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F. R. ATAıY 

Bu betkede geçen kelimelerin kar
şılıkları: Verit = Teberru - Ö.zve • 
ri == fedakarlık - Duyganbk = 
Ifassasiyet = Yayın = Neşriyat -
Ahm ="' Cazibe - Y.uvgu = Merda • 
ne- .. 

Türk Hava Kurumuna her ta· 
Mf.tan verit yağıyor. Bu yardım, 
ukileri gibi, geçici bir bulut sağ • 
nağı değil, devamlı ve tükenmez 
bir kaynak geliri olmalıdır. 

Bizde halk yurd tehlikesi ne • 
dir, bilir. Yurd tehlikeye düştüğü 
zaman, ne ağir özverilere katla • 
ndmak lazım geldiğini daha iyi 
bilir. Asıl mesele, ara11ra hepimi • 
zin gönlümüzde tutuşup sönen bu 
iki hakikati, durmaksızm işlet· 
mek'tir. 

iki tedbir başta gelir; biri, 
halk yardımını organize etmek, 
öteki, halk duyganlığını canlı ve 
uyanık tutmak l 

Yardımı organize edecek o .. 
lanlar, Türk Hava Kurumu ile 
Parli,dir. lkinci tedbir ise Türki • 
ye'nin bütün yayın araçlarının 
hep birden elbirliği ile başarda • 
caktır. 

Organizasyon bir teknik, pro -
paganda bir sanat'tır . Bizim ya • 
ym araçlarımızın bu sanatı pekaz 
bildiklerini söylemeliyiz. Propa • 
ganda sanatının inceliği, her gün 
söylemek, fakat her günkü yazı ve 
söze hiç söylenmemiılik tadını ve 
ahmını vermektir. En güzel eüm • 
leler bile sokak dınrlarında iki 
güneş gördükten, iki üç defa ba • 
sım yuvgusti altında ezildikten 
sonra, ölü ve donuk kliteler haline 
gelir. Okunmaz. oknnsa da duyul
maz. 

Belki Türk Hava kurumu ya • 
yın araçlarının işini kolaylaştır • 
mak için, resim ve yazı artistle • 
rinden hizmet isteyebilir. Bu hiz
mette ve bütün propaganda hare· 
ketinde esas, bir gün için azçok 
bir şey vermek değil, her ay veya 
her yıl herkesin azçok bir şey ver· 
mek hissini kökleştirmektir. Hava 
tehlikesini bilen yurddaşlarm ya
kalarında her y~l rengi değişen 
bir rozet bulunabilir. Rozetsiz bir 
yaka, hava tehlikesine karşı öde· 
vini yapmamış olmak gibi, bir 
ayıp ve bir kusur beldeği olur. 

En büyük propaganda araçla
rmdan birinin, haoada kanad sesi 
olduğunu da hiç bir zaman hatır· 
dan çıkarmamalıyız. Sivil uçakçı
lığa bütün memleketler kadar 
önem vermeliyiz. Karayı, yürü • 
yen; denizi, yüzen; havayı, uçan 
bilir. Bizde halk, gözü ile inanma
ğa alışmıştır. Bizde halk kahra -
man ıever. Arsıulusal rekorlarda 
ve yarışlarda, ve uzun uçuflarda 
ad duyuran uçmanlarımızm art • 
tığını görmek isteriz. 

Her gün beş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

kel~mc' i ile çıkıyor. Türki
yede çı .. an gazete ve dergile
re her gün verilen 5 er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı
calarmı kullanmıyacaktıt. 

YiRMi BEŞiNCi LiSTE 

ı. - Meyi, temayül = Eğlim, Eğ
ginlik 
Mütemayil = Eğgin 
Ôrnekler: 1 - Oğlunuzun res
me eğlimi olduğunu biliyo • 
rum. 
2 - Bu Jikri kabul etmeğe 
onu hiç te eğgin bulmadım. 
(Sonu 2 inci sayıfada.) 

9. HAZINAN 1935 PAZ~R 

Btıll(rtul. 8 ( A.A.) - Pr1t1'ya B~b<ıkam ve 

alman bakarılarmd<m ~erıeml Görin'e. Ak

lmrtal nişanmm biiyiik hm: rütbesi veril
miştir. 

. ' . 

Adımız, andımızdır · 

Vasıf Çınar'ııi cenaze töreni 
Cumtt~~ başk11nımız Vasıf Çınarın aylesin e haşsağısını llildirdi
Dış Bakanımızın söylevi -Töı~en çol~ üzünlü old1:1 · İzmirde 

bir tören yapıldı ve bir caddeye Vasıf Çınar adı verildi ... _ 

Vasıf Çınantı cenaze rocenınde, soldan sağa ve yulMrdan aşağıya doğru: Tören ba~lamadan tabutu bckliYho türk 
nöbet,isi,· Atatiirk'ün gönderdiği çelenk,· tabut top araba:rrnda; B. Tevfik Rüştü Aras söY,kvini verirken; V.asıl Ç11Nlr'ın 
erkı'nlik madalyası ve ay lesi; kor diplomatik: Partimizin çelenği; Bakanlar kurulu !e say/avlar; cenaze alayı Anadolu Ku
lübü, Kamutay, Atat ürk heykeli önünden ·ge~erken; .gönderilen çelenkler,· resmiğ delgelerden bir grup ,• alay Ankara ~al esi 
karşismda. 

Haziranın ikinci günü Mosko· 1 
va' da son nefesini vermiş olan dev
rimin büyük ve değerli çocuğu Va
sıf Çınar, dün, büyüklerinin ve U· 

lusun saygı ve göz yatları arasın
da, ağır ve yaslı bir törenle, Cebe
cideki son dinlengesine götürüldü. 

Yeni fransız 
. kabinesi 

Kabine güven oyu aldı -
B. Lavalin programı 
Paris, 8 ( A.A.) - Parlamento 

Laval kabinesi tarafından istenen 
lam yetkileri 160 a karşı 324 oyla 
onaylaml§tır. Saylavlarclan 107 si 
oy vermemiştir. 

Parist 8 (A.A.) - Kabinenin 
bildiriği dün akşam saat 18 de B. 
Laval tarafından parlamentoda 
ve B. Berar tarafın-dan sena' da 
okunmuştur. Bildiriğde deniliyor 
ki: 

fSonu S inci •ayılada) 

- Az ölüler ardlarmda bu kadar 
büyük bir keder ve üzün bırak • 
mışlardır. Ölümünü ilk işittiğimiz 
gündenberi aradan bir hafta geç • 
miş olmasına karşın, dün, Anka
ra' da onu böyle ansızın kaybet • 
mekten duyulan acı bu şom ha -
berin ilk alındığı günden daha az 
ve daha hafif değildi. 

Onu tanımış olanlarm hepsi, 
ayrasız, bu ateşli, sevimli, iyi kalb
li, dürüst ve tenıiz adamın ölünıü
ne ağladılar. Onun şahsında, 

memleket kendisinden çok büyük 
işler beklenen bir devrimci ve ta • . 
mdıklarının hepsi de değerli ve 
unutulmaz bir dost kaybettiler. 
Ve işte dün böyle bir adamı göm· 
dük. 

Dün muhtelit katara bağlı özel 
bir vagonla lstanbuldan Ankara · 
ya getirilmiş olan Vasıf Çmar'm 
tabutu saat 14 e doğru Ankara 
asilbayı Salahattin, Merkez Ko • 
mutanı Albay Demirali ve Güven
lik Direktörü Salih ile Protokol İş· 
yarları hazır bulundukları halde 
vagondan çıkarılarak törenin ya· 

. 

1 
pılacağı· istasyon alanına getiril· 
miş ve burada üzeri siyah örtülü 
kürsüye konulmuştu. 

Tabutun ·vagondan istasyon 
alanina getirili,inde asker ve po
lis müfrezeleri saygı töreni yap
mı~tır. 

(Sonu 3 üncü saY.ıfada) 

Yeni İngiliz liabine . 
s~n kesin şel(.li 
Londra, 8 (A.A.) - · Yeni Bal

dvin. kabinesi şöyle kurulmu~tlir: 
Özel konsey başkan lordu: B. 

Makdonald, Lord kançelar (eski 
sü bakanı) Lord Hailşam, Finans 
Bakam: B. Nevi) Çemberlayn, İç 
işler Bakam ve Avam Kamarası 

önder saylavı Sir Con Saymen, 
Dış işleri bakanı (eski Hindistan 
işleri bakanı) Sir Samuel Hor, 
Hindistan işleri Bakam (eski Ben· 
gale ilbayı) Lord Zetland, Sü Ba· 

(Sonu 3. cü sayıfada) 

Her }ercle 5 kuru~ 

Yaslı llir gün 
i. Müştak MA Y AKON 

Bundan bir ay önce, i§inin ba
şına giderken, Ankara ialcuyo -
nunda sevgi ve saygı ile uğurla -
dığımız canlı ve cevherli Vaaıl'ı 
dün gene o istasyonda, lakat bu 
sefer gümüş renginde dört tahta 
parçası içine uzatılmı§ cansız bir 
gövde, damarlarının kanı ve göz • 
lerinin ışığı çekilmiş bir et ve ke -
mik yığını halinde karııladık. 

Ankara, dün, yaslı günlerin • 
den birini daha yaşadı. 

Gür sesi kulaklanmı:ula bu. 
gün. bile bfr erganun gibi çınla • 
yan, gürbüz varlığı hayalimizde 
bugün büe bir masal kahramanı 

. gibi dolaşan Vasıl dün bir gölge 
sessizliği ile ölüm yıolunun son 
durağına giderken herkeste gör -
düğüne inanamıyan bir insan 'Qf· 
kınlığı vardı. 

Bu nasıl şeydi; bir cevher na. 
sıl kararıp kömür olabilirdi; genif 
bir çift omuzun ancak taşıyabildi
ği bu özlü baş bir uruluıla nasıl 
bükülüp yana düşebilmif, kahra
man bit göğüsün ancak fa§ıyabil
diği bu güçlü yürek bir dokunuıla 
nasd bozulup durabilmif, yatağı • 
nı her gün daha çok kazıp rin. 
lqtiren bu zeka kaynağı bir çö • 
küşle nasıl boşalıp kuruyabümiı
ti; 

Ve bütün bunlar, bu çerçeue • 
sine İığmıyan canlı tablo bu lıa -
bından taşan bereketli varlık iki 
buçuk arıtn uzunluğunda dört 
tahta parçasının içine nasd •ıiclı
rılabilmi§li; 

Sessiz bakqlarla biribirimiz • 
aeit bunları soruyor, ve sanki her 
birimiz bin bir iınaç içinde bin bir 
deneç görüp geçirmiş birer insan 
değilmi§iz, sanki her birimizin 
yüreğinde sayuız ölülerin acısı 
yatmıyormuş gibi kalalarımızda 
bu bilmeceyi açmağa, bu kördü • 
ğümii çözmeğe uğraıcıyorduk. 

Halb:ıki hakiiıat çırçıplaklı. 

Canavar tabiat, iıini görmüı· 
tü; ve gümüş renkli tabutun için
de Vasıl'ın yüreği çatlak bir kö -
rük gibi pörsümii§ dururken dqat·· 
da rüzgar gene serin serin esiyor, 
ölüm karanlıkları onun gözlerini 
J9ldururken yukarda güne§ gene 
ortalığı aydınlatıyordu. 

Onu da götürdük. 
Sevgi ve saygı İpeğinden örül·

müş siyah bir etek gibi onun da 
arkaandan yürüyerek, göz yaşla
rının suladığı ve ya• ,içeklerinin 
bezediği bir yoldan onu da ana. 
yurdun koynuna bıraktık. 

Dün Cebeci'de V aaıl'ı koynu
na alan çukur bir toprak boıluğu 
değil, vatanın - öz bağrı idi. Bir 
ucu yurdun gönlüne dayanan bu 
yolculuk ölümlü dünyada kahbe 
feleği ,atlatan en büyük kazanç • 
tır. Vasıl düzgün hayatının plan • 
çosunu bu büyük kazançla ka • 
padı. 

Türk bayrağına aarılmlf bir 
türk destanı gibi dün Ankara'nın 
sokaklaruula son gezinti.ini ya • 
pan Vasıl, bir zamanlar en gür se· 
ıiyle bağırmıt olduğu Kamutayın 
kapısı önünde ve aevglli partmnin 
eşiğinde birer dakika durduktan 
sonra bütün varlığı müddetince 
yolundan ve emrinden hiç ayrd. 
madığı büyük Şefinin huzurunda 
temiz hesabını verirken o kadar 
yükselmişti ki, yalnız o zaman, 
ölümü güzel ve kutlu bulmuıtum .• 

Ne mutlu Vasıl'a ki, ıağlığın
da elinden hiç düşürmediği türk 
bayrağını ölümünde de omuzunda 
taşıyarak toprağa karıştı! 

Diine kadar o, vatanın nöbet· 
çisi idi. 

Bugünden sonra da uatan onun 
adını bekliyecektir. 
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Kılavuz için dersler 
-ao-

Havayıcı zarurıye = raşank 
Hükümet şeker ve tuz liatlaıım indirirken, liallua 7 a § a, 

~ ı ğ ı işlerine ne kadar ilgilenmekte olduğunu bir daha gös
'Cecmi~ti.ı. 

**• 
Hasta. v ar sa n ı 'lsr ve g ör Ü m s 'Ü 'ler içinde bir de--

Jl;ye döndü. 
Geçmi§e y a z ı k 1 a n m a k t a n ne çıkar? Geleceğini 

llazırlal 
Siz bu işi üstenize almakta bir ç e k; n e t görüyor mus&> 

ouzJ 
Ben kimsenin kor un u ğ u değüim. 
Mısır, Büyük Britanyanın k o r u n c a k 'Jarından biridir .. 
Bir ö n s e z i ile, başıma böyle bir felaket geleceğini an-

'Jqord um. 
Duy g an J ık iyi bir şeydir. Fakat duy nı acı ld J 

adamları hiç sevmem. 
Saylav arkadS§larımzz son Rusya g e z i ' sinden pek iyi 

fi u y u § 'larla döndüler. 
Son Fransa hadiselerinin iyi bir öz e t i 11 i baz:zrlayımz. 
Açık deniz pislik. uyanık kafa sanık a tutmaz. 
Bütün öğretmenle-ri oğlunuzun 11 z g i d i m , inden ~ 

-.utturlar. 
En büyük s ı k. ı n ç 1 lar içinde bile kimseye boy1111 efme

Wim. 
Halk. işlerinde hiç bir zaman ası ğ c: ı 1 olmayımz. 
lralr adam, en çetin d ü ş k ü • leri gülümseyerek kabul ~ 

I«. 
Bu misallerdeki kelime karşılıklan: 

Varsanı = Bersam (hallucination) 
Garümsü = Hayalet 
Yaııklanmak =Hayıflanma~ telehhüf etmeli 
Çekinek = Mahzur 
Karunuk = Mahmi 
Koruncak = Himayede olan yer 
Önsezi= Hissikablelvuku 
Duyganlık = Hassasiyet 
Duymacık = Sahte hassasiyet 
Gezi -= Seyahat 

Duyuş = İntiba 
Özet -=-= Hulasa 
Sanıka = Hurafe 
Uzgidim = Hüsnü halü hareket 
Sıkmç = Istırap 
Asığcıl = Menfaatperest 
Düşkü = Mağlubiyet 

Köken, çıkağ = Menşe 
.... .ı: 

Bu son ekonomi akımının k ö k en '/eri hakkında 'bilgile
rinizi söyler misiniz? 

Eski zamanlarda en büyiik devlet adamlarının ç ık a ğ ı, 
Enderundu. 

~*V 

Bir devrimci öldüğü zaman, arkasından a ğ ı t söyle.nı. 
ınez: onun büyük harekette boş bıraktığı yer doldurulur. 

Ağıt Mersiye 
~~-------------..... ______________ __ 

Her gün beş kelime 
(Başı 1 inci sayı/ada) 

1. - T eSid etmek = Bayramak 
Ôrnek: Cumr:niyetin onun • 
cu yılJönümünü ne kadar 
coşkunlulıla bayramrfttk. 

1. - Yevmi maMrıs = Bayragün 
Ôrnek: Bayrak, ancak, pa • 
zar günleri ile bayragiinler
Je çekilir. 

• - Tezahür = GösteFİ, göaie • 
rim 
Nümayi§ = Göstuİ§ 
ÖrııelJer: 1 • Ga.zdeeilf!'!" 
aal.gıtunl% Almanyaıla iken 
lıen.Jilerine ktır§ı büyük 
Jo.tlalı göstuilerinJe bu -
lunulnaqtm·. 
2 • Bu, etkin Em hareket al • 
maktan lazla, bir göıteri~tir. 

& - Sebat = Dara 
Om.ek Duraşız allam, ukô.· 
aını yok yere Mrcamıı olur. 

