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Gündelik 

PROFESÖR l\IARR 

Ölümü bilgi acunu için büyük 
bir acı olan Nikolay Marr yalnız 
lovyetleriıı. değil bütün yeryüzü
nün en ileri gelir dil bilginlerin
den biri idi. Dilcilikte Yafesçilik 
denilen görüşü ilk ortaya koyan 
kendisidir. Yetmİf yıla yeten ya
tayışında kendini bilgiye vermİf, 
diller üzerine o güne değin ben
ıeri görülmedik araıtırmalar ya-
1\arak, dil kaynakları üzer.inde 
l'epyeni bulutlar yaratmıt hır a
daındı. 

iki yıl önce Profeıör Ma~r, .. A~
kara'ya gelmişti. Yorgun yu~unu? 
aralıklarında derin çalııma ızlerı 
•aklıyan burutuklukları içinde, 
deri ile kemikten yapılı görünen 
teninin altında, yılların ezemedi
ii derin bir anlayıf, ince bir sezit 
tiicü kendini göıteriyordu. Çuku
l'a kaçmıt gözlerinin parıltıları 
1!ık saçar gibiydi. Söze baılayın
~. sonsuz bilgilerinin saldırııı 
içinde boğulurcasına, sağdan, sol
dan konuşuyordu. 

Bütün yeryüzü bilim kurumla. 
tında yüksek bir yer tutmuı olan 
bu büyük 50vyet bilgini, türk dili 
ltaştırmaları üzerine yap:lan ça
lısınaları çok ıevgi ile karşılaınıt 
\te beğenmişti. Bize inanınnzı ar
tıracak, yüreğimizi erklendireceli 
~Özler söyJiı.ordu. Bütün Türkiye 
içinde yapılan söz derlemesinin 
\terimlerini gözden geçirince, 

- Bu sizin yaptığınız iş, yeryü
ıiinde eşi olmıyan bir büyük it
tir. Bugünedek bir takım yerlerde 
tılu,lar kendi elleri altına aldıkla
tr oymakların kendilerine yabancı 
tlb:.J:W öğrenmek için söz derle
"'8Ji y~pmı,lardır; ancak hiç bir 
'-lua kfndi öz dilini kendi öz bu-
11.anunun konuıma dilinden derle
'bit değildir.,. 
deıniıti. 

Dil. üzerine, tarih üzerine elde 
edilen bulutları, Avrupa'nm, A
'-'erika'mn en yeni görüşlerinden 
llınan oylar üzerine kurduğumuz 
)olundaki sözlerimize de, 

_Neden böyle diyorsunuz? 
~orkmayınız: "Bunu biz bul.d~: 
bıı yarattık,, deyiniz! batı .. bıh~ı 
eltaiktir; doğuyu yanlı' gormu.ı, 
tanlış tannnııtır. Do~. acunu 
~endi öz varlığını kendısı arqtı
l'tp bulacak batının yanhılarını 
diiz~!tecek, 'eksiklerini tükelliye
~kt· ır.,, 
tollu karııhklar veriyordu. 

Prof ... sör Marr Türkiye'deki 
dola.ımasından bi;çok yeni bulu9· 
'-rıa döndü. Daha burada iken 
b~~e Yaf esçilik üzerine kur~~~ 
t0tüşün eskimit olduğunu soyh· 
tordu. Kendisi gürcü olduğu, en 
)akından Kafkaı dillerini tanıdı
it İçin ilk dil kaynağı olan Kaf · 
~Ilı dağlannın iki yanını dolduran 

a.fes soyundan gelme budunlar 
~rıtığını ileri sünnüttü. Bu dağ
'4ltın iki yanında karııık bir yolda 
ter tutmuş budunların oraya nere
den geldiğini düşünmemitti. Son
::_adan bunu da araştırınca, Kaf
q•lardaki toplantının Orta As
~''dan göçüp gelenlerin bırakın
~arı olduğunu gördü. Burada 

tk bilim kurumlariyle görüşün
~· kendi görütleriyle bizim bu
d~larnnızın bir gerçekte toplan-

P'ınr ıevinerek anladı. 

bj ~u yaz toplanan ikinci Türk 
~ lı Kurultayına gelmek istiyor
~·· Ancak sayruluğu ağırlaştığı 
li •n gelemedi. Başyardımcısı olan 
Otof:sör Meıçaninof'u gönderdi. 
~ ftgır aayruluk en son kendisini 
ern·~~an ayırdı. 

de heun ölümünün acıları üzerin· 
~ Ütün bilginlerin toplaştığı 
till .' böyle bir derin görüşlü bil· 
tiL.. dı. Avrupa'nın "Tarih" ve "ta 
.... '4!11 önce" diye ayırdığı iki geç-

Yeni yugoslav 
kabinesi için 

Bay Y evtiç'in dedikleri 
Belgrad, 22 (A.A.) - Yeni Baıba

kan Bay Y evtiç dün akıam gazetecile • 
re tunları aöylemiıtir: 

'' - HükUınetin çaltıması hakkında 
söz 0aöylİyemem. Hükumetin beyanna • 
mesa bu huıuıta gerekli olan malumatı 
verecektir. 

Bay Yevtiç'in bu yın Ankara'da 
alınmış bir resmi 

Kabineyi geniı nlihiyetlerle kur -
mak yükümünü üzerime aldığım daki. 
kadan beri §İmdiye kadar bir kenara ve
ya muhalefete çekilmiı olan sıyaaal adam 
lann dahi it birlitini temin için bütün 
iınünlan venneğe çalııtım. Kendile • 

• rile sörüıtüğüm bütün tahıiyetleri, gös 
terdikleri tehalük ve iyi niyetlerinden 
ötürü saygıyla anarım. Şurası ehemmi
yetle kayda değer ki, bu görüımeler ıı.. 
ra11nda devletin teıkilitına ve devlet ve 
uluı ıiyasa11nın ana çizgilerine dair zih 
niyetlerde fark görmedim. Bu da hükU
metin ilerdeki çalıımaıı için olan nikbin 
liğimi çok kuvvetlendirmektedir.,. 

Bay Y evtiç, iyi yol takip etmekte ol
duğuna kanık bulunduğunu kaydettik
ten ıonra aözlerini ıöyle bitinniıtir: 

" - Anlatma ve it birliği fimdiye 
kadar yugoılav dıtan 11yasa11nın baıh
ca vasıflan olmut ve iyi aonuclar ver -
mittir. isteğim en ima zaman içinde İç 
•~yasada beklenen ıonuclara eriımek • 
tir.,, 

Yugoslav kabinesi 
Üyeleri kimlerdir: 

Belgrad 22 (AA) O d""rt k. · ' · . - n o ıtı· 

~en mürelckeb olan Y evtiç kabinesinde 
uç hırvat, bir ıloven, bir boşnak ve ikiıi 
eıki muhaliflerden olmak üzere dokuz 
11rb vardır. 

Yugoslav ~azetelerinin o~·u 
Belgrad, 22 (A.A.) _ Bu sabah çı· 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

mit günler sırasının arasına ''unu
tulmuş geçmi( diye bir üçüncü 
sıra koymayı ılk düşünen Marr'. 
dır. Bu "unutulmuı geçmit i de 
en çok dil karıılaştınnalar;~dan 
çıkarıyordu. 

Avrupa'mn bir türlü benliğine 
kıyamıyan bilgi görütlerine yeni 
bulutların ortaya attığı gerçek
lere dayanarak, gene Avrupa bi
lim yollariyle kartı koyan, türk
lüğün yeni tözlerini benimseyerek, 
doğu acununda sağlam bir bilin. 
kardeıliğine yol açan Nikolay 
Marr' m ölümü önünde, yeryüzün
de tanmmıı bir araştırma arkada
tım yitirmek acısı türk bilirleri
nin de yüreklerini yakmıf_br. 

Sovyet bilginlerine ve bütün 
yeryüzü bilim acununa ''batın 
sağ olsun,, deriz. 

J. Necmi DiLMEN 

Adımız, andımızdır. 
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'Atina, 22 ( A.A.) - Ba1umlar, 1wbiTıe.1in 
değişimini kolayhıştırmak için istifa elmiş· 
ierdir. B. J' enizelos'a •yapılan suil:usJin 
·nmlıakemesi de biiyiih b:r sinirli/ile içirıd.e 
bcışlamışıır. 

Her yerde 5 kuru~ 

Kurultayın dün lcü toplantısı Saylav seçimi 
defterleri asıldı 

Dünkü toplantıda buğdayı korwna 
kanunu da görüşüldü 

Kur• ltay dün Bay Eaad Sagay 
(Bursa) nın baıkanlığmda topla
narak r. 'indeliğinde bulunan ka
nunlar üzerinde görütmüt ve o
naylamıştır. 

türlü buğday ve çavdar unlan ve 
irmik, 

"Nüfusu onbinden aıağı olan 

yerlerdeki fabrika tabiri ile iıleti

ci kuvveti ne olursa olsun vals ve· 

ya elek tertibatını veya her ikisi
ni havi olan un fabrika ve değir
ınenleri kastedilmiştir.,, 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

• 

Saylav seçimi için yurdun her 
tarafında bugün defterler asılmış
tır. Askı müddeti son kanunun 
betinde bitecektir. 

••• 

İtalya oniki adada sü 
biriktirmiyormuş 

Roma, 22 (A.A.) - lıtefani ajanaı 

bildiriyor: On iki adada İtalyan kara, 
deniz ve hava güçlerinin biriktirildiğine 
dair yabancı gazetelerin verdikleri du
yum doğru <!eğildir • 

Bu görütmelerde Türkiye' de 
evi olan bir yabancıya vaıiyet ve 
miras suretiyle geçen veya her
hangi bedelıiz ve ıvasız bir tasar
ruf ile kazanılan menkul ve gayri
menkul mallardan yurd dıtında 
bulunanlardan veraset ve intikal 
vergisi alınmıyacağı hakkındaki 

tefsir fıkrasını, uluslararası tele
kominikasyon anlqmaıiyle ve tel
siz telgraf ve telefon nizamname
sinin, demiryolları ile uluslarara· 
sı etya ve yolcu nakliyatına dair 
olan anla§malarm tudiklerine 
aid kanun layihalariyle Ankara
da yapılan emniyet abidesi hey· 
kelleri ve teferrüatından gümrük 
resmi alınmaması hakkındaki ka
nunla buğdayı koruma kanununun 
bazı maddelerinde yapılması hü
kumetçe teklif edilmiş olan deği
şiklikleri onamışbr. 

JaıJon elçisi ~erefi ne bir yemek verildi 
Memleketimiz • 

den aynlan japon 

büyük elçisi ıere. 

fine dün Anadolu 

kulübünde bir öğ- • 

le yemeği veril .. 

mittir. Yemekte 

elçi, elçilik erka. 
nı, içeri itler ba· 
kanı Bay Şükrü 

Kaya, Dııan it • • 
ler bakanı Bay 
Tevfik Rüıtü A· 
raa, Umumi Kati· 
bi Bay Numan, 
Falih Rıfkı Atay, 
Muhafız Alayı kq 
mandam Bay lı , 
mail Hakkı, Erzi" 
can ıaylavı Bay 
Saffet, Bay Fuad 

Buna nazaran, değişen ... birinci 
madde • nüfusu on bin ve daha 
yukarı kasaba ve şehirlerdeki u
mum değirmen ve fabrikalarla 
nüfusu on binden qafı olan yer
lerdeki fabrikalarda yapılan veya 
yabac 'ilkelerden getirilen her 

Şevket ve dııan Dünlcil ağle yemeğinde bulunanlardaa i/ri grup 
itler bakanlrfı memurlan buhınmaıtur. ketimizde sördiifü •mimi alikaclaa 

Büyük Elçi bu münasebetle memle • çok müteh .. iiı o1duiunu IÖJlemİfl 

------------------· 
DENiZ GÖRUŞMELERI BOŞA ÇIKTIKTAN SONRA 

Japon · Amerikan deniz yarışı ve 
İngiliz · Amerikan yakınlığına doğru 

Vaşington andlaşmasını 

Japonya bozuyor 
Tokyo, 22 (A.A.) - Japonya

nın Vqington andla,masının bo
zulaıuı olduğunu bir telgrafla 
Vqiıiıton'daki japon sefiri B. 
Saitc>ya bildirmesi beklenilmekte
dir. B. Okada, dün İmparatordan 
bu karan onamasını rica etmiştir. 

Amerika, Pasifik kıyıla
rını berkitmek 
düşüncesinde 

Vaıington, 22 ( A.A.) - Londra de. 

niz konuımalarının bir ıonuca varma

ma11 Üzerine, birçok Batı eyaletleri 

ayan Üyeleri pasifik uludenizi kıyılan 

nın berkitilmeıi ve ayrıca Alaıka'da de

niz tayyare iıtaıyonu kurulmasını iıti

yen projeler anıklamaktadırlar. 

Kongrede Alaıka murahha11 bulu • 

nan demokrat fırkaımdan Bay Dumond 

bu huıuıta demiştir ki: 

"' - Kanada gibi barııı ıever devlet 
ler, Amerika Birleıik de~letlerinin Ha

vay adalannda ve pasifik ve diğer ada. 

lardaki iıtihkimlan berkitmeıini İyi 
kartdıyacaklardır. 

Ceneloy Londra ve Vatington deniz 
andlaımalannın Japonya tarahndan bo

zulma11 keyfiyetinin Amerika Birleıik 
devletlerini, pasifik iıtihkamlarını artır. 
mamak yolundaki sözünden geri dön
meye haklı olduğuna ve Filipin adaları 
statüsünü yeniden meydana koyduğu
na kanığ bulunmaktadır. 

Şimdiki hükumet mabfelleri bu hu
ıuıta bir ıey söylememekte ise de hüku 

metin pasifikdeki 11yual ve ıüel mese
leleri biribirile tamamen ve yakından 
ilitikli gördüğü bilinmektedir. 

.\merika umutlu .. 
Nevyork, 22 (A.A.J - Nevyork He. 

rald ve Nevyork Taymiı gazetelerinin 

Vaıington bildiricilerine göre, Amerika 
hükumeti, Londra görüımelerinin m~ 

li sonucuna rağmen 31 • 12. 936 tari. 

binden Önce deniz ıilablannın tahdidi 
hakkında uluılarara11 bir anlatma umu. 
dunu muhafaza etmektedir. 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

Bay Receb Peker'in dersi 
lıtanbul, 22 (Telefon) - C. H. F. 

Genel Katibi Bay Receb Peker busün 
Oniveraite'de inkılap derslerine devam 
etmiıtir. Bay Receb sah sabahı Kubila1 
abidesinin açılmaaını yapmak üzere ı .. 
tanbul'dan aynlacakbr. 

Bay Laval 
f ürk ve Sovyet Elçileriyle 

görüştü 

Pariı, 22 (A.A.) - Bay Lanl bu. 
ııün Türkiye Büyük Elçisi Bay Suad ile 
Sov,Yetler Birliğinin yeni BüyÜk Elçisi 
Bay Valadimir Potemkin'i kabul etmit
tir. 

Bay Potemkin kendisine itimatna • 
meıinin kopyeaini vennittir. 

ÇACRILIŞ 

B. M. M. Maliye Encümeni bu
gün saat onda toplanacaktır. 0-
yelerin gelmeleri beklenmektedir. 

Türkiye' den aarıdmu dostluk hiıl..i. 

le a,rddıiını ifade ebniıtir. 

Bay T. R. Aras 
Uluslar Derneği konsey Başkanı 

Cenevre, 22 ( A.A.) - 11 aonkinun 

1935 de topla~ olan uluslar demeti 

konaeyP,e Türkiye dıtarı itler bakam 

Ba, T~lc Ri;tti Ar .. batkanbk ede
cektir. 

· General Kizım 
BusWrı İzmir'e dönüyor. 

ı~mır Valisı• G~neral Klsım Dlrlk 

On bet gündenberi Ankara'da 
lzmir vilayeti itlerini takip eden 
İzmir Valisi General Kiznn C:rili 
bütün itlerini bqannıf ve yüksek 
makamlara Ankara' dan aynhfl 
yönünden tazimlerini sunmuttuı·. 

General Dirik, bugün öile be
niyle doğruca lınnir' e gidecektir-: 
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DIŞARDAN GEL o UYUMLAR 
Jaıloıı ·Amerikan 
deniz yarışı ve 
İııgiliz · Amerikaıı 
yakınlığına doğru 

(Başı 1. inci sayıfada) 

Deniz konf eran ma Almanya 
ile So"") etler de ~ağnlacak 

Londra, 22 (A.A.) - Burada söy • 
lendiğine göre, Amiral Yamomota, Lon
~ra'da ikametini uzatmıyacaktır. Çün
kU kendi düşüncelerini İngilizlere ka -
bul ettirmemiştir. Bilakis ingilizlerle 
amerikalılar arasındaki anlaşmanın her 
samankinden iyi olduğu sanılmaktadır. 
Bir de pasifik uludenizine aid bütün 
meselelerin görUşilleceği deniz konfe • 
nnsma Almanya ve Sovyet Rusya'nın 

da çağırılacağı bildirilmektedir. 

Fran a'mn ,)t·niz silalıJan 
meselesinde görüşii 

Paris, 22 (A.A.) - Dıprıişler en
.Umenleri deniz konuşmalarına dair 
ayan meclisinde yapılmış olan görüşme. 
lerden sonra allkadar bakanları bu me
eele hakkında dinlemeye karar vennit
lerdir. 

Dıpn işler ve deniz bakanlan dün 
bu enclimenlerde Fransa'nm deniz işle
rini anlatmışlardır. Encümenler bakan. 
Jann sözlerini 1923 Vaşington andlaş • 
masının yapıldığı sırada güdülen sıyasa 
ya uygun görmUflerdir. 

