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F. R. ATAY 

Yazımızdaki yeni kelımt:ler: Kı • 
ram Bunye - Durluk İstikrar 
- Evrun Tekamul - Ayrılışma 

Teşettut - Özlem Ha ret - Sam-
lr.a Vehim ·ıe hayal, hurafe. 

Evet, henüz yolumuz üstünde 
ne kadar çetinlikler oldugunu bi
liyoruz. Kolay değil, asrımızın 
t a m ve i 1 e r i dillerinden 
birini kurmaktayız. Bu dille bu· 
gün her şey anlatıla bilecek, bu 
dille yazılanlar bir asır sonra an
latılarak okunacaktır. 

Davanın ruhu, ana prensip -
lerdeki anlaımazlığı kaldırmaktı. 
Türk dilinin, ancak, kendi kay
nak ve kökleri üstünde geli,ebi
leceğine inan bağlamaktı. Keli
meler, yapraklilr gibi, sararır, da
ğılır; yeniden surer: Fakat kütük 
diri ve sağ olmalıdır. İlkönce gra· 
mer erkinliğini kazanacaktık. 

Gazetelerimizdeki acamılıkla
ra bakmayınız: Burun dönülmüş
tür. Artık boş enginler karşısında, 
ne yana gideceğimizi bilmiyerek, 
tatkın ve savsak, çalkalanıp dur
maktan kurtulduk. Bir aydanberi 
dil, günde 5 kelime yeniletmekle 
ölçülecek bir tekil değitikliği de
ğil, bir kuram değitikliği almak
tadır. 

İlk defa arab ve fara terkible
rinden :vazgeçenler, bugünden da
ha çok sıkıntı çekmiılerdi; alfa
be değiıikliği daha derin bir sar
sıntı idi. Türk dilinin güzelliği ve 
derinliği hiç bir yerde durmıya~ 
caktır: Fakat bir iki yıl içinde 
nomala ve durluğa kavuıacağız. 

Kamalizm, bütün devrimler -
de olduğu gibi, dil itinde de ihti
yaç ve· gereç üstüne dayanmıtlır. 
Dili kendi evrimine bırakmak fik
rinde olanların yanıldığı nokta 
fU idi: Osmanlı grameri devrim
ci bir kararla yıkılmadıkça, oa
manlı kamusu taranıp arıtılma
dıkça, türk gramerinin ıahsiyeti 
belirtilmedikçe, herkesin kendi 
batına yapacağı ıey, ancak karga
tat ve ayrılıtmayı arttıracaktı. 
Devlet, osmanlrca okuttukça ve 
osmanlıca konu§up yazdıkça, ro· 
man dilinin sadeletmesinden ne 
çıkar~ ~;Mizde konuıtuğumuz 
dil saae '"d"fil ·idir? Nef'i zama
nında da aade değil miydi? 

Bugün kendi yazılarını tabiiğ 
bulanlar, babalarının gülünç bul
dukları yazılarının da yirmi yıl 
önce tabiiğ olduğunu düşün -
mek istemezler. Osmanlıcanın 
tabiiğsi olamazdı; türkçe ise, 
bütün evrimleri içinde, gene tabi
iğdir. Oğuz lehçesinin bin yıllık 
halk türkçelerine bakınız: Bu 
dilde değiten, her dilde değişmiş 
olan ve değiımekte olandır. Dilin 
bu evrimi devam edip gidecektir. 

Bir gün artık "hüanü hal ve 
hareket,, dememeğe, ve cümle ya
pan kuralların, ancak, türk gra
meri kuralları olmasına karar 
vermek lazımdı: Devrimin ana 
çizgisi budur. Bu karar, hiç şüp· 
hesiz, bir takım esaslı değişiklik
leri gerektirecekti. Sıkıntısını duy
makta olduğumuz da budur. On
dan sonra türk dili, kendi yolun· 
da, başka lisanlar gibi, gelişip gi
d cektir. Evrim diyeceğimiz şey 
de b dur. 