Muğlada çarşaf ve peçe 
kalkıyor 

Mugla, g (A.A.} - Şarbaybk b • 
roltı bundan bir buçuk ay öntt bugün • 
kü hayata taban tabana ayhn olan ve 
kadmlanmıza -.erilen yüksek haklar 
karşı<ı: nda dün ile 'bugün arasında blı' 

kara perde gibi kafan çaqaf ve peçenin 
kaldrrıhmsmr kararlaşttrmrştr. 

1 Hazirandan önce bayanların soy -
sal kılıkta sokağa çrkmalan ilan edil • 
mi tir. Bir haftadan.beri bütün Muğla 

baıyanlarr soysal kılığı kabul etmişler· 
dir. Artık hiç bir yerde ne b"r pe~eli 

ne de 'bir ~arşaflı kadın görülmemekte· 
dir. 

.Hü.hendis okulunun yeni 
direktörü 

Yüksek mühendis okulu direk
törlüğüne. bu okul profesörlerin
den B. Suphi atanmıştır. 

Ekonomi Bakanlığı teftiş 
konılunnn yeni ba~ı 

Ekonomi Bakanlığı teftiş ku-

• 
1 ç D 

lSTANBUL TELEFONLARI 

Romanyadan gelecek 
göçmenler 

lstanbul, 8 - Romanya'dan 
gelecek göçmenleri getirmek içia 
iki vapur Köstenceye fiitti. 

Üniversitede smaçJar 
1stanbul, 8 - Üniversite türe 

lakültesinin birinci sımfmda sı
naca girmek hakkı olan 254 tale
benin 194 ü, ikinci sınıfta 200 ta
lebeden 160 ı, üçüncü sıruita 181 
talebeden 144 ü smaca girdi. Ve 
bu aers yılı içinde lstanbııl. lakü.1-
tesintlen Ankara fakültesine 130 
talebe gitti. 

Yamn gündelik 
lstanbul. 8 - Ka.numlaki açık

lığa karşı bazı kıırımılann cızmar· 
tesi günü işçilerine yanm günde
lik verdikleri haber venlmekte
tlir. 

Üniversiteli gençlerin 
• • 

gezısı 

lstanbrzl~ 8 - Vniv~rsite la
tiiltesüıden bir grrzp etiid içi.a A
aadol.uya. leıı lakültesiaıilea bir 
~up da Balya madenlmne gide
ceklerdir. 

Arjantin turizm genel 
direktörü 

lstanbul, B - Tilıkiyedeki tu
rizm örgütlerini görmek ve iigili
lerle konuşmak. için Riyo dö /a
neyro tarizm genel direktörü ls
tanbula geldi ve tızri.ag k.ulüble 
ko1111§tuktan Sônra Avrupaya git· 
ti. 

Telefon ~·rketi ka • alis e ·n-
Jerinden B. Frank t 1 da 

lstanbul, 8 - lstanbıı!a gelen 
telefon sosyetesi kcıpitalistlerin
den /ııl. Franlôn Bayzndrrlık Ba
kanlığına önerge yapacağı söyle
aiyar. 

Bay Avni Ankkök geldi 
Orta Anupada hava terimi W:erin -

de ctüd yapmak üzere bundan bir ay ön

ce Almanyaya giden Ekonomi Bakanlığı 

bava tecimi direktörü Bay Avni Ank • 

koit Ankaraya dönmüştür. ~risinin so

nuçJannı bir raporla Bakanlığa bildire
cektir. 

Aydında dil araŞtırmalarr 
Aydın, S (A.A.) - Halkevi üycl.e -

tinden bir kurul, Sentaks anketi için bu· 

gün köylere ~kmıştır. Kurul türk oy • 

makları arasında cümle ve katım.larm 

nası.l yapılclığınr ve biı: cümle içinde.ki 
işleyen feğili ve tamamlayıeılarnun du
rumunu araştıracak, özdilden derleme · 
ler yapacaktır. 

Aydın esnafının bir 
dileği 

u y u K A R 

l{ızılay haftası 

has adı 
' Kızılay Ankara Kurumu tara-

fından sehrimizde yapılan "Kızıl
aya üye yazma haftası,, na dün 
başlanın.ıştır. Bu hafta içinde An
kara,da bu büyük sevgenlik evi
mize on bin kadar üyenin yazıla· 
cağı oranlanmaktadır. 

Dün akşam radyoda B. Dr. Ra
gıb Kı7.tlay'm Ö'fovlerini anlat
mış, Anafartalar caddesindeki Kı
zılay sergisine konulan radyo, hal
kımıza bu hayır evinin başardığı 

işleri saymıştır. 

11 haziran salı akşamı şehir 

bahçesinde büyük bir eğlence ha
zırlanmıştır. Aynca hafta sonund~ 
orman çiftliğinin bira parkında 
büyük bir gardenparti verilecek
tir. Bütün ankaralılar bu eğlence
lerde bulunacaktır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

haf aza örgütü biri ölü 55 kaçakçı, 2489 
kilo gümrük bçağr, 123 kilo trkit 
bsağr. 5550 gümüı mecidiye, 102307 
defttr ı•ğara kağıdr, bir tüfek, bir ta
banca, 21 kaçakçı hayvanı ele geçri • 
miştir. 

Çankırı ilbaylığmm 

finansal durumu 
Çankın, 8 (A.A.) - llbaylığm 

finans isleri durumu şöyledir: 
934 finans yılındaki gelire gö

re alnn yüzde doksan beştir. Alı
mın bu kadar yüksek olması il e
konomisinin iyiliğini göstermek
tedir. 935 finans ytlmm bütün ge
lir kesinlemesi mayıs içerisinde 
tamlanarak alım bürolarına veril
miştir. 935 yılı sayım vergisi de 
30 bni lira çokluk göstermektedir. 

Sinopta kuraklık 
Sinob, 8 (A.A.) - Kuraklık sür

mektedir. Tütün ve Mıs:ır ürünlerı 
tehlike gösteriyor. 

Kamutay bahçesinde 
Açık hava konserleri 
Cumur Ba:ınnlığı bandosu tara/ın

daa verilecek kollstM' ~ogramıdır: 

10 haziran 1935 pazartesi 

1. KISIM 

1 - Çaykovski Ma11 Kronman 
2 - L. Gan Vals Huzarcn 

3 - Vallas Uvertür Maritana 
4 - Masne Süit Sen Allasyen 

2. KISIM 
S - Mas.kani Fantezi Kavalerya 

Rı.ı.stikana 

i - J. Rihardi Ransodi SpanİJ 

ANKARA RADYOSU 
Bugünkü program: 

19.3n - Ziraat Vekaleti saati 
19.4-0 - Musiki: 
P. Hindcmith Tanz suite 

Nocturne 
Piyano: Ferhunde Ulvi 
20. - Meşhur pehlivanları-

mız 

20.10 - Musiki: 

Dünkü deprem 
Dün saat 12.35 de şehrimiz~ 

hafif bir deprem duyulmuştur. 

Erzincanda deprem 
Erzincan, (A.A) - Bu sabah 7.30 

da güney - doğu yönü.,de 5 saniye de· 
vam eden şiddetli bir yer deprenmesi oJ. 

muştur. Bir ev yıkılmıştır. İnsanca ~ 
yıp yoktur. 

Bugünkü saymuzda ge .. 
çen kılavuz kelimeleri 
Atamak = Tayin etmd 

Aytar = Muhabir 
Ayrışık = Muhalif 
Azı= isyan 
Diyev = Beyanat 
Dilekçe = İstida 

Emekli= llüteJuid 
Endüatri = ~yi 
Etke - amil 

Etki =Tesir 
Etlre = Amn 
Evgin= Müstacel 

Genel savaman = Müddeiumamt 
Genel ispekter = Müfettip amuml 

Genoy = Reyiarn 
Görevarmak =Ziyarette bulunmatr 

Güvenlik = Emniyet 

Güven oyu = t timad rcyl 
Göçmen e:,, Muhacir 

Gösteri = Tezahür 
İlgi a::::r Afaka 

İlbay = Vatı 
İşgüder = Maslahatgüzar 
İş.yar== Memur 

Kamoy = Efkarıum•ımiye 
Karşın = Rağmen 
Katım = Terkip 
Kapsık = Mahbua 

Kavram = Mefhunı 
Kesin= Kati 
Kurul= H~et 

. Okul = Mektep 
Oranlamak = Tahmin etmel 
Önemli = Ehemmiyetli 

Örgüt = Teşkilat 
Özgür= Hür 
Özel = Hususi 
Sağlamak = Temin etmek 
Sağduyu - Hissi 9Clim 
Saptamak = Tesbit etmek 
Sevgenlik = Şefkat 

Soysal = Medeni 
Sorav == Mesuliyet 
Şarbay = Belediye reisi 

Tecim = Ticaret 
Tecim c:::: Ticaret 
Tecimer = Tacir 

Tükel = Mükemmel 
Uritn = Mahsul 
Üye = Aza 

Uram - Mahalle 
Yankı = Akis 
Yargı!i = Hakem 

Yetki = Salahiyet 
Yönetge = İdare 
Yüken = Taahhtid 
Yürütüm = İcra 

Yükenmek = Taahhüd etmek 

Romanımızın bugünkü parçaauıi:h& 

geçen kelimelerin karşılığı: 
Agılanmak - Zehirlenmek 
Gerçekleşmek == Teeyyüt etme& 
İlkel = İptidai 
Sevgenlik = Şefkat 

Şakımak = Taganni etmek 
Sonuç = Netice 
Süreğen = Müzmin 
Yaraç = Alet 

Çağrı 

Yarın saat 14.30 da Kamuta~ 
büdce komisyonu toplanacaktır. 

~--~~._,.~~~~----~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~==~=====~~~~ 

Not: Ga.zet~ gönderilecek 
rudmcla 'bu kelimelerin OMDAnlı
..ı.n lruDanılmamaıım rica ede- -.. mlu başkanlığına endüstri genel 

direktörü B~ Recai atanmıştır. 

Aydın, 8 (A.A.) - Aydın çar
şı esnafı şarbaybğa verdiği bir 
dilekçede bütün düillnlarm açıl
ma ft kapanına. saatlerinin belli 
edihnesini istemiştir. Şarbaylık 
bu işi inceleımktedir. 

Bach Bourree 
Tartinİ Cantabile 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 
Z0.30 - Dcı.ns musı1dsi 
20.50 - Haberler. 

Orman Çiftliği Fabrikasının 
Ankara Birası Z~ngin bir .Gıdadır. 



•n ·, o• ı.ıtiaııti, a,,...ı _.., .. 

., ····~·· ,...,, 11tt1. Çoiıınl•l• 
eltle ....- ;p. ..,aliaf.len iıader Y• 
ı•••n•r Fallat oylar v.rilirJı.a aosy•· 
...,_,. INlwlMr radıllııalı. .. • de pelc 
tM ,,,,. tM•Mr ollltl ve ~. otur· .... .,,Ü. 

il-" Lıwal Jıebinesine bakarsak, 

_,.,. -,eoiden uzaklaııldıjıaı g(;rüyo

.... Y• M yüzden, aol l ırkalar blyalc 

pril•ller lropararalı pa,.,,,,_nfOnun 

4ejıul ... ını istiyorlar. 

ı..,.ı de tıplıı Flandi11 N Bo...._. 

f111ıi. '-6111 lroruamasııu ,_ ıthtrat 

ı a • ' yeddler istemif ve HııJatı IJ

mmM 1* çojuolulıle -.,ı.tmqıır. 

.... l1'rWlc ...., tadilıel ..,alin-

,.,.. " dele lııeW..yi t .... &er ..... ........ ,.,. ""· ,..,., ..... ,, .... .. .., ,,.,,,..,.,. .., ... ,_,... ... 
Mil -... bit- fyr. 

LtwaJ Jcabi,..;llİD pro6ff181 ,..,,,,. 

1ı ,aıJ_,ılt. F.ıı.t yetlcllerl nıdl,._ 

,_ •• 6lyllc ..W, me•leaia tir b
tl•alıı ,,,,,,. dlJfıaHi• .,.,,,,, ol

_.. ....... ... 
il• Doaald logilffff IHtpHllli

li ... flllcilerek, priaJ, saten bqv ... 

idilli eti•• Baldyla'e bırahı. Geçe• 
•çimde, ~ğvalulc lcoıuenatltleria .. 
liae geçmi§ti. K.llıbiaeye "ıılual bllcll
ımt,. adı verilmifti, çanta lagiltereye 
PPYffU bir para sıyasası vermelc için 

bitin partilerin hlJlclJmete ıirtMlerl 

prekiyordu. 

Faht para sıyuuı yoluna konalı 

bir hayli zaman geçti. O tarihten beri 
''ulusal blkimet,. bq.lıca ldevini 7"'" 

rlae getirıaiı buluauyotdu. o.ıaa ~ 
.J.l1tl, ancak bir hmenatarler politl

lııuı denebilirdi. Nitekim bir yandaa 
Snovden'in pb.sıada ..,alı.tı.r 1* 
pndaa d• Samuerln fB/mnda liberal
ler, lfia farkına vararak kablaeden ,,.. 

ımo o tarihlerde çelcilmiıletdl. 
Faht soqaliat ••e Doukl ile /1. 

beral Sir ]oba SiDHJ .r.au yapımdı

Jsr. K•ioede hklıl• n hbioema 1-
pnde, birçok ,_.,.!erde, w •bibi o

l•n """-natlrl«,. earplf8Nk yor-
6Un dlftlller. 

Şimdi, her §ey yoluna ~rmelcce n 
y6ıwtim, bükümeti elde mtu ppa
luiun yani Tory'leria •li• pçmtllr· 
t«lir. 

Veaizeloa, biitiln .,.,._, prestijini 

hiç o/maua bir ilıtilfl ufnım re bir. 

dea yedi. Eski Labour lideri, ayni Jl
yi, yavq yavq yaptı. AcaılJıl oe uğru
••! Buını en iyi, "batır/ar,. ıoda hDo 
disi anlatacaktır. 

Burbaa BBLOB 

Yeni ingiliz kabine .. 
sinin kesin tekli 

(Bqı 1. el uydada) 

bm (eeld kültür hakanı) Lord 
Halifab, Deniz bakanı Sir Bol • 
toıa A:rres, Hava Bakanı: (etki lö
mirseler bakam) Sir Filip Köa • 
lif· Lister, Tecim Balranı: B. Val. 
ter Elliot. Dominyonlar •kanu 
B. Tomu, Simürael• Babnı: B. 
Malkollb Makcloaaltl, ICJral mü • 
hün:lan Ye lorcllar lnderi ( eeld 
han habaı) Lord Londoncl.n, 

it hah·· c.m ma1c1en1. ,a. -.m: B. Erneet Brcma. Baym • 
llırlık llıtlranı: B. Ormabi • Gon, 
K61tür Bakanı (eaki it bakanı) 
B. OliYer Stanley, Yollar Baban 
B. Leeli Hor Beliıa, Esenlik l:tab
m: Sir Kinaaley Vad, P. T. T .... 
lam: Binbqı Trayoa. 

Açıktan bakanlar: 1 •• Lord 
Eden, Z. • etki BaldYia kabln11in
de ktiltür bAkanlıimda lıvlunllmt 
~ Lord 0ttq Peni. 

llkoeya iıleri bakanlılma • 
s· Goclr-rq Kollinı ptirilmiftlr. 

DU ve tarih ar1Jf41l"nuıları 

E,_.en bir din okana a.Ml'dee •
na'ya kadar bütiin o illerde yalnıs ılrtH· 
tür bağlılığına dayanır IOlfal bir bir· 
tik türedi. Ve tarihin ortuına berkçe 
oturarak yerleıtl. Yerliler artık dillen
mitlerdi, görcWeri artmıftı. Acunun 
yalnız ıuau çiSllerinden ve kısır kaya
hklanndan ibaret olmadığını baıka yec
lerde bitek, belleyici topraklar bulun
duğunu öğrenmekle kalmadılar. Kuzey
de yaııyan tanrısal insanların bilgileti
ni, hünerlerini de uygutlamaklamaya, 
yeritmeie batlacblar. Böylece (arah il· 
terinden yeni bir uluıun tqıp birikme
si üzerine Mitlddan önceki Uç bininci 
yılın sonlarına doğru Sumer uluıu yer
yibüaden ve tarihten silinip ka?lrtı 

Dr. Huber du Pnnk affer) 
Sargun'dan baflıyarak ba yerierde 

arak yalnu bir Babil ldiltlril vardır. 

BMı ~ Smıit dedikleri bu 
IEtlltlr badi hladen ıene Sumer 1111-
dlrilaclen hafbN clellldl. 