Bu toplantıdan aonra meclis koridor. 
Jannda B. Laval'ln 1921 deniz konul
malarının tarihçesi ve bu konuşmalann 
nnmlan hakkında iyzahat vermiş oldu
Ju söylenmekte ldL 

Franaanın silahları bırakma için 
köklU bir belge olacak bir uzlaşma mey
dana getirilmesine taraftar ve bu kura
la bağlı bulunduğu anlaşılmaktadır, 
Fransa Uç deniz devleti arasında ya
pılmış olan konuşmalara girmemiş ol· 
duğundan kendisinin deniz meseleleri 
hakkındaki diltUnüşlerini bildirmek 
fırsatını elde edememiştir. 

Öteyandan, Japonyanın aldığı ka
rar, Vaşington deniz andlaşmasına son 
vermek için yeter. 

Şimdiki halde bilinmesi lbım ge· 
len şey, fransız hilkftmetinin ileride 
yapılacak deniz konferansları dolayı

sile kendisinin bu istekli durumunu. 
ana çizgileri bakımından • tarif edip 
etıniycceğidir. Çünkü Fransa, Vaşing
ton andlaşmasmı, hiç bir zaman kati ve 
dokunulmaz saymamıştır. İşte uluşal 
bildirimde yapılacağı söylenen teşeb

büslerin amacı budur. 
Bay Laval ile Bay Pietri'nin iki en· 

cilmen önündeki sözlerinin anlama ve 
genişliğinin bu merkezde olduğu söv
lenmektedir. 

Vaşington aııdJaşmasınr 

Fransa bozmıyacak 
Paris, 22 (A.A.) - Dışan İşler Ba

kanlığı bildirmiştir: 

Fransız hükOmetinin Vaşington and
Jaımasını bozmayı tasarladığına dair o-
1an duyum asılsızdır. 

FRANSA'DA ·-----
Preııs'in ölümü için yeni bir 

bir rapor 

Paris, 22 (A.A.) - Staviski meselesi 

:bak~nda tahkikat yapmıya memur ko • 
misyon, sıhhiye ekspreslerinin ve bilhas
ea profetör Baltazar'm raporlarını dinle. 
mittir. Profesörün vermit olduğu rapor· 
öa mütavir M. Prena'in kendi kendini öl. 
ıdilrmUı olmaamm tıbben mUmkUn olma
dığı ve kendisinin demiryoluna bağlan • 
ınaz<lan önce zehirlenmit bulunduğu bil 
dirilmektedir. 

Siıroeıı irketi tasfiye edilecek 

Paris, 22 (A.A.) - Sen ticaret mah. 
kemesi Sitroen şirketinin durumunu 

tetkik ederek adli tasfiyeye karar vermiş 
tir. Fabrikaların muhtemel kapanışının 

doğur.acağı .spy-.al sonuclar sindiloalist 
mahfelleri çok düşündürmektedir. Bu 
mahfeller bugUn iş bakanına bir heyet 
göndç_rerek memur ve işçilere yol veril
memesi için tedbir alınmasını istemişler. 
clil'. 

Yeni yugoslav kabinesi . -
ıçın 

(Başı 1 inci sayıfada) 

kan bütün yugoslav gazeteleri yeni 
Başbakanın şahsiyetini selamlamakta 
ve iş arkadaşlarının seçiminden dola
yı kendisini kutlamakta birleşmişler

dir. 
Vreme gazetesi yazıyor: 
Dışarı İşler Bakanı Bay Ycvtiç7in 

uluslararası alanındaki faaliyeti Yu
goslavyaya şeref vermektedir. Başba

kan bütün uluslararası meselelerinin 
barış içinde halline büyük ölçüde hiz
met etmiştir. 

Gazete, Bay Yevtiç'in dün akşam 
matbuata söylediği sözlerden bahsede· 
rek, şimdiye kadar bir kenara veya mu
halefete çekilmiş olan bütün unsurların 
işbirliğine imkan vermek için bütün 
gayretlerini harcadığım kaydetmekte
dir. Başbakanın üzerine aldığı yüküm
de tamamen muvaffak olduğu ve l-tı

nun bizzat kabinenin teşekkülü tarzın
dan da belli olduğu herkesçe tanınmak
taclır. 

lJ>olitika gazetesi, Bay Yevtiç'in, Dı
şarı İşler Bakanlığına geldiğindenb ri, 
uluslararası sıyasada parlak muvaffaıcı· 
yetler elde ettiğini kaydederek diyor 
ki: 

"Başbakan daima Fransa ve kilçük 
anlaşma ile mevcut ittifakların berki
tilmesi sıyasasını güdmüştür. Bu husus
ta, bilhassa revizyonizmin ve uluslar 
derneği ve öbür de;letler zararına ola· 
rak bazı devletlerin hegemonya tema
yüllerinin fasılasız ve tehdid edici fa. 
aliyeti karşısında, birçok deliller gös
termiştir.,. 

Politika bundan sonra Bay Yevtiç'in 
başlıca kurucularından biri bulunduğu 
Balkan anlaşmasından ve Bulgaristan
ın yakınlaşmasından bahsederek şöyle 
diyor: 

"Başbakanın Balkanlarda ve Doğu 
Avrupasındaki bu düzen sıyasası, hu
zur, güven temin eden ve bütün ulus
ların inkişafına imkan veren müspet 
neticeler vermiştir.,, 

Gazete devamla diyor ki: 
"Başbakan Yevtiç istişareleri sıra

sında, fikirlerine müracaat edilen ve 
şimdiki hükOmete dahil bulunmıyan 

şahsiyetlerle kendisi arasında görilş, 

farkı olmadığını tesbit ve müşahede 
eylemiştir. 

Başbakanın uluslararası sıyasasınm 

ana hatları hakkındaki nikbinliği ye
rindedir. 

Bay Yevtiç'in dış sıyasada şimdiye
dek bu kadar muvaffakıyetle takib etti
ği hatların iç sıyasada da elverişli son
uclar verecegi herkesçe tahmin edil
mektedir. 

Novosti gazetesi, Bay Yevtiç'in ulus
lar derneği konseyinde elde ettiği mu
vaf fakıyeti tekrar hatırlatarak diyor ki: 

"Cenevre ananelerini tanıyanlarca 

Cenevre'de onanan karar sureti Yugos
lavya için şimdiye kadar elde edilme
mi§ bir manevi tatmin teskil eder. Bu 
karar suretinin hazırlanm;sında, Yev· 
tiç, şahsiyetinin kuvvetini, geniş ulus
lararası ruhunu, ulusal birliği ve a:rmi 
ifade eden bütün meziyetleri gôster
miştir. 

l\tACARfSTAN'DA 

Uyuşturucu zehirler 1\facaris
taıı' da yayılıyor 

Buda peşte, 22 .. (A.A.) - Uyuşturu
cu maddeler ticareti günden güne art. 

makta olduğundan zabıta, bütUn hasta

ne ve sanatoryomlardan uyuşturucu 

maddeler kullanmak hastalığına tutul
muş olanlar.ın sayısını bildirmesini iste. 
mittir. Geçende Üzerlerinde kokain bu
lunan 30 kadın yakalanmıştır. Kokain 
ve buna benzer maddeler kullanan 30 
kadar ev meydana çıkarılmıştır 

Bdçika medisincle 

Brüksel, 22 (A.A.) - Ayan meclısi, 
artırma işlermi düzelten, milislerin aida· 
t•ıır < kailten projeleri bilyük bir ittifakla 
on:ımış ve 1:.u $Uretle Tönis kabinesinin 
durumt• sağ1amlaşmıştır. 

SOVYETLER BlRLIClNDE 

Kirof suikasdi tahkikatı 
Soskova, 22 (A.A.) - Kirof'un öldü· 

rülmesi meselesinde ilk tahkikat 20 ka
unnuevclde b=tmiş ve iş Sovyetler Bir. 
liği yüksek şurasının askeri kollejine 
verilmiştir. 

Tahkikat sonunda, 1/ 12 tarihinde 
cinayeti yapan Nikolaef'in Lcningrad'
ta eski Zinovyef muhalefeti üyeleri ta
rafından kurulan gizli bir sovyet aleyh. 
tarı tethiş grupuna mensub olduğu an
laşılmıştır. Kirof'un öldürülmesi sebe
bi, bu grupun sovyct hükumet idaresi. 
ni bozmak suretile zinevyevist ve 
T.roçkist fikir içinde bir değişiklik 

yapmak isteğidir. Kirof'un katline ge
lince, bundaki hususi sebeb, Kirof'un 
eski Zinovyef grupuna fikir ve sıyasa 
itibarile meydan okumuş olmasıdır. 

Nikolaef ifadesinde muhalefetin Ki
rof'la halledilecek hususi hesabları ol. 
duğunu, çünkü Kirof'un Leningrad 
muhaliflerine karşı mücadele açmış bu
lunduğunu bildirmiştir. Grup sıyasa ile 
halk kütlelerini elde etmekten umudu 
kesince maksadına erişmek için tethiş 
yolunu tutmuştur. Tevkif edilenlerin 
hepsi eski Zinovyef muhalefetine geç
tikleir için fırkadan çıkarılan ve fakat 
sonradan hi.ikiimet ve fırka ile tesanüd. 
]erini bildirdikleri için gene geri alı
nan kimselerdir. Nikolaef de fırka in
zıbatını bozduğu için 1934 başında çı. 
karılmış ve iki ay sonra gene alınmıştı. 

Yeni bir muhtar so,•yet 
ciimhuriyeti 

Moskova, 22 (A.A.) - Moskovaya 
muhtar mıntakasında, halkın isteği 

veçhile, muhtar Sovyet Sosyalist Cilm-

huriytei kurulmuştur. Orta Volga mın
takasma dahil bulunan bu cümhuriye. 
tin ı.soo.ooo nüfusu vardır. Bunların 

birçoğu mordovyah ve tatardır. lnkı
Jabtan önce bu mıntaka çok geride idi. 
Ve halkın ancak yüzde 12 si okumak 
ve yazmak bilirdi. Şimdi büyük bir iler
leme vardır ve sanayi genişlemiştir. 

1934 te mecburi okuma kanunu çık. 
mıştır ve halen halkın yüzde doksanı 
okuma bilmektedir. Cümhuriyetin mer
kezi olan Saransk'ta yedi yüksek okula 
vardır. 

•- _ez s 

Ankara radyosu 
Dün akşam Ankara radyosu, dün 

yazmış olduğumuz programını eksiksiz 
yerine getirdi. Birinci konuşmayı Bay 
Mehmed Ali Tayyar yaptı ve avcılık 
üzerine değerli bilgiler söyledi; ikinci 
konuşmada çocuk bakımı üzerine idi. 
Müzikte Bayan Ferhunde Ulvi Bab'ın 
fantezisini, Necdet Remzi ile Ulvi Ce
mal de Sonatını çaldılar. 

Bu ak~amki radyo prog~amı şuqur: 

Ziraat Vekaleti saati 

Musiki: 
Mozart Rondo 
Schubert Moment musıcal 
Beethoven Mondino 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
Teknik saati 
Dans musikisi 
Musiki: 
M. K. Çakatovski: Teganni 
Ulvi Cemal: Piyano 
Haberler. 

Bugünkü filarmonilr 
konser 

.t.<iyaseticümhur filarmonik orkes
trası tarafından Ankara Halkevinde bu
gün verilecek beşinci senfonik konser 
programıdır. 

'Bethoven 5 inci senfoni 
a) Andante con meto 
b) Skerzo 

· c) Sina} 
15 dakika dinlenme 
Vagner Fantezi Lohengrın 
Herzberg Aşkın acısı 
Mayeur Solo de Consert 
Tliomson Valse caprice 
Curcvich macar dansı 
Saksfonist Nihad Eaengi,n - piya

nist Sadri Özozan, şef muavini Ba)' 
Halil idaresinde. 

DACNIK Dlı YUl\lLAR 

Bir tayyare kazasr 
Lahey, 22 (A.A.) - Birisi doğuya, 

&teki batıya Hindistan Noel postasını 

götürmekte olan iki tayayrenin uçuşu 

bütün Felemengi alakadar etmektedir. 
Bu tayyarelerden Smit adındaki tayya. 
re Paramarivo'da karaya inmiş ve o
nun bu muvaffakiyetli uçuşu hayranlık 
uyandırmışsa da Niver tayyaresinin 
başına gelen felaket adeta ulusal bir 
yasa sebeb olmuştur. 

Alınan telgraflar, pilotun bir fırtı
naya yakalandığını, telsiz cihazının bu 
yüzden işliyememiş olduğunu bildir. 
mektedir. Hükumet kaza yerine tahki
kat memurları göndermiştir. Her ta
raftan teessür telgrafları gelmektedir. 

Yangın yıldırım Ynrma ·mdan 
mı olmuş? 

Amman, 22 (AA.) - Klm tayya
resi kurbanlarının ölüleri süel bi.r ingi
liz tayyaresile Kahireye getirilecektir. 
Kazanın tayyareye bir yıldırım düşme. 
sinden ileri geldiği söylenmektedir. 
Her halde kaza fena bir iniş yüzünden 
olmamıştır. Çünkü aletler sok düzgün
dür. 

l' anan tayyare 

Kahire, 22 (A.A.)- Bağdadtan alınan 

bir telgrafa göre bir Felemenk tayyaresi 
Butbahın on mil cenubunda bulunmuş -
tur. İçindeki üç yolcu ve dört tayfa kö. 
mür haline gelmiştir. 

Felemengin yası 
Amsterdam, 22 (A.A.) - Felemenk 

yas içindedir. Bayraklar yarıya indiril. 
miştir. Radyolar neşriyatlarını durdur
muşlardır. 

İhtilal kurhanlarma yardım 

Madrid, 22 (A.A.) - Saylavlar mec

lisi, Asturya'nın bayındırlığı içill' 60 

milyon peseta tahsisat onamıştır. Düze. 

nin korunması uğrunda ölen iııçi aileleri

ne kazaları baremine göre ölünceye ka • 
dar tekaüd maaşı bağlanacaktır. İhtilalc
cılar tarafından öldürülmüş olanların ai. 
lelerine de yılda 1500 peçeta maaş veri
lecektir. Saylavlar meclisi, 1935 yılı ilk 
üç ayına aid bütçe projesini de onamıştır. 

Sar·a gelen IJeh kuvvetleri 

Rom~, 22 (A.A.) - Üç zabit ile 41 
asker yı>marında 13 hafif tank olduğu 

halde Bolonya'dan Sar'a gitmiştir. 

Kuvvet geli) or 
Sarburk, 22 (A.A.) - Uluslararası 

kuvvetlerinin gelmesi devam etmektedir. 

Sar· da ha}Taklar iniyor 

Cenevre, 22 (A.A.) - Havas: Reyi
am komisyonu yarından başlıyarak re • 
yiamın ilanına kadar bayrak çekilmesi
ni yasak etmiştir. 

Alman cephesine bağlı gazeteler, 
halkı bugün protesto olarak derhal bay 
rak çekmeğe davet etmektedirler. 

ltalyanm Saldırımı hahc~ 
topraklarında yapılmış 

Paris, 22 (A.A.) - Habefistan el

çiliğinin bir bildiriminde 1908 yılında 

İtalya ile Habeşistan arasında yapılan 
bir andla~maya göre Valval'ın Habeş 

toprakları içinde olduğunu ve bu ye. 
rin deniz kenarından 400 kilometre u
zakta bulunduğunu, İtalyan sınırının 

ise denize 300 kilometre uzakta bulun
duğunun tesbit edildiği bildirilmekte. 
dir. 

Venizclos'a suikasd yapanları 
muhakeme edeceklere suikaı!d 

Atina, 22 (A.A.) - Royter ajansına 
göre Bay Venizelosa karşı yapılan sui
kast maznunlarını muhakeme edecc-k o. 
lan jüri heyetinin evleri yakınında 4 
bomba patlamıştır. Jüri üyeleri timd' 
polis tarafından sıkı bir surette göze
tilmektedir. Polis, ihtiyat tedbirlCTi al
mıştır. Dava, bugün Pi~e"lle ba,,ıya. 
4:.aktır. 

ING1LTERE'DE 

Silah talıkikalı İİ) elrrini 
kıral seçecek 

Londra, 22 (A.A.) - Si!Uh sanayiioe 
para yatırmış olan kimselerin ingiliz tab 
kikat komisyonu üyelerinden olmıyacalc• 
larının istenmesi üzerine Bay Makdo • 
nald, bu komisyon üyelerinin Kıra! tara• 
fından seçileceğini söylemiştir. 

İrlanda - lngiltcrt· nıescl<'si 

Londra, 22 (A.A.) - Bay Dövaler•• 
mn geçen çarşamba günü Deyli trlarıcl 
gazetesine kimsenin artık İngiliz tebaatl 
olmıyacağı hakkındaki sözleri burada h• 
yecan uyandırmıştır. Lord Danesford bil 

heyecana karııılık olarak lordlar kamar,. 
sında imparatorluğun bir kısmında inP 
liz tebaası hakkında alınan tedbiri şi6' 
detle tenkit etmiştir. 

lsterling'iıı istikrarı 
Londra, 22 (A.A.) - Bay Nevit çe~ 

berlayn avam kamarasında demiştir ki: 
" İsterlingin istikranna k~rar vet• 

mek istenilir, fakat bunu emniyetle ya'P' 
mak şartiyle, bugünkü şartlar içinde il" 
terlingin değerini değiştirmek serbestlı.. 
ğimizi tehlikeye koyamayız. Durumuıtlır' 
zu Hatlarda frank ile doları biribirine kal 
şı en iyi ahenk içine koyacak bir deği • 
§İklik vukuuna kadar muhafaza etıne • 
1iyiz. Bildiğime göre Amerikanın sı• 
yasası da bu amacı gütmektedir ve lJed 
kendi hesabıma bu hususta en iyi rnu",I 
fakiyet dilerim.,, 

Bay Con Saynıt·n Paris'c 
uğrıyacak 

Paris, 22 (A.A.) - Yarın burad,ıı 
geçecek olan Bay Con Saymen öğle 'f' 
meğinde Bay Flanden'in misafiri ola ' 

·ı• cak ve sonra Bay Flanden ve Laval 1 

görüşecektir. 