B r.ünkü harekete uymayan
lar, bu linkü harekete aykırı ka· 
~nl"'r 1937 de Türkiye'de artık 
h~ç kimsenin anlamadığı bir dille 
yazacaklar, ve aydınlığın koğdu
ğu gece artığı karanlıklar gibi, 
kaybolup gideceklerdir. 

Çünkü Kamalizm dilde yalnız 

• 

Adımız. andımızdır 

Genel Nüfus Sayımı 
18 ilkteşriııde sayını nasıl ~Tapılal·ak? 

lstatıstik genel dırektörJügü Ba
kanlar Kurulunun 8 mayıs tarihli ka
rariyle kabul edilmiş olan genel nüfus 
sayımı cigrenekini neşretmiştir. 

Bu cigrenek hükümlerinden kendile
rini ilgileyen taraflarını okurlarımıza 
bildiriyoruz. 

1935 yılı genel nufus sayımı onu
muzdeki ilkteşrinin 18 inci cuma gunu 
bütün memlekette birden yapılacak, sa

bah saat sekizde başlayacak olan sayım 
akşama kadar bitirilecektir. O gun, s -
bah saat sekizden sonra, dışarı çıka
bilecekleri bir maddede saptanmış olup 
ellerine ilbaylık veya ilcelıaylık tara
fından çıkmak için izin belgesi verilen
lerden baska hiç kimse bulunduğu yer
den drsarı çıkamıyacak ve ancak, seçi
min bittiği top atılmak veya davul ç.ı 

hnmak surctile ilan edildikten sonr· 
herkes çıkabilecektir. 

Herkes bulundugu yerde sayım ka
ğıdlarına geçirilecektir. Aynı ayleden 
olup ba ka yerde 'bulunanlar o evin ntl-

tatı.o;rıK genel as!lırektoru l:f. t..cıar~ 

fusu arasında yazılmıyacagı gibi o ev· 
tle konuk olarak bulunan yabancılar da 
trpkı o evin öteki insanları gibi sayıla-

(Sorıu 5 inci sayrfamızda) 

DüNtjN RES11\ll~ER1 

Kızrtay haftası dolayısiy~ .ffhkara
mızrn işlek caddeleri ve büyük mağaza
larında Kızılaym ödevlerini ve başardı
ğı işleri anlatan guzel semboJler ve tab

lolar yap1lmı§tır. Resmimiz bunlardan 
birisini gosteriyor. Aşağıdaki iki resim, 
dünkü at koşusuna gelenlerden bir gru-

yeni kelimeler değil, yeni bir ıu
ur yaratmıştır. Çünkü bu hareket, 
türkleri kendilerine doğru yaklaş
tırmaktadır. Hiç kimse kendi'n • 
den geri dönemez. Fakat asırlar
ca da içinde kalsa, yab.ancı'dan 
kendine döner. Türkl asırlarca 
kendi kendinin özlem ateşi içinde 
yandı. 

Kamalizmin başlıca ayıraçı, 
her şeyde türkü kendi özelliğine 

kavuşturmak değil midir? Bu, 
türkü kendi benliğinden uzaklaş
tırıldıkça, kendinden kurtardık
ça, onun bir şeye benzeyeceği 

sanıkasına dayanan bütün eski 
hareketlerin taban tabana tersi
dir. 

J1ft ve dördüncü koşunun birincisi Ba
kam gösteriyor. Yazısı ikinci sayrfamız 
dadır. 

10 UAZİR ~ f<FL) 11 ·.l 1H1 f."tl 

Kızllay haf t "' de\ dU Jı oı 

l'rutl,foş. lmrı:ı r•,. Htıra. :mu 111lwu11J ı .' r

dımuıa ko an KIZll, n. s~ 111 :.u nlo 
)aşar: o1la ih e ol! 