Ve batkaaı da olamudı. Çlnktl (Su
mer lllahları ft tecim bilcisi yalnız 

iki nehir arasında genitlemekle alma
dı. Suriyede ,wrleftiği clbi Aaya'da 
TorOll'aa &bir pnecma kadar da)'G· 
dı. Bu mü 81bJer Sumer HlttırilnUn 
biç olmuaa bq1angıcmdan bir ııık al· 
mıflardır. Eter ba lrilltiir kendisini b· 
ran ırklarla beraber ölmOt olaaydı ... 
vqlı n uğraıh ilk ülke açııları lau 
8milrltl birer bqan olacaktı. Gerçekte 
o 6lmedl. Sumerln Mezopotamyadakl 
aıyual atümll bırntığı ldlltilrtın dirlli
li balmnmdan prçek ki ptkmlık ve
ren bir anhmla doludur. Zira eski Su
mer kanunları pek u defitimle Babil 
kanunu oldular. Din, değiıiksiz kaldı. 
Ve her ne kadar tanrı adlannın çofu 
Samcaya çevrildi i1e de gene eaki Su· 
mer kanunları olarak kaldılar. (Vor 
5000 yahren 112) 

Bu bal çok uzun sürdl. Babil gö
rünürde ve ııyual durumda Samli bir 
devletti. Pakat prçckte Sumerli ola· 
r•k yapyordu. BUyUk gtlnlerin anısı 
arada bir eski uluNl vicdanı ııcıJda· 
:rmca Babllfn .,..ı &8Ydnlncle acı 

bir ürperme bqlardL Ve mnetl Sumer 
kanı t.fl)'an herhangi bir giiçlU ulua 
çocupun bap pçer gibi olması Oze
rlne (Sumedl yumanlar blyUk giln· 

lerin C8rkemindea dem VUanap ve OD· ı 
lan linaylamala batlarlanb. Woolley 
Yor 5000 yahren ) 

ULUS 

H.R. TANKUT 

Sar.gun'dan sonra bin yıl daha böy· 
le sürdü gitti. Pikir ve punt devrimle· 
ri çok ateıli, çok kanlı oluyordu. Böy· 
lece artıp berkle,en öç duygulan kinle· 
re kudurganlık veriyordu. Sonunda 
Amurabi Sumerin kolunu da, dilini c!e 
kıpırdamaz hale koydu. Ve bin yıllarm 
uğraşma sonucunu vermit oldu . 

• • • 
Sam dilleri işte bu tarihten eonra 

etki altından kurtutmuı oluyor. Çllnkil 
artık Sumer adına prı1a yakanlann di
li dağlanıyordu. Yüreği yanık Sumer 
pirleri 'iirlerini bütün Sumer illerine 
haykıramıyorlar ,ıssızlıklarda ve yal· 
nu kendileri için okuyabiliyorlardı. 

Bu yurdseverlerden bir ldlmenin ç61 
ortasında dinsel bir aymmda okunan 
duayı Philippe Selk flSylece sınaylar: 

( ... Yolcu; artı4ı: glnetin aklan u
sanmaya baflamıı olan doluya dömnlt 
ve y6nelmiı yakarıyordu: 

sil 

Abbar; glrkemU tann 
Bilyük tapık • ey pudtılı. 
Ki onu anmak yuca bir erinçtlr. 
Ey Abbarl Sumer lllnin esirpyici· 

Koru seçkin ulusunu 1 
Ba,an ver ld Abbar ben yapyayım 

#e yurdun üstilnde doiruluk yeniden 
yafaSUL Bqarı ver Abbar 1 

Ki dindireyim, yatıftırayım yurdun 
acısını. 

ni. 

Ana 1 ey hükilıDlü 
Ipklı göklerin kıralı ve ey, 
Yeryibilndc ba, yaratan Sumer ali-

Kurtul ut 
Kurtul ut 

Ver Sumer iline 
Eneil, ninlil hakkına 

Enki ve minki hakkına 
GilçlU Emu hakkına 
Mina, ünlO lnnina haftuıa 

Kurtuluş, kurtulut bu Mrt sıkmtı-

dan) 
içten g.elen bu yanık yalvarııtar çöl

lerin ınuhlı içinde savrulup gidiyor· 
du. Ve ke•ldllnl Tanrıya " ılklere 
ısmarlıyan ber plnilmUt. aıstız ulum 
gibi Sumer ut11111 da o tarihten IOIU'I 

IMini çıkarmu oldu, pttl. 

llilldtan ZOOO yıl 8nceye dU..- o 

11ralarda arab çöllerinde ve Bafl'c1e 

Samiler diri, klU ve kellkin hareketli 

10yaal bir •arlıktır. 

Türkofisteki stenografi ve daktilografi 
kurslarqu bitirenler 

Hftlrfimet ,Sneqeleri daktilo
lanna Türkofu'te paruız olarak 
verilmekte olan yabanci dilde ı. 
cimer yazıpna, daktlloarafi ve ite· 
noırafi kunana bitiren Bay v11 ba 
yanlarm llMCI Anbra Tecim 
olmhmcla ~ ifyarlar Ye ban. 
lralar delpleri hazır olduiu hal
de yapdmqbr. 

Smaca sirmlenlea onu ani . 
Jecle 120 • 150 kelime yazmak 1U 1 
retiyle ıtenoarafide, ilçii yabancı 
dillerle yazıtmada Ye ;rirmiai de 

daktiloarafide İJ'I IOllUÇlar abıut· 
lardır. Geri blanlar dönmütler -
dir. 

Ekonomi Bakanlıtı ikinci dn· 
reyi bataramıyacak olanlarm it · 
ten çıkanlaeaitm kurstan İyice 
faydalanamamq olc:laklan anlatı· 
lan ityarlanna bildirmiıtir. 

Smaçlardan IOnr&, Ankara te. 
cim okulu ininde almmıı olan a
talıclaki fototrafı ımacı yapan 
larla ıeçirenleri bir arada ,a.ter 
•ektedir. 

SAYIFA3 

Türk Hava Kürumundaki toplanb 

Dün Türk Hava kurumunda 1 hava lmnımuna yardım iti k'6. .. 
C. H. P. n Başkam B. Rifat Bö- şulmUftur. Orada bulmwılarda 
rekçinin bqkanlığmda bir top- birçoktan türk hava karumma 
lantı yapılmqtır. C. H. P. il yöne- yardanda bulunmuılardır. Bu,_.. 
tim kuruliyle türk bava kurumu donlar, "hava tehlikaiai bilen .._ 
Ankara merkez kurulunun ve ph- yeler. lmnımmda yaat.lır. Re. 
rimizin birçok tanmmıı tecimer- mimİ% toplantıda bulunanlan:lm 
lerinin bulunduğu bu toplantıda bir grupu gösteriyor. 

Vasıf Çınarın cenaze töreni 
( Bqı l inci sayı/ada) 

Törende buır balunacaldar saat 
on bcfcle lstuyona plıneye batla -
mqlar ve törene baflanmak Uzere sap -
tanmıf olan zamanda batta Kamutay 
Bqkanı Abdlllhalik Renda olmak üzere 
Genel Kurmay Bafkaıu Marqal Fevsi 
ile Bakanlar Kurulu üyeleri, Cumur -
bqkanlıiı Genel Sekreter vekili, bat • 
yaver, Cumur'1et Halk Partili Genel 
Sekreteri Recep Peker, Kamutay Bat • 
1ı:an Vekllleri ve üyeleri, kor diploma· 
tik Danııtay ve Satıfkur Uyeleri ve 
Bakanlıklar ileri gelenleri tUrk bayraiı· 
na sarılı ve dört ıWııWD uker tarafın
dan beklenen tabutun etrafında yer aJ. 
IDlf bulunUJOrlardı. 

Blfbltba t.met laanU reha._ bu -
lunmalan dolay11~le t&rende butt bu
lunmuyordu. 

Saat 15.45 de 1>1f Balranmws heye -
can ve kederc1en tltrl,en blr ..ıe, o • 
parlörUa istasyon bal1ronundu alam 
yaydıp 9u sizleri .&yledi: 

D11 Baltanınıuın liiylnl 
c - Tallln çok acıklı bir dinsi ba 

,..ıı glnde bana tös -vıeam ldmm 
veriyor. 

Şu alandaki yerlerimis abl de YMd.. 
Bu llylm senin tabutunun 8nUnde 

ben 16yliyecek depldim. Hayatında hlt 
bir uman almak i1tcmeditin yerimi ne
lçtn aldm 1 Do&nıeu ba ııazleri Mil 1167· 
liyecektin. 
Vasıf Çınar ... Oliimlndea .. nerıma. 

ar1ı:adqlarınm ve bütan yurddaflannm 
duyduju acı sok bilyUktOr. Tam bir ia
kılab çoculu yeti,erek yüksek ruhua 
her yerde lefin bini buldu ft orada 
yUrildfl. Sen bu yurda. bu ulaaa his • 
met için elinde slı.b. çarpıftm. KGl • 
tGr alanında seklnla çarpqtm. !atik -
WI koruma llllrilıüyle çarpııtm. Büyilk 
Kamutaym ba1lannda kutlu savqlar -
da bulundun ve en tonra vatanın ko • 
runmuı yolunda dq itlerlnde bUytlk 
hizmetler ettin. Seni nereye pder • 
dik ile Ttlrldye Cumurlyetinfn Olldlatı
ntı. ruhunu n 6zel HYgi duygulamu 
beraber &6tilrdün. iç savqında nuıl 
herkesi Bllyl~ Önderin etrafmda top • 
lamaya çalıftm iıe, dıt uvapnda da 
memleketine sevgi blrliii ptirmcle 
uinf tm. 

lılilaterih uyu. JCtİftİnmJ'9 çallfll • 
tın bu pnçlik, blldln boplaa yerled • 
mizi doldurmaya buır bulmauyor. 

Seaa. arkadapa. 1ı:ardetim llkllll
rim olaa una, heplmbin cleriD 1&yp1a
rını, ııaames aevplerinl ıua117orum,. 

Bundan tonra tabut. aiti .tyah .._ 
çektip w defnedallarına aanlmıt lıir 

top arat.uma konuldu ft 111 alayı ta' 
ağır bir yirUyilıle Ululal Bpmeallk 
alanına doğru hareket etti. 

En hde, Meflkes Komutam ..., 
Demirall olmak lbere f1lmalarma ili 
yah kordetl baflaamıt bir manıldı adi 
kıta11 pdiyor, on• pqlDılen. -
marpm çaı.n llel bando. .,.,a .._ 
" poU. atalan Jtadl10.a. 

...... IOIU& ..... c- ...... 
Dl Atatam'tlft " ODU da Cwaurl)411 
Halk Panlslnlıı altı okhl telenkled 
pime* lnre w..p ,.r1 ........ . 
rilmlt .. •ym,... ......... ... 
buluna,_ " baalarm •••""" • 
Vuıf'm tabutuna e-.ıyu w iki ,_. 
da dıt itler lwarlanam --.Su .. .., 
uaı.s pliyord& 

Valf Çmar'm erldwftr ..w,_ 
tberbMle l:lfl)'an Jatılm ...._ ~ 
nln ayW. hwmlan, OftJana ........ • 
dan ortMa protokol teft w ller Dd ,. 
nında birer protokol it,_,. B' uta; 
baf1wu. Wltiln babn._, peel 1ı.--, 
bqkaıu. Cumur bafbnhtı a-et .... 
ter ~klU, baıya.w, muhafa *11 • • 
mutam. protokol ltJarlan w brdlple • 
matik, ır..utaı ubqkanbınyle .,..._ 
ri, yöbek i11arlar, bllyak rltbell _. 
baylar puyor ve • 10nra ela polll ra • 
ya Ye atlı uker kıtalan pU,....._ 

v.urm içinde çallfllllt " ~ 
bağlı olclaiu yerler olan X..tay, Par
ti kunllulyle Atadlrk matmm w 
KUltilr Balwılıpun anoncle Wıw .. -
ldak dardaktan IODl'a Dıt Ba1aıal• 
&ılne aeUace t9bat top .. ...._. ... 

dirilerek uker ve polis tarafından • 
llmlanarak auı otomobiline konula 
Burada alay daldarak. Cebeci'ye klMtlr 
otomobillerle gicHldL Onda. btltlln bl
yGklerlDla, aylealnin, doatlamun, ta • 
nıdıklarmm ve 8"4liklerlnla h~ 
da toprap verlldL 

Tabut c8mUldDkten 10m1. batta 8. 
Abdtllbalik Renda oldup 11a1c1e, bBdla 
hasır bulananlar v .. rm aylesl a,.ı.
rlae bir 6'cfa daha bqlalıcla balWMh -
1ar. 

. ........................ 
ÖHlmln teselli kabul etqıes. Pa1ı:at 

don- ellerde dolt gibi, kardeı gibi, dik· 
btle bakılarak, sevilerek, eayılarak ba-
kılmıt olmln. belld bblm için bir te • Cunıur başkanmm 
1ellldir. ba "' 

Vasıf ÇmK ... hayatta seni her vakit §SagISI 
takdir ettim. Oltımlnde benim için arp- c_,,. B.,lıanc AlaUirlı. 
ta edilecek bir teY var. DiltOn ki, bittin 6afyaoeri H özel Wiro clirelı • 
savqlanmrs iyi neticeler r6rdll. Dll • töri ile llaltola lıdlll.. l.. 
ıtın ki, bu memleketin 6nQ artık açılr, matanun V aJ Ç.,_.,ın tql• 
ikbali parlaktır, ve bllhaısa du,un ki. tine ıönclererelı 6.,lllfıncl• 
•niıı ve hepimizin ruhunu aydınlatan 6al.....,ıar. 
yükJek Şefleri bm allık ve varhlc Blllf/Hılıtat ,....., lnllna ı. 
içinde görerek gittin. Dq itleri B"'-ıı Dold.or Teo . 

Çmar, inkılap çocufu, yübek ruh· lilt Riiı!fi ANI ela 4171'1 mrede 
Ju, ytıbek Otlrültl Vurf mlıterlh ol. fM 6ilro cfirMtörleri le 6at-

ı a1bletfmldn acısı içinde aramızda. bo • .,.,,,,... 6iltl"umiflenla. 
plan rerlnl. tOrk ıençJiii dolduncü- ' ·-··--•s•----·•ı••& •a"'""'• 

, tır. (Stqıla71 ~a) 



11enkid, bizde • lııedar yanllf bir te
llllde kullanılmıştır ki tenkid kelime&i
llİıll tıiirkçedeki ya~ın anlamı ckusurları 

urmak,, olmuştur. Helbukt tıenkid w 
Glltildir. İster bir ferdtn ve istıer l>ir 
'°Pluluğun eserine Uf!ı yapııkın, ten
lılld, ancak tarafs.ız kaldığı, öne.eden 

edlnilmit bir kanağatm beliri olmadığı 
w Cötü, yanlış '81'aflal' yaıuada cyı ve 
,.eftnde tarafları da görüp göetermeğc 
gabftığı zamandır ıR yapıcı ve faydıa

Jı olur. 

Hiç bı.r değeri olmayan bir eseri, 
mdece yanlışlarını ve ahmald klarını 
göetermek ve alay etmek için, el ne a
lla bir tıenıkidci, bir ruh hastasından, İf· 
kenceden zevk duyan bir sadistten baş
ka bir şey degildir. Hiç bir eyi tarafı 
olmayan eseri tenkid etmeğe lüzum 
yoktur. Çevresini aaracak sessi%1ik, 
onun değersizliğini ortaya koymark için 

en eyi araçtır. 

içinde küçük veya büyilık bir de
ler ta§ıyan bir eserin tenkidi, eyi ve
,. kötü tarafları gastenneye hasredi
len satırların nisbetl doğrudan dotru
ya eserin eyi veya kötü taraflarının 

nisbetine uygun olduğu zaman biu 
haklı olmaik hissini verir. 

Eğer tenkid, bir ferdin değil de, 
bir topluluğun, bir ulusun, bir devle
tin eserine kar§ı yapılıyorsa, bu halde 
90n.vın ne kadar genişliyeceği ve hak
ıızlığın ne kadar büyük bir sµç şeklini 
alacağı ortadadır. 

Şüphesiz ki eksikleri, yanlışları, 

bozukluktan göatermeık faydalı ve lü
zumludur, ve tüphesiz ıki, arasıra ga
zetelerimizde gördüğümm, dostluk ha
tm için yazılmış olduklan göze batan, 
yalnız övmeden ibaret tenkidlcr de ha

lrilriğ tenkidin çerçevesine gire~z. 
Bunlar zararsız olsalar bile faydalı ve 
müebet sayılamazlar. Çünıkü tenkid, 
görme, sezme, kavrama kapasitesi daha 
keskinleşmiş oJ.a.n ferdlerin herhangi 
bir eserin değerliliık ölçüsünü, eyi ve 
katil taraflarını tartarak. anlammı 'N 

karanlık yerledini izah ederek, herkese 

göstermesi ve tanıtması demeıktir. 

Ne yaZJk ki, bizde tenkid, h!la, es
ki edebiyatımızın kötü bir ananası ha
linde ve osmanlıcaııın "kaside., ve "hic
vi ye,, diye adlandırdığı ~ki yanlış te
kilde devam edip gidiyor. 