Kıırultayın dün k~ 
toplanbsı 

(Bsıı 1 inci sayı/ada) 

Memleket içerisindeki fabrika ve ıo9' 
lathanelerde yapılan veya yabancı "'edC 
leketlerden getirilen her türJil bisk~ 
makarna ve şehriye. 

·11• Buğdayı koruma karşılığı vergisı 
tabidir. 

Nüfus mikdarlarının tayininde, 2; 
teşrinievel 1927 tarihli nüfus saYJ't(J 
esastır. Şehir banliyo ve sayfiyeleri bt:!' 
diye sınırı dışında bulunsalar dahi, te))if 
içinde sayılırlar. 

Köylülerin, nüfusu 10.000 den ~ 
karı kasabalar içindeki değirmenle , 
öğütecekleri unlar vergiden müstesıı' 
dır. 

Vergi, buğday ve çavdar unla~ 
72 kiloluk darasız ağırlıkta birinci fi tt" 
un için çuval başına (15().) kuruş, b'1 
viden sonra gelen neviler için çuval 1"; 
şına 100 kuruştur, Birinci nevi unuıı ~ 
safı İktısat ve Ziraat Vekaletle ~ 
müştereken tayin edilir, Makama, t~ti 
ye ve bisküvi fabrikaları, kullandı~~ 
unları kendileri yaparlarsa bu unıarV"" 
da birinci nevi itibariyle vergi ahi\~ 

Makarna, şehriye, irmik ve biskil ı, 
rin vergisi kilo başına iki kurutl"ed 
Vergiye tilbi un fabrika ve değirıtıeııl , 
çuvallarını, 'l2 kiloluk olarak baııf~ 
mağa mecburdurlar. Bu mecburi"r~ 
tatbikine imkan görülmiyen kasab' ~ 
şehirlerde, maliye ba\vını, hUkUll! ti ı' 
kini münasib müddetle geçikdirıtıe~ 
lahiyetlidir, bu takdirde 72 k{tol f1 
artık veya esksik çuvalların vergisl. 
kardıki nisbete göre hesablanır. 11 ~ 

İhraç ve sevk istasyonlarına~ ... -'..J. 
tınalma merkezlerine uzak olup bP":" ... 
tar heyeti karariyle tayin edilen ıl 
de, vergi niııbetinl yUzde etliy tcaci" 
dirmğe hüktımet sallhlyetlidir. 

Daktilo isteniyor 
Türkçe ve ingilizcefİ 

hakkile bilir ve makitıS. 
~ da çabuk yazar bir dak • 

1 tiloya ihtiyaç vardır· lt
teklilerin B. M. M. cad· 
desi 357 No. ya mUra~ 
:ıtlan. 845734 
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'\'arı - 11yasal 

Japon filmi 
uun japon elçiliğinin davetiyle çok 

ıüzel bir japon filmi gördük. Adına 

.,Dört ydbölümündc Japonya,. diyebi • 
leeeğimiz bu filim, b.:tün anla .. 1iyie, bir 
kültür filimidh-. Halk görenekleriyle, 
dört ydbölümündeki tabiatiyle, tuttuğu 
itlerle (batlıca iıtibaalat), muıiki de be. 
taber ohnak üzere bütün aanat ıubeleri
le Japonya. 

Filim, iyi yazılmıı bir rapor kadar 
açık, kıaa ve özdür. Filmi gördükten 
ıonra, japon medeniyetini olduğu gibi 
tanımıt oluyorsunuz. Japonlann çiçek 
ıevgisini, temizliğini, tertibliliiini, uluaal 
ıporlannı ve bunlar gibi saymakla bit. 
rnez fakat hızla dönen ıeridin arka ar· 
kaya olarak gözlerinizin önüne serdiği 
yüzlerce detayi öğrenmiı oluyorsunuz. 
Çakarken, Japonya hakkında hatan sayı

lır bir genci bilğiniz vardır. 
Filimde Japon ulusunun ya§llyııı 

Öne almdığı için filim, istihsal hayatına 
yahud kültür hayatına yabud aoyaal ha 
Yata göre değil bir yılın dört ~lümüne 
ıöre tutulmuıtur. Bu, ustaca bır tutum 
olmuıtur. Çünkü bu yüzden, propagan
da kokusu, elden geldiği kadar azaltd-

nuıtır. .. 
" ,, . . . . . ,, 

Japon medenıyetimn nazanyesı en 
tidcletli muhafazakirhğın emrine veril• 

lllit en modem teknik,, dir. 
Şerid dönerken, bu nazariye, _Ja~n. 

Ya'nın gövdesinde, japon maddeıı ve ,._ 
Pon insanı ile berabel' gözlerinizin önün 

' "t imik de gerçekleıiyor. Japonya nm e ,, 
bakunından bir damla muhafazakar ol
l'nadığı görüldüğü gibi kültür bakunm
dan lngiltere'den, kartılaıtmlamıyacak 
kadar muhafazakar olduğu da göze çar. 

Pıyor. 

Kimono'lu takunyalı, evleri hasırlı, 
çiçekleri bir dil kadar anlamlı, yemek -
l<'ri talimli ve dualı Japonya, kirazlarla 
krizantemlerin memleketi Japonya bü • 
tün bu kendine ıöre güzel olan ıeyleri
ni elde tutmak için; elektriği, kömürü, 
ınakineyi, enerji kaynaklarının kamusu
nu seferber yapmıf, an gibi çalıııyor. 

Bir kadın dikit evine bir müıteri gİ 
riyor. Yeni kimonosunu giyiyor, çıkar-
ken dikit evinin terliklerini çıkanp ta. 
lcunyl!larınr giyiyor. Yolda arkadaşları. 
na rastlıyor. Kaç 11 .... etilmtllc. kaç ke.. 
re bq İallamk, kaç kere el ifareti yap -
inak ?,erektiğini tayin etmiı bir terbiye

)e göre onlarla aetamlaşıyor. 
" .. ., 

Sanıyorum ki bu filim pekaz memle
lcetterin insanlannJ bizi dütündürdüiii 
lıaclar düıündürecektir. Batkalan için, 
... filim, sadece Japonyadır. Bizler için 
iae bundan çok daha fazla bir ıey, biz. 
&e.i ''ha)'Bh telakki,, baknnmdan derin 
tahlillere doiru ıürükliyen bir ıeydir. 

Japonya da, bizler gibi, batı mede
lliyetini almak mecburiyetinde kalmıt 
l.ir memlekettir. Yalnız, 0 medeniyeti, 
Ottun almasiyle bizim almamız arasmda 
Dele: derin ayrılıklar vardır. Kültür ve 
"ci,,jlisation,. tasnifi, bunu anlatmamıza 
~ haylı yardım edeceğinden ona bat 
~nnamız ger~kmektedir. 

Japonlar, batı'nm "civiliaation,, unu 
Otıanuılar fakat kültürünü abamıtlar • 
...... Bizler ise batı'nın hem "civilisation,, 
'-tau hem de kültürünü onamaktayız. 

ilk bakııta, japon ulusunun daha 
l.enlikçi olduğu ıanıhrıa da davanın da
"- derinine gidilirse görülür kü, Kema· 
liıın, yaptığı devin""Iİ, uluıal anlamda 
olduğu kadar evrensel ve inel anlamda 
törınektedir. Bizim toplu olarak ''mede. 
"İJ'et dedix.imiz nesne, zaten ikiye, üçe 

.. 5 b' 
>.ııud daha fazlaya bölünemez. O ır 
~ parçadan ibarettir. Bütün adamlık 
İçilldir ve buna göre ~şmaz erdemler 
._flınaktadır. Onu böyle görmek ve böy-
1. ıılnıağa çalıımak, benliği hiç de zede. 
~ez. Çünkü onu b 0 nliksiz almanın 
~ent şekilleri hem de yolları, b':l~karlır. 

e bu yollar ötedenberi malumdur. "a , .. 
atı -~ • .. nİyf't; . , ni b?nl ikıiz alma ıtı 

~· b:2İm memlel ette oımanhhk derler. 
.. ~ll'tn ci.ha g"nel bir dil ile ifadesi, ~
•~ "•rı bir "civiliıation,, ve "kültür,, mus
~lekeai olmak demektir. 

ft_ Bundan ne akdar uzak olduğumuzu, 
~izm'in öne doiru her yeni atılııı, 
"""'dıye kadar göatenniıtir. 
' Jal>Oftlann "ha)'Bb telakki,, tarzlan 
"'--· ~nkini karfrlaıtınnak ve 
;-1 diieri balnmmdan tenkid etmek 
~ilde değiliz. Nitekim dost ulusun 
~ oldatunu pıteren dünkü filim. 

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 
İstanbul rıhtım şirketi 

Hissedarlar şirketin arıtılma!'4ma 
karar verdi 

İstanbul, 22 (Telefon) - İs
tanbul Rıhtım şirketi hissedarlıı
rı bugün Osmanlı Bankasında 
toplanmışlar ve şirketin hüklımet 
tarafından satın alınmak anlaşır.a~ 
ıını onayarak şirketin arıtılmasuıa 
karar vermişler ve arıtım heyetini 
seçmişlerdir. Toplantıda kırk bin
den fazla hisseyi temsil eden 30 
kişi bulunmuştur. Şirket müdürü 
bildiriminde anlaşmanın bugün 
yarın. o~andrktan sonra resmi ga
zete ıle ılan edileceğini, anlaşma
esaslarının lzmir' de Adliye Baka
nı Bay Saracoğlu Şükrü ile imza
lanan protokolun hemen hemen 
aynı olduğunu söylemittir. 

Şirket birkaçı ecnebi olan 260 
memuruna tazminat verecektir. 

lstanhul Saylav seçimi 
def terleri asddı 

lıtanbul, 22 (Telefon) - latanbul
da ıa7lav seçimi defterleri bugün asıldı. 
Defterler on bet gün aaıb duracaktır. 
Bazı yerlerdeki defterlerin kadın aayı11 
erkeklerden çoktur. 

İstanbul sokak ve caddelerinin 
ismi değişecek 

lstanbul, 22 (Telefon) - Osmanlıca 
olan codde ve .okak isimlerini· türkçe
leıtinnek için belediyeci bir komisyon 
te§kil edilmiı ve toplantılara başlamııtır. 

Okuma hilmiyenler için kurs 

lıtanbul, 22 (Telefon) - lıtanbul 
Halktti ilk okullarda hiç yazma okuma 
bilmiyenler için kuralar açmııtır. 

iki ka~akçı yakalandı 

İstanbul, 22 (Telefon) - Ge
çen gün yakalanan Eroin kaçakçı
ları tebekesi ile beraber çalışan 
Y orgi İaacidiı ile Miltiyadis adın
da iki kiti daha yakalanmıf ve 
bunlann Edimekapı' da itlettikle
ri bir Eroin fabrikası ele geçiril
mittir. 

İstanbul Esnaf Cemiyetleri 
bürosu 

lıtanbul, 22 (Telefon) - Eınaf ce.. 
rnİyetJıeri mürakabe bürosu hesablanna 
bakmalı: için ticaret odasmda bir komis
yon toplanmııtır. Heaablara bakıldıktan 
sonra büro doğrudan doğruya odaya 
bailanacaktır. 

Büyükderc'deki yangın 
lıtanbul, 22 (Telefon) - Dün gece 

B·· -1c uyu dere'de Konya aaylavı Bay Tah-
sin'in yalısından yangın çıkarak yalı ta. 

mamen Yanmıı arkasında Karlo adında 
birinin yalısı da yarı ynmıı bir halde 
aöndürülmüıtür. 

Yılbaşı balosunun yeni 
hazırlıkları 

Hilaliahmer'in yılbaıı gece • . 
ıı ıergıe • 

vinde vereceği balonun hazırlıklarını ya 

pan komite bugün saat ıs de toplana. 
caktır. Bu toplanb da büyük bir Özenle 
hazırlanan programa eklenmesi düıü • 
nülen orijinal güzellikler aörüıülecek
tir. Bu arada tanınmıt ıanatlcirlannuz 

eserlerinden birer parça çalacaklardır. 

Baloda bir lira gibi çok ucuz bir fiatla 
tabldot verilecektir. Gece balo gazetesi 
çıkarılacak çekilecek piyangoda kaza • 
nan numaralar bu gazetede ilan edile • 
c<>ktir. 

hepimize heyecan aıılamıfbr. Yalm:a, 
bizler ıa inandaJD ki, inel dİJe onadı • 
ğımız bir medenl1ete deferler katmak
ta devam edebilmemiz için onu h ... dl. 
ımdan hem içinden hem almak h- de 
vermelden batlra Mr çan ,.oktur. 

BURHAN BELGE 

K<ıdınlarımız cıra!'ımU 

-------------------
Her yanda büyük bir 

canlılık var 
Edirne kadmlurmm fırka,'a 

girmeleri 
Edirne, 22 (A.A.) - Bugün 

C. H. Fırkası salonunda toplanan 
kadınlar Edirne kadınlarının bir 
an önce fırkaya yazılmaları için 
aralarında bir propaganda heyeti 
seçmişlerdir. Heyet altı kola ay
rılmış ve kollar çalışmağa başla
mışlardır. 

Urla kadmlarmm şcnlikl,-ri 

İzmir, 22 (A.A.) - Saylav seç
me ve seçilme hakkının kadmlarc
mıza verilmesi münasebetiyle Ur
la kadınları bugün saat 15 te iz 
mir' e gelerek cümhuriyet alanın
da Atatürk'ün heyk~li önünde şen· 
lıklar yapmışlar ve heykele buket
ler koymuşlardır. 

Bundan ıonra Karşıyaka'ya ge
çerek Soğukkuyu' da Atatürk' ün 
annesinin mezarını ziyaret etmiş
ler ve mezara çelenk bırakmışlar
dır. 

Ayvalık kadmları toplandılar 
Ayvalık, 22 (A.A.) - Ayvalık 

kadınları dün fırka salonunda bir 
toplantı yapmışlardır. Bayanlar, 
ulusal itlerde erkeklerle birlik yü
rümek için fırkaya üye yazılmak 
gerekliği üzerinde konuşmuşlar ve 
türk kadınlığına bu yolları açan 
Atatürk' e minnettarlıklarını bil
dirmişlerdir. 

Aııtalya'rla çarşaf ,.e pe«:e 
kalkıyor 

Antalya, 22 (A.A.) - Halke
vinde kadınlı erkekli bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda eski çağ
larda ulus ve ülke işlerinden uzak 
olan türk kadınının acıklı duru
mu anlatıldıktan sonra şimdi her 
işte erkeklerle beraber çalışabil
mek için kendilerine açılan yolda 
durmaksızın yürümeleri gerekliği 
anlatılmıştır. En büyük haklanna 
kavutan kadınlarımız çarşaf ve 
peçeyi ortadan kaldırmak ve bu 
itle uğratmak üzere aralarında bir 
komite kurmuılardır. 

1 • • 

Cihanbeyli' de kadınlık 
bayramı 

Kadınlara saylav seçmek ve seçil -
mek hakkının verildiğinden aym on 
üçüncü günü kaza özeii fırka salonunda 
kadınlar tarafından bir toplantı yapıl -
mııtır. Bu toplantıda bayanlar tarafın. 
dan türk kadınlığının tarihi varlığı anla
tılmıt, bilha11a bayan Faruka Hamdi ta 
rafından özlü bir konferans verilmiıtir. 
Türk kadınhğma bu hakkı veren Ulu 
Atatürk'e, Büyük Kurultaya, Baıbakan 
lımet lnönü'ne ve bafancı fırkalanna iç 
ten gelen duygu ve saygılanm telyazı

ıı ile sunmaia karar venniıierdir. 
Cihanbeyli kadınlan bu ııyaaal türe. 

terinin bağıılanmaımdan çok derin bir 
sevinç içindeler • 

ı 
Dil kurumW1un yeni 

çalışmaları 
• 

Kar~rlıklar içinden hirer larıe 
sedlecek 

Öğrendiğimi~e göre Dil Kuru
mu yeni bir çalışmaya girişmiştir. 
Bu çalıımanın amacı Tarama Der
gisiyle ortaya atılmış türlü karfı· 
hklar içinde bir tanesini seçip o
nu kullanqa koymaktır. Bunun 
için önce düşünümleri yetifkin 
bir dilden almak bu düşünümlere 
uyan öz türkçe sözleri bulmak 
yolu tutulacaktır. Y etiskin dil ola
rak fransızca ele alına.cak gerek 
olan yerlerde almanca, İngilizce 
sözlere de bakılacaktır. Her bir 
fransız sözünün anlattığı düşün
celer sıralanacak bunların düşün
ce familyası da göz önünde tutu
larak her düşüncenin türkçede 
nasıl söylenebileceği belli edile
cektir. 

Türkçe sözler kondukça bunla
rın osmanlıcada karıılığı olan ya
bancı sözler de yanında gösterile
cektir. Karşılığı bulmakta güçlük 
çekilen sözler daha sonraya bıra
kılacak, karşılığı büyük bir güç
lük olmak11zın belirtilebilenler ön 
sıraya alınacaktır. Öylece konulan 
karşılıklar Dil Kurumu Genel ö
zeyince bir daha görüldükten son
ra beğenilenler gaeztelerle 15 şer 
20 şer sözlük listeler kılığında bil
dirilecektir. Bu iş için lstanbuldan 
da birkaç kişinin çağırıldığı anla
şılmaktadır. Bu meyanda Köprü
lü Bay Fuad da vardır. Komisyon 
ilk toplanbsmı pazartesi yapacak
br. 

Fırka kon'!'releri ay sonunda 
hitiyor. 

Haber alındığına göre yer yer de -

vam etmekte olan Cümbuript Halk 

Fırkası köy ve nahiye kongreleri ay ao.. 

nuna kadar tamamiyle bitmiı olacaktır. 