Yunaııistanda 

11aşladı 

• 
sc~1n1 

Atina, 9 (A.A.) - Aneksar -
titos gazetesinin yazdığma göre 
Devlet Bakanı B. Mavromihalis 1 

geçen çarşamba günü eski Klral 
Y orgi kılında girgide bulunmak 
üzere Paris'e gitmiştir. Bakan, e · 
ki Kırala, kıralcıhk Şefi B. Metak
sas partisi hakkında hükümetin 
görüşlerini bildirecek ve yunan 
ulusunun büyük bir çpğunluk!a 
arzu ve irdesini bildirmeden Kıral
lık rejiminin tekrar kurulmasmm 
sakıncalarım anlatacaktır. 

Bu haber resmiğ surette yalan· 
!anmaktadır. Devlet Bakanının 

Yunanistan'ı Brüksel panayınnda 
oruntaklamak üzere gittiği söy • 
lenmektedir. 

Anasal kanunun değiştirilme
si için toplanacak olan ulusal ku -
rul için seçim bugün yapılacaktır. 
Eski cumuriyetçi partiler seçime 
girmemişlerdir. Seçime ancak BB 
Çaldaris ve Kondilis ile 8. Metak
sas'ın partileri girmektedir. 

88. Çaldaris ve Kondilis'in 
partileri rejim değiştirilmesi me -
selesini ileri sürmemekte, yalnız 

bu iş için ilerde bir geneloy yapıl· 
ması iktimalini kabul etmektedir. 
8. Metaksas'ın partisi ise genel -
oya ihtiyaç kalmadan derhal kı -
rallığın geri getirilmesine yantaz 
bulunmaktadır. Bu bakımdan se 
çim sonucunun cumuriyet rejimi -
nin ilerisi için önemi vardır. 

Öteya~dan eski cumuriyetçi 
parti tefleri cumuriyetçi yurddat -
lara seçime girmemeleri için bildi
riğler çıkardıklarından oy ver -
meketn kaçınanlar.ın sayısının da 
ayrıca önemi vardır. 

. 
Atina, 9 (A.A.) - Seçim bat

lamıttır. Sandık hatlarında büyük 
bir kalabalık göze çarpmaktadır. 
Hiç bir hadise çıkmamıftır. 

--------~ . ._.. ____ __ 

Hal•eş imı,aratoruııa 
bir ya~ıııç yapılınış 

Roma, 9 (A. f·f?dl~~ ..... 
A.)- Habet im 
paratoruna kar
tı bir yagınç ya

pılmıştır. Nisan 
sonundan beri 
oturmakta ol -
duğu Harrar ül
kesinden geri • 
ye dönmekte o

lan İmparatoru 

taşıyan tren Ci- Habeş imparatoru 

buti ile Adis A llaile Selase 

baba arasında Ajdeıı yakınların 
2.000 kadar dankalı'nın hücumu
na uğramııtır. Dankalılar mitral
yözle püskürtülmütlerdir. Demir -
yolunun bir kısmı yerinden sökül
müttür. Bu haberi veren Korier 
gazetesi danklıların ayaklanma 
sının bir tehlike olduğunu ve im -
paratorun bu çevrede hükmü he -
men hiç gecmedığini söylemekte -
dir. 

ULUS - Bu lıaberi alınca An· 
kara'daki Habe§istan Elçiaine baş· 
vurarak duyuğun doğru olup ol -
madığını öğrenmek istedik. 

Elçi Bay M arkos, böyle bir du
yuğun aJı olmadığını, böyle bir 
§ey olsa, bayık olarak Elçiliğe ha 
ba geleceğini söyledi. Onun için 
duyuğun sonuna bu notu üaue et
meği gerekli buluyoruz. 