Halbuki, bütün değerlerin sarsıldı
ğı, yeni kanağatlann, yeni inanışların, 
yeni yaşayış ve dütünüş §Ckillerlnin 
doğduğu bu kaynaşma devrinde, yapıcı 
tenkide. her zamandan çok ihtiyacımız 
...,.. 

İlmig tenkid, kimyacının laboratu
varında yaptığı gibi, ele alınan eseri, 
onu meydana getiren unsurlarına böl
mek, ve bu unsurların her birini, ayn 

ayn değerleriyle, eksikleriyle, ölçerek 
göstermek, ~ıeac:a, dik.katli ve özenli 
bir analiz yapmatır. Bu itin ele ne ka
dar genit bir külttır 'H bilgiye ihtiyaç 
ıa-tereceğtni anlat:mağa ltızum yoktur. 

Y qar Nabi NAYI~ 

Vasıf için İzmirde 
yapılan tören 

İl.mir, 8 (A.A) - lzm.irin kıymetli 
puğu Vasıf Çınar Ankarada toprağa 
g&nüldüğü sırada Halkevinde büyük 
bir tören yapıldı. Törende ilbay ge -
aeral Kbım Dirik, İzmir ve Manisa 
Weri parti başkanları, kültür direktö -
1111, okut öğretmenleri vıe kalabalık bir 
Wk bulunuyordu. 

Halkevi türk ve parti bayraklarİlfle 
61enmişti. Salonda Vasıfın bayraklar 
la bezenmiş bir rellDlİ duruyordu. Tö -
l'eDe saat 15.10 da aüel muzikanm çal
cbp yas marşiyle başlandı. Ondan son
• parti bqkanı, öğretmen okulu direk
'6rü ve parti üyelerinden birisi kıy -
metli ölünün ,ahsiyetini canlandıran 

.&ylevler verdiler. Törene aaat 16 da 
er.kinlik ma11ı ile IOCl verildi. 

Şar~lık komisyonu, yaptığı bir 
toplantıda lzmirdelri caddelerden biri • 
ne Vasıf Çmarm adını vemıeyi onayla
mıştır. Bu cadde ku ve erkek liseleri 

arasından geçen ve yen.iden yapılacak 1 
otan kız enstitüaii r.ırağına uğrayarak 
birind kordona ~ caddedir. 

bJLtJS 

Bügünl~ü at yarışları 
bkbabar at yart§lan artık 10nuna 

yaklatıyor. Bugün kofular.m befiaıci 
günüdiR. GWcek hüta fi Atuirk 
kotu-unu tql'Otti.._ Nnra mewimi 
kapatacağız. a..- J19Pılaeak ....,, 
qağı yuıyonaz. 

Birinci kOfU: Dtirt ft daha )"llrerı 
ya§ta ve hiç kotu k:azım.nwıuı yerli 
yarıkan ve arıkan arap at Y.e baraklar 
içia ve uzaklıp 1600 metredir. Bu ko
ıuyu Serhanıa. bzanacağım umuyo
nız. 

lkiaci kop: Dört ve da.Ra yukarı 
yaştaki arıkan ingiliz at ve baraklara 
handikaptır, uzaklığı 2400 metredir. 
Geçen haftaki koıuyu kazanan Bay 
Ahmedin Grandezası koşudan sonra to
pallamıştı. Bu topallık bu güzel kısra
gı artık koşaqııyacak bale getirmiştir. 

Handikıapa Uç at yazılmıştır. B. A
kifin Markizi 62, Kazabadalyası 58. B. 
Binsin Barçı 50 kilo ile koş.acaktır. 

'llarkizin önürdeşlerinden kuvvetli 
olması iktimali vardır. Fakat Barça gö
re ıa,ıyacağı 12 kilo fazla ağırlık ko
şudaki umudunu azaltmı,tır. Bu koşu
da en çok avantajı olan Barçtır. 

Üçüncü kop: Dört ve daha yukarı 
yaştaki yarıkan İngiliz at ve kısrakları 
için hız koşusudur. Uzaklığı 1000 met· 
redir. Yarıkanlarm baş atı olan Yıldı-

rım bu koşuya girmiyecektir, onun için 
koşuya yazılıanlar her .zamanki gibi ikin
cfük için değil, kaz.anmak için çok ıı
la bir koşu yapauklardır. Koıuda en 
umutlu olan B. F1kretin Kapıdır. Fa
kat uzaklığın azlığı, Etartta ufak bir 
yanlışlık koşuyu karma karışıık edebi
lir. 

Dördüncu koşu: Dört ve daha yu
karı yaştaki arıkan arap at ve kısrak
ların koşusudur. Uzaklığı 2600 metre· 
dir. Geçen hafta ayni w:~hktalrl koşu
yu hiç umulmayan bil' kısrak (48 kilo 
ile) kazanmı,, Tufan ikinci, Hakan ü
çüncü olmuştu. Fuat Hakan 63, Tu-

fan 53 kilo ile koşmu)ardı. Yarm ko
şacak atların taşıyacakları kilolar şun
lardır: Hakan 65, Ceylanı Yaıkta 65, 

Ceylan 65, Tufap 58, Ünlü 58, He.kanın 
geı;en hafta iyi koşmadığını gördük. 
Yarın nomal koşusunu yaparsa Tufan 
içi!1 zorlu bir önUrdeş olur. 

Beşinci ko~u: Dört ve daha yukarı 

yaşta ve 935 yılında hiç koşu kazan

maınıı arıkan İngiliz at ve laıraJdar 

için ve uzaklığı 2200 metredir. Bu ko
şunun en kuvvetli atı B. Akifm Beki
rıdır. 

Cifte bahis ikinci ve üçüncü koşu
lar arasındadır. 

Dünkü İstanbul mae)arı 
~ 

lki maç yıaıpınak üzere İatanbul'a gel· 
mıı olan profeayonel Macar Scget ta -
kımı birinci maçını dün Tanim atadın· 
da, Galatasaray - Beşiktaş bırletik ta· 
kum ile yapmııtır. 

Macar takımının kuvvetli olduğu • 
nun söylenmesi, bu takım etrafında cid· 
di bir ilgi uyandırıyordu. Onun için 
stadyomda epey kalabalık vardı. 

tık maç Kurtutuı - Beyoğlu spor 
takımları arasında oldu "fle Beyoğlu spo
run üstün oyuru, beklenen sonucu ver
di Kıurtulu,hlar 1 • 2 yenilmiş olarak 
alan.dan çıktılar 

Büyük maça sıra gelmişti. Alana 

önce, kırmızı ve beyaz pantalon giymiş 
olan, iri yapılı, atlet görünüşlü macaır -
lar çıktılar ft halkı selamladılar. 

Bunun ar1kaamdan da karıtık takım, 
Galaıtasaray formasiyle göründü ve al • 
kışlandı. Kısa süren törenden sonra 
oyun başladı. 

Yargıç, B. Kemal Halim'di. 
Başlangıçta, karşılıklı akınlar oldu. 

İkinci dakıkada top. macar kalesi 
önünde dolaıtıktan sonra Münevver, 
güzel bir şutla itk sayıyı takımına ka-
andırdr. 

Başlangıçta yapılan bu sayıyla ai • 
nirlenen macarlar güzel bir oyuna baş
ladılar. Yardımcı battı, anUndeki akın
cıları çok iyi beslijyor, bu sekiz oyuncu 
yerden paslar ve güzel deplasmanlarla 
birlqlk ta1nmm kalesine akıyordu. 

Sekizinci dalrilmda macar aoliçin 
kaleye attığı tatıdel, Mehmet Ali'nin 
falsolu vuruşu ile kaleye girdi. Kendi 
yanlışı yüzünden yediği bu golle, birle· 
şik takım macarlara beraberlik imka
nını vermiş oluyordu. Macarlar, sayı
dan sonra daha açılarak, birleşik takım 
kalesini srkrştırmağa devam ettiler. 

On ikinci dakikada macarların ağır 
basmasından kurtulan birleşik takım, 

güzel bir iniş yaptı. Dört metreden ka
leci ile karşı karşıya kalan Şeref kötü 
bir vuruşla topu havalandırarı-k sayııyı 
kaçırdı. 

On dördüncü dakikada macar sol içi 
topla kaleye git"T"1ek i'itedi. Fakat Meh
med Ati çabucak topa uzanr;> sayıyı 

kurtardı. 

Bir ara, macarların durgun, yavaş 
ve hesablı oynamalanndan bir akın fır
satı yakalıyan birleşik takım oyuncu -
lan macar kalesine aktılar ve Scgetin 

İşgüderimizin teşekkürü 
Moakova, 8 (A.A) - Gazeteler, 

türk ifgÜderi Bay Pmarm, Vasıf Çı • 
narın ölümü dolayısiyle gösterdikleri 
ilgiden dolayı merkezi tyürütüm komi -
tesine, elçiler kuruluna ve bütün ku -
rumlara ve ,ahsiyetlere candan teşek • 
kürlerini bildiren bir mektubunu yaz • 
maktadırlar. 

kalecisi, kesın bir s.ııyıya güçltikle karşı 

koyabildi. 
Birleşik takım havadan oynamağa 

devam ettiyse de macarların üstün ka

fa oyunları yü?.:ünden akınlar verimsiz 
kaldı. 

Macar baskısından kurtulan "-uışık 
takmı, adam akıllı karşı koymağa baş -
tadı. İki tarafın harcadığı enerji oyu
na bir güzellik veriyordu. 

UstünlUğü ele alan birleşik taktm, 

biraz önce alay eder gibi oynayan macar 
oyuncuları eyice sıkışmağa başladılar. 

Otuz ikinci dakikada Şeref, Necdetten 
aldığı topu sıkı bir fUtla kaleye tıktı. 

Fakat bu gjzel gol yargıç tarafından 

ofsayd sayıldı. Çabalamalar ıu kesme -
yen birleşik takını, Necdetin yaptığı bir 
saıYI ile 1-2 üstünlüğü aldı. 

Bundan sonra birleşik takımın oyna· 
dığı enerjik oyun, macarları zorlülar
la karşılaştırdı ve sinirlendirdi. Fakat 
yargıç, karışıklıkların önünü aldı. 

Birinci devre böylece bitti. 
Birleşik takımın üstün oyunu ile 

baflayan ikinci devrede oyun çabucak 
biraz önceki hızını aldı . 

Dördüncü dakikada yere dü,en Lüt
fiye tekme atan macar oyuncu yargıç 
tarafından oyu:ıdan çıkarıldı. 

Macar kaleci, 8 inci. 10 uncu ve 14 
Uncü dakikalarda çok kuvve: li bir oyun 
cu olduğunu g69termek fırsatını bul -
du. Hele 14 üncü dakikada Şerefin sı
la bir ıutunu güzel bir plonjonla. ke -
serek çok alkışlandı. 

Oyun ilerledikçe, güzelliğini kaybe· 
diyordu. Macarlar şahsiğ bir oyun oy
nuyorlar, birleşık takım f311SSızlıktan 

sayı fır~tı kaçırıyordu. 

34 üncü dakikada Şerefin bir fUtu 
kalenin direğine çarparak geri döndü. 

37 inci dakikada, macarlara karp ve
rilen bir yan vuruşunu Şeref kaleye ae> 

karak takımına üçüncü sayıyı kazan • 
dırdı. Bundan sonra karışık geçen o -
yun, birl~ik takımın kazanciyle bitti. 

Balıkesirdeki at yarışlan 
Balıkesir, 8 (A.A.) - Y anş 

ve ıslah komisyonunun hazırladı· 
ğı at koşulan dün koşu alanında 
yapıldı. Azat günü olmadığı hal
de alan haylı kalabalıktı. 

Birinci tay koşusunda karaca
beyli Kemalin Erolu, ikinci koşu
da Balıkesirli Derviş'in Tayyarı, 
üçüncü koşuda karacabeyli Rüs
temin Nonası, dördüncü koşuda 
Yusufun Ceylanı birinci olmuş
tur. 

Dünkü şild maçı 
Dün Ankara Gücü alanında 

Muhafız Gücü ile Çankaya arasın
da yapılan şilt maçım Çankaya 
3-2 kazammıtır. 

-

Hava tehlikesini 
bilen üyeleı 

B Bedri Tümay Mimar Anqra "/e

nişehir mimar sokalk No. 19 500 lira, 

Kınacızade Şakir biraderler ~imgesi, 

Ankara - Atpazarı 2000, Ali Nazmi ve 
Mehmıed Necmettin şirketi, Ankara sa
nayi caddesi 1000, B. Rifat C. H. P. il 
başkanı, Ankara 100, B. Moi% Benfor • 
ma Yıldu ticaretaııesi, Ankara anafar
talar caddesi 20, B. Ahmet Faik Eski • 
şehirde lıllmlf 20, B .Ali Haydar Eekl
teJıirde tekerci 20, B. Salih Zeki ErbfJ 
Eeklşehirde tuhafiyıeci 24, B. Sami 
Uraz Eski1ıehirde tuhafiyeci 24, B. Ri

za Oran T. Ha. K. ispekterl 50, B. İb • 
rahim İnanç fzmit manifatura tecimen· 
terinden 20, B. Zihni Kaman İzmit ma
nifaıtura tec.imenlerinden 20, B. Rasim 
Kitiş Dina1' 20, B. Mestan Devıecioğlu 

Dinar 20, B. Osman Toker Dinar 20, B. 
Mustafa Dedeoğlu Diner 100. B. Hilmi 
pehlivanoğlu 20, B. Vehbi kardeşler 

Kitiıoğlu Dinar 30, B. Haron Kario ve 
Y. Papa, İstanbul, yumurta tüccarı 20, 
B. İshalk SükQti, lstanbul, tüccar ve 
komisyoncu 20, B. MHıal Ketitoğlu, !1-
tanOOl yumurta ihracatÇJaI 20. B. Fethi 
Demir İstanbul yumurta ihracatçmı 20, 
B. Kıhcoğlu kardqler yumurta ihracatçı 
81 280, B. İzzet Fettah İstanbul ihracat 

tüccarı 20, B. İslamzade İbranim f stanr 
bul yumurtacı 20, yumurta ihracat limi

ted şirketi İstanbul 150, B. Baklacief 
İstanbul bulgar vapurları acentaaı 20, 

B. Ali Haydar Örmen İstanbul Fanila 
imalathanesi 20, B. Firuz Kapancı İs-

tanbul Beyoğlu 20, Sirkeci araba va • 
puru hammallan 300, Karacabeyli Ya • 
şuva ve Moiz Sabah İstanbul sarraf 

200, Zekii Candardeş düyunu umumiye 
tUrk dayinler vekili 200, B. Sabri İbiş 
İstanbul Balıkpazan komisyoncu 20, 

Yuvanaki S Hezencioğlu l.stan. komis
yoncu tüccar 25, B. Andon İstanbul ıyu 
murta ihracat tüccarı 20, B. Giializade 

İbrahim yumurta ihracat tüccarı 20, 
B. S. Benjamen İstanbul borsa ajenteai 
20, B Albert Siyo11 ve biraderi İltan
bu 1 cam tüccarı 120, B. Hacı Ziya İs • 

tanbul Bakırköy No. 3 (Bir defalık 500, 
(yıllık yükeni) 100, B. Rıza Erba la • 
tanbut Sirkeci bahçeli lokanta 20, B. 
Lütfi Giila İstanbul inhisarlar bat dl • 

rektörü 20, B. Aı.ned İstanbul inhlaar 

lar muhasebecisi 20, B. M. Nuri Ergun 

İnegöl .bakkal 20, B. Nuri Doğrul İne
göl belediye başkanı 50, B. Şakir Lak
ıe İnegöl Cumuriyet H. P. Lafkanı 50, 
B. İbrahim Bosnalı f.negi:Sl bezzaz 20, 
B. İsmail İnegöl 20, B. İsmail Sarvan 
İnegöl tecim odası başkanı 20, B. Ne
zir Dürüıt İnegöl manifatura tecimeri 
30, B. F.min Kurt 1oegöl rcncber 25, 
B. Eniı İnegöl manüatura tecimeri 20. 
B. Ahmed Mestanoğlu İnegöl rencber 
20, B. lama.il Alioğlu İnegöl çiftçi 20, 

B. Turan İnegöl kereste tirketi maki • 
nisti 20, B. Tevfik İnegöl keresteci 
20, B. Behçet Oğmoğlu İnegöl elek • 
trik şirketi direktörü 24, B. Behice 
Oğuzoğlu İnegöl 24, B. Emin Durutan 
İnegöl helvacı 20, B. Saim Altan İne
göl öğretmen 20. 

Elli bin lira veren iki 
yurddaş 

Kayseri, 8 (A.A) - Burada bulu -

nan Adana dokuma fabrikası ortakla • 
rmdan Mirza oğlu Bay Mustafa ft 
Hasan oğlu Bay Nuri Hava Kurumuna 
elli bin lira vermişlerdir. 

ULUS, hazırlanan AN
KARA TELEFON REH .. 
BERİ için ilanlar alma -
ğa başladı. 

