabili 
komutanlık satın alma ko
misyonunda alınabilir. Tek
lif mektublannın belli sa
atten en az bir saat evetine 
kadar komisyona vermele-
ri. (1144) 1 - 2014 

ANKARA İKİNCİ SULH 

HUKUK :MAHKEMESİNDEN· 

Haymana mülga tütün ir.bi
san eski mcmum olup Ankand~ 
Hacımurat m: .. lı:ıllcsinde Emirc
nin 28 No. lu evinde sakin Ali 
Fuada: 

Ankara İniıisarlar ba§ müdür· 
lugl: tarafmdm aleyhinize ikam: 
edılc:ı 929 da tütün memuru iken 
:zimmetinize geçinni§ olduğunuz 
133 lira 21 kuruşun tahsiline dair 

afacak davasının icra kılınan mu
hakemesi esnasında: dava arzu
k.ali ve davetiye tebliği için ika
metgfilımız meçhul olduğu anla
şıldığından ilanen tebliğat yapıl
truısma karar verilmiştir. Muha 
lı.cme 22.5.935 saat 9.30 a muallak· 
tır. Gelip bir dt'fide bulunmanız 
veyahut bıı vekil göndermcnh 
lıizumu ani halde giyap karan 
tebliğ edileceğ; bildirilir. (1283) 

1-2241 

{1287) 1-2244 

Devlet D~iryolları -ve 
Limanlan Suımalmo 
Komi~ann tlan lnn 

iLAN 
Muhammen bedeli 10440 

lira olan ve 775 ton tama
mile meşe, 385 tonu meşe, 
çam veya gürgen olabilecek 
ccman 1160 ton odun 17 -

6 - 1935 pazartesı pünti sa
at lS,30 da kapalı zarf usu
lile Ankarada idare tl:narın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnle
nn (783) lir.:ılık muv~kkat 

t('minat ile k:1nunun tayin 
ettiği vesikal.an keza kanu
nun dördüncü maddesi mu· 
c:bince işe gimıebe !.tanuni 
manileri bu!unmadı~ına da-
!ı beyannamP.yJ habvi teklif
le~ni ayni gı.n saat 14,30 a 
kc.car kom svon reısJiöıne • h 

vermeleri lazımdır. 
Buna dair şartnameler 

parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada tesellüm ve 
sevk müdürlüğünden alına • 
bilir. 
______ 1_- 2194 

SabJılc bağ 
Dr. Abdulaha aid aşağı 

Ayvalı bağlannda 25 dönüm 
bağı mebzul sulu 1 kuyusu, 
iki bölüklü 9 oda, 3 sofa ve 3 
hata ve müştemilatı havı ye
ni yapı satıhknr. İçinde' le-
re müracaat. 1-2245 
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T. LİRASI: 75 DİKKAT 
935MOIJEl_Jt 

RAD'\·ta 
AYDA: 7.5 

lira ile 

JJi EMEDE ve T~f:R(j. 

BE ET1\1EDEN ALı 1 IMZ 

PHILIPS 940 A 
TÜRK PHİLİPS LİMİTED ŞİRKETİ TELE. 3722 ANKARA 

SiııoJı c. lüddeiUmuıııiliğiııdeıı. 
Sinob umumi hapisanesindeki mahklım ve mevkuflara 

ı. 6. 935 gününden 1. 6. 936 gününe kadar bir yıl içinde 
verilecek ekmek 20. 5. 935 gününden itibaren 20 gün müd
detle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı - Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun birbaş 
unundan yapılacak ve beher ekmek 960 gram olarak pişi
rilecektir. 

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

3 - Talihler bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu 
olan 1877 lira 10 kurusluk teminatı muvakkate verecek
lerdir. 

4 - İhale 10. 6. 935 pazartesi günü saat 15 te Sinob C. 
M. U. liğinde müte ekkil komisyonu mahsusunca Adliye 
Bakanbğımn mezuniyetine talikan icra edilecektir. 

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

6 - Mektublann beşinci maddede gösterilen saatte 
yetişmek üzere iadeli taahhüdlü mektub şeklinde gön
derilmesi caizdir. 

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

7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartna
me dışında şartlan ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

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

9 - Daha fazla tafsilat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin tatil günlerinden maada her gün Sinob C. M. 
U. liğ·i kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. (1204) 

1 - 2121 

ı 1afıa BakaııJığından: 
Haydarpaşada sif teslim şartile 3096 lira muhammen 

oedelli 2 kalem poz malzemesi kapalı zarf usulü ile ek -
siltmeye konulmuştttr. 

Eksiltme 16 Temmuz 935 sah günü saat 14,30 da An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Kliring şarttır. 

İşteklilerin tekliflerini 292,95 liralık muvakkat temi
nat ve Ticaret odası vesikası ile birlikte 16 - 7 - 935 
sah günü saat 13,30 a kadar Bakanhk malzeme Müdürlü
ğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(1247) 1 --- 2189 

Gümrük vt;liıhi arlar Vekaletin den 
l - 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 levazun müdlirlü-
ğünde her giin görülebilir. (1280) 1-2232 