Eski çamaşırlarınızı 
yoksullara veriniz 

Kış geldi. Kışın soğuğundan ve bu 

soğuğun getirdiği hastalıklardan yoks~ 

yurttaşlarımızı korumak hepimizin boy

numuza borçtur. Bu borcu ödemit ol

mak için kullanamadığınız eski çama

şırlarınızı, çocuklarınızın eıkilerinl 

"Çocuk Esirgeme Kurumu,. na veriniz.. 

Bu çocuklar gibi 

1smetpaşa okulu ıınıf 3 te Perihan 

11 parça çocuk eşyası, Dumlupınar o

kulu sınıf 5 namına 38 parça eıya, Dum

lupınar okulu Sınıf 4 namına 22 parça 
eşya, Necatibey okulu sınıf 4 te Ne.ıi
he 4 parça eıya, Gazi okulundan İbra
him Mehmed 2 parça eşya, lsmetpaşa 
okulu sınıf 3 te Sıdıka 1 palto, 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer· 
kezine bağrılamışlardır. Genel Merkez 
bu okul çocuklarına açık teşekktırJerinl 
ıunar. 

Clbaıihy1fde 11tla JıonıHletlnde bir ıarDnrıı 
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Ulusal aşnukumuzun 
Bizans kaynakları 

Ulual aınulrumuzu arattırmak İ\İn 
Önce kaynakları toplamak, araştır .. k, 
onları bir arada dilimize çevirerek çı -

karmak gerek olduğunu biliriz. Aınuku 
(Tanh) muzun çin kaynakları De Gui· 
gnes, Visdelot, D'Herbelot gibi bilgin • 
den De Groot, Stanislas Julienne, Edau. 
ard Chavanneı gibi bilginlere dek :ırat 
trrrlmıt, bunlann bir parçası da alınan
caya, franıızcaya çevrilmiştir. Anb. 
Fars, Ermeni kaynaklanna ,imdiye~ k 
dek ınulammı~tır. Bu kaynaklara ba, 
vuranlar çok ise de bunlan ulusal afftu
kıımuz bakımından araştıran yok si • 
bidir. 

Bizans kavnaklarına gelince: biliyo. 
ruz; ki Bizan kaynaklan :ıa..- Louis"nin 
koruması güzeyinde (sayesinde) C- • 
pus Byzantinl\e Historiae adiyle 42 bi -

tik olarak çıknrılmııtır. Daha ıonra Ve. 
nedik'de dahi Bizans aınukıtn (mü

verrih) larının bitikl~ri bir arava tonla

narak çıkarılmıt :ıux mcı yiizyılda Nie • 
buhr ve ölümünden sonra da başka '9.1. 
ginler 49 bitig olmak üzere Cory,us 
Scriptorum Historiae Byzantinae affile 

Boun'da baıılmıttrr. Bu bitilderde biz'm 
ulusal atnukumuz üzerinde pek çok ya. 

zılar var iıe de bunları bundan çıkttra
rak bir araya getirip çıkarmak önce St. 
ritter'in usuna (aklına) gelmiıtir. Strit. 
ter 1771 • 1779 yılları araunda dört 
büyük bitik olmak Üzere Biuıns by. 
naklanndaki doğa nya tiirlr ulaıl.ı 
Üzerindeki bellentileri timdiki Lem. • 
grad kent'inde çıkarmııtır. Bizim alasal 
aınukumuz için çok değerli olan ha ili. 
tik'in admı buraya yazmafı doğru lıı.L 
dum: 

Memoriae populorum, olan ad o.
bium, Pontum Euxinum, paludem MN

otidem, Caucaıum, Mare C.ıpium et 

inde mogis ad septemtrionea incoleati • 

um e ıcriptoribus hiıtoriae Byzanti..e 

erutae ed digestae. Petropoli. Bu amac:t 

güderek Bizanı kaynaklarında tirtr 
uluslanm araıtırarak Dietsieh adb hi.. 

riıi de 1912 yılmcla Leipzis kentinde 

Byzantiniac:he QaeDen ..- Laa.ıler 

und Völlrerkunde adlı iki llitı1rlik 8l"llf • 

tmnaamı çıkanmıtır. Bu iki bitikt• 

baıka Bizanı kaynaklannda. öbür aln.. 

lann apnakulan iizerindelli Wentileri 
toplı,... bitikler pbnlmq İle de ..._ 

lar bizim qnulnnnaz üzeri.de o....._ 

tından burada eöa ıetirmefi doinl 
bulnwmktayız. 

Macar bilıinlsl araıında kendi ... 

nukulannı araıtmrlıen bizim aınub • 

muz ü...inde de araıtırm.l.r Y..-. 

lar Bizaaı kaynaklanna bq Yannatl-ı 

bunlann bir taknnlannı ela •endi dill.. 
rine çmnniılercli. 

Son çaida genç macar bilsini; M.. 
vcıik Gyula Bizans kaynaldarrndaa " 

macarlardan ve türlderden ... latan pmr. 

çalan inceden ince,e arqtuvak ..-. 

kumuz t.lnmındaa çok deiafi bir t.it~ 

çıkarmrıtır. Bu yıl içinde macar af ... • 

kuruma yardnniyle çıkanlaa 1lu lıiihlı 

baştan sona kadar ulusal 91nukutr.n 

lizerinde Bizanı bynaklannm neler 

ıöyledifini anlattıfı için çolı değwli • 

dir. Bu kadar değerli bir bitill bir 1ririf 
ile batlamaktadrr. Ciritte cleierli bitigja 

Bizans afnuku araıtırma aınakuıun..._ 

kaynaldann ba11lma11ndan, yardnna 

bilgilerden, k11altmalardan, macar • hi

zanı dokunma (temas, miinaaebat) ça. 

tından, macar aınukuıu üzerinde Bi • 

zans kaynaklarından yapılan ara,tırmL 

ların aınukuıundn söz getirmektedir. 

Bitik'in birinci bölümü n inci )'10 • 

yıldan m mcı yüzyıla dek olan bİMDI 

kaynaklannı anlabnaktadır. ikinci bô • 

lüm ıx mc:ı yüzyıldan x iaci yüz Jlb, 
ilçünci bölüm de :ıu dan :ıun üncü ~ 
yıla delı Bizanı kaynaklan ...... bitS 

anlatnuılıtadrr. Manvcıik bir hizana..., 

nukan (müverrih) aı ele almc:a önce • 

nun dirimini (ba)'Btını) anlatın+.. 

sonra ~ini yazarken husi ka,..._ 
lara bq Yarduiu...., • soma da lidr 

1111116••• allıamı Blla ll a llmer bala s a 
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Yabancı postası 

-o onomik ffabe istan 
Habeşistan imparatorluğunun sıya

sal nüfuzu henilz daha batı uluşlarm

dan birine verilmediği için bu ülke, es· 
i tarzdaki emperyalist devlet adamla

rının düşüncelerinde bir takas eşyası 
olarak ya amaktadır. Çünkü bu ülkenin 
alış verişe yarar yerlerini, İngiltere, 
r. nsa ve İtalya 1906 da yaptıkları bir 
andlaşma ile ellerine almışlar ve bu and
laşmaya göre de ülkenin Sudan sın·r

larına dayanan batı kısmı İngiltere 

nin, andlaşmanın yapıldığı sıralariJ 

başlanmış olan Adis - Ababa demiryolu 
nun gecti~i iki yandaki yerler Frans=ı· 

ın, doğu Afrikasmdaki he'" iki mils · 
temJekenin arasında bulunan topraıdır 
da İtalyanın nüfuzuna bırakılmıştı. 

1925 te Fransa ve İtalya nüfuz saha-
larının sınırla !;evrilme teşebbüsü 

1923 de uluslar derneğine alınmış 

olan Habeşistan'ın itiraziyle karşı

laştı. Habeşistan hinterlandı ile 
mlistemlekelerini genişletip zengin
leştirmeği düşünen İtalya'yı, vaziye
ti uluslar haklariyle güçlendirilmiş 

olan Habeşistan doğrudan doğruya ken 
disiyle görüşmeğe ve dolayısiyle anlaş 
--ıP.a da mecbur etti. 

Bu görüşmelere başlangıc olan 
prenslerin ziyaretlerinden sonra 19"~ 

de yapılan andlaşma ile İtalya, Habeış· 
istan~ın da bir _serbes• mıntakası bulu -
nacak olan Eritre'deki Assat limanın

dnn Habe!';İstan hükfimet merkezinin 
yarı volu iizerinde bulunan Desich ka 

saba ın:ı kadar bir otomobil yolu yapı 
hak'""' aldı, ki bu ülkede hatin savı· 
lır ölçüde niifuzları olmak isteyenleı 

deniz kıyısından ülke içine kadar bağ
ları b•ılunmalıdır. İklimin doğurmakta 

oldt• ~u enge11erden dolayı, (yağmur 

mevsiminde chemmyieti olan bütiin yol 
lar yeçilmez bir biçime girmektedir) ve 
i11'kenin göcebe halinde yaşıy " ulu§ 
gürünü tanrmıyan kabilelerin yaşamak
ta oldıık1arı yerlerden geçen kısımlar

da yol islerinin çok tehlikeli olma1t yU 
zün-:lcn. ıtalyanl:ınn yol yapısı da Erit 
re sınrrl:ırını aşamadı. Uzun mliddetten 

heri Ti "re eyaletinin içlerin. doğru 

uzatılması düsünülen Agordat - Massuı 
demirvolu da gerçekleştirilemediği gibi 
f talya'nın batı Somalı'smdaki Moga
dişu ile, İtalyanın Habeşistan cenubun 
daki nüfuz mmtakasmın da bağlanma
sı imkansız kaldı. H..beşistan'm öko
nomi islerinden fayda verecek olan ha 
kiki anahtar, demiryolu ve ülkenin ılç.

te ihracatı yapılmakta olan Cibuti 1J 
manı ile Fransa'mn bulunmaktadır. 

Bu vazıyet, iki Iatin ulusunun, Ha

beşistan ve Tunusdaki engellerin orta

dan kaldmlması esası nzerinde kuru

lacak olan yaklaşma imkanları etrafın
da bu haftalar içinde yapmalan bekle-

nilmekte olan görüşmelerde Fransa 
için İtaJya'ya karşı fevkallde milsaid

tir. Tunus meselesinde, Fransa'nm 
kendisini gevşek tutması beklenemez. 

Ancak, fransız müstemleke gazeteleri
nin Cibuti demiryolunun terkedilmesl 
dilşilncesine karşı kopardıkları protes
to gürültüleri fransız devlet adamları-

nın fedakarlık yapmak istemelerinin 
ihtimalden uzak olmadığını göstermek· 
tedir. Bu{_,"Ün, kırmızı denizin çıkış yer 

leri Ü'erindeki durumu bakımından Ci
buti'nin bazı değerli tarafları vardrr. 
Yalnız urası unutulmamalıdır ki, Frnn 

ulusları ile macar ulusu üzerinde m:l ,. 
söylediğini yazmakta.Jır. Bitik'in öbür 
parçaları bu aöyJenenleri yazarak ma • 
arcaya .çevirmesini verecektir. 

Dördüncü bölüm ıı:ıv üncü yüzyıl 
dan xı inci yüzyıla dek olan kaynaklan 

anlabnaktadır. Bitik'in en değerli bir 
,önü de her anlatııtan sonra o kayna • 

im yazmalannın nerelerde bulunduğu. 
aa, hamnlannm nerelerde, kaç 4'1efa, 

lı:imler elinden yapıldığını, baıka dill~ 
re çeyirimlerini, bu bitik üzerinde bqka 
1armm yaptığı araıtmnalan anlatması. .... 

Macar kültür bakanı Balint Homan'· 
koruduğu ve onun çevirgenliği altın. 

da çıkanlan bu çok değerli bitik'in bi

zim ulusal aınukumuz için de değeri 
açık olduğundan bitiğin küçük bir özü. 
nü (hulaıasrnı) yapmağı yerinde bul · 
dum. Olki'nün ayn bitikleri arası. -ıa 

çıbrac:aPm aanıymum. 
HOSEYIN NAMIK ORKUN 

sayı doğu tarafındaki müstemlekelc:rı 

ile bağlamak bakımından bu yerin yüı<· 
sek bir değeri yoktur. Fransa Tunus • 
ta büyiik ölçüde imtiyazlar vermekten 
ise bu sahalardan çekilmeği tercih eder. 

Her ne biçimde olursa olsun, yer 
vermek meselesi ortaya çıkmış olsa b\
le, bununla İtalyanların ehenuniyetli 
bir şey kazanıp kazanamıyacaklan sor 
guya değer mahiyettedir. 

İngiltere, sessiz sadasız, ancak çe • 
tin çalışmalardan sonra, Gamba lima· 
nından başlıyarak gemi işletilir bir va
ziyette olan Baro nehri ile, zengin Kaf 
fa yaylalarını bütün doğu taraflan ile 
birlikte ökonomik bakımdan Sudan'ın 

içlerine bağlamıştır. İtalya, Tsana gö
lü sularının sulanıa işJerinde kullanıl
ması hakkını andlaşmayla lngiltere'ye 
bırakmıctır. Bu vaziyet karşısında, esas 
bakımdan verimli ve iklimi mlisaid olan 
Şoa ve Anhara yüksek yaylaları ve bel 
ki de Tigere'nin şimali iskana uy~.ın 

yerler olarak elde bulunmaktadır. Za -
ten, nüfus fazlalığını yerleştirmek bıt· 
kımından ltalya'yı alakadar eden yer
ler buralarıdır. 

Bu böyle olmakla beraber, uluslar 
birliği üyesi olan bir ülkeden toprak 
imtiyazları almak kolay bir iş olmıya
caktır. Evalet prenslerini müstakil 
derebeyliklerden çıkararak sırf basba • 
.-ağı bir toprak S'}hibi biçimine sokmı!Y. 
\•iliyetlere kendi vali1erini göndermek 
le imparator Haile Selase uluşunu sağ -
lam bir temele kurmuştur. Birinci Me
neJik'in koruma savaşındanbcri İtalya'
nın edebi bir düşman rolU almış olma
sını da ayrıca hesaba katmak lazımdır. 

Daha yakın zamanlarda Gomdarda
ki İtalya konsolosluğu önünde çıkmış 
olan karğaşalıklar, Britanya ve İtalya 
Somali'si sınırlarına yakın olan Ha • 
beşistan topraklarındaki hadise işlerin 
ne biçimde olduğunu göstcrmeğe yett':
l>oydadır. 

Ara yerde, halka Habeşistan'da it -
kfin imkanları arıyan bir de Japonya 
türedi ve açıktan açığa Avrupalı rakip 
lerinden daha iyi faydalar temin etme 
ğe muvaffak oldu. Japonya, ötekiler 
gibi Us, elçi ve konsoloslarla değil, 

tilccariyle ve hususi memurlariyle ala
na çıkmış olduğu için Habeşistan, Ja -
pon'yanın hareketinde istiklalini korku
tacak bir cihet görmemekte ve ökono • 
mide yükseltmeyi ve özledikleri sana • 
yilC§tneyl vadeden göçgenlerini, tUcca 
rmr, sermaye ve fen adamlarını kollt
rım açarak Ulkesine onadı. Öteki taraf
tan pamuk açlığı çeken Japonya'yı. Ha 
teşistan hakimiyetine karşı nlifw: kul 
lanmak aklından bile geçmemektedir. 
Japonları alakadar eden yalnız pamu1c 
tarlalarıdır ve kendi Ulkesine çok uza\ 
ve Us fedakftrlığma hacet bırakmıyan 

mllstakil bir Habeşistan'ı kendi işine 

daha elverişli bulmaktadır. 

Cima sahasında bulunan pamuk im 
tlyazlarımn ne kadar bilyUk oldukları 

bilinmediği gibi buralarda kaç kişi yer
leştirileceği de belli değildir. Birkaç yıl 
içinde birkaç 100.000 hektar pamuk ekil 
mesi ve bir o kadar kişinin de yerleşti
rileceği büylik bir ihtimal içindedir. Ja
ponlar gUtdükleri sıyasalarında, Habeşis 
tan yerlileriyle göçkenlerinin evlenme
leri telkinini de yaparak habeşlilerin 

şuurlarına girmektedirler. Amerik<l 
dokuma sanayiinin yerini tutmuş olan 
Hindistan dokuma sanayii artık bura!cır 
daki sürüm pazarlarını teme11i olarak 
kaybetmişlerdir. 
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dinst'den 

Halid Ziya 
Uşşaki zade 

Hepsinden Arı 
Bizde modem romancıhk •c hıka,e

ciliğin büyük kurucusu •e daima bu ~ 
i'tnn batında kalmış olan Bay Halid 
ZiYa ustamız yeni küçük hikayeleri 

Hepsinden Acı 
adı alhnda top!amııtır. Edebiyat merak
lıst olanlar jçin bu haber, bir müjde tq. 
kil eder. Eserin dağıtıldığı yer Sühulet 
kütübhanrsidir. 

.. _ _,il ..... -...' ' --

ULUS 

tlSA Dt;YDIU.!!. 

Mum ya ile çiroz 
Bundan birkaç gün önce Dvinya 

gümniğüne değerli bir koli gelmişti. 
Bunun içinde, Vnrşova müzesinin, kol
leksiyonlarını zenginleştirmek için 
Mısır'dan satın aldığı bir mumya vardı. 

Gümruk memurlan bu mumya üze. 
rinden tarifenin hangi maddesi muci
bince resim almak gerektiği hususunda 
çok müşkül vaziyete düştüler, çünkü 
gümrük tarifesinde ·~umya,, diye bir 
mal adı geçmiyordu. Bir hayli düşün· 
dükten sonra, gümrük memurları kuru
muş bir insan vücudunun çiroza benze. 
diğini düşünerek çirozdan alınan güm
rük resmini mumyaya tatbik etmişler. 

diri 

Ağacın üstünde uyuyan 
adam 

Otuz yıldanberi Amerika'da Arkan
saa hükUınetinin Horaai şehrinde Fred 
Brovne adlı bir kimse, hiç yatakta yat. 
mıyor, bir meşe ağacının dallarına as
tığı demirden bir varilin içine girerek 
uyuyordu. Tabii herkes de bu adamın 
haline şaşıyordu. 