İngilizlere üstü kapalı 
cevab veriyor 

d Musolini Stresa 'kon/eransrnaa 
B. Makdonald'la beraber 

Cağliarı, 9 (A.A.) - Dün aa -
· bah saat 6,40 da, B. Muıolini, be -

raberinde fat İst partisi genel sek
reteri ile basın, sü, ve hava yönet
gerleri olduğu halde 8racciano 
gölü üzerinde uçmuıtur. Jki trana
atlantik uçağı B. Musolini'nin bin 
diği uçağın arkasından geliyordu. 
8. Muaolini Elmaoı limanına ka -
dar uçağı kendi kullanmıt Te aaal 
9,15 de limanda denize inmiıtir. 

8. Musolini karaya çıkar çık
maz oradaki uçak filolarını gez -
mi, ve şarbaylık dayresine gide • 
rek içlem bir gösteri ile ka11ılan • 
mıştır. B. Musolini demiıtir ki: 

"-Bizim bir takım eski ve ye
ni hesablarımız vardır. Biz bunla
rı kotaracağız öteki memleketler
de söylenmekte olan şeylere hiç 
değer vermiyeceğiz. Çünkü asığ -
!arımız hakkında hüküm verecek 
geleceğimizi belitecek olan bizle
riz. Bize ders vermek isteyenlere 
aynı şekilde cevab vereceğiz. On
lar bir İmparatorluğun kurulması 
veya savganması gerektiği zaman 
acun kamoyunu hiç bir vakit he • 
saba katmamışlardır. Kara göm -
)ekliler rejimi, İtalyan gençliğini 
silah altına çağırıyorsa bunun se
bebi ,udur: 

O, bunun ana ödevidir ve yük
sek zorağlar bunu gerektirmekte -
dir. Bunu bilen İtalyan ulusu va
tanın şeref ve asığları için bir tek 
adam gibi ayaklanmıya hazırdır.,, 

Heı· güıı l)eş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen 5 er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı· 
calarmı kullanmıyacaktır 

YlRMl AL TiNCi LİSTE 

1. - Teıir Etki 
Müesıir = Etkin, dokunaklı 
Tesir etmek= Etkimek 

2. - Amil (Müu•ir) = Etlıe 
Ôrnekler: 1 - Bu ilacın he. 
nü:ı hiç etki•ini görmedim. 
2 - Dokunaklı bir •e• dinle. 
mek 

(Sonu 2. inci sayrfada) 

Çağrı 
Kamutay budce komı yonu bugiın 

saat 1 O da toplanaca trr. Üyelerin gel· 
meleri r'ca cdilmekt ir. 

/}iirıldi maçta 1''e11er • Giirwş 

ıakımı mucarları 3 - 1 yeneli. 
}'azısı 6 uıcı sayı/t1mız<fodır. 
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Erdek ceVınsDde 
ı.abul. 9 ~) - Cumaıte-

&latl mt 28 " iki dakika • 
Aniıe ıeçe. merkes isti, a&"Ot.: 
ten ı 15 kilometre onldıkta 'basit 
Wr deprem yud,nnfta'. şehrimls
de mıcak ~ deıecede 
olan ba depftmlil ertek çetıealn
de oldufu oranlamnaktadır. 

Uşakta bir bi • i1imıneni 
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Almanyada uçakçılık Arah illeriııdf Sumer iz]eri 
Belçika'da ilk demiryolu ya

pılacağı zaman, parlamentoda bir 
takım saylav/ar ayak direyerek: 
•ÇBöyle kepazelik mi olur? Tarla
larda ne kadar öküz, ne kadar inek 
varsa, hepsi ürküp kaçacak.,, de
mişlf!r. 

Tiran'dan Selanik'e giden 
uçağa iki buçuk yaşında bir bebek 
teslim ettiler. Canlr bir emanet. 
Pervaneler dönmeğe başlayınca, 

bebek avazı çıktığı kadar haykır
mağa başladı. Uçak kalktı. Bebek 
susmuyor, ağlayor, morarıyordu. 
En sonunda bembeyaz oldu, göz
lerini yumdu, mışıl mı§ıl uyuma
ğa başladı. 20 dakika sonra uyan
dı. Kendisini pencereye doğru 
tutan bayanın kucağında Elbasa
n'ı Ohri gölünden ayıran dağları 
seyre daldı. 