TVRK 
Ç()(,UKl.ARI 

TÜRK KUŞU'na 
uçucu üye yazılmız 

EL 

ı Hava tehlikesi ' . ,, ıçın yurdda çalışmalar 
Rize, 8 (A.A) - Dün ilb<\Jl ~da il

baym başkanlığında hava tehlik ine 

karşı şehrımizde alınacak yardım ted -
birlerini saptamak üzere bir top ntı 

yapı1mıştır. 

Toplantıda, bütün ışyarlar heı yıl 

bir aylrklannm asıl kısmını Tiırk ll ı -

va Kurumuna vermeyi yiıkenmişlerdir. 
İlbaylığın her tarafında bu önemil 

11urd işine karşı büyük bir ilgi gb te • 
rihnektedir. 

:(. .. 
Bayburd, 8 (A.A) - Şarbaylık i -

yarları aylıklarının yüzde birini <le -
vamlı olarak Hava Kurumuna vermeyi 
kararlaştırmışlardır. Bütün şarbayhk -
lar ityarlan böyle hareket ederlerse 
farb~lıklar adına bir uçak almat:ağı 
dilfünülüyor. 

• • • 
Buru, 8 (A.A) - Diın Bursada ha-

vaeıbğa yardım için yapılan toplantıyı 
haber alan B~ kapsıklan da aralaruı 
da toplanarak kendilerine verilmekte o
lan yemeklerinden ayda iki defa yan
unı bırakarak ne tutuyorsa Hava Ku • 
rumuna verilmesini dilekçe ile genel 
savmandan istemitlerdir. 

• * • 
İeparta, 8 (A.A) - Cumuriyet ilk 

okulu yavruları aralarında bir hava ko
runma derneği kurarak çalıfQUlya bat

lamışlar ve bugUn topladıktan ilk pa • 
rayı Türk Hava Kurumuna yatrrmrı • 
tardır. öteki okullarda da bu alanda 
çalqmatar b&fl-...tır. 

• • • 
İaparta, 8 (A.A) - tlbaym bafkan

hğmda yapılan toplantıda Hava Kuru
muna hava tehlikesini bilen llye yazıt. 
mak iti konutulmUf ve bir çalıflD& pro
gramı yapılmıştır. Hava tehlikesini an
layan ,.urdaeverler geniı ölçüde yar • 
dımda bulunmak için adlarını yazdır " 
maya başlamışlardµ-. Halkevinde pa • 

• zartesl büyük bir toplantı yapılacak • 
tır. fapartawar bu itde ISnde plmeıli 
coıkunluğunu göstermektedir. 

• • • 
Edime, 8 (A.A) - Edirneliler ha

va tehlikealnden korunma 1avaır.na dUn 

tıecim ve endüstri odumda yapbklan 

bir tıopluıtıda atıldılar. C.H. Partisi ile 

tecim ft endüstri 'ft diler lturumlal' 

bapanJan ile tlyelerinin 'ft her 111Uftu 

eeçilerek gelen yurddaflarm blrlqme • 

siyle, Atatitrk'tın her uvqına can • 

dan katılan edimelilerin bu itde de iç-. 

li ilcilerini gÖlterm'G'e lebeb oldu. Ra

hatSIZhğmdan ötürü toplantıya geleml· 

Jell senet ispekter B. Tali Öngörenin 

toplantıya gelenlere yazıb yolladıp 

mektub ilbay tarafından okunduktan 

sonra açılma s8ylm ftri141. Dinliyen

lerde derin izler bırakan btt mektubla, 

ilbayın toplantının yüksek anlamını 

izah eden sözlerinden sonra, hazır bu • 

lunanlar Başbakan İsmet lnönUnün ip 

retiyle agılan havacılık laftfUlda Uzer• 

lerine dü,en ödevleri sevine sevi~ ba.. 

prmaya and içtiler. Ulu Önderin ku

mandası altma girerek her yurd sava

şında varlık ve pek özlülük gösteren 
ve salgından salgına uğrayan, her teh• 
likeyi denemiı olan edirneliler bu ö • 
nemli savaı karpunda da canla batla 
çalışmayı kabul ederek hava tehlikesini 
bilenler kurumuna Uye yazılm~a baş • 
lamışlardır. Gerek genel ispcktörün 
mektubundan 9C gerek ilbay•a Türk 
Hava kurumu direktörünün ve Parti 
bqkanmm amaca varılacak yol • 
la_n gösteren söylevlerinden heyecan 
duyan yurddaşlanmız, 15 dakika için • 
de 2693 lirayı biriktirmek suretiyle bu 

savaş için ilk adımı atmışlardır. Bu sa
vaşa ilbaylığm her tarafında devam e

dilmektedir. 

* • • 
Çangın, 8 (A.A) - Şehrimizde hava 

tehlikesini biten üye yazılanlar her gün 
yUzleri geçmektedir. Bu büyük yurd 
işinde c;ankınhlar canla başla çahı:.n ak· 
ta dırlar. 



Yeııi fran~ 

kabinesi 
(8a§ı ı iDci sayıiada) 

.. _ Hükümet spekülasyonla 
.avarak ve frangı korumak için 
kurubnuştur. Cumur Başkanmm 
pğrısır.ı kabul etmekle ödevini 
yapan kabine, iş görebilmek için 
Cenİ§ araçlar istemektedir. Par
lamento, smıduğumuz kanun pro
jesini kabul etmekle bisf: bu araç
lıan vermiş olacaktır. İstediğimiz 
7etkiler ülkenin sıyasa1 kmamma 
aygundur ve bu üsnomal şartlar 
içinde onun devamını sağlamak 
için istenmektedir. Ulusal varlığı 
lmrumak istiyen parlamento bir 
çok ve daha az 'karışrk zamanlar
da da bu yetkileri vermiştir. Fran
gı tehdid eden biricik py, fiıuuı
..ı durumumusdur. A1tm stoku
muz, frangı her saldırmıa karp 
koruyacak kadar yüksektir. Fran
gı, ancak çok ağır bir büdce açığı
nın devamı ve piyasadaki paranın 
çekihnesi sarsabilir. Devletin im
asma saygı, paramızın değerini 
koruma yolundaki kuvvetli dileği
nizi vereceğiniz kararla göster
meniz gerektir. Saypalan kmmak, 
yolsuzlukları kaldırmakla ka,lmı· 
yarak ulusal ekonominin kalkınma 
sma elbirliğiyle çalışmalıyız. E
mekliler, kendilerinin gözetilmek
te yardım edihnekte olduğmıu 
se.zrnelidirler. 

Ekincilerin, tecimerlerin, en
düstricilerin mallannm süriimü 
sağlanmalı, arsıulusal alış verişi 
kolaylaştmnah, ana yurd ile de
nizaşırı sömürgelerimm biribiri
ne bağlayan araçlar artınlmalı, 
işsizlikle savaşımız daha pratik a
lanlarda devam ettirilmeli i gene· 
lere iş bulmalı ve her yurddaşa 
yenilenmiş bir ekonomi sistemin
de emeklerinin tam karşılığım bul
mak fırsatını vermeliyiz.. Bütün 
bunlar, parlamento ile hüküme
tin elbirliği göstermeleri gereken 
geniş bir meseledir. 

Fransa en çetin durumlarla 
karşılaşmış ve bunlardan ulusal 
heyecanı ve eski savaşçıların gü
zel bir örneklerini gösterdikleri 
birleşme ve anlaşma daygulariyle 
kurtulmuştur. 

Bugün acwıun bakışları üzeri
mize çevrilmiştir. Şeref ve kredi
mize el sürdürmiyeceğiz. Baysal
lık ve banş sıyasası olan dış sıya-
18111Iz,eğer siz gev.şek davranır
sanız tehlikeye düşecektir. Bunu 
fıiç bir zaman istemiyeceğinize 
inamyoruz. 

Dün akşam size sunduğumuz 
bnun projesi, frangı korumak ve 
spekülasyonla savaşmak için hü
kümete geni§ yetkiler bağışlıyor.,, 

ULUS SAYI A 5 

GELEN SON DUYUKLA·R 
Kanunun dayanmakta olduğu 

sebebler arasında, bu projenin par
lamentonun esaslı haklarına iliş· 
mediği de vardır. Proje bir mad
deliktir. 

Paranın değerden düşmesinin 

önüne geçmek üzere sena ve par
lamento, hükümete 31 ilk teşrin 
1935 tarihine kadar, frangı koru
mak ve spekülasyonla savaşmak 
için kanun hükmiınde birer karar 
ile her türlü tedbirler almak yet· 
kisini vermektedir. Bu kararlar 
1-1-936 dan önce parlamentonun 
oyuna sunulacaktır. 

B. Laval üsnomal yetkiler hak 
bndaki projenin h~men görüşül
mesini istemiş ve finans komisyo
nunun bunu gözden geçirebilme
si için toplantmm saat 21 e kadar 
geciktirilmesini önergemiştir. 

Finans komisyonu yetki 
projesini onayladı 
Paris, 8 (A.A.) - Parlamen

to finans komisyonu hükümete 
üsnomal yetkiler veren projeyi 14 
de karfı 19 oyla onaylamıştır. Ko
misyon üyeleri B. Laval'le, fmans 
bakanı B. Rcnye'nin izahlarmı 
dinlemişlerdir. 

Sena kabine ile beraber 
Paris, 8 (A.A.) - Sena, dün 

akşam tüze bakanı B. Berrard'm 
okuduğu kabine bildiriğini dinle
mi§tir. Bugün de bükümete üsn~ 
mal yetkı,er verecek olan kanun 
projesini gözden geçirecektir. Ka
nunlann kabulünde senanın kabi
neye destek olacağı anlaşılıyor. 

Sena ıükel yetki projesini 
kabul etti 

Paris, 8 (A.A.) - Sena bükü
metin istediği üsnomal yetkiler 
projesini 15 oya karşı 233 oy ile 
kabul etmiştir. 

Yeni finans bakanının 
diyevi 

Paris. 8 (A.A.) - Yeni finans 
bakanı B. Renye, işine başlamak 
üzere bakanlık dayresine geldiği 
zaman şu sözleri söylemiştir: 

"- Buraya güç, fakat evgin 
bir iş görmek üzere geldim. Her 
şeyden önce acele meseleleri giiz
den geçirmekliğim gerekiyor. Bü
tün meselelerden önce frangın 

sağlamlığmı sağlamağa çalışaca

ğnn, çünkü bu sağlamlık memle
ketin güvenliğinin başlıca etke
lerindendir. 

Borsada durum 
Paris, 8 (A.A.) - Boraa; yeni 

kabinenin kurulmasmı, ulusal 
fransız fondoları üzerine yüksek 

YUNANISTAN'DA: 

B. Çaldarisin Piredeki 
söylevi 

Atina, 8 (A.A.) - Atina ajan
sı bildiriyor: 

Pire halkı dün akşam, seçim 
söylevini vermek üzere gelen baş
bakan B. Çaldaris'i büyük bir gös
teri ile karşılamıştır. Şarbaylık 
tiyatrosu alanı ile Konstantin bul· 
vanm halk arasında, ve buna ya
km sokaklan dolduran halle ara
sında, Pire banliyösünün göçmen 
uramlarmdan, bayrak ve mızıka 
ile Çaldaris'in resim.lenni taşıya
rak gelmiş olanlar dikkate c;arpı
yordu. 

Başbakan aynşıkların aldığı 
dunıma karşm bükümctin yaptığı 
işleri inh ettikten sonra azı hare
ketinden ve bunun kıötü yankıla
nndan, hükümetin aldığı ve yöne-
timin düzeltilmesi için alacağı 
tedbirlerden bahsetmiştir. 

Başbakan deniz teciminin kuv
vetlendirilmesi üzerinde dunnuş 
ve pire limanı için alınan tedbir
leri anlatmıştır. 

Rejim meselesine dokunan Baş· 
bakan bu meselenin genoya sunu

larak, ulusun hiç bir etki altında 
kalmadan tam bir özgürlükle ka
rarmı vermesinin sağlanacağım 
söyledi. 

B. Çaldaris hükümetın geçmiş
te olduğu gibi gelecekte de, her 
türlü aynlık sebeblerini ortadan 
kald:rrarak ulusun iş ve fikir birli
ğini ve daha geniş bir baysallık 
ve güvenlik yaratmaya çalışacağı
nı ilave etmiştir. 

B. Beneş Varşovadan 
geçti 

Varşova, 8 (A.A) - Mosıkovaya git· 
mekte olan B. Beneş bugün buradan 
geçmiıtir. 

!iZ 

ve çok iş yapmakla karşılamıştır. 
Öte yandan, değişimli gelir geti· 
ren değerlerin satışa çıkanlması 
arsru1usal fondolan sarsmıştır. 

Pantekot yortulanndaıı ötürü iş
ler biraz durgundur. 

B. Buison tekrar parla -
mento başkanlığına 

seçildi 
Paris, 8 (AA.) - 440 oydan 

285 oy ile B. Buiscm yeniden par- · 
lamento ba§kanlığma seçilmiştir. 

Hükümet vergi kanun projesini 
görüşmek üzere 22.45 de tekrar 
toplanmıştır. 

İtalyan · ha~ anlaş
nıazlığının içyüzü 

B. den İtalyan baınsına cevab 
veriyor 

Londra, 8 (A.A) - Parlamentoda 
B. Eden; B. Atlenin italyan - habeş 

anlaşmazlığını ~özeliyen di~vine ver • 
diğı cevabta demiştir k.i: 

« - Bu mesele~ uluslar sosyetesi
nin önemli rolü!1e işaret eden B. Atle; 
İtalyanın kuvvete bq vurmamayı yü • 
kendiğini söylemiftıC. Bu, 24 JDallfJSta 

Cenevrede verilen ikinci karardan da 
anlaşılacağı gibi yanlı§ bir görüştür. 
Çizilmemiş bir ımır devamlı zorluklar 
doğurabilir. Bunu:ı içindir ki biz; Ro
maya ve Adisabaıbaya, İtalyan Somalisi 
ile Habefiataa arasındaki amırın çizil
mesinin İngiltereyi çok hopud edece
ğini bildirdik. Valval bicliaesini bant 
yolu ile kotarmak iatiyen İngiltere bu 
girgisinde bencile yalnız ve kendi a · 
aığlannı düşünerek hareket etmemittir. 
Çünkü; Habeşistan sının tyaıunda bu· 
lunan in.giliz topraklannın gU -

vcnligi baknnmdan, bu meselenio s8 -
mürge yCSretimimhe uygun olarak ko • 
tarılmaaı da bizim için 5neımlidir. İn· 
giltere; Habefistanda italyan etgerliği
ne son vermek davasında da değildir. 

BUyilk Britanyanın haklan andlapna -
larla yeter derecede korunmaktadır. 

İngiltere ile İtalya arasındaki dost· 
luk ilgilerinin kuvvetlenmesine ve bu 
iki ülkenin karphklı aaığlarmın çoğal· 
maama biç bir engel yoktur. Bu söz
leri, Büyük Britanya hilkilmetine karşı 
italyan basını tarafından yapılan hil -
cumlar dolayısiyle söylemek zorunda -
yan. Böyle yanlış haberlerin yayunma 
izin verilmit olması esefe değer. Çiln· 
kU bu haberler, iki memleket araam • 
daki dostluğu sarsabilir. Hepıl gillilnç 
ve yersiz olan bu yazılar Uzerinde bi • 
rer birer dunnıyacağım. Biz, İtalya ve 
Habeşistan için elveritli olan ve Fran· 
1a, İtalya ve Bilyiik Britmyanm banfı 
koruma yükenlerini göz önünde tutan 
.Urekli bir anlaşmaya varmak için ça • 
llfbk. Bu çahJllanızda. Fl;'ama, İtal
ya Ye Büyük Britanyanm, Habeşista -
nm Siyasal toprak b6tlinlllğ(lail koru -
mak \bere, aralarında y&pl!D9 olduktan 
1906 Uçler andlaşmMI hilkümlerinl g6z 
&tünde tuttuk. Uluslar eosyeteai tiidl· 
ğtt, Kellog andlaşması n 1928 İtalyan • 
babet dostluk anlaflDUı lradrosu içinde 
olan bu anlaşıta varmayı istiyor ve u -
mutlu bahmuyonu. 

Dün MDanoda toplmwa ulapna ko
mi~yonu konuşmalannm eaauc:unu beJD. 
lememiz gerektir. Bu komisyon itleri -

nin çabuk yüriiyeceğini ft bepnci bir 
yargıç gösterilmesi içia uluslar aoay~ 
tesi komeyini toplamak zorunda kal • 

mıyacaiJmuı umuvoruz. 
ltalyu - habef mla,a:ptıtmm ba • 

nf8ev« bir düşln6fle ailrekH bir IOmt-

YUGOSLA VYA'DI\: 

General Göringin şerefi
ne Belgradda verilen 

şölenler 
~lgrad, 8 (A.A) - General Göring 

dün aahah b<i4 ve d1' bakan B. Yevtiç 
ile kara 'V'C dellıiz sü bakanı general Yiv· 
koriçi görevarmıttır. Kıralhk · naibi 
Prens Pot G. Göring ıerefine bir öğ • 
le yemeği vermiştir. 