Fakat günün birinde bu adam ağac 
üzerinde uyumaktan vaz geçerek ken
di elile yaptığı bir kulübetle yatıp kalk
mağa başladı. Bu kulübenin döşemesi 
topraktan bir metre yüksekte idi. Ku. 
lübenin etrafına da boş şişelerden bir 
parmaklık yapılmıştı. 

Tabii herkes buna da fllŞtı. Fakat 
çok konuşmağı pe:k sevmiyen ihtiyar 
adam, bu seferlik ağzını açarak şu me
raklı izahatı verdi : 

_ yılandan kol"lttuğwn için timdi
ye kadar topraktan altı m~tre yüksek
te, bir ağacın üstünde uyudum. Fakat 
ihtiyarladığ.tı için timdi ağaca tmna
nacak dermanım kalmadı. Zaten 
içinde uyuduğum varil pek rahatsızdı. 
Onun için şimdiden sonra bu kulübede 
oturacağım. Beni ısınnağa gelen yılan
lar, kulübenin etrafındaki §işelerdc 

kendi akislerini görerek korkup kaça. 

caklardır. Yılanın biri şişeleri geçip 
kulübeme kadar gelse bile, yüksekte ol
duğum için beni ısıramıyacaktır 1 

Sakal bı~akanlar Anti
faşistmiş! 

51 yaşında olan Musolini, gene 51 
yaşında olan General Atilyo Tcruzi've: 

- Siz ihtiyarlıyorsunuz. Sakalınız 

kırlaımağa başlıyor. Onu traş ettirirse
niz daha iyi edersiniz. demiş. 

Tabii general: 

- Sizin de başınızda saç yok. Saç 
çıkartacak bir ilac alsanız çok iyi eder. 

siniz. 
Diye cevab vermemiş. Hemen ber

bere koşarak sakalını tıraş ettirmiş. Bu 
yüzden de 0 kadar değişmiş ki, askerle. 
ri onu tanıyamamışlar. 

o zamandanberi hiç bir zaman, hat

ta Duçe'nin önünde bile titremiyen ma

reşal Balbo müstesna olmak üzere, bü· 
tiln faşist şefleri sakalsızdır. 
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Soyadı alanlar 
Trakya genel müfettişi Doktor Bay 

1brahim Tali ve kardeşi Kars saylavı 
Bay Baha Tali "Belirgen,, soyadını ~1-
mışlardır. 

Maliye Bakanlığı muntazam borçlar 
Müdürlüğünde soy adı alanlar. 
Başaran - Muntazam borçlar mU

dürlüğü hesab memurlarından Hidayet 
Öcal - Muntazam borçlar müdürili

ğü memurlarından Ali Mustafa, 
Erkılıç - Muntazam borçlar rnlidilr 

lilğU katiplerinden Seyfettin. 
Kırlankıç - Muntazam borçlar evrak 

kltiplerinden Azmi, 
Emre- Muntazam borçlar mUdlirlU 

ğil birinci sınıf tetkik memurlarından 
Hasan oğuz ve biraderi Saffet ve pede
ri Osman, 

Erpul - Hariciye Veklleti milteka
id memurlarından ve muntazam borç· 
lar maHH gaziler hesabı carisinde Suat. 

Keskin - Muntazam borçlar mildür 
tuğU besab memurlarından Kemal. 

Altan - Muntazam borçlar mUdilr
lilğü kfttiblerinden Muzaffer, 

Özkan - Muntazam borçlar mUdUr· 
JUğil memurlarından Ekrem Yılmaz, 

Dinçer - Muntazam borçlar mlidUr
lUğil katiblerinden Hüseyin HUsnU 

Gilnör - Muntazam borçlar mUdUr
lUğU mUmeyyizlerinden Receb. 

Gilrtdn - İçeri i§ler bakanlığı V. t. 
genel müdtlrlilğU §Ube il de Yakub 

Gilney - Ankara Hukuk fakUlteıl 

idare ve hesab memuru MUnlr. 
Asal - GUmrUk mUtekaldlerinden 

Ahmed Lebib ve ailesi 

Arman - Ziraat Bankası vcznedar
larından Faik, oğlu Kurultay arzuhal 
enclimeni katibi Hidayet, oğlu Cihad 

Demircan- F.m. U. Ş. 3 komiser 
Mehmed Salim 

Alkan - Em. U. !QförU Hazim 

Okay - Yüksek Ziraat EnstitUr.U 
kimya laboratuvarı §efi Dr. Mecid İb
rahim, İstanbul Universitesl geologl 
doçenti Ahmed Can İbrahim. 

Okan - Müteahhid Mustafa Fehmi 
Gökçek - Anadolu kulübü mildil

rU Ahmed Şevket 
Unay - Arab .z;ı.dc Arif oğlu Nail 

Tavman - Ziraat Bankası memur

larından Bay Lütfi. 
Tamer - D. D. Y. Dr. CelSl Na • 

mık, kardeşleri avukat Esad Muhlis 
ve avukat Sami Namık. 

Yüksel - Kültür bakanlığı hesab 
işleri çevirgenliğinde Hilmi, Ankara 
posta çevirgenliğinde M. Kemal Ha • 
san, İsn·ail. 

Kökdemir - Sinopta miitekaid hS • 
kimlerden Bay Ahmed Faik ve sıhhat 
bakanlığında mütehassıs doktor Bahad 
din. 

Merey - Tayyareci binbaşı Tevfik 
ve ailesi. 

Dönmez - Dr. İbrahim Etem 

Özkan - Kadastro merkez fen me
muru Said. 

Tartan - D. D. Y. hareket dairesi 
muhasebe memuru Ahmed Niyazi. 

Arman - Karaoğlanda İstanbul tat
hctSI Mehmed ve kardeşleri BüyUk Er
kt\nıharbiye tesisat ustabaşısı İsmail 
Hakkı ve Bursa Askeri Lisesi tale'Je
sinden Hasan Hilmi Arman soy ad:nı 
almışlardır. 

Bir ata sözü der ki: 

• 

z 

Neşeli yılbaşı gecesini geçi
ren bütün yıl mesut o ~ur. 

Ankara Palas otelinin 
yeni dekor ar 
yeni ışıklar a 

salonlarında hazır amış o'du
ğu yılbaşı e w·lencelerine 

iştirak ederseniz 
ister istemez eğlenir 

ve bütün yıl mesut olursunuz 
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Bir türk sporcusu· 
nun muvaff alciyeti 

Türk sporcularının da uluslararası. 

alanda ün alacak kadar zorlu ve büyuk 
spor hareketlerine girişmeye başladilc• 
larınr anlatan bir duyuın bizi çok sc.in 
dirdi. Cezayir' de çıkan La De peş Al ·e· 
ryen,, gazetesinin 8 ilkkanun tarihli sa 
yısında bı'r türk sporcu ve muher.Ji! 
olan Mustafa Ihsan hakkında şrın':m 
okuduk: 

Demir tellerle gerilmiş katranlı bez· 
den kliçük bir sandal (Ankara) evehsi 
gece, Roving Klüb karşısına yanaşı -
yordu. 

Afrika kıyılarına geldiği bir kaç 
gündenbcri ititilmi' olan Mustafa 1h-

Bay Mustafa Jhıı!ln 

san Laperuz'dan kalkarak zorlu bir :..e

yahatten sonra beyaz Cezayir'e varı • 

yordu. 

Bu sandalda motör namına bir sr'{ 

yoktur: basit bir müselles şeklinde yel· 

ken genç ve cesur türk gemicicine \ H· 

dım etmektedir. Diplomalı m"it..en 1 s 

olan ve büyük bir maceraya atılmak ıh· 

tırasını yenememiş bulunan Musta a 
Ihsan, İstanbul Turing kulubiylc mu -

tabık kalarak günün birinde bir acı n 

devrine çıkmaya karar verdi. 

Hemen işe ba~ladı, bugün dcnı 'e 

büyük mücadelelerde muzaffer çıkm Ş 

olan narin sandalını kendisi yaptı, 

Cesareti ve umudiyle silihlanar 1< 

açıklara sevinçle yelken açtı. Sevincle 

diyorum, çünkü 24 yaşında genç ve da· 

ima mütebessim bu sporcu lıize güzel 

seyahatini sükunet ve memnuniyetle 

anlattı. Yolunda yegane eğlence olarak 

sandalına yerleştirdiği bir gramofonu 

vardır, ve denizin sakin olduğu günler· 

de memleketinin musildıi deniz ve 

göl: arasında tek başına kalan adamı 

teselli ediyor . Ve Mustafa İhsan bu 

ıuretJedir ki Yunanistan, Suriye, Mı• 

sır, Trablus ve Tunus kıyılarını get • 

miştir. Pııkunun (Sigli burnu yanındaJ 
açıklarıncia fırtmaya tutularak sanila• 

h devrilmiş ve kendisi de kıyıya çıka• 
nık on gün orada kalmıya mecbur ol " 
muştu. 

Günlük defteri uluslararası bir ha• 
tıradır, bu defter Mustafa İhsan'ın geç· 
tiği yerlerde temas ettiği bir çok ileri 
gelenlerin imzaları ve yazılariyle dolıı· 
dur. 

Yiğit gemici gazetemize pek nazikS• 
ne bir ziyaret yapmak lütfünde bulun" 
du ve büyük bir muhabbetle kanııland1• 

Kendisi Cezayir'de birkaç hafta ~ın 
lenmek, ve Cezayir'Je Fas kıyılarırı 

takibederek Tanca'ya gitmek niyetinrte 
dir. Oradan, fspanya'mn şark kıyıları· 
nı. Fransa'nın garb kıyılarını d::>laş~ • 
cak, M~nş'ı geçecek, İngiltere, Belçı • 
ka'ya uğrıyarak Hamburg'a gidecek, 
oradan nehir yollariyle Ren'e, sonra 
Tuna'ya ve nihayet Karadeniz'e çıka• 
Ci' '"'tır. 

Mustaf~ thsan'ın otele ihtiyacı yok 
tur. "Ankara,, beşiklerin en miiketn • 
rırlidir: lokantaya ihtiyacı yokt~r: 
A lrn Terbo'nun benzeri yemckleı ,nı 
ken'li;i hazrrlamaktadşr. Ve böyle"'e 

nı 9 masraf çok a:ı::ı1maktadır ve esasen 
t l S • kulU· rafın yarısına st:ınbu portın~ 

bil iştirak etmektedir. 

· · · • etle "h 0
" Cesur gemıcıye samımıy 

geldin!,, deriz ve kendisine bayırlı ~ 
yahatler dil'!rlz. 
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tJkonomi 

Ulusal artının (faiz) sıyasasr 

Ökonomi ve artırım yedigünü bat
ıarken, İnönü'nün sesi, talihimizi dil· 
IÜnde yürütebilecek bir doğruluğa (ha 

kikat • verite) yeni bir ışık verdi: 
Genel kalkınmamızda, ulusal varlı

tımızın bütün tellerini elde tutmak, 
onları hep birden ve biribirine uygun 
olarak çekmek, çevirmek gerekliği. 

Ökonomi alanında ise, ekim (ziraat) 
zanaat, bayındırlık, ahşveriş (ticaret) 
taşıma ve para işleri: ökonomik bütlln
lUğümUzün biribirini tümleyen bölüm
leri ve kollarıdır. Bunlar, trpkı adam 
gövdesinin üyeleri gibi, hepsi de bütün 
ve sağlam bir gövde için aynı kertede 
ehemmiyetli olmakla beraber, başka 
başka bakım isterler. 

Ulusal artım (faiz) sıyasasını işte 
bu görüşle görilyor ve öyle araştırmak 
istiyoruz. 

Artmı (faiz) nedir? OlufOnun 1c5 -
kU nerededir? Bu eorgulann karşılığı, 
onun hukuki ve ökonomile ~ztiııü ay-
4'ınlatmaya yarıyacaktır. 

Artım, parası olup da onu kullana • 
IDıyan kiıinin, o parayı kullan.arak 
lretmek durumunda olan baıb bir 
ki,iye ödilnç olarak venne~yl~ dola~· 

Ödünç verenle, ötconomık bır deyı§
Je kredi açanla, kredi alan arasında şu 
temellere dayanan bir anlaşma ve ant
faşma yapılıyor demektir .. 

1) Kredi veren, kredi alana güveni-

yor, 
2) Kredi veren, kredi alanın, o kre-

diyi nerede kullanacağını araştınp be
leniyor, 0 işin usa yakm ve verimli ol
duğuna inanıyor, 

S) Kredi veren, parasının ıu veya 
bu işde kullanıtmaaını iateyor. Çünctı 
onca ancak 0 iş verimli ve sağlam gö
rUnUyor. Böylece kredi verenler, öko
nomik itlere kendi dileklerine göre 
yön (istikamet) veriyor, 

4) .Krediyi verenle alan arasında bu 
prtlarla bir mdlapm yapdllUJ oluyor. 

Bu anlaşma ve andlqmadan çıkan 

anlam (mana) açıktır: iki taraf da bu 

yapılan kredi işiyle yeni bir Urün elde 
edileceğJ .bnıfıDCladır. Elde edilecek 
bu üründen artım (faiz) adını verdiği
miz bir parçası, ana borçla birlikte ve 
vadesinde, kredi a~an kişiye geri ve • 

rilecektir. 

Bu böy1e olunca artım: 

ı) Ancak kredinin ürünilnden ay • 

rr].,. k verilmek, 
2) Ve ancak kredinin gerçekten ya-

rat ;Y1 ürünün kaldırabileceği bir öl-
çütle ..,ı"llak gerelör. Şunu da söyliye 
lill'. ki bu yazının kongusu (mevzuu) 
yatm yctirim (istihsal) kredisidir. 

••• 
İmdi, alınacak bir kredi ile yapılabi 

ıecek ciroların sayısı ile kazanç ker
tesi; ökonomik ibaşarma 'kollarının her 
birinde başka b:ıskadır. Ciro sayısı ve 
kazanç kert si; para ahın satımında ~ 
"ok ve vüksek olmak üzere sır,asile, 

Yazan: SAIT AYDOSLU 

, mal alım satımında, zanaatta, bayındır
lık işlerinde, ekim (ziraat) işlerinde 

basamak basamak azalır. Bu her gün ya 
şadığımız bir gerçekliktir (hakikat • 
realite) 

Eğer bu bir gerçeklik ise artmı, 

ekim, zanaat, alışvericilik gıöi her ba
şarma kolunda ayn tutulmak, ulusal 
varlığın sağlığına daha uygun ve ge • 
rekli olur. 

Bu düşüncenin yapış alanına nasıl 
götürülebileceğini de gelecek konu1 • 
mamızda anlatmağa çalrşaceğız 

·-
Yurd postası 

Aydın bir saylav fazla 
çıkaracak - Bir kooperatif 

kuruldd 
Aydın: - Saylav seçimi gözetme 

derneği diln belediye başkanımız Nafiz 
Karabudağın başlığı altında toplanarak 
kaza gözetme derneklerinden gelen rıU 
fus defterlcrile Aydın nüfus defterleri 
ni araştırmıştır. Bu araştırmadan M. Ay 
dm kazasının 77 ,986, Bozdoğan'ın 

29,684, Çine'nin 35,069~ Karacasu'nun 
14,602 Nazilli'nin 55,016 ve Söl?nin de 

30,022 vilayetin genel nüfmunun 241.379 
olduğu ve son değiştirilen yasaya göre 

viliyetimizin bu kez bir artığı ile altı 

saylav çıkaracağı anlaşılmıştır. 
Dört yıl önceki -saylav ~iminde vi

liyetimizin genel nüfusu 211,750 idi. 
Buna göre vilayetimizin genel nüfusu 
otuz bine yakın artmış oluyor. ... 

Zeytincilerimiz zeytin alıcılarının 

söz birliği ederek fiatı kumaları ve dO 
şürmeleri üzerine zeytincilerimizin 
toplantılar yaparak kurumlanmak için 
konuşmalar yaptıklarını yazmıştım. 
Bu toplantılar sonunda zeytincilerimiz 
yüksek makamlara baş vurdukları gibi 
ziraat bankasına da giderek kendileri
ne bu yönden yol gösterilmesini dile -
mJtlerdir. Banka yuanm çık:masmdaa 
sonra bu · leri ele alabileceğini bildir
mekle beraber müstahsillerin bu dileği· 
ni de yerine getirmeği faydalı bularak 
(Aydın UrUnleri satış kooperatifi) ku
rulmuştur. 

Bu satış kooperatifi şimdiden hazır
lıklarına başlamıı ve ortaklardan aldı
ğı zeytin danelerini husust şartlar ve 
pazarlıklarla bağlandıklan fabrikalar -
da yağa çevirerek banka eme toptancı 
ve dış işi yapan tüccarlara satmak yo -
lunu aramağa koyulmuştur. Şunu da 
yazmak isterim ki, ziraat bankası bu 
işte yağ üzerine büyük avaMlar ~rak 
müstahsilin yağını hemen elinden ~ • 
karmasının önüne geçmiş ve eyi piyasa 
bek1iyebilmelerini temin etmiştir. 

Konuştuğum zeytinciler, bu koope
ratif ve banka eliyle yapılan bu itler • 
den zcytincilerimiı:in eline iki kat çok 
z~ytin parasr geçeceğini ı5ylemekte • 
dırler. 

Tefrika: 38 
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ltalyanca aılmdan türkçeye çevirenı 
NOSHET HAŞIM SINANOOLU 

----~~~~----

- s;ikut ı senin dudaklarında, 
s"'rıin aklında saf hayallerden baş
k<ı .. ,,.v ciceklenmemelidir. 