Bundan yüz yıl önce, tren 
öküzleri ürkütecek diye telaşa dü
ıen belçikalı say/avları, uçağın 
pençeresinden Arnavudluk dağla
rını seyreden modern bebekle kar
~ılaştırın, insanlık 11asıl bir yol 
almıştır, kavrarsınız. 

Almanya'da uçakçılık bizim 
şehirlerdeki otobüs ve taksi yol
culuğundan farksız bir şey olmuş. 
Almanya'ya bir ayın 22 sinde a
yak bastık. Ôteki aym sekizine 
kadar, şehirden :şehire hep uçtuk. 
Tramvay büyüklüğünde bir uça
ğın içinde, biribirimizi tanıyan 
yurddaşlar, ilk uçuşta yan gözle 
biri birimizi süzdük. Uçuş başla
dıktan sonra, helJİmizin cam, içi
mizden hoppadak çıkarak kucak
larrmıza oturmuştu. Hepimiz, ku
caklarımızda oturan bu kendi can
/arımızla bir sohbete başlamıştık. 
"Ya düşersek, can!,, diyorduk. 
Benimki "ya düşersek, Burhan 
Belge!,, diyordu. Ve bir filozof
/aşmadır başladı. 

Altımızda köyler çocukların 
oyuncakları gibi çerdençöpten gö
züküyordu. Yanrbaşlarmda mezar
lıkları. Ben kendi canıma dedim 
ki: "Adam, can, düşersek, işte bi
zi de şunlar gibi bir yana gömer
ler!,. 

Ve bu sözlerden sonra korku 
ile beraber filozoli de kalktı git
ti. Canlar da yerli yerlerine dön
düler. Ondan sonraki uçuşlarda, 
pilotlar kadar pervasrz olmuştuk. 

**~ 
Uçak alanına iniyoruz. Perva

neler. sessiz dönüyor. Alçalıyo
ruz. Kanadlarımız, evlerin çatısı
na değecek gibi. Alan, bize doğru 
sokuluyor. Smu parmaklıklarını 
bu kadar alçaktan nasıl aşacağız? 
Olmaya ki erken inmiş buluna
lım?! Değil halbuki. Hiç olmazsa 
elli metre yüksekten uçuyoruz. 
Fakat gelin de bunu, 1500 - 3000 
metre yüksekten görmeğe alış
mış acamı gözlere anlatın. 

Hangi alana indikse, bizleri 
misafir çağıranları güler yüzle, 
açık elle karşımızda bulduk. Kal
kışlar inişlerden daha çekici idi. 
.Çünkü bizden önce bir, kimi za
man da iki uçak kalkıyordu. Ya
hut bir uçak konuyor, içinden el
lerinde çantaları şık tazeler ini
yordu. Bir yöre istasyonuna iner 
gibi. 

Niçin hepsinde bu hal olmasın 
ki, en uzun uçuş iki saatten çok 
sü.:müyor. Kolonya'dan Essen'e 
on iki dakikada uçtuk. Fakat alan
dan otele kadar, otumobille bir 
çeyrek saatte gittik. Uçak- oto
mobil. Dün ve bugün gibi. 

Her uçak alanında bir güzel 
uçak durağı yapmışlar. Gümrük 
daireleri, polis daireleri, kahve
leri, lokantaları, postaları, tele
fonları, her şeyi tam, her şeyi 

yepyeni. 
Almanya'da, iki haftadan çok 

uçmadık. Anlamamıza yetti ki, 
Almanya'da uçakçılık, arabacılrk, 
taksfr;ililc gibi bir şey olmu§tur. 
Bir şehrin semtlerini nasıl takside 
bir rri! mfe dob'" :ıbilirseniz bir 