Kıraliçe Mari tarafından kabul edi
len general Göring, kırat ikinci Piyere 
elektrikle işleyen oyuncak bir fi.men • 
difer armağan etmiştir. 

Akfam üatü B. Yevtiç, bir fÖlen da
ha verm:J bunda bütün devlet adamları 
bu1unmuftur. General Göring bugiln 
Mtınihe gitmok ilzere yola çıkacaktır. 

INGILTERWDE· 

İngiliz - alman deniz 
görüşmeJeri 

Lonıdra, 8 (A.A) - lngi1U eksper • 

lerinden biri, ingilis ve alman delepe 

terinin dünkil toplantilarmdan aonn. 
göriifülerin t• hazirana bırakıldığım 

Ye bmılarm iyi bir ewecle olduğunu 

l&ylemiftlr. 

B. Von Rtbentrop ile beraber a1maD 
ealkuru ırortuıan ceçirmek üzere bu

ciln Loodıadan ayrılacaklardır. Sanıldı 
ima g8re B. 'Ribentrop; cemi çqltlerf. 

yapı programı, ve daha bunun gibi al • 

mm ve lngllb ~rOtlerl arasında ay • 

nlıklar bulunan bir gok mHeleler hü

kmda yeniden emirler alacaktır. Görilt" 

menin eonucu bakkmda fimdideo bir 

FY IC>ylenmanektedir. 

ca bağlanması ve ild tarafın dostluk il 
gilerinin yeniden bqlamul kadar lıı 4 

giltereyi sevindirecek biç bir fOY ola • 
mu. Afrikada komfumus olan bu iki 
taraf tan biri, aynı zamanda eakidcnberl 
doet olduğumuz büyük bir Avrupa dn
letldir.ı. 

İtalya - habeş uzla§ITUl 
komisyonu 

Roma, 8 {A.A) - Valftl ahpne• 
hp için kuıulm.Uf olan ltalyan - ha .. 

bet komisyona dOn ille toplatnnu yapo 
1D1f ve bugün yeniden toplammftlr. 

• • • 
1411ano, 8 (A.A) - ltaıyu • luıbet 

aJ.fma kıomitıeei dOn uat ıs ile t 7 de 
Kovu otelinde toplanmlftn'. Gelecek 
toplantmm aynı 25 bu1e. Holandadaıı 

Seveningende yapıJmuma karar Yeriı. 
mittir. Toplantı dalıhrken, habet de • 
legelerl, konupaıun çok iıvi w umutlu 
gıeçtf finl söylemişlerdir. 

lJLVS'un romanı Tefrika: 93 dar büyüktü, bir insandan farksızdı. Kendi 
cinsimden olanları parçalamaktan çekin
mem; bu işten zevk bile duyanm. Buna ge
lince: yaratanın temizleyip sararken çek
tiği acıları görmeğe dayanamıyorum. Hay
vanlan sevdiğinizi biliyorum. Bunu iyilqtir
meği üzerinize alır mısmız?" 

Sahibi, inler gibi, ' yutarmyor,, dedi, "bu
nun ne demek olduğunu ben bilirim. Öle· 
cek!" 

nın üzerine çıkmış, viski şişesini dört döneı
rek, bir çeşid arab dansı yapıyor ve dok 
da, iskemleye sırtüstü yatmış, eli ile tempQ 
tutarak, çatlak bir sesle şakıyordu: "Oğlum 
Billi, Bitli, benim o - ğul - cu • ğum ! . .,, Gel
diğimi ne gördüler, ne işittiler. Ben de, bq 

bahtlı ayleyi, acıyarak seyir ettim. Maymu
nun içkiden ağılanmış yüzü bir insan yiizl 
halini almıştı; ihtiyar sarhoşun yüzü de tıp. 
kı bir kocaman gorilin yüzü idi. İkisi arasD.ıt 

lan,Michele'nin kitabı 
Türkçe;,e ,.,mwı: Raalll BAYDAR 
Yasanı Abel MUNT 

Birdenbire, sert bir sesle: "Köpeğinizi 
laskanıyorum, maymunlardan hoşlanmnw
mz?,, dedi. 

- "Maymunları severim,, dedim. 
Aradığı adamın ben olduğumu söyledi 

ve bir tencere dolusu kaynar suyu üzerine 
giymiş olan maymununa bakmak üzere, evi
ne gelmemi rica etti. 

Pia.zza Maymunelli'nin köşesinde bir evin 
en üst katındaki apartmıanµıa çıktık. Sa
londa beklememi söyleyip gitti ve biraz 
ıop.ra kucağında, sargılar içinde, büyücek 
bir maymunla, geldi. 

Değişik bir sesle: "Halinin pek kötü ol
duğunu sanıyorum,. diyerek maymununun 
rengi uçmuş yüzünü okşamağa başladı. "Ö
lecek olursa ben, bilmem, ne olurum 1 Roma
da tek dostum budur. Doğduğu gündenberi 
onu biberonla besledim, sevgili anan onu 
cliinyaya getirirken can verdi. Bir Koril ka-

Kanlı ve irinli sargılan çözdük. Gördü
ğümüz pek acıklı bir şeydi. Vücudu, baştan 
başa, korkunç bir yara idi. 

- "Sizin dost olduğunuza biliyor. Yok
sa bu kadar rahat durmazdı. Kendisine ben
den başka bir kimsenin dokunmasına izin 
vemıeız. Her şeyi bilir ve Roma'daki bütün 
yabancı hekimlerin topundan zekidir.,, 

Sonra, kanlı gözlerinde sevgenlik panl
tısı belirerek devam etti: "Dilli, oğlum, §U 

inciri babanın hatm için yer misin?,, 
Doktordan bir muz istedim. Maymunlar 

bmımı kadar hiç bir yemişi sevmezler. He
men Londra'ya telgraf çekerek, kaça olur· 
sa olsun, bir sepet muz getirteceğini söyle
di. 

Bütün mesele Billi'niıı kuvvetten dii§
mesine engel olmakta idi. Ağzına bir bar
dak süt akıttık, fakat hemen çıkarm 

Bir sonda ile bir çeşid besi borusu yaptık 
ve bu sefer, içtiği südü, çıkaramadı ve bun
dan doktor pek sevindt 

Bitli yavaş yavaş iyileşti. On beş gün sı
ra ile, gidip ona baktmı ve böylece hem o
nunla, hem de sahibi ile iyice dost oldum. 

Billi, kendisi için yapılmış salmcakh 
sandalyasma geçip taraçada, sahibi ile ara
lannda bir viski şişesi, güneşleniyordu. İh
tiyar doktor, operasyondan önce viski iç-
mek lüzumuna pek inanıyordu. Tara~ 
bir köşesinde duran boş viski şişelerine ba
kılırsa pek çok müsterisi vardı. Ne yazık ki, 
işin doğrusu, ikisinin de viskiye alışık ol· 
duldan idi. Billi'yi, sahibinin bardağını ka
pıp, viski ve soda ile kaç kere keyfini geti
rirken görmüştüm. Doktor bana, viskinin 
maymunlar için en iyi kuvvet ilacı olduğunu 
ve Billi'nin seYgili anasım, geçirmiş olduğu 
"atürree,, den, viski içirerek kurtardığım 
söylemişti. Bir akşam, ikisini de, taraçala
rmda, zil mma sarhot buldum. Billi masa-

da su götürmez bir benzerlik vardı. 
- "Billi oğlum, Billi cannn oğlum!. .. ,. 

imkam var mıydı? Hayır- evet bu imkinsızı.ı 
dı ama bütün kıllarım dimdik oldu. 

İki ay sonra, ihtiyar doktoru, gene ara• 
bamın yanında, Tappio ile konuşur buld~ 
Hayır! Tann korusun, Billi iyi idi. Bu sefeı 
hasta olan doktormı karısı idi. Gidip kendi· 
sini görmek zahmetine katlanacak mıydnnl 

Bir kere daha, evin tepesindeki kata m
mandık. Apartımanmı Billi'den başka biriai 
ile paylaşmakta olduğunu biç düşünmeınik 
tim. Yatakta, çocuk denebilecek bir gene 
gözleri kapalı, herhalde kendinden geçmı~ 
upuzun uzanmıı, yatıyordu. 

(Sonu var) 



cıs mcw 

Düzenli bir omıanctllk sıya
NSI yüri:itmek iqin, iki yoldan git
momis lkımdır. B'1 yollar biri
ltideriae bağlı olan ve biribider.i
llİ tamamlayan yoHardr: 

1) Ormancıhk alanında natü
riia doğurduğu ve yahut insan 
elinin yaptığı şeyleri birer birer 
bulmak, bunların arasındaki ilgi
leri araştırmak ve bunların biri
birlerine olan smimlerini ve tep
kilerini meydana çıkarmak. 

2) Ormancılığın yönetmenlik 
ve işletmecilik sıyasasma en uy
gun yöneti vermek için, elde edi
leıı bu şeyleri g& e.tünde bulun
durmak. 

pının bir pac~<hr. Bunu sava
mak doğr.ı olamaz; fakat buna 
düzen vermek de her ulusun öde
vidir. Buna yönet verirken, eko
nomik yapının öteki parçalarını 
bozmamak, sakatlamamak gerek
tir, çünkü ulusal ekonomi bir or
ganizmdir. 

Memleketimizde tarım hay
vanlarının otlatılması orman me
selesiyle sıkı sıkıya ilişiği olan 
bir problemdir. 

ti L 11 S 

rimiziıı ormanlacda yapt.Mcları zi
yanları saymak hiç de kolay de· 
ğildir. Bunlar genç fidanların 
yapraklamu ve tomurcuklarını 
yemeğe bayılıyorlar; onwı için 
onnana giren keçi anca ayaklan 
Üllerine kalkarak, bunlan kısa bir 
zamanda silip süpürmeğe çalışı
yor; koyun, inek, öküz, beygir ve 
sair hayvanların ziyanları bu ka
dar büyük değilse de, memleketi
mizin ormanlarını kurtarmak en 
ileri ulusal davamız olduğundan, 
onlara gelecek şu ve yahut bu şe
kildeki en küçük bir kötiilüğe bi
le baş eğemeyiz. 
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Avanosda peçe ve çarşaf kalmadı 

Ormancılık sıyaaanu.zı doğru 
ve isabetli bir ülküye eriştirmek 
için ba iki yolun birlik• ;Mjılrnası 
lkımdır. 

Şu halde Ttir«iye ormancılık 
•yaaaaiyle uğrqan kimHDin her 
pydeo önce memleketin orman
cılık alanında görünen ve her bi
risi başlı başına birer problem o
lan şeyleri bulmak ve onlan ko
tarmaktır. İşte bu problemlerden 
birisi de "orman ve ormanda hay
._ otlatmak problemi,,dir. 

Evcil hayvanların ormanlara 
sokulması, orman otlağı eski de
virlerde alabildiğine gidiyordu, 
bu yüzden ormanlar bile yokolu
yordu. Bu yalnız Türkiye'de de
ğil, İtalya'da, Yunanistan'da, Bos
na'da, İstriens'te, Tirol'da da böy
le idL İnsan buralardaki dağların 
çıplak sırtlannı görünce, orman
larda otlatılan hayvanların ne 
büyük zarar yaptıklarını acı acı 
anlayor. 

Ormanlarda hayvan otlatmak 
suretile yapılan zararlar: 

1) Hayvanların çeşidlerine, sa
yılarına, 

2) Otlamanın zamanına, 
3) Orman parçasının durumu

na, 

Ormanlarda otlatılan hayvan
ların yaptıkları ziyanlar, bunların 
otlama zamanlarına göre de deği

şir. Eğer hayvanlar ilkbaharın 
başlangıçlarında ormana girer ve 
sonbaharın nihayetine kadar or
manda kalırsa, ormana yapacak
ları ziyan pek fazladır, çünkü hay
vanlar, daha otlar eyice gelişme
den ormana sokulmuş ve otlar ge
lişkenliklerini kaybettikten son
ra da ormanda bırakılmış olur. 
Böyle olunca, hayvanların yiye
ceği şey, erişebildiği genç fidan
ların yapraklarından başka bir 
şey değildir. 

Orman parçasının durumu da, 
yani ormanın hangi ağaçlardan 
teşekkül ettiği meselesi de önem
lidir. 

Geçenlerde ltqelair llba11 B. )U. 

tat Saylam llçeba11ddar " lıllJ ,....., 
tileri yaptılar. Avanoeta on• fll'•O.. 
Cültür iıyan Amal Bilen taralm4m 
okul aalonunda 200 kiflDk say ~ 
verildi. Çatırılaıı bdın erkek konuk
ların hepsi gelmitti. ilbay B. Sayla
mın bu sırada yerinde ve çat değerli 
söylevi ile peçe ve çarıafın ~karılma
sını anlatmıt ve .aytevi alklflarla kar· 

t•'m ... r. Y.aa. bu toplantıda ba

laaaa• delil tapadaki kadınlar da 

~ w peçel.t atma itine katılarak 
lr.e1at lclDde bpe1ı peçeli sizli bir ka
._ b'"'emııtır. 

Danulu. lkcllii. bllpli devlet a

damlanmuın bu ıedntileri ne kadu 

aık olun1 devrim ltlerimis o niebettc 

bızlUUDJf olur. 

••• 
Tamn hayvanlarının kıymet

lendirilmesi, devamlılığını sağla
ma, eskiden beri vardı. Hayvan 
insanın ilk ekonomik işlerinde 
büyük roller oynamıştır; o zaman 
birçok uluslar kendi varlıklarım 
böyle tarım hayvanları sürüleri
ne sahib olmakla başarıyorlardı. 
Bugün bile birçok memleketler 
vardır ki, onlarda da durum aynı
dır. 

4) Ormanın işletme usulüne 
göre ya büyük ve yahut da küçük 
olur. 

Ormanın bulunduğu yere ge
lince, buradaki ziyanlar eyi, ıslak 
ve besleyici maddeleri bol top
raklarla, kuru, cılız topraklan bi
ribirlerinden ayırmak lazımdır. 

yaptıktan ziyanm, onnanm işlet
me şekli ile sıkı sıkı ilgisi var
dır. Eğer ormanda seçme usulü 
tatbik ediliyorsa buradaki ziyan
lar tıraşlama kesimine bağlı par
çalardaki ziyandan daha çoktur. 
Memleketimizde ise esas olarak 
seçme usulünde kesim yapıldığı 
için hayvanların ormanda otlar
ken yaptıktan ziyanlar korkunç
tur. 

ormana giren insan elinin uzak
laştınlması değil, otlatmak için 
ormanlara sokulmak istenen hay
vanlan da uzaklaştırmak li.mn
dır. Fakat bu uzaklaştırma mese
lesi hayvancılık ve otlak mesele
si eyice incelenmeden yapılamaz, 
çünkü bu da ulusal ekonomimi
mizin bir parçasıdır. 

Bütün memleketlerde olduğu 
gibi memleketimizde de bu hay
vanlardan en zararlısı keçilerdir. 
Alman ormancılık politikacısı 
Profesör Dietterich'e ~re "eğer 
ormandan keçiler uzaklaştınlmaz
sa, orada eyi bir orman yapmak 
imk'.anı yoktur.,. 

Hayvancılık, hayvan yetiştir
me, hayvan üretme ekonomik ya-

Bu hükmün memleketimiz için 
pek ziyade önemi vardır. Keçile-

Birincilerinde yapılan zi
yan çabuk giderilebilir, fakat 
ikincilerindeki ziyan hiç de böy
le değildir. İç Anadolu' daki hay
vanların ormanlarda yaptıktan 
ziy~.,ıann giderilememesi de bu 
sebebtendir. 

Ormanda otlayan hayvanların 
Onnanlarımızm kurtanlması 

için yalnız usulsüz ve düzensiz 

Bu problemi kotarmak düzen
li ve planh ormancılık ııyaaamı
zm ödevidir. 