E1 leri~i aldı; sesi derin ve sı
c- ·• bir heyecanla titriyordu: 

- Benim masumum!. seni bir 
llliht'2ba koymak ihtiyacını duyu
}'t')rum; ta ki saf ol111ıyan hiç bir 
ş-v seni kirletmes1n, sana sürtün
nıesin. Seni, benim mukaddes 
l'avrum. bana inan veriyorsun: 
8"'n beni fazilete inandırıyorsun: 
&en heni Tanrıya inandırıyorsun. 
k A'>trid, yesle ellerini çekti. Ke 

eledi: 
b - Söyleme t söyleme bunu 1. 
ev '3yık değilim ... 

Fakat eşikte, halecanh, soluk 
~olufta, Elsy belirmişti. Biran ora· 

8.~· tkisinin yüzlerini endi§e ile 
Uzerek durakladı. Sonra, 

- Nomıan. - dedi: - ~eli.· 

n iz!. sizi Miralay Lawless çağı • 
nyor. 

İki kadın, yalnız kalınca, ha. 
kıştılar. 

Sonra, Elsy, ağır ve ihtişamlı 
- O kadın.. - dedi; - o ko ~ 

nuştuğumuz kadın .. eğer gerçek .. 
ten hiyanet etti ise, eğer gerçek , 
ten günah işledi ise, sırrını sakla
malıdır. Günahının ağırlığını yalnız 
başına taşnnahdrr; onu sessizce 
taşımahdrr. Etrafına yeis ve ölüm 
saçmaya hakkı yoktur-. 

Elsy'nin sesi bir hıçkırıkla par 
çalandL _ ~ 

- Yatmz başına acı çekmelt .. 
yalmz başına azap çekmek •• onun 
cezası bu olacaktır. 

Astıid başını eğdi. 

•••• Ve nlıw•an k1nUl1aCle 

ULUS SAYIFA 5 

• • • Soyadı nızamnames nın son şekli 
Devlet Şurasının tetkikinden geçtik

ten sonra Bakanlar Heyetinden çıkan 
Soyadı nizamnamesinin baş tarafını 

dünkü sayımızda neşretmiştik. Nizam
namenin geri kalan tarafını bugün ba
sıyoruz: 

Madde 24 - Babanın ölümü ile ana 

evlenmiş veya baba akıl hastalığı ve 
akıl zayıflığı yUzUnden vesayet attına 
alınarak evlilik zeval bulmuş ise, ço -

cuklara soy adı seçme ve nüfus kUtU -
ğüne yazdınna hak ve vazifesi baharım 
kan hısımlarından en yakın erkeğe " 
bunların en yaşlısına ve kan hısımların 
dan reşid erkek yoksa vasiye aid olur. 

Madde 25 - Akıl hastalığı ve akıl 
za.yıfhğı yilzünden vesayet altcna alın· 
mış bulunan n:şidin soy adını bab~ıı, 

yoksa Fııası, o rla yoksa :vasisi seçer ve 
nüfus kiltUğUne yazdırır. 

Madde 26 - Bir evde yaşıyan S!. 
üvey ve kayın (ana, baba, büyük ana, 
büyük baba ve kardeşlerinin) ve diğer 

kan, civar ve sıbr'i hısımlann soy adla
rını 9CÇtirip niifusa yazdırmak vazifesi 
aile reisine aiddir. 

Bu akrabalardan bir soydan olıru -
y.mlara aynı 2!oy adı takılamaz. 

Bu ~krabalard.an reşid olmıyanlat"ın 
ve akıl hastalığı ve akıl zayıflığı dola
yısiyle vesayet altında bulunanların 

soy adını takmak hak ve vazifesini ta· 
şıyan başka kimse yoksa bu aile reisi 
bunların soy adını vazifeli memurlara 
IK'çtirib nüfus klitüğüne yazılmak Uze. 
re takib eder. Ancak bunlardan reşid 

olmryanlar, rii§iid yaıına geldiklerinde 
ve hastalar iyileştiklerinde mahkemeye 
r.ıilracaatla bu adlan deği~tirebilirler. 

Madde 27 - Babası, anası, baba ta
rafından erkek kan hısımı olmıyan ve
ya olup ta akıl hastalığı Ye akıl uyıf
hğı yüzünden vesayet altoda bulunan 
küçüklerin soy adını vasileri ıeser ve 
nUfus kütilğilne yazdrnr. 
Aynı vaziyette olup akıl hastalığı ve 

akıl zayıflığı yllzünden vesayet altında 
bulunan refidlerin de IOY adını naile· 
ri seçer ve ınilfus klitüğüne yudınr. 

Madde 28 - Anaaı ve babası ve ba • 
ba tarafından erkek kan hısımı ve vasi
si bulunmıyan veya anası ve babası bel
li olmıyan çocukların BKJY adlarJJIJ köy
lerde muhtar ve ihtiyar heyeti azaları 

ve mahallelerde belediye mümessilleri 
kaymabmlann ve villyet merkezlerin
de valilerin muvafakatini alarak seçerler 
ve nUfus kütüklerine yazdırırlar. 

Madde 29 - 27 inci ft 28 inci mad
delerde yazılı çocuklar, rüşild yaşına 

geldiklerinde kendilerine takılmış bulu 
nan soy adlarını mahkemeye müracaat
la değiştirebilirlel'. 

Madde 30 - 2 - 7 - 1936 günlcmeci
ne kadar kendilerine soy adı seçmiyen
lere nli veya kaymakamlar veya bun
ların memur edeceği kimseler tarafın
dan soy adı seçilib nüfus kütüklerine 
ve doğum kağıdlarına yazdırılır ve bu 
suretle seçilen soy adlarını bu 'kimse
ler lnıltanmağa meCburdurlar. 

Madde 31 - Soy adı bnunu ile bu 
ninmnameye g6re b-.kalarma 901 adı 
ıeçmekte kendilerini haklı görenler 
arasında çıkacak ihtiliflar, kazalarda 

bir başka Ses, bir mukaddes ve in 
sanlığm üstünde bir Ses duyar gi
bi oldu. Bu ses, 

- AJ hacım. ve yürü! -diyor
du. 

xxvı 

Fatum1ar (periler), sam\· 
mış sallanan Astrid'i, yeni mu -
!kadderatm yeni yollarına, karşı 
durulmaz bir kuvvetle çektiler. 

Beyaz dudaktan ile bir leylak 
hayal halinde, içi müzik ve ilahi -
lerle çınlayan küçük Anglikan ki
lisesine doğm çektiler; onu gotik 
kapının etiğinde, ve mihraba ka
dar gül ve mersin çiçeği saçılmış 
kırmızı halının boyunca ayakta 
tuttular; limon çiçeği ile çelenk
lenmiş sanşın başını sadakat ye • 
mininc eğdiler .. Ve sitih arkadaş
lannm süngüleri ile yaptıktan ta
kın altından geçmek için, kocası· 
nm kolunda dışarı, güne ··mr.-
d ··1 şe go u er. 

Sonra onu dostlarının gülüm -
semelerinden, Lady Taylor'un 
anne öpüşünden, Elsy'nin heye • 
carilı kucaklamasından J ohn'un 
kardeşce öpüşiind(ll çekip alarak, 
denizlerin ötesinde, uzak Skoçya 

kaymakamlar ve vilayet merkezleri ile 
bu merkezlere bağlı köylerde valiler 
veya bunların memur edeceği kimseler 
tarafından katiyetlc hallolunur 

BÖL'OM iV 

Soy adlarının yazımı 

Madde 32 - 2 - 1 - 1935 günleme -
cinden 2 - 7 - 1936 günlemecine kadar 
her aile reisi evindekilerden soy adı 

seçmek ha1ı:Jn kendisine aid bulunanlar 
için ad seçerek ve soy adı seçmek hakkı 
başlcalanna aid bulunanlara bu adları 

seçtirerek köylerde muhtar ve ihtiyar 
heyetine, mahallelerde belediye mümes 
siJine ya.zdırmağa ve defterde kendi evi 
sırasını günlemeçliyerek imzalamağa 

veya mühilrlemeğe veya parmak bas • 
mağa ve doğum klğıdlanna bunların 

soy adlarmı koydumıağa mecburdur. 
Kendi soy adını bizzat yazdırmak 

istiyen reşid erkeklerle dullar da bu 
:müddet içinde adlarını seçib bu def -
terlere yazdırırlar ve doğum ldğıdla
rma koydururlar. 

Madde 33 - Muhtarlar ve mahalle -
Jerde belediye mümessilleri 28 :ioci 
maddede yazılı kimselerin soy adlarını 
2 - 7 - 1936 günlemecine kadar seçip 
!hazırladıkları soy adı defterlerine yaz
mağa ve hiı:alarmı imzalamağa ve bu • 
ınu valilere veya kaymakamlara imza -
latmağa mecburdurlar. 

Madde 34 - Köy muhtar ve ihtiyar 
heyetleri nüfus dairelerinden verilecek 
nilmunelere göre kf'ndi köylerinde ya
şıyan yerli ve yabancı her ferdi, yerli -
leri ayn ve yabancılan ayrı deftere ol
mak üzere aile sırasile soy· adı defter
lerine adlanm ge~irlp 'hizalarında soy 
adlarını yumağa .e eoy aduıı seçmek 
hakkı olan her :aile rei'Sine 'ftya reşid
lere kendi haneleri hizasını gUnlemeç
tirerek imzaltamağa veya mUhUrletme
ğe ft milhilr de yoksa parmak izile tas
dik ettirmeğe mecburdurlar. 

Köyde yapyan her ferdin bu defter
lere yazılmau mecburidir. 

Göçebeler dahi bir yerde nUfuı kU
tUğünc kayidti olsunlar, olmasınlar 

bu defterlere yazılacak ve hizalarına 

kay.idti oldukları nüfus daiıderi lpret 
olunacaktır. 

Kayidli olmıyanlara da kayidli ol
madığı işareti verilecektir. 

Madde 35 - Her belediye, -btitiln ma 

hallelerine birer mümessil veya memur 
tayin ederek 2 - 7 - 1936 gilnlemecine 
kadar bu memur veya mümessiUere ma 
hanelerin yerli veya yabancı bütün 
ferdlerini 'ft bunlann soy adlarını, 

Nüfus Genel Müdürlüğün~ har.ırlana
cak ve nüfus dairelerinden verilecek ör 
neklere göre yerli veya yabancı soy adı 
defterlerine yazdınna~a ve her ev hiu
sında o evdelı:ilerln soy adlarım seçmek 
hakkına malik olan kimselere ıgünle

mestirerck imzalatmağa ve 33 Uncu mad 
dede yaub kimseler için o meddede 
gösterilenlere imza koydurmağa veya 
bunlara mfthfirletmeğe ve yazı bilml • 
yenlere parmak izile tasdik ettirmeğe 

mecburdur. 

Belediyeler, kendt 11nırları içinde 

ya sevkettiler. Orada, Falkland' 
daki patriyarkat evin eşiğinde. 
Norman'm ihtiyar ana babası, 
titrek gülümseyişlerle onu bekli· 
yorlardı. 

Zamanla, yüreğinde, yakıcı ha 
tıralar, passiyonlu ihtiraslı rüya-
lar, ateş geçmisin üzerine unutma 
nın tatlı ve hafif perdesi inerek, 
azar azar söndü. 

Ve nisanda, solgun şimal gül -
leri, Falkland bahcelerinde titrek 
tüveyçlerini açtığı zaman, As· 
trid, onların uzaklardaki kadi· 
fe ve parlak kardeşlerini artık ha
tırlanuyordu ... 

'"Kadrnrn sevgisi, Kaid bahce-
"lerinde yetişen gümÜ§ göz yap 
"dolu gül gibidir ... " 
diyen ekzotik hazin türküyü artık 
hatırlamıyordu 
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Erkek ve muharip olarali atıl
gan. cesur, Yftı§tın~olan Nor 
man Grey, sevginin kaı. ..amda tu
tuk, titrek ve hayran b.l' hal aldL 
O, namuslu kahraman Frithior -
un, saf deli Parsifal'in kardeıi, 
ırlmıdan olantann bir ~ gi-

yaşıyan göçebelere aid olmak üzere ay· 
rı bir defter tutturmağa ve bunların nil 
fusa yazılı oldukları yerleri de bu def
terlere yazdınnağa ve kayidli olmıyan· 
tara kayidsiz işareti vermeğe mecbur -
durlar. 

Madde 36 - Muhtarlar, defterleri · 
nin altını ihtiyar heyeti azalarına da 
tasdik ettirerek birer nüshasını makbuz 
mukabilinde kaymakamlara ve vilayet 
merkezlerinde nüfus müdürlükerine tes 
tim ederler. Diğer nüshalarını da muh
tar ve ihtiyar heyetleri köy odasında 

ıaklamağa ve demirbaş olarak kendi· 
sinden sonra g !enlere brrakmağa mec
burdular. 

Madde 37 - Mahallelerdeki memur 
ve mUme11iller de bu defterlerin alt•nı 
tasdik ederek makbuz mukabilinde be
lediye reislerine tetılim ederler. Beledi
ye reisleri bunların altını belediye en
cümenlerine tasdik ettirdikten aonra 
kazalarda 'kaymakamlara ve viliyet mer 
kederinde valilere makbuz mukabilin
de verirler. Diğer ntlshalarmı da de -
mirba, olarak belediyede saklarlar ve 
kendilerinden 80Dra gelenlere bırakır
lar. 

Madde S8 - Gerek muhtarlar, gerek 
belediye reisleri bu defterlerin muame
lesini 2 • 1 • 1936 günlemecine kadar 
bitirmeğe •e ıs - 7 • 1936 gUnlemecine 
kadar tasdikli olarak kaymakamları 

veya valilere vermeğe mecburdurlar. 

Madde 39 - Köylerde muhtarlar ve 
mahallelerde memurlar yeya mümeail· 
ler, bu defterlerin bitirilmeai için 2 -
7 - 1936 günlemecini beldemeğe mecbur 
olmayıp köylerinde veya mahallelerin· 
de bulunan nUfusun yıuılmau bitince 
aerhal tasdik ederek muhtarlar, kayma 
kamJara veya valilere belediye memur 
ve mtimeailleri de belediye reislerine 
teslim ederler. 

Belediye reisleri ele ~hir veya kasa
banın biittln mahallelerinin bitirilmeı;i. 
ni beklemiyerek yazımı biten mahalle
ler.in defterlerini tiç gün içinde tasdik 
edip kaymakamlara veya valilere tes -
limle mükelleftirler. 

Madde 40 - Defterler, kayma1ramla· 
ra veya valilere teslim edildikten sonn 
bu defterlere yazılmıyarak açıkta kal · 
dıkları anlaJılan kimseer için örneğine 
aygun soy adı kağıdı doldurularak soy 
aduu seçmcğe ulihiyetli kimseler ta • 
rafından altı imza edileceği gibi lcöv -

lerde muhtar ve ihtiyar heyetleri ve Z.a 
ıaba ve şehirlerde belediye memurl n 
veya mümessilleri veya belediye rt'is -
leri tarafmdan tasdik olunup ayrıca nü
fus dairelerine imza mukabili teslim 
olunur. Bu ayrı kağıdlara. yazılanlır 

köyde muhtarlar tarafından köy soy adı 
defterine ve şehir ve 'kasnbalarda he'e
diyelerce o mahallenin soy adı defterı
ne yazılmak ve hizası imzalanma'< \'C.> a 
mühür veya parmak iı:ile tasdik eciil • 
mek mecburidir. Nüfus daireleri :le: 
bu defterlerde isimleri hizasına ce .. -:1-
lüm im:r.as•nı koyacaktı~. 

M'addr 41 - Köylere ve maha,lc!~re 
soy adı defterlerini yapmak üzere ta • 
lep vukuunda ücreti o köy sandıaınc.1 ., 

bi, kansının kollarına ruhu ve göv 
desi bakir gelmişti. 

Astrid. onun önünde dize gel
mek isterdi. 

Ve onu sevdi; minnet ve •ev<!
zula sevdi; kendi kendine tam hir 
teslimiyetle sevdi. Onun asi]l;ğ"i 
kendisini kald1rdı; onun te~izllcri 
kendisini bütün bir saflıkla sardı. 
Onun sesi, kendisi için, "uyan!. 
ruya gördün!,. diye bağıran bir 
uyan borusu oldu. 

Bulutlarla yıld1zlar arasında 
tehlikeli bir uçuştan sonra onun 
kolunda sağlam ve çiçekli tonrak 
ta emniyetle yürüyor gibi oldu. 

N orman, onu, kendi nıh çem· 
berinin içine karşı dunılmaz bir 
kuvvetle çekti. 

Astrid ondan öğrendi, ki va 
tan sevgisi, yakarken bozması ve 
yaratırken yıkması lSznn olan 
mukaddes ve merhametsiz bir 
alevdir; bir passiyondur . ki ~er 
şeyi bağrştar, ama her şeyı de 1s · 
ter. Onun, zorlanmaz smırlannrn 
içinde kapalı ve sanlı kalmak 1~
zmıdrr; insanı aııfet ve üniverc;el 
merhamet duygulan içinde yayı
lmamu, gevşenemez. 

{Sonu V" ' 
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veya bcledı.·ı:den verilmek ü.:ere kay -
makamlar veya valiler tarafından mu -
vakkat menıurlar tayin olunabilir veya 
mevcud nüfus veya diğer dairel · 
murlarından münasibleri bu işle tav
cif edilebilir. 

BÖLÜM V 

Soy adlarının nüfus kütüklerine ve 
doğum kağrdlarına işlenmesi 

Madde 42 - Valiler ve kaymakam 
lar ,teslim olunan defterleri imza mu
kabili nüfus müdürlerin~ ve memurları
na teslim ederler. Bu defterler o nü
fus dairelerinde cildlenerek demirbaş 

eşya gibi saklanır ve zim."lletle devro · 
lunur. 