-~ , 

Bafl bundan önceki sayılacmwulad ır. H R . TANKUT 

lBRANLAR 

Çölden Fıratı geçenlere Tevıat İb · 
ran adını veriyor. İbran; Hebro dilince 

- ötekçe - demekmiş. tıbran'lar da Fı· 
ratın öbür keçesinde yerleştiler. Fakat 

Fıratm beri geçesinde ve çöl yakasın
da bıraktıkları çadırlı: urkdaşlarla olan 

bağlarını kesmediler. Karışma ve gö 
rüşme sürdü, durdu. Bu ilgi vakit olur

du ki kanlı ve yıkıcı bir hal alırdı. Ki
mi vakit çöl azıyanlan şarların şenliği 

üzerinde çöle çeviren bir egemenlik 
kurardı. Kimi vakit de kiiltür yurdu 

nun buyruğunu saygı ile, uyrumla tu· 

tarlar ve bir deve dinginliği gösterir
lerdi. Bin yıllar sürümü döğüştüler, to · 

kuştular ve çarpıştılar. Fakat hiç bir 
çağda ne dil, ne kültür ayrılığı göster
diler. Çünkü dil gene Sumer dili, çün

kü kültür gene Sumer kültürü idi. Ve 
çünkü Arab illerinin hiç bir yerinde 

Sumer - Babil dilinden başka kültü · 
rel bir dil yoktu. yerleşenlerle çadır al
tmda kalanlar her zaman bu dili ko· 
nuştular ve bu kültüril aoyled.iler. Ve 
onları severek beslediler, yayarak da· 
ğıttılar. 

Samt urukwı yarımadadan kuzey.e 
doğru ilk çıkışı diye anılan bu büyük 

sıyasal hareket Sumer soysallığını Sa
mileştirememişti. Fakat daha kuzeyde

ki Akatça üzerinde etkili oldu. Orada 
özge bir diyelek işliyebildi. Zaten A· 

kadlılar daha Samiler gelmeden Su
merce kelimelerin başına t, s, z, a önek-

leri takmağa başlamışlardı ve sanırım 
ki kelimelerin sonlarına ar, ak, at son· 

eklerini gene Akadlılar iliştirdiler. A
kadlılar da türkçe konuşurdu. Dilleri 

Ayglutination'lu idi. Ulusal varlıkları 
çok dirik, ve çok güçlü idi. Asri adları 

Martu idi. (Tarihiğ devirlerde Martu
lar Sam dili ile konuşurlardı. Halbuki 
onlar Anadolu'lu idiler, Akad iline; 
küçük Asyadan gelmişlerdi. O gür1U1c 

(feyizli) toprakların, ta denize kadar 
olan o yerlerin bütün sömürgemen 

(müstamer) terine hükmetmişlerdi. Ta· 
sın (tahmin) tara ğöre lik yerliler de
niz yolu ile gelmişlerdi. Bunlar çok ba
sit adamlardı. Dolokisafal idiler. Hay· 
va.nlar gibi yaşıyorlardı. Onların Uze
rine Martular geldiler. 

Martudan sonra Sumerliler geldi. 
Aynı zamanda Elamlılar ve Akadlar 
yerleşmiş bulunuyordu. Fakat Supıer 

hepsinden üstündü. Bir Sumer imnl 
deniz yolu ile gelen Dolakisefalların 

hıı0lini şöyle anlatır: 

Yaratılışlarından sonra insanlar ne 
yemek için ekmek, ne bürünmek için 
giyim yapabiliyorlardı. Koyunlar gibi 
otluyor ve çukurlarda birikmiş sularr 
içiyorlardı. Woolley vor 5000 yahren 
16) • 

u 
N n 

Bir başka görüşten Leonard Woot
ley bu hare keti şöylece anlatır: 

(Arab merkez yaylasrnm Ustünde 
bugünkü göçebelerin ataları vard[. Del 
tanın kuruması bu ilkel (iptidai) ]ere 
yaşayışlarını değiştirebilecek güzel bir 

fırsat ve hoşa gider bir arslan payı ha
zırladı. Yüksek çöl yaylasından sayısf 
belli obalar aşağı batak topraklara in
diler. Oralarda her z 2man için ekip 
biçme kolaylığı gösteren bir ada vardı. 