Büyiilc fır ·at 
Gayet mükemmel ve sağ

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

1-2216 
~~~'-'."'7.~..,.~~~~~~~~~~ ~ 

•• • • uç ay ıçııı 
~ 
~ 

J. 
~ 
~ 
~ 

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

Doktor 

Ali l\1aruf Üııver 
DERİ, FiRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 

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

Saçları 
Dökülenler 

Komojen Kanzuk 

SaçEksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Ko
mojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçlamı gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, 1~
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat ma
ğazalarında bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK : 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

\tiUi Miidafaa Vekaleti 
'ııtrnalnıa Komisyonu 

Hanları 

(l93) adet karisöri yap
tırılmak üzere kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 
tahmin edilen bedeli (53~75) 
liradır. Şartname ve resım 
bedeline karşı Ş. iV. ten a· 
hnacaktır. İhalesi 18 - 6 
935 salı günü saat on birde 
komisyonumuzda yapılacqk
tır. muvakkat teminatı 3903 
lira 75 kuruştur. Eksilt
meye o-irecekler 2490 N o. lı 
kanun~n 2 ve 3 üncü ınad· 
delerile sartnamede istenen 
belgeleri teminat ve tekHf
lerile birlikte en geç olarak 
ihale günü saat ona kad~r 
komisyon reisliğine vf'!nnış 
bulunacaklardır. 

1 - 2193 (1231) 

lLAN 

1 - Bitlis Garnizonu için 
170,000 kilo fabrika unu ka
palı zarfla eksiltmeye konul
mustur. 

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

3 - Muhammen fiatı 
20.400 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek 
için her gün eksiltmeye gi
receklerin teklif mektupla
rım ihale saatından evvel 
Bitlis'de Satın alma komis
yonuna vermeleri. (1184) 

1-2089 

Satılık kelepir bü
yük ev 

Ankara - Cebeci arasında 
büyük cadde üstünde güzel 
havadar, bakılmış büyük 
bahce ve manazrası su elek
trik ~ve hava gazı bulunan 
kargir büyük ev 

Hacıbayram Cd. N o. 1 
Hayri Kemal komisyon evi 

Tel. 3977 
1-2238 

Kiralık ev ve 
dükkan 

~ 
~ 

İs bankası civarında ~~ - ~ 
4 oda, su ve elektrik var- ~ 
drr. Ulus gaeztesi karşı- ~1 smcla Resmi İlanlar şirke- ~ 
tinde Muammere miira
caat. Telefon: 2326 1-2246~~ 
~.~~~ 

Shell benzin ve 
yağları 

Anafartalar caddesinde 
Kızılırmak kıraathanesi bi
tişiğindeki dükkanda sat
makta olduğumu~u muhte
rem müşterilerimize bildiri-
riz. 

Nureddin Baki 
1-2237 

----
İmtiyu sahibi ve Ba}Jllu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri MUdürU Naıuhl 
BAYDAR 

Çınkm cıdd~ıi civırmd• 
I Uluı Bısmwvind• basılmış· 
L ,.,., 

Anlcara Defterdarlığından: 
Temlik suretile eytam bankasından maaşlarm.t 

lamı haziranın bir üçüncü günleri 
Askeri 

1 
501 
1001 
1501 

Mülki 

500 numaraya kadar 4.6.935 sah günü 
1000 numaraya kadar 5.6.1935 çarşamba 

1500 numaraya kadar 6.6.1935 persembe 
2000 numaraya kadar 7.6.1935 cuma 

ı 200 numaraya kadar 8.6.1935 cumartesi 
200 800 numaraya kadar 9.6.1935 pazartesi 
801 1200 numaraya kadar 10.6.1935 sah 

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

A KARA.da 
lnıluııa11lara müjde 

ORMAN ÇİFTLİGİNDE: 

Karadeııiz pilajı 

Marnıara parkı 

Çif tlili. llaı·kı ve lokantası 
Bira parkı' 

acılmıstır. 

• H~r gün öğle ve akşam zengin müzilt vardır. 
. V E 

Her gün geceleri Ankaranm her istasyonların· 
:.ı dan Çiftliğe trenleri işlemektedir. 1-2068 
c1T1x1x1x1x1ı I ı:;ı; , • 

• c • 

Elaziz valiliğiııdeıı: 
1 - Elazizde yapılacak ilk mektep inşaatı 9--9--93~ 

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

2 - Kesif bedeli 30974 lira 12 kuruş olup muvakkat 
teminat mikdan 2323 liradır. 

J - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardırt 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri şeraiti wnumiyesi 
Ç - Tesviyei türabiye şose kargir inşaata ait feruü 

şartname 

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

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

zıh mikdarda muvakkat teminat makbuzu ile şimdiye ka
dar devlete ait yirmi bin lira kıymetinde kargir bina in-
şaatını muvaffakiyetle bitirdiğine dair baş mühendslik 4 

ten musaddak bir vesika göstermekle beraber inşaatın s<r 
nuna kadar yanında diplomalc mühendis veya mimar bu· 
lundunnası şarttır. 

5 - Eksiltme vilayet daimi encümeninde yapıla • 
caktır .. 

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

7 - İsteklilerin Vilayet Daimi Encümenine müracaat 
etmeleri itan olunur. (1250) 1 - 2196 

afıa Balcanlığııı dan: 
Haydarpaşada sif teslim şartile 6313 lira muhammeıı 

bedelli 7 kalem poz malzemesi kapah zarf usulü ile ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 16 Temmuz 1935 salı günü saat 15 de An
karada Bakanlık Malzeme müdürlüğiinde yaprlacaktır. 
Kliring şarttır. 

İsteklilerin tekliflerini 473,48 liralık muvakkat temi
nat ve Ticaret odası vesikası ile birlikte 16 - 7 --- 1935 
salı günii saat 14 e kadar Bakanlık Malzeme Müdürlü
ğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(1238) 1 -- z.1 01 

SİNEMALAR T 

J , 1 
YENi ::ı 

BU GECE 
Mirna Loy - Clark Gable -- William 1 

Powel 

SON GÜNAHI filminde 

BUGUN BU ~ECE 1 KULÜP j 
Ask - heyecan ve dehşet filmi 

l\ılakineli adanı 
24 kısım birdf'n 

.. 