Madde 43 - Her köy defterine, yer
lisine ayrı, yabancısına ayrı olmak üze
re birden başlıyarak hane numarası ~i
bi soy adı numarası konacaktır. Her 
mahalle defterine de köy defteri gibi 
yerlilere ayrı, yabancılara ayn olmak 
Uzere numara yUriltülecektir. Bir köy 
veya mahalleden - defterlerden sonra -
ayrı soy adı kağıdı gelirse bu kağıdlar 
bu defterlere rabtedilecek ve soy adı 

numarası bunlar üzerinde de yürütüle
cektir. 

Madde 44 - Her köy veya mahalle
nin soy adı def terleri kabilse ayrı ve 
değilse milnasib miktarı bir araya geti
rilerek cildlenecektir. 

Madde 45 - Her köy ve her mahal
lenin soy adı defterleri o köy veya ma
hallenin nilfustaki esas defterlerine iş
lenecektir. 

Madde 46 - Soy adı, esas defterle
rine yazıldıktan sonra o soy adı sahib
lerinin doğum kAğıdlarına yazılıp nil -
fus dairelerinin resmi mühür ve memu 
run imzasile tasdik olunur. 

Yabancılar için soy adı defterleri 
nüfus dairelerine geldikten sonra nU -
fus daireleri bu defterlere istinad ede -
rek bunların soy adını doğum kağıdla. 
rına yazmakla beraber kayidli bulun -
dukları yer nüfus kütüklerine yazdır -
mak Uzere mahallerine bildirirler. 

Madde 47 - Soy adlarını, esas def. 
terlerine işlemek ve doğum klğıdlarına 
yazmak üzere vall ve kaymakamlar nil
fuı dairelerine diğer dairelerden lUzu -
mu kadar yardımcı vermekle mükellef

tirler . 

Nüfus daireleri, yardımcı gelen 
memurlara ayrı köy ve mahalleler ve
receklerdir. Her memur kendisine ve
rilen k8yUn veya mahallenin esas def
terlerini ve doğum klğıdlarını işleme
le mecburdurlar. 

Bu memurlar, itlcdikleri aoy adı def 
terlerinin taraflarında işlendiğini anla
tan bir terh yazarak altını tasdik etme
ğe ve nüfus dairesi memuruna da taı· 
dik ettlrmeğe mecburdur. 

Bir esas defterine geçirilen soy ad
larının hepsi doğum kağıdlarına yazıl
mamıı olursa bu perakende doğum kll
ğıdlarına soy adları nüfus memuru ve
ya memur edeceği kimse tarafından iş
lenebilir. Ancak bu yolda doldurulan 
doğum kağıdlarına yazılacak şerhlerin 

nüfus memurları tarafından imzalan -
ması llzımdır. 

Madde 48 - Nüfus memurları, ka -

tibleri ve yardımcı gelen memurlar soy 

adı defterlerini ana kütüklere ve do· 

ğum kağıdlarına işlerlerken Soy Adı 

Kanunu hiikümlerine ve bilhassa bu ni

zamnamenin 7, 8, 9, 10, 11. 12 ve 13 Un

cü maddelerine aykırı olup olmadıkla

rına dikkat etmeğe ve aykırı olanlan 
işlemeyip kaymakamlığa ve vilayet 
merkezlerinde valiye bildirmeğe ve bu 
m:ık.,..,,lardan gelecek emirlere göre iş

leri yürütmeğe mecburdurlar. Valiler 
ve kavmakamlnr bu hususta icabeden 
emri 24 saıtte vermekle mükelleftirler. 

Madde 49 - Nüfus memurları, 

2 - 1 - 193'i günlemecinden bashyarak 
nüfus kütüMerine yazacakları doğum
ların soy adlarını da beraber yazarlar. 

Soy adsız hiç bir doğum yazamazlar.' 
Yeniden tabiiyete alınanlar da nüfus 
kütüklerine soy adlariyle birlikte yazı
lırlar. 

Madde 50 - Köy ve mahalle soy 
adı defterleri tamamen esas defterleri
ne ve doğum kiğıdlarına işlendikten 

sonra gelecek perakende soy adı kağıd
Jan nüfus memuru veya kiitibleri tara
fından işlenecektir. 

BÖLÜM Vl 

Türlü hükümler 

Madde 51 - Soy adı defterlerine, 
toy adı kağıdlarına soy adı için verile-

JLUS 

M:odern yapı plinları 
Proje numara - 7. 

Bu planda aile için oturulacak (ye

mek yenecek) büyük bir oda vardır. Bu 

odada dolaplar ve iç bölme ile (bu böJ

me icabında kaldırılabilir) ikiye bö -

lünmUştür. Odalardan bahceye çrkıla-

-

ni geçid ve kapılar ile biribirlerine bağ· 

lamııtır. Ve evin yanını sokağa vere -

rek, caddeye göre cepheyi tam köşe 

haline koymuttur. Odaların sokağa ba

kıtmı bir duvarla kapatmış, bu suretle 

gözlerin bakışını bahceye çevirmiştir. 

Proje: 7 - Şekil: 1 

bilmektedir. Planın tertib tarzı cve!ce 

çıkarılanlara hiç benzememektedir. 

Bahce üzerine kurulmuş düz ayak bir 
evdir. 

Yatak odaları (evde gecelenecek 

yerler) küçük parçalara ayrılmı~tu 

(Küçük ölçülere indirilmiştir.) Lüzu

mundan daha küçültürmüştür, denebi -

lir. Çocuklar için iki tane yatak odası, 

Proje: 1- Şekı"l: 2 

büyüklere mahsus bir geniş yatak oda

aı (Şekil - 2, 3, 4, 5, 6) 

Odaların tertibi zevke uygundur. 

Bu tertibin bazı aradan çıkarılması ka

bil mahzurları da vardır. Fakat mah -

zurları kaldırmak çareleri aranmamış · 

Proje: 7 - Şekil: 3 

tır. Misal olarak denebiliı ki, bölme -

lerden birinin yok edilmesi ite tek fa. 

kat daha elverişli bir oda elde edilebi

lirdi. Odalara yemek odasının (otur:na 

odasından) geçid vermenin rahatsızlık

ları da vardır. 

Müsabakaya girenlerin bir kısmı 

(ekseriyete yakın) büyük camlı pence

re ve kapıların mübalağalı zevkine ka

pılmaktan yakalarını sıyıramamı§lar -
dır. 

Plan sahibi o da iç parçaların hepsi-

cek arzuhallere ve belgelere, doğum 

k&ğıdlarına yazılacak soy adı şerhleri

ne pul yapıştırılmaz. 

Madde 52 - Soy adlarını nüfus kü

tüğüne ve doğum kağıdlarma yazma 

işinde ihmali görülen memurlar hakkm 

da kaymakamlar bir haftalığa, valiler 

on beş günüğle kadar maaş kesme ceza· 
sı verebilirler. 

Bu kararlar kati olup ilk ödenecek 
maaştan kesilir. 

Madde 53 - 2 - 7 - 1936 günlemc<'i

ne kadar soy adını, köylerde muhtar -

lara ve şehir ve kasabalarda, mahatıe -

!erdeki belediye memuruna veya mü -

messitlerine veya nüfus dairelerine bil

dirmiyenlerden beş liradan on bei lira-

Evde oturacaklar yalnız bahceyi göre

cekler, sokakla alakaları olmıyacaktır. 

Fanatik insanların arzu ve tabiatlerini 

bu trazın okşıyacağı zannolunur. Bel

ki biraz şaircedir. 

Bahceye çıkılan umumi giriş, çıkıı. 

yeri pek dardır. Bu da mahzurlar ara -

sında sayılmalıdır, buradan biraz ışık 

içeri girer, ne ev eşyası ve ne de evin 
ihtiyaçları buradan içeri alınamaz. 

Mimar sokak tarafından evi kapat-

Proje: 7 - Şekil: 4 

makta eserini şehir evi olmaktan uzak

laştırmıştır, lakin ışığa, havaya karşı da 

evin her noktası açıktır. Güneş giren 

eve doktor girmez, ulu sözünü hatırlat

maktadır. 

Büyük bir bahce ayrılmıştır. Bahce

nin tertibinde kışlık ve yazlık lüzum -

lu şeyler yapılmamıştır. Boş bırakılan 
yerlerde ne yapılacağı düşüncesi orta -

Proje: 7 - Şekil: S 

ya çıkıyor. Boş bahceyi her gün seyret

mek zevk ve neşeyi doyurmaz. Evin 

içinde ve dışında spor yapmak, çiçek ye 

tiştirmek, hayvan beslemek gibi fayda

lı sıhhi, avundurucu şeylerin ilaveai 

gerektir. Ev, şark, garb hattına kutran 

konmuştur. Bu sebeble sabah güneşini 

az alacak, öğleyin tepeden aydınlana

cak, akşam güneşi oturma odasından 

girecektir. Şark tarafından örten iki 

dış bölme, büyük camları gölgelendire

cektir. 

Yatak odalarının önilnde UstU açık 

bir oturma yeri düşi.inUlmUştür. Buna 

açık hava odası adı verilmiştir. Banyo 

salonu modern mimarlığın neşe ve he

yecaniyle onarılmamıştır. Neden? 

Santral ısıtma tertibi için, mimar 

hatırından bir şey geçirmemiştir. Mo -

dern evler için pek lüzumlu bir sıhhat 

ve iktısat ihtiyacıdır. İlavesi lazımdır. 

Proje: 7 - Şekil: 6 

ya kadar ve bu iş için bu nizamnamede 
verilen ve hükfunetçe verilecek olan va 

zifeleri yapmakta ihmali görülen muh

tarlar ile ihtiyar heyetleri azasının her 

birinden ve belediyelerce memur edi-. 

lenlerden 10 liradan 50 liraya kadar ha

fif para cezası alınır. 

Bu cezalar mahalli idare heyetleri 

kararile verilir ve vali veya kaymakam

ların tasdikile katileşir. 

Madde 54 - Bu nizamname büküm

leri 2 - 1 • 1935 tarihinden itibaren tat

bik olunur. 

Madde 55 - 2525 numaralı kanuna 

göre hazırlanmış ve Şurayı Devletçe gö 

rülmüş olan Lu nizamname hükümleri
ni Dahiliye Vekili yürütür 

l3 lLKKANUN 1934 PAZAR 

Proje: 8 - Şekil: 1 

Proje numara - 8 (Şekil· 1) 
Yapı yeri 37,39, oturulacak yer

ler 58,18, salon 61,60, çocuk oda
ları 66,30 büyüklerin odaları 36,40 met
re murabbaıdır. 

Bu planda da cepheyi büyük camlı 
pencere ve kapılar teşkil etmektedir. 

Proje: 8 - Şekil: 1 

Evin giri~ yeri önde, iş ayrılan ka
pısı arkadadır. 

Oturma odası, aynı zamanda yemek 
salonu tamamen ayrı bir bölUm halin
dedir. Diğer odalar bir koridor Uzcrin
de ve müstakildirlcr. Bahcoyı: ve diğer 

odalara oturma odasından geçid veril-
miştir. ~ 

Evin düzayak, bol ışıklı, kolay kul
lanışlı ve sıhhi olması bakımlarından 

tarzı sevimlidir. Yatak odalarının (bir 

Proje: 8 - Şekil: 3 

evelki projede olduğu gibi) yüzünü 
kapılar te~kil etmemektedir. 

Bu tertib kış ve yaz için daha elve
rişli olarak etlid edilebiliyor. Yalnız 

cephede iki çefid pencere ve kapı bu
lunması mimarlık noktasından boş gö
rünmiyebitir. 

Proje: 8 - Şekil: 4 

Şimal cenub hattı evden kutran 
geçmektedir. Şu halde: güneşin vazl-

yeti iyi düşünuımuştür. Evin şark ve 
garba bakan tarafları tamamen kapa • 
hdır. 

Mutbah kısmının altı boş bırakıl • 
mıştır. Buraya santral ısıtma aletleı i, 
kömür ~eposu yerleştirilmiştir. Mutbah 
evden dışarı çıkarılmıştır. Bu suretle 

.j 
~ 

yemek kokularının kolaylıkla içeri gir• 
mesinin önü almmıştır. Bahce yalnıs 

çiçek bahcesi olarak düzeltilmiştir. 

Noksanlarının tamamlanması muvafıli 
olur. 

Oturma odaamın önünde bez perde~ 

1i bir güneşlik, antrenin üstünde betoıı 
bir siperlik vardır. Biri güneş, biri 
yağmur için lüzumludur. (Şekil - 3, 4)' 

Faydalı çalışmaları ile yakında An· 
karaınıza tam konforlu evler kazandı· 

racak olan bahceli evler yapı koopera .. 

tifi ortaklarının tarihte ve kollekaiyon· 
larında yer alan bu yazılardan iki tür· 
lü vergi bekliyoruz. 

BirJ ıeni evlerin yapılması zama .. 

nında en ufak teferruatına kadar mo • 
dern miymarlığın en yeni esaslarının 

gözden kaçırılmaması, 

Diğeri de soysal hayatta en ön::le 
yer almak irade ve heyecaniyle çalı • 
şan, tilrk genclerinin zevklerine, yur .. 
du şenlendirmek ve sevdirmek arzula· 
rına yol açılmmaaı, 

EKREM F. ÇOBANOGLU 

SPOR 

· SAYI 133 içindekiler · 
J:fitre ve zekat Kazım N. Duru 
Karada denizde uçan bir kuş. 
Gelecek, havacılığmdır 
Yeni bir hava ekspresi 
Göktannnın bir dileği 
Hava hukuku 

.Amiral Decteur 

B. Sait Çonay 
Rilat Şerli 

Uçakla bir dakikada 12 kllometre hız 
Gök Alanında hız alanlar 
Dağa çıkmak ve kayak sporlan 
Gökle yer arasında 
Gençler Birliği kurultayında 

Profesör Riedel 
Abidin Davar 

Ankara güreşçileri Türkiye birinciliklerinde 
Bir çift kara göz (Hikaye) Server Ziya Gürevin 

Sinema: Carile Lombard, Marlene Dietrich, Evelyn 
Venable, Clara Lou Sheridan, Gertrude Michael v. s. 



~ILKKANUN1Sl4PAZAR 

unutuımıvacalCl 

ULUS 

As. F. U. 1\1. Saim Alma 1 
Komisyonu ilanları 

KIRIKKALE TAPA F AB
RİKASI TERKİP KISMI 

KALÖRİFERİ 

Fevkaıactellklerıe ·dolu~ -

Yukarda yazılı ve keşif be
deli 5670 lira olan tesisatm 
6 '2. kan./935 tarihinde L · 

keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 te a· 
çık eksiltmesi yapılacaktır. 
Şartnamesi 284 kunış bedel 
ile satın alma komisyonun· 
dan alınır. Taliplerin mu· 
vakkat teminatı olan 425 lira 
52 kuruşla 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 çü maddele
rine nazaran vesaiki lazime
vi hamilen müracaatlarr. 

BDVDK VIL BAŞI GE_çESI 

(3745) 8-5747 
flyetlar her seneye naıeren çok mutedif~facek) 150 KALEM EŞYA VE 

MEFRUŞAT SATILA
CAKTIR. Yerleri 27 Birinci Kinun~ kadar t~t~ı.ı_z~ 

iZMİR LİMAN ve KÖ RFEZ İŞLERİ 

ŞİRKETİ TASFİYE 

MEMURLUGUNOAN: 
ızmir'deki birinci kordonun Konak önünden Pasa

port Vapur iskelesine doğru on beş bin metre murabbalık 
yeri Bandırma parke taşı He döşenmesi ve burada şirketin 
göstereceği kadar uzunlukta kenar taşlan konması işi ka
pah zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur . 

şartnameler 1stanbul'da Liman hanında İstanbul Li
man Şirketi Tasfiye memurluğundan ve İzmir'de Birinci 
Kordonda şirketimiz idaresinden istiyenlcre parasız veri -
lir ve gönderilir. 

Eksiltme karan ikinci kanun ayının on ikinci cumarte
si günü saat onda şirketin İzmir'deki idare merkezinde 
kestirilir. 

Münakasaya iştirak edebilmek için muvakkat teminat 
akçesi dört bin liradır. Bu paranın nakit veya her vakit 
tahsilleri kabil bir banka mektubu olarak şirkete verilme 
si şarttır. 

Bu ite istekli olanlar bir §İrket veya mümessilli iseler 
idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemesinden ve
ya ticaret ~as~dan ~irk~tin _bug~n çalışmakta bu~u~d~ -
ğunu gösterır hır ves1ka ıle şırketın noterden tasdıklı sır
külerini ve vekil olduktan takdirde noterden tasdikli veka 
letnamelerini de birlikte vermeleri gerektir. (3771) 

8-5777 

Para, saadetin anahtarıdır. 
Mesut olmak için zengin ol

mak şarttır .. 
Zengin olmak için de bir pi . 
yango hileti almak lazımdır. 

Nafıa Bakanlığından: 
Kütahya hattının Tavşanlı istasyonuna m~cavir Doma-

. ı dan kesilmek ve Tavşanh ıstasyonunda 
nıç orman ann . . d l" d'l .. · · t syonların bırınde vagon a tes ım e ı veya ona mucavır ıs a . 
mek şartile muhammen bedeli 54,000 lıra olan 40.~ adet 

h men bedeli 1306 50 lıra olan normal kayın traversle mu am .. '. . 
390 adet makas kayın travers kapalı zarf usulu ıle eksılt · 
meye konulmuştur. be ·· ·· 

Eksiltme 10 - ı - 935 tarihine rastlıyan_p7_rş~~-· g:;~ 
saat 15 de Ankara'da bakanlık malzeme mudurlugu od · 
da yapılacaktır. · ı 

İsteklilerin 4015 lira 33 kuruşluk muvakkat temına~ a
rının malsandığma yatırıldığına dair olan makbuz ve tıca- · 
ret odası vesikası ile..birlikte tekliflerini 10-1-935 perşemcİ· 
be günü saat 14 e kadar bakanlık malzeme müdürüne tev 1 

etmeleri lazımdır. 
İsteklilerin bu husustaki şartnameleri 275 kuruşa_ ~n

kara'da bakanlık malzeme müdürlüğünden ı;atın alabılır • 
ler. (~'mi') ... ii • 19&'~ 

Ankara Levazım amirliği 
satın alma komisyonu 

ilanları. 