Ve böylece Sumere Samiğ bir eleman 
gelmiş oldu. Gerçek dil birliğinden göz 
ahnırsa bunlar Akadın Sami boyların· 
dan bütün blitüne başka idiler. ZatPn 
bu yerlerde Diyeleklerin çok çeşidli bu 
lunmuş olması gerektir. Akad kolonist· 
lerl ki bağlarını hiç bir vakit kesme· 
dikleri oldukça daha kültürlü bir mer
kezden, bir ana yurddan gelmişlerdi. 

Daha sıyasal kurumlu, basit de olsa 
şarlarda oturacak kadar olgun bir te~ 
cime ertik kişilerdi. Sonradan gelen bu 

memleketin birçok şehirlerini de 
uçakla bir günde tanıyabiliyorsu
nuz. 

Güzel, coşkunluk veren bir in
sanlık hali. 

Burhan BELGE 

güney 3amlıları öyle degildi. Ş ı: hir 
dirliğ i ne uyamryorlardt. B atak toprak· 
lar yakalarını koyuverseydi göçecek
lerdi. İşte bu gibi karakter ayrılığı soy· 
salca yerleşmelerine engel oluyordu. 
Woolley. Vor 5000 yahren 13.) 

Arab yarımadasmdan Mezopoc.ım 
ya'ya kadar uzanan bu akınlar sürdü, 
durdu. Tarih bize bu akmcıları Samiğ 
uruktan diye tanıtıyor. 

" " , 

SAM OGULLARI 

Miladdan bin beş yü~ yıl öncede -
yiz. Bütün çölde ve Mezopotamyad<• 
genel bir ad var: Samiğ. Bu Sam uru· 

kunun nasrl tarihsel bir dokuma oldu 
ğunu aşağı yukarı anlamış bulunuyo

ruz. Filistinde, Slli"iyede yukarı Dicle 

ve Fıratta özge dillerini bitirmemiş. 

erkli ve ertik uluslar da var. Fakat BaL 
bil kültürü ve Asıır posatı onların sı · 

yasal ve hatta ulusal varlıklarını sars· 
maktadır. Bunlar Etiler, Huriler, Lu· 

viler ve An.ıanlar, Sakalar ve Kaaailer· 
dir. Şimdiye kadar dayanmış olan bu 

türk soylu ve seçkin ulusların birden 
bire tıpkı bir sabun kalıbı gibi kayna-

madan kabarmadan, fakat hızla ~riyip 
gittiğini görüyoruz. Onlardan da Sam 

acunu çok zengin kahklara konmakta
dır. Hep dışarı malı, hep kendi özün· 

den başka elemanlarla olup beslenen ve 
büyüyen Sam dünyası o tarihte artık 

en büyük kazancına da kavuşuyor. Ve 
adlarını saydığım ulusların kalığı ne 

hem tincl, hem tenel varlığım güçlen

diriyor. Samiğ gruplardan bahseder· 
ken: 

Worrel der ki: (Bize göre semetik 
grupları aşağıdaki bölüklere ayırma!< 
doğru olur: 

1 - Babilliler. (AsUt' ve Halide de 
içinde) 

2 - Kamanlar (Finikeliler de için • 
de) 

3 - İbranlar (Aramlar da içinde) 
İkinci derecede önemli başka grup

lar da şunlardır: 

4 - Güney Arabları (Habeş de için
de) 

5 - Nabtlar 

- Arablar. 

Bu son Uç gruptan Tevrat ya çok 
örtünç (müphem) bahseder. Ya kimi· 
sinden hiç bahsetmez. Şu halde ilk Uç 
grupu eski ve köklü son üç grupu da 
köksilz ve sonradan olma kabul etmeli
dir. A. stuay of Races in the ancioent 
East 88,89). 