Dr. Şeref Nuri 

~ Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Sa• Allfla Komisyonu ilanları 1 
fLAN 

Müteahhit nam ve heaabma muhtelif tarihlerde ihale 
edilecekleri illin edilmiş olan aşağıda cins ve miktarları 
yazılı malzemelerin hizalarmda gösterilen tarihlerde mü
nakasalan tehir edilmiştir. Bu malzemeler hakkında evel
ce yapılan münakaaa tarihlerinin hükmü yoktur. (1327) 

Malzemenin cinsi 

30 ton mangan cevheri 
t/e ıs ton mangan 
Muhtelif ölçü aletleri 
Amerikan aynası 
ZS ton lüleci kili 
250 ton döküm kumu 

evelce ilin edilen tehir edilen 
tarih . tarih 
16.Haz.935 28Haz.935 

18.Haz.935 
17.Haz.93S 
15.Haz.935 
8.Haz.1935 

28.Haı.935 

29.Haz.933 
21.Haz.935 
19.Haz.935 

1-2332 

YEVMİYE EN AZ (400) EN ÇOK (1000) KİLO 
TALAŞ SATIŞI 

Azami ve asgari miktarları yukarda yazılı ve beher ki
losu 27,5 santim üzerinden bir .senelik tahmirft bedeli 
(1001) lira olan talaş 25 haziran 93S tarihinde sah günü 
saat 15 te açık arttırma ile askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunca satılacaktır. Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 75 
lira 8 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
de yazılı vesaikle mezkiir gün ve saatte komisyona müra-
caattan. (1295) ı - 2269 

MUTEAHHİT NAM VE HESABINA MUHTELİF 
ÖLÇU ALETLERİ 

Tahmin edilen bedeli (1700) lira olan yukarda miktarı 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlü
fü satm alma komisyonunca 18 haziran 935 tarihinde sah 
günü saat ıs 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-
1aikle mezkQr gün ve saatta komisyona müracaattan. 

(12S9) 1--2214 

56 KALEM MEFRUŞAT SATIŞI 

Tahmini bedeli 3444,22 li- larak komisyondan verilir. 
ra olan yukarda miktan ya- İsteklilerin muvakkat te':l·t-
adı mefruşat 25/Haz/ 935 nat olan 2S8 lira 32 kuruş 
tarihinde sah günü saat 14 ,; .., 1490 numar?Jı kanwıun 
te asken fabrikalar satın al- 2 ve 3. maddelerindeki ve-
ma komisyonunca açık art- saikle mezkQr gün ve saatta 
tama ile satılacaktır. Bu komisyona miiracaatlan. 
mefruşat listeleri parasız <>- (1294) t-2270 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif teslim şartile 3096 lira muhammen 

bedelli 2 kalem poz malzemesi kapalı zarf usulü ile ek -
siltmeye konulmuştur. 

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

İsteklilerin tekliflerini 292,9S liralık muvakkat temi
nat ve Ticaret odası vesikası .ile birlikte 16 - 7 - 935 
salı günü saat 13,30 a kadar Bakanlık malzeme Müdürlü
ğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

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

(1247) ı - 2189 

.\ola1r11 Ht>l.-dive Reittliji 1 
'lônlnn , 

t LA~ 
İtfaiye meydanındaki 

hurda otomobil parçalan 
21. 6. 935 cuma günü saat 
onda arttırma ile satılacak
tır. İstekli olanların mezkur 
mahalde bulunmaları. 

(1310) 1 - 2300 
İLAN 

Kalaycı dükkanlarında a
şağıda yazılı şartlar yapıla

caktır. 

1 -- Dükkan tavanları saç 
levha ile kapatılacaktır. 

2 - Muntazam davlumbaz 
yapılacaktır. 

3 - Tuğla bacalarla du
man çekilmesi temin edile
cektir. 

4 - Ocak etrafı tuğla ve 
saç levhalarla aynlacaktır. 

S - Kapların temizlenme 
yerleri içerde bulunacak ve 
kullanılan sular bir mecra 
ile dışarda çukura verilecek
tir. 

6 - Dükkanın zemini be
ton olacaktır. 

7 - Bu sayılan tertibatı 
ıs Temmuz 935 gününe ka
dar Y,apmıyan1ann dükkin
lan kapatılacaktır. 

1-2328 

ZAYi 

Malatyanın Hekimhan kaza

sının Hasançelebi nahiyesi nü

fus memurluğundan almıı oldu
ğum nüfus tezkeremi kaybettim 
yenisini alacağımdan eaki~inin 

hükmü yoktur. 
Sazlıca köyUnden İbrahim 

Mustafa Yuıcı 

GEYVE ASLİYO HUKUK 

MAHKEMESiNDEN: 

Geyvenın istasyon köyünde 
mukim telgraf muhabere memu
ru Ahmet ile karıaı Ankara'da 

mukim ikametgahı yapılan tah
kikat neticesinden meçhul bu
lunduğu anlatılan Göynüklü Ali 
kızı Bahriye aııtlarında devam 
eden bopnma davasında : müddei 
aleyh Bahriyenin ikametgahının 
meçhulifetine binaen tebliğat 

ifa edilemediği görülmüt olmak
la bu baptaki tebliğatın ila~n 

icrasına ve mahkemenin 19.6.935 
perıcmbe günü saat 10 na talik 
edilmit olduğundan vakti mez
kQrde bizzat veya bir vekili ka
nuni göndermedikleri takdirde 
haklarında gıyaben mahkeme ic
rası ve karar ittihu edileceği da· 
vetiye makamına ilin olunur. 

1-2325 

Tahsildar aranıyor 
Merkez eczanesine soru-

lacaktır. 1-2256 

Ankara Valiliğinden: 
Memuriyet vazifesini sui istimal etmek ve makbuzlan 

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

Karasu malmüdürlüğiinden: 
Muhammen kıvmeti Bedeli s3bıkr 

ı.. J_ 
200 1156 

Saıtarya Boğazı mahariç karasu gölü havyar ve bahk 
rüsumunun haziran 935 tarihinden itibaren 3 aenelili 1 
~ 935 tarihinden 20 haziran 93S tarihine kadar yirmi 
gün müddetle müzayedeye vazedilmiş ve ihalesi 20 hazi
ran 935 gününe tesadüf eden perşembe günü saat 16 da 
Maliye dairesindoe müteşekkil komisyon marifetiyle icra 
edileceğinden talip olanların yüzde 7,5 teminat akçesiyle 
sözü geçen güne kadar Maliyeye müracaattan ilin olu-
nur. (1284) 1--2242 

TiR 
TORK.-vl i~ BANKA!! 



\ MEVLİDİ NEBİ ) 1 
Diyanet İşleri Reisliğinden: 

Rebiülevcl ayıam başlangıcı 3 heziraA 935 pemfte~ 
giinü olduğundan 14 haziran 1935 cwna günü mevlidi nebı 
olduğu ilan olunur. (1325) 1-2334 

Aakam Şarbaylıffeındıwı: 
1 - y enişehirde emniyet abid~si park.ında ~ik 

1'nlba teeisatı yaptınlacalttır. Keşif bedel• 3.9-11,10 lıra-

ds. L..1-.: d" 2 - Keşif ve şartnaıneMııi göfl!M'k içia }'MI ..,.._., ı-

119ktörlüğüne gelinecektir. .. .. 
3 - İhale 20.6.935 tarihine rastlayan perşembe gunu 

1aıat 11 de yazı işleri direktörlüğü odasında açık eksiltme 
ile yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 295 liradır. (1281) 
l-2239 

ANKARA iCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUi .. SATIŞ ME
MURLUÖUNDAN: 

1 - İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun cilt, pafta 
98, panel 2, ada 589 nı.ımarasında de.ayıtlı Ankaranın istasyon ma
hallesi Sivrihisar caddtsinde kain düklin lı:ahvehaneJi mftıtemil 
lirgir evlerin 4 hisse itibarile bir hisse9i •ğıdalri şartlar daire
ainde açık artırmaya çıkanlmıştrr. 

2 - Evsaf ve mütemilat: Gayri menkul üç binadan ibaret biri, 
alt katta bir lokanta bir kahve üstünde bir sofa altı oda, bir mut
fak, bir beli. bir kömiırlük ft taraça, 2 - Altmda bir kasap dükU
nı ve bir bakkal ve bir kömürfük birinci katta bir sofa üç oda bir 
lrlutfak bir hela bir banyo bir baı.kıon ikinc.i kat da birinci katın ay
nıdır fazla olarak banyoda küvet vardır. Bu iki binanın elektrik, 
&uyu var. 3 - Bir ardiye bir avlu bir mutfak bir he13: bir kömürlük 
IOfa üstü iki oda vardır. Bu binaların heyeti umumiyes.ine 16628 
lira takdiri krvmet yapılmıştır. 

3 - Satı~ peşin para ile olmak üz.ere 15.7 .1935 tarihine. mUsa.
dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri mt>nkul 
IQtrş memurluğunda yapılacaktrr. 

4 - Talipler takdir edilmi~ olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7~5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milJi bir bankanın te
ıninat mektubu ile kanunen teminat olarak kabuJ edilen hazine tab
•iJleri getireceklerdir. 

5 - Sat:rş günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 25 
İni bulduktan ve üç efa nida ettirildikten sonra mczkür günhn 16 
ıncı saatinde en !:Ok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İ~bu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muha.nmıen kıy
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 30.7.1935 tarihine müsadif 
ııaJı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada <'n çok 
artrran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci arırmalarda ihale bcdc.-H ihaleyi mutl•akip 
'lerilmediği tal.dirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden iti' aren kendisin bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kad.,r mehil verilecektir. İşbu miiddet zarfında ihale 

ht!deli yatırılmadıgı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten cvel 
en yü' se k .. ifte bLflunan talibe teklifi veçhıle almaga razı olup 
olmadıgı soruld ktan sonrn teklifi veçhite almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten t::thsil C'dilmek üzere bu tali'be ihale edilecek
tir. Te1 lifi veehile a1mzğa razr olmazsa gayri menkul yeniden on 
'beş günJük ikinci artrmraya çıkarılarak rn çok artrran talibine iha
~ ed"lecektir 

8 - Her iki artıı mada da gayri menkul talibine iıhale edildikte 
tapu harcile ı.ldlaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine ~dar olan 
lltiiterakim vergi ve resim İse boı:çlaya aittir. 

9 -. Borçlu ve ahıcaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
-ı üzerindeki hakbrmı ve hususile faiz ve masrafa daiı:: olan id
dielacını ~vrakı mii:sbitelerite 21J gün içinde dairemize bıldirmeleri 
lt.ıımdır. Aksi ta.kirde baklan tapu siciliyle sabit olınadrkca satış 
be.delinin p"ylaştırtlmasından hariç tutulacaklardır. 

lO - Artırmaya ic:tiı.'fik edecekler 1.7.1935 tarihinde 934/188 
~ara ile dairemizdeki yerinde herkese açü bulundurulan ~m-t
•-.aemizi okuyabilirler. 

1-2315 

P••--•••tllflilH:n'lll!!!llllllll1l!ll!l!llillllllliH!ltlllf lllll!llllllllllllll!lllllHlllllllllllllllllllll!llfllllW~ 
~ 

Bir gönül böyle avlandı 1 
~ 

Kay Francis 

P. T. T hiııalar ve levazım • 

müdürlüğünden: 
Şehirler arası telefon mükalemeleri için 7 500 lira mu

hammen kıymetli beş arnplifikatörön 24 temmuı 1935 ta
rihinıe rasdıyan çarsamba günü saat on beşte Ankarada 
Posta t~lgraf umum müdürlüğünde bedelsiz verilecek e;art
'8Rıeei dahilinde kapalı zarfla münakasasr yapılacaktır. 
İiat.eklilerin 562 lira 50 kurusluk muvakkat teıninatlarmr 
bwe ve.ıaeanie yatırarak al~cak.lan makbuzu veya kanu
._ ltlıl:ltebc.r banka teminat mektubu ile 2490 No. lu kanu
-..ı ikiaci ~ üçüncü maddelerinde zikredilen vesikaları 
llııt t-eklif mekl'1plarmı kanuni tarifat dahilinde .zarflıya"* mühiirliyerek tayin edilen tarih ve günde saat on dör
clıa ~ Ankarada Umum müdürlük mübayaa komisya-
.._. tevdi etmeleri lazımdır. (1300) 1-2320ı ...... 

D.lıtüiye Vekaletinden: 
Vitiyetler evi yapısındaki elektrik, asansôr ve sair 

..... tesisatın işletilmesine bakmak üz.ere bir fen rnemu

.. aiınacaktır. İstiyenler daire müdürlüğünden her gün 
İlahat aiabilirler. 

Niplerin bu hw.lıl8taki ehliyetlerini gösterir vesika
..... Je 17.6.1935 gürrlemec.ine kadar ~Jete müracaatJa-
11 - ol\tMS. (.13?1) 1-2316 

U L U .S 

Ar' ara L...•a mı Aalil-liji Sauıı 

4,lma 1'GatB,oMt ilirlan 

!LAN 
ı - Ankara garnizonundaki 1ataa:t ft müessesat efra

dının ihtiyacı için 580 bin kilo ekmeklik un münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Şartnamesi 2 lira 46,5 kuruş ücret mukabilinde 
Ankara Levazım amirliği sahn alma komisyonundan ve
rilir. 

3 - Münak.asası: 28 haziran 1935 tarihine müsadif cu
ma günü telgrafhane ayarı ile saat 15 de Ankara levazım 
amirliği binası dahilinde levazım amirliği satın alma ko
misyonu tarafından yaptlacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - 580 000 kilo unun beher kilosunun muhammen İ~ 

atı 8,5 kurn~tur. Mecmu tutan 49 bin üç yüz liradır. Tem.ı
natr muvakkatesi 3697,5 liradır. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında mukayyet olduktan· 
na dair vesika göstermeleri mecburidir. 

7 - Teminatı muvakkate makbuzu il~ birlikte ~eklif 
mektuplarım münakasanın yapılacağı bellı saatt~' hır sa· 
at eveline kadar levaznn amirliği satın alma komısyonuna 
vermeleri. (1278) 1--2319 

!LAN 
ı - Ankara gedikli küçük zahit: mektebi talebesi ile 

hastahanede hasta efradın ihtyacı için 60 bin kilo koyun 
eti' münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname eyyamı tatiliycden mada,..h~ ~ öğle
den sonra ücretsiz olarak Ankara levazım amırliğı satın 
alına komisyonlUlda görülebilir. 

3 - Münakasası 28 haizran 1935 tarihine müsadif cu
ma günü telgrafhane ayarı saat 11 de Ankara Levazım 
amirliği binası dahilinde levazım amirliği satın alma ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Münakasast kapalr zarf usulü iledir. 
5 - 60 bin kilo koynn etinin beher kilosunun muham

men fiau 31 kuruştur. Mecmu tutarı 18600 liradır. Temi
natı muvakkatesi 1860 liradır. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına 
dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

7- Teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte teklif 
mektuplarını münakasanm yapılacağr muayyen saatten 
en aşağı bir saat cvel Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri. (12i7) 1-2318 

İLAN 
1 - 32. inci alay 8. inci bblük hayvanatmdan 4 7 tırnak 

numaralı pamuk kır dişi katır 25 haziran 1935 tarihine mü
sadif sah günü saat altıda Akköprü atpazarmda miizaye
de ile satılacktrr. 

Z - Tahmin edilen fiatı 350 kurustur. 
3 - İisteklilerin müzayedeye iştirak etmek üzere yu

karda yazılı olduğu gün ve saatte Akköprü atpazarmda 
bulunmaları. (1331) 1-2329 

İLAI\ 
1 - Garniozn dahilindeki kıtaat ve müessesat hayva

natI sayıra çıkarılacaktır. 
2 - Çayır Ankara levaznn amirliği satın alma komis

yonu tarafından pazarlıkla alınacaktır. 
3 - Pazarlrk 10 haziran 935 tarihine müsadif pazarte

si günü saat 15 de yapılacaktır. 
4 - Taliplerın vaktinde komisyona müracaatları. 

(1287) 1~2244 

İLAN 
1 - Kırklarelinde 423 ton sığır eti ve 43 ton sade yağı

nın kapah zarfla ihalesi 21 haziran 935 cuma günü saat 
14 de yaptlacak-tır. 

2 - Sığır etinin tahmin edilen fiau 23 kuruş ve sade 
yağının '20 kuruştur. 

3 - Sığır etinin teminatı 7 .300 lira ve sade yağının 
2260 liradır. 

4 - Şartnameleri her gün Kırklareli satın alma ko
misyonunda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif meh"tupla
nnı ihale günü saat 13 c;e kadar Kırklareli satın alma ko
misyonuna vermeleri ve saat 14 de komisyonda bulunma-
larr. (1272) 1-2229 

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

ziran 935 cuma günü saat 11 de Ankara levazım amirliği 
binasmda levaznn amirliği satın alma komisyonu marife
tiyle ve pazarlık suretiyle miizaye deye çıkarılmıştır. 

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

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

buzlarile birlikte mezkur kamisyooa müracaatları. (1273) 
1-223(} 

TLAN t 
1 - 240 ton unun kapalı 

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

2 - tşbu unun tahmin 
bedeli 24720 lira muvakkat 
teminatı 1854 liradır. 

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

4 -Temftııadar ihıak~n 

iki saat eveline kadar muha
sebecilik veznesine yatırıl

mış olacakm. Diğer malsan
dıklarma yatınlmış olan te
minat makbuzları veya ban
ka teminatlan usulüne tev
fikan teklif mektupları içine 
konmuş olması laznnchr. 