İLAN 

Askeri konağı su kuyu -
sun dan askeri f ınna su ve
rilmek için kuyuya konula
cak elektrikli tulumba ve te 
sisat ve saire için keşfi 999 
lira 67 kuruştur. Pazarlığı 
3 - 2. Kan. - 935 perşembe 
günü saat on dörttedir. Kes 
fini ve şartnamesini gör -
mek üzere her gün ve pazar 
lığa iştirak için de vaktinde 
teminatı muvakkatesi olan 
75 lirayla beraber Ankara 
Levazım Amirliği satm al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(3726) 8--5711 
f LAN 

Mityatdaki kıtaat ihtiya
cı için alınacak olan elli bin 
kilo koyun etine kapalı zaıi 
la verilen fiat gali görüldü 
~iinden 27 - 12 - 934 perşem 
be günü saat onda pazarlığı 
yapılacaktır. Şartnamesini 
r.önnek istiyenlerin her 
gün isteklilerin de belli sa'lt 
de teminatlariyle beraber 
Mity:tt'daki askeri sarın al
'!la komisyonuna müracaat 
larr. (3774) 8--5779 

ır;,ş-;-ı 
1 Tarihe karıştı (Meş- ! 
lhur Hasan Paşa fırını) i 
i1 UNLU t!LGUT = 

1 fırını oldu. Yüce tanryı- 1 
fi cılarıma bildiririm. = 

1 HALİT 1 
8-- 5704 1 
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Yukarda yazılı ve keşif be
deli 5712 lira 85 kuruş olan 
150 kalem eşya ve mefruşa
tın 6/ 2. Kanı935 tarihinde 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 de 
kapalı zarfla satdacaktır. 

Bu eşya listeleri ve şartna
me satın alma komisyonun
dan bedelsiz alınır. E~yalan 
görmek istiyenler Küçük 
Yozgat Fabrikasına müra
caat edeceklerdir . . Taliple
rin yevmi mezkurda muvak· 
kat teminatı olan 428 lira 
45 kuruş ile teklif mektup
larını saat 13 de komisyona 
vermeleri ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 cü maddele
rine nazaran vesaiki Hizime 
ile birlikte müracaatları. 

(3748) 8--5745 

KIRIKKALE TAPA FAB
R!KASJ ÇATILAiININ 
ORTA VE YAN DERE· 
LERİNİN TAMİRİ 

Yukarda yazılı ve keşif be· 
deli 1026 lira olan tamiratın 
6/2. Kan/935 tarihinde ashe
ri fabrikalar satın alma ko· 
misyonunda saat 14 de pa
zarlıkla ihalesi yapılacaktır. 
Şartnamesi 52 kuruş muka
bilinde satın alma komisyo
nundan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 7'> 
lira 95 kuruşla 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 cü madde
lerine nazaran vesaiki lazi
me ile birlikte müracaatları. 

3746) 8--5746 

23 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda mikdarı yazı\ı 
ve tahmini bedeli 7500 liıa 
olan elektrik malzemesi 8 şu 
bat 935 tarihinde Askeri fab 
ıikalar satın alma komis -
yonunda saat 15 te kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Şart 
name bedelsiz olup satın al 
ma komisyonundan verile • 
cektir. Talipleri teminatı 
mnvakkatesi olan 562 lira 
50 kuruşla tekliflerini havi 
zarfları yevmi mezkUrda 
saat 14 te komisyona teslim 

· · d L" etmeleri ve 2490 numaralı mura ıhtıyac var ır. ı-ı · k 
2 3 

.. .. d . . ~ anunun ve uncu ma -
san bılmesı şarttır. Ak- ~'4 delerine nazaran vesaiki la-
baya baş vurulması. ~~ :ıimeyi hamil bulunmaları. 

8--5769 . 
!l'l " ... ,., "' "'.,,,,"' ,. (3759) 8--5774 ~ ~ ~ ~ 
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Ankara Belediye 
Başkanlığından: "'1' 

Sayın su abonelerine 
Soğuklardan su sayıcıları donup bozulmaya başlamış -

tır. Bu sayıcıların korunması ise abonelerin yümüşü oldu
ğundan bina içinde veya bahçelere konulmuş olan bütün 
su sayıcılan çul sarılıp talaş ve gübre içine alınarak don • 
dan korunmalıdır. Korunulmamak yüzünden bozulan sayı-
tfttiruı degerleri abonelerden alınacaktır. (3773) 8-5778 

SAYIFA 7 

Kumbara bütün bir istikhalrliı·. 

Türkive ts Bank:ı~n 

U y A N J S Serve.ti fünun 
' yerme çıktl ~ 

44 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta ~ 
olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be- "1 

lıer sayısı 20 kuruş. 
1 --·--·-·--·-·--. ... -. ................. ,., .......... --. ... -.. ... -.. ...... ~~~.,_.._..,.,...""""."""'A"'•~•"'•'°""'•''•-.,,,,,-•"'•"""•""•""•'WA'W"""A.""..a."'°'•"'91 

Nafıa Bakaıı]ığınd an: 
135.000 adet normal ve 975 adet makas kayın traversi 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
İşbu travcrsleı· : 
1 - Susığırlık istasyonuna 20 kilometre uzaklıkta Bur

sa vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasının Torkaldede 
ormanından kesilip Susığırlık istasyonunda veya oı;ıa mü
cavir istasyonlardan birinde vagon üzerinde teslimi halin .. 
de normallere 189.000 ve maKashkJara 3363.75 lira, 

2 - Karaköy istasyonundan 45 kilometre uzaklıkta 

İnegöl kazasının Tahtaköprü ormanından kesilip Karaköy 
istasyonunda veya ona mücavir stasyonlardan birinde va
gon üzerinde teslimi halinde nonnellere 270.000 ve makas· 
lıklara ( 4826.25) lira bedel tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 10. 1. 1935 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15,30 da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğü 
odasında yapılacaktır. 

İstekliler tekliflerini Torhaldede ormanına göre ver· 
diklerine nazaran 10883.19 liralık ve Tahtaköprü oımanr .. 
na göre verdiklerine nazaran 14743.05 liralık muvakkat te 
minatlarımn malsandığına yatırıldığına dair olan makbuz 
ve Ticaret odası vesikası ile birlikte tekliflerini 10. ı. 93~ 
perşembe günü saat 14,30 a kadar Ankara'da Bakanlık 
Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 960 kuruşa Anka .. 
rada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. 

(3767) 8--5772 



SAYIFA: 8 

Aıı {a .. a den: ı 
Belediye işlerinde kullanılmak için aşağıdaki şartlar 

ile bir kamyon alınacaktır. 
A - Kamyon 1.50 tonluktur. Muhammen kıymeti 2400 

liradır. 

B - Şartnamesi Ankara Belediyesi fen kaleminde gö
rülebilir. 

C - Eksiltme 5-1-935 tarihinde saat 11 de Ankara Be-
lediyesi fen müdürlüğündedir. 

D - Açık eksiltme 
E - Muvakkat teminatı nakten 180.00 liradır. 
F - İsteklilerin 5-1-935 tarihine rastlıyan cumartesi 

günü saat 11 de Fen Müdürlüğüne gelmeleri. 
(3735) 8--5729 

P. T. T. Binalar 
ve Levazım l\'lüdiir iicmnden: 

2700 lira muhammen bedeJli 20.000 tekerleği zamklı, 
10.000 tekerleği zamksız olmak üzere 30.000 tekerlek tel· 
graf makinelerine mahsus ahiz bandı acık eksiltme ile alı
nacaktır. Eksiltme 20 - kanunusani - 1935 tarihinde saat 14 
te Ankara'da P. T. T. Levazım müdürli.iğünde toplanan ko
misyonda yapılacağından isteklilerin 10 • 12 - 1-934 tarihin
de meriyete girecek arttırma. eksiltme ve ihale kanununun 
ahkamına göre lüzumlu vesikalan, 205 lirahk muvakkat 
teminatlarını veznemize yatırıldığına dair makbuz, veya 
nümunesine uygun banka kefalet mektl1hu (cek kabul edil
mez) ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda hulunmala 
rı. 

Talipler hu husustaki şartnameyi Ankara' da Levazım 
mübavaat kaleminden, İstanbul'da Levazım Ayniyat Mu -
avinliğinden hergün bedelsiz alabilirler. 

(3588) 8 - 5501 

Satılık otel möl,] esi 
TAŞHAN PALASIN otel ve ev için yarıyan gü

zel eşyası 20 gün icinde tamamen satılıktır. lstiyen· 
lerin Otel müdürüne müracaattan. 8-5730 

İs tan bul: üniversite arttırma, eksiltme 

ve pazarlık komisyonundan: 
1 - Üniversite Teşrih, Ensac:: binasmda yapılacak o

lan tadilat, tamirat ve sabit, müteharrik mohilye işleriyle 
Linolyom döşeme kaplama isleri olbabtaki şartnamesine 
tevfikan toptan ve kapalı zarf usutiyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Talipler bu işe dair dosya ve resimlerini Üniver
site Mimarlığından tetkik edebilirler. 

3 - Eksiltme günü olan 23-12-934 pazartesi günü sa
at 15 de eksiltme komisyonunda haZir bulunmaları. 

4 - Taliplerin yukarda yazılı isin bedeli keşfi olan 
20,474 lira 12 kuruşun yüzdP. yedi buc;uk teminatlarını iha
le günü saat 12 ye kadar Üniversite Muhasehec;ine yatır-
mış olmaları lazımdır. (8149) 8-5494 

Ankara ValiliITTnden: 
Kayaşta Kızılca köyde deve taşı mevkiinde yapı taşı oca 

ğı 3 - kanunusani - 935 perşembe günü saat 15 te isteyene 
ihale edilmek üzere açık artı nnaya konulmuştur. Şartları 
öğrenmek için her gün encümen kalemine ve artırmaya 
girmek için de aranlanmış olan 250 liranın yüzde yedibuçu
ğa uyan teminat makbuzu veya mektubile ihale günü en • 
cümeni vilayete gelmeleri. (3743) 8-5749 

Mm. Üssühahri I{ umandanJı~1 
Sabn Alma Komisyonu Reisli
Wnden: 

Miktarı Teminatı Münakasa 
Cinsi Kilo Lira K. Tarihi Günü saati 

Zeytinyağı 13,000 360.75 29-12-934 Cumartesi 10 
Zeytin 33,000 618.75 ,, ,, 14 

Deniz efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins ve 
miktarı ile muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem er· 
zak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf u
suliyle münakasaya konmuştur. İstekli olanların ihale gü· 
nü ve saatinden bir saat evel muvakkat teminatlariyle 
teklif mektupları ayrı ayn birer zarf iç.inde ve her ikisi 
ayn bir zarf derununda olarak komisyon reisliğine teslimi 
ve şartnamelerini görmek istiyenlerin komisyonumuzla 
İstanbul'da Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma Kcr 
misyonuna müracaatları. (3676) 8-5652 

Sam:thr mektr.bine alınacak açık eksiltme ile 50 ton 
kok ve 'lO ton odun alınacaktır. Vermek isteyenler her gün 
rncümen hcı.lemme gelerek şartları öğrenebilirler. Eksılt • 
meye girmek icin (2000) lira oranlanan paranın yüzde yedi 
buçuğa uyan teminat mektubu veya makbuzu ile ihal~ gü
nii olan 3 - 1 - 935 perşembe günü saat 15 te encümeni vila· 
yP-te gelmeleri. (3744) 8-5748 

KR 
balsam in 

kanzuk 

ULUS 

yegane ciddi gü 

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli .. 

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M İ N ile 

korursunuz. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRfStD 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamile 
kökten çıkanr. 

Merkez deposu· Kanzuk eczahanec;i 
Yeni Eczane'de hulunur. 

Anl'-ara şehri içme 
Su (om isvonundan: , 

Hisar ve Kocatepe su depolariyle Halkevi civarında su 
borusu döşemesi işi pazarlıkla vaptırılacaktır. Keşif bede
li - 4998 - lira 70 kuruştur. Pazarlık 25-12-934 tarihine ras· 
byan salı günü saat on beşte Ankara iş hanında dördüncü 
katta komisyon daire~inde yapılacaktır. 

Şartnameler komisyonrlan alınabilir. Muvakkat temi
nat - 375 - liradır. 1 steklilerin ticaret odası vesikalariyle 
bu gibi işler vaptıklarma dair fenni ehliyetnameleri bu· 
l11nmalan. (3696) 8-56n5 

Asl'-eri Fabrilialar ~atın 
Al a (omisvonundan: 

Muhammen bedeli 22500 lira olan 50 ton Adana pamu
ğu alınacaktır. Bu pamuğun pazarlığı 3/2. Kan/ 935 tarihi
ne müsa<lif cumartesi günü saat 14 te Ankara'da Askeri 
fabrikalar umum miidiirlüğü satmalrna komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin ticaret odası vesikası ve 1687 lira 50 
kurns muvakkat teminatlariyle birlikte aynı gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler şartnameyi 
parasız olarak askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın-
alma komisyonundan alabilirler. (3700) 8-5702 

t\nkara "~hri İcme Su • 

Komisyonu tarafından: 
• 4561 . lira 20 kuruş ile yapılacak olan Kavaklıdere ile 

Sii okulası arasında ve bakanlıklar mahallesi su boruları 
döşemesi işi pazarlrkla yaptırılacaktır. 

S3rtname ve planları Ankara şehri içme su komisyo
nıından alınacaktır. Pazarlık 25-12-934 tarihinde salı gü
nü saat on beş Ankara is hanında 4 üncü katta komisyon 
dairesincle yapılacaktrr. Muvakkat teminat miktarı -343 • 
liı adır. t stekliler ticaret odası vesikası ve bu gibi işleri 
yaptıklarına dair fenni ehlivetname ibraz edeceklerdir. 

(3697) 8--5663 

Kira ıl{ apartıman aranıyor 
Ankara' da Yenişehir' de 6 - 7 odalı bir ev veya apartıma

nı kira ile tutmak istiroyuz. 1stanbul'da, 176 No.lu İstan 
bul posta kutusuna müracaat olunması (6028) 8-5775 

Devl~t e. irvollarından: 
Gönderenler isterse, her türlü zarar ve ziyan kendi

lerine aid olmak üzere, zahire, palamut ve çamkabuğu nak
liyatı için açık vagon verilebilir. Bu vagonlara örtülecek 
muşambalardan para alınmaz. İstasyonda muşamba bu -
lunmaz ve kapalı vagon da beklenilmezse müşambalann, 
gönderenlerce ve kendi hesaplarına bulunup örtülmesi 
mecburidir. Bu muşambalar, geriye parasız gönderilir. 

(3753) 8-5773 

23 lLKKANUN 1934 PAZAR 

İstanbul: Deniz Levaznn Satın Alma 

Komisyonu Reisliğinden: 
700 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla eksiltmesi 

24 birinci kanun 934 pazartesi günü saat 14 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle eksilt

meye konulan 700 Ton Rekompoze kömürü yukarda yazı
lı gün ve saatte ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o 
gün ve saatte Kasımpaşa'da Deniz Matbaası Karşısında· 
ki binada kain komisyonumuza müracaattan. (8156) 

8-5493 

Kocaeli Vilayeti DaimiEncümeninden: 
Vilayet dahilindeki bataklıklan kurutmak için bir adet 

EKSKAVATÖR makinesi alınacaktır. İhale kanunueve· 
tin 31 inci pazartesi günü saat on dörtte kapalı zarf usuliy 
le vilayet makamında yapılacaktır. Talip olanların mez
kur tarih ve saate kadar bin yüz yirmi beş liralık muvak
kat teminat mektubu ile teklif mektuplarım münakasa ka· 
nunundaki tarifat dairesinde vilayet makamına vermeleri 
ve şartnamesini börmek istiyenlerin encümen kalemine 
müracaatlan. (3698) 8-5666 

Anl'-ara Evkaf Müdürlüğünden : 
Karacabey hamamı önünde vakıf arsa üzerindeki tahta 

barakalar satılacağından 20 giin müddetle açık artırmaya 
konmuştur. Birinci kanunun 24 üncü pazartesi günü saat 
15 te açılması yapılacaktır. Almak istiyenlerin evkaf mü-
düriyetine gelmeleri (3599) 8-5520 

DOKTOR ALI VAf?!'l' 

ÇOCUK HEKİMİ Sıhhi banyo açıldı 
Kooperatif arkasında sa

bahtan akşama kadar hac;ta· 
tarını kabul eder. Telefon: 
1303 - 3129 8-5565 

- ""'\ 

lmtİ)'ilT 6aluhi ve Başmu· 
1 harriri falih Rıfkı ATAY. 

i Umumi n~~riyatı idare c-den 

Yazı işleri müdürü Nasuhi 
. Bi\ YDAR. 

Çankm caddesi clvurnda 
Ulus maf6usrndı hasrlmriur. 

1-10-934 ten itibaren fiatlarda tenzilat yapıldı 

~ Kurna 40 banyo 80 lüks banyo 100 .~ 
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1 SİNEMALAR ı 

1 
BUGÜN BU GECE 1 KULÜP] YENi 1 Bugün, bu gece 

EMİL ZOLANIN me§hur eseri 

N A N A 

Oynıyan; ilahi rus yıldızı. 

ANNA STEN 
Aynca: Dünya havadisleri 

Herkesin sonsuz bir zevkle okuduğu: 

1 
EKMEKÇi KADIN 

Bütün dillere çevrilen meşhur roman. 

Ayrıca: Dünya havadisleri. (gündür,,. 
leri yoktur) 