S - Şartname komisyon
da bergün görülebilir. (1240) 

1-2170 

lstanhul kumandanlığı 
birlikleri için 240 bin kilo 

SAYlfA 7 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif teslim şartik 6313 1;_n .ın ·-nm::ın 

bedelli 7 kalem poz mal.=emesi kapalı zaıf usulü ;ı-e ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 16 Temmuz 1935 salı günü saat 15 de An· 
karada Bakanlık .Malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 
Kliring şarttır. . 

İsteklilerin tekliflerini 473,48 liralık muvakkat temı
nat ve Ticaret odası vesikası ile birlikte 16 - 7 - 1935 
sah günü saat 14 e kadar Bakanlık Malzeme Miidürlü
ğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri para_c:ı:z olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(1238) 1 -- 2191 

İstatistik umum müd ürl~Oii 
SabnalmP Komisyonundan: 

1935 senesi umumi nüfus saynnı için satın alınacak o
lan 17-20 milyon Powers istatistik makine fişleri eksilt· 
meye çrkanlmrştr. Açılan eksiltmede teklif edilen fiatla~ 
haddi layikinde görülmediği için tekrar kapalı zarf usulı 
ile eksiltme açılması takarrür etmiştir. Bu fişlere ait güm
rük resmi ve sair bilcümle masraflar müteahhide ait ol
mak üzere daireye teslim edilecek, bu baptaki tahmin o
lunan bedel 49 bin liradır. 

Eksiltme 1935 temmuzunun 26 ıncı cuma günü dairede 
müteşekkil komisyonda saat 14.30 da açrlacaktır. Bana 
ait şartname komisyon katipliğinden alınabilir. 

İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat teminat teklif mek
ttıplariyle diğer vesikalarmr açılma saatinden bir saat e
veline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(1307) 1~2322 

ANARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

1 - Mabc.uz olup satılmasına. karar verilen tapunun lriitiik 851, 
pafta 7, 'ada 67, parsel 11 numarasında mukayyet ve Ankarada İn
kıdap mahallesinde Türbe sokağında k:.iiıı abıap bir ev aşağıdaki 
şartlar dairesinde artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Mezkur evde bir avlu bir odunluk bir 
kömürlü~ bir mutfak, bir kileri iki büyük iki küçük ada mevcutt\a 
1975 lira kıymet tahmin edilmiştir. 

3 - Sat'ış peşin para ile olmak üzere 25.6.935 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar ic.ra dairesi gayri menkul satzt 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıymı> 
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi "Rya milli bir bankanın te

minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazne tah
villeri getireceklerdir. 

5 - İhale bedeli ihaleyi müteakip verilmediği tak· 
dirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta • 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında da 

ihale bedeli yatmlmadığı takdirde ihale borulacak ve bu tarihten 
evel en yüksek teklifte bulun n talibe teklifi •eghile almağa razf 
olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile n1mnğa razı ise S.. 
hale farkı birinci talipten tahsil ediJmek üzere bu tnlibe ihnle etf'a. 
lecektir. Tektifi veçhile almağa razr olmazsa gayri menkul ycnf· 
den on beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok arman tali· 
bine ihale edilecektir. 

6 - Gayri menkfıl talibine ihale edildikte tapu hare.ile dellall· 
ye resmi mü§teriye ve ihale tarihine kadar olan müterakim vergi 
v~ resimise borçluya aittir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer aliiikadarların bu gayri men· 
kOl üzerindeki baklarmı ve hususiyle faiz ve marafa dair g}an id
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bi1dirmelerl 

lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satıf 

bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaJdardır. 
8 - Artrm:ıaya iştirak edecekler 14-6-935 tarihinde 934/182 ntııo 

mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan ş:rrtna· 
memizi okuyabilirler. l-2314 

Nafıa Bakanlıitnd an : 
Haydarpaşada sif teslim şartile m~ammen bedeli 

943 lira olan 400 adet tirf on anahtarı ile ~70 adet cebire 
bulonu anahtarı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Pazarlık 16 Temmuz 1935 sah 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 
bulunmaları lazımdır. 

Bu husustaki şaratnameler Bakanlık Malzeme müdür
ltiğünden parasız alınabilir. 

(1248) 1 ~ 2197 

Bayındır Belediyesinden: 
Bayındır belediyesinin 935 ma:Ji senesi için ihttyao 

olım 30 tona yakın mazot ~':motorin,. ile 240 tenekeye ya· 
km ince ve kalm makine yağlarının satın alınması kapah 
zarf ile eksiltmeye çıkanlımştır. Eksiltme 25. 5. 935 tm 
18. 6. 935 sah günü saat 15 e kadardır. İsteklilerin Baym
dır belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1510/1222) 1 ~ 2152 

un kapah rcırfla eksiltmeğe 
konulmuştur. Tahmin fiatı 
10 kumş olup ihalesi 11 ha
ziran 935 salı günü saat 
15-30 da Fındıklı'da komu
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 Wı

cü maddelerindeki ve ... 1.Ka• 
brla birlikte teklif me'·":1lı
Jarım komisyona vernıf''er\ 
(1180) 1 - 21J76 
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Sinekleri ÖLDÜRÜNÜZ 
Blı takım ( trnşarat öldi.ırücü mayi) ler 
hatw en hafif ve teslrslzleri bile si
nP.klerl yere dlİ!\H.irürler ve onları öİ
du rec~k y~ rde sadece bayıltırlar. 

Onlarda bira 1 sonra tekrar. canlanarak 
uçuşm aga ba~ıa rlar. Huzur ve emnı

,ıte t ın iz lclo münhasıran ve musirren 
FLİT ls tey lnlz . FLİT. hakikaten v9 

ebecJiyen ö ldü r ür. Leke yapma;ı: , taze 
ve lalıf kokuluduı·. Siyah kuşaklı ve 
a~ker_..• ·esimli sarı tenekelere dikkat 
ed i nıı . Fiatlar tenzil;,itlı. 

Umumi Oeposo ı J. CRESPIN, İst. Galata, Voyvoda HH 1 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Taksitle satılık ıarsa 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Depozito 
T. L. 

22 Ankara: İsmetpaşa M. Ulucak caddesi 120.
No. 6, ada 564, parsel 1, 983 M2. arsa 

- Yukarda mevkii ve miktarı yazılı arsa açık arttırma 
usulü ile ve pazarlıkla 12.6.1935 çarşamba günü saat 16 da 
satılacağından isteklilerin depozito akçesi ve hüviyet cüz
_dam ile o günü Bankamıza gelmeleri. (1338) 1-2335 

. 

Ankara Cümhııriyet 1\lüddei 
Umumiliğinden: 

Vazifede sövmekten suçlu eski Atpazarı merkezinde 
69 sayılı polis memuru ve aslen İstanbullu Ali oğlu Meh
met zabitaca bulunamadrğmdan (Ulus) gazetesiyle ila
nen ihtarat icrasiyle duruşma günü olan 1.7.1935 pazarte
si günü saat onda Ankara birinci asliye ceza mahkemesi
ne gelmesi ve bulunduğu yerdeki ikametgahının bildir' 
me~i ilanen ihtar olunur. (1334) 1-2326 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum ı 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
10.6.935 tarihinden itibaren Kırıkkale - Ankara - Kı

rıkkale arasında yolcu münakalatı için gündelik bir ray 
otobüsü servisi ihdas edilmiştir. 

10.6.935 günü yalnız Ankaradan Kırıkkaleye l 1.6.935 
gününden itibaren de hem Kırıkkaleden Ankaraya hem de 
Ankaradan Kınkkaleye hareket edecek ray otobüslerinin 
hareket saatleri aşağıda yazılıdır. 
Kınkkaleden K. 8,50 Ankaradan K. 18,40 

Ankaraya V. 10,50 Kınkkaleye V. 20,40 
Kırıkkale - Ankara arasında ihdas edilen ray otobüsü 

servisi dolayısile gündelik Ankara banliyo katarlarmda 
değişiklik yapmak: zarureti hasıl olmuştur. 

Kayaştan Ankaraya saat 18,21 de Ankaradan Gaziye 
saat 19.33 de ve Gaziden Ankaraya saat 20 de kalkan ban
liyö katarları 10.6.935 tarihinden itibaren aşağıdaki tari
feyi takip edeceklerdir. 729 katar: Gazi K. 19.16 Üreğil K. 
19,22 Mamak 19,28 Saimekadın 19,31 Demirlibahçe 19,34 
Cebeci 19,38 Kurtuluş 19,42 Yenişehir 19,45 Ankara V. 
19,49 K. 19,58 Fişekhane 20,40 Gazi V. 20,08 730 katar: 
Gazi K. 20,20 Fişekhane 20,26 Ankara V. 20,30 

(1333) 1-2327 

Deniz Kızı .. -ı 
Eftalya 

15. Hazirana kadar Şehir Bahçesindedir 
1-2336 

Harita uınum müdürlüğünden: 
1 - Mikdan (6500) kilo ve muhammen bedeli (1072) 

lfra (50) kuruş Harita kıta erleri için bir senelik sığrr eti 
açrk eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye i§tirak edeceklerin de (80) lira ( 44) kuruş te· 
minat makbuzlariyle eksiltme günü olan 17.6.935 pazar· 
tesi günü saat (10) da Cebecide Harita umum müdürlüğü 
satm alma komisyonuna gelmeleri. (1270) 1-2234 

' ı ~ 
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Şuı·ayıdevlet umumi katihliğinden: 
Münhal olduğu evelce ilan edilen 3500 kuruşlu (garp 

lisaıılarmdan birini bilmiyenler için 30 liradır.) ikinci sı
nıf mülazmlikten baska diğer bir ikinci sınıf mülazimliğ e 
tayin muamelesi daha yapılacağından memurin kanunu
nun 4. ncü maddesinde yazılr şartlan haiz ve mülkiye ve
ya hukuk mektebi mezunu olup 30 ya~mı geçmemiş olan
lardan müracaat edecekler arasında haziranın 12 tıci çar
şamba günü saat 14 de müsabaka yapıla~aktır. İsteklile
rin evrakı müsbiteleriyle birlikte umumi katipliğe müra-
caat etmeleri. 1-2333 

Kır~ehir MüddeiUmumiliği~den: 
Kırşehir Ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı açık 

eksiltmeye konmuşsa da talib çıkmadığından 4. 6. 935 gü
nü on gün uzamasına karar verilmiştir. Taliplerin o/o 7 ,5 
hesabiyle (262) lira (50) kuruş depozito akçesi veya hü-

kümetçe tamlmış bir banka mektubu ibrazı ve ihaleden son
ra bu miktarı% 15 hesabiyle (525) liraya doldurulması ve 
ihale tarihi olan 14. 6. 935 cumartesi saat 14 te taliblerin 
ceza evi komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur 
(1308) 1 - 2295 

istatistik umum müdürlüğü 
ek~siltme komisyonundan: 

500-600 sahife tahmin olunan 2000 adet 7 inci cilt ista
tistik yıllığı kapalı zarf ile eksiltmeye ç1kanlm1ştır. 

Tahmin olunan bedel 1684,5 liradrr. 
Eksiltme 1935 haziranının 26 mcı çarşamba günü da

irede toplanacak olan komisyonda saat 15 de açılacaktır. 
Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden alınabilir. 
Nümuneler dairede görülecektir. 

İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat teminat ve teklif mek
tuplariyle diğer vesikalarmı açılma saatinden bir saat e
veline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(1306) 1--2321 

Daima sa bit daima 
tabii 

J u v an tin 
saç boyaları 

lngıliz kanzuk eczanesi la

boratuvarlarında hazırlanan Ju· 
vantin saç boyaları muzur ve ze
hirli maddelerden tamamen · ari 
olup saçlara tabii renklerini 
bahşeder. Ju.,,antin saç boyaları 

kumral ve siyah olarak iki tabii 

renk üzerinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak 

kmin edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hatta denize girmek 
suretiyle de çıkmaz . En ciddi ve 

eınnivetli markadır. Eczaneler
de ve ıtriyat mağazalarından a· 
rayrnız. 

Shelfbenzin ve 
yağları . 

Anafartalar caddesinde 
Kızılırmak kıraathanesi bi
tişiğindeki di.ikkanda sat
makta olduğummm muhte· 
rem müşterilerimize bildiri-
nz. 

Nureddin Baki 
1-2237 

Kiralık ev ve 
dükkan 

İş bankası civarında 
4 cıda, su ve elektrik var
dır. Ulus gaeztesi karşı· 
smda Resmi İlanlar şirke
tinde Muammere müra-

Çabuk sa tıhk ev 
Ankaranın Kalaba mahalle· 

sine tabi tepebasında Güllükaya

da 39 No. lu kargir ev satıltk

tır. Sanayi mekte'bi caddesinde 

Bilecik pazarında Bay Halit ile 

görüşülsün. 1-2313 

9 HAZİRAN 1935 PAZAR 

T. LiRASI: 75 
DiKKAT: 

93SMODELi 
' 

RADYO 

AYDA: 7.5 
lira ile 

PHJLJPS 940 A 
D.iNLEl\'IEDEN ve TECRÜ
BE ETMEDEN ALMAYINIZ 

TÜRK PHİLİPS 

LİMİTED ŞİRKETİ TELE. 3722 

ANKARA 

Türkiye Ziraat Bankasından ~ 
Ankarada bankamız fen servisinde çalıştırılmak üzere 

bir daktilo alınacaktır. 
l - Bu daktilonun asgari orta tahsilini yapmış olma· 

sr ve iyi almanca ve fransızca bilmesi lazımdır. 
2 - Müsabaka imtihanında kazanacak olana muvaffa. 

kiyeti derecesine göre 100 liraya kadar aylık verilecektir. 
İsteklilerin kaydedilmek ve imtihan gününü anlamalt 

üzere 13.6.935 perşembe akşamına kadar Ankarada Ban .. 
kamız memurin müdürlüğüne ve İstanbulda şubemize mü· 
racaatları. (1285) 1-2243 

Gönen şarbaylığın dan: 
Gönen kaplıcalarının bir senelik kirası iki bin lira taJı.. 

minli ve açık artırma ile ve kaphcalarda yeniden yapıla
cak apartmanların inşası ise 6500 lira keşif bedeli ile ve 
kapalı zarfla 20.6.935 perşembe günü 14.15 de ihale edile. 
ceklerinden isteklilerin şarbaylıktan istediklerini sorabi· 
lirler. (1320) 1-2317 

Anlcara P. T. T 

Başmüdürlüğünde~: 
Ankaradan Geredeye kadar 219 sandıktan tahminen 

23 ton tel fincan açık eksiltme suretiyle bu arada idarenin 
göstereceği köylere teslim etmek şartiyle dağıtılacaktır, 
Muvakkat teminat 45 liradır. G İsteklilerin 2490 No. lu ar• 
tırma, eksiltme ve ihale kanununda yazılı belgelerle bir
likte 18 haziran 1935 sah günü saat on beşte komisyonu• 
muza müracaatları. (1330) 1-2330 

Temiz ve saf hava al- Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma komisyonnudan: 
mak istiyenlere 

Dikmen gazinosu 
Yeniden açılmıştır. Her 

nevi ve ucuz içki bulunur; 
vesait 15 kuruştur. Geç vak
te kadar vardır. 1 - 2298 

Doktor 

Cinsi 

700.000 çift büyük Kopça 
1. 760.000 tane büyük ve 
100.000 tane küçük madeni 
mat düğme .... 

1.100.000 tane büyük 
ve 200.000 tane küçük 
mat düşğme .... 

Tahmin fiatı 
lira 
1804 60 

1520 40 

'/590 00 

İlk teminat Eksiltme şekli İhale gün 
lira ve saatı 

135 35 Açık 24-6-935 pazartesi 
saat 10 

113 03 Acık 24-6-935 pazartesi 
saat 14 

569 25 Kapalı 25-6415 salı 
saat 11 Ali Maı·uf Ünver 

DERİ, FİRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Al tın taş sokak N o. 17 
Hastalarını her gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

1 - Yukarda yazdı malzemenin şartnamelerini para sız almak ve örneklerini gör· 
mek istiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona uğramaları. 

İmtiyaz sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MüdUrU Nıısuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddt~i civarında 

111us Bssımevind• hBfı/mı~· 

tJI'. 

2 - Açık eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla kanuni teminatlannr ihale günü ve saatında, kapalı zarfa gireceklerin 

_aynı vesikalarla teklif mektu plannın ihale gün ve saatmd an en az bir saat evvel M. M. 
V. satın alma Ko. na vermeleri. (1329) 1-2331 

1 SİNEMALAR 1 
( YENi ) 

BUGÜN BU GECE 

~ranziska Gaal - Paul Hörbiger 

tarafından temsil edilen 

İLK BAHAR RESMİ GEÇİDİ 

Almanca sözlü 

BU GECE 1 KULÜP) 

VORONZEFIN ESRARI 
Brigitte Helm - Jean Murat 

Gündüz iki film: 
1 - V oronzefin esrarı - 2 - AmuK 
Geceleri yalnrz bir film gösterilir. 