Bu bölüklemede aykırı bir sav (id
dia) yoktur. Ve görülüyor ki Arab Sam 
gruplarının en genci ve en sonuncusu 
oluyor. Tabiiğ dili de soysal gövdesi gi
bi genç olacaktır. Arab diyelekleri ara
sında "büyük bir ayrılık olmaması ve bir 
arab mitolojisi bulunmaması bu genç

liğe inandıracak en çok kandırıcı bel· 
gelerdendir. Biraz daha eski olması ge 
reken güney Arablarınm nasıl alana 
çxktıklarınr incelemek doğru olur. Ona 
da biraz aşağıda başlıyacağız. Şimdi 

Sam oğulları hakkında Worrel'in de -
diklerini dinliyelim: 

c .. Arab illerinden bitek yarıma -
ya göçen ve Sam dili ile konuşan oy
maklar bu bölgede daha eski zamanlar
da gelip yerleşmiş ve yekdiğerile kay

naşmış bir halk yığınr buldular. Gene 
bu bölge halkından olup da tarihçe adr 
Sam diye tanılan ve semetik lehçelerle 

konuşan kimseler; ancak Samiğ Salgin
cilerin buralara getirdiği asıl Samiğ

lerle karışmış ve onla.rın kanlarile kay-

naşmış melez bir halktır ve Sam uru
kunun güçlü vasıflarını taşıyan Babit· 
liler, Asurlar ve Rumye gölü kavzasın

da oturan Nasturi hıristiyanlar ve bir

çok yahudiler de Samlılarm uruksal 
etgerliğ'i (nüfuz) altında kalarak son-

radan Samiğ vasıflar almış örnekler· 
dir. İbranilerde Alpin bir uruku kap· 
samış (ihtiva) olan Kanonlarla çabukça 
karışmış ve kaynaşmıştır. Yuvarlak 

başlı ve btiyük burunlu olan şimdiki ya 
hudilerin önemli bir kısmı bu Alpin 
yani dağlı kanını taşımaktadır. 

Tarihlerine de bakılırsa bu yalıu-

ı İngiliz sıyasasının J 

temeli 
Londra, 9 (A.A) - Radyo iJe yap -

tığı bir söylevde diln akşam B. BaJd

vin devamı gereken ulusal kabinenin 

basardığı işleri gözden geçirerek B. 

MakdonaJdı övdükten sonra demiştir 

ki: 

« - Dünyanın durumunu göz:de-n ge

çirdikten sonra artık bundan böyle bir· 

leşik ulusa] bir hamleye ve elbirliğin ı

lüzum kalmadığını söyliyebilecek kim 

vardır?. 

Bundan sonra Henleydeki söylevin

de ortaya silrdüğü fikri geni~leteNk, 

B. Baldvin söylevine şö.ylc devam et -

miştir: 

« - Bugünkü günde dış işleri ha · 

kanhğrndan daha çok soravlı bir ba -

kanlık daha yoktur. Bunun içindir ki 
dış işleri bakanlığının kabinedeki duru

munu kuvvetlendirmek amacı ile iki 

bakan bulunduruyorum. Bunlardan bi

ri yalnız uluslar sosyetesi işlerine ba
kacaktır. Hükümetin uluslar sosyete

si üyeliğine verdiği önemi daha çok 
göze çarptırmak için böyle yaptım. 

Dış sryasaınız uluslar sosyetesi il -

yeliği durumumuza dayanır. Bunun 

açıktan açığa anlaşılması faydalıdır. 

Öyle sanırım ki bu önemli değişiklik 

hükümetin arsıulusal işlerde durumunu 

maddiğ bakımdan kuvvetlendirecek ve 

böylece dış sıyasanuzm temeJi olan ba

rışı sağlamlamak hususuna hizmet ede
cektir.» 

"*. 
Londra, 9 (A.A) - Himley Hal'de 

verdiği bir söylevde, B. Baldvin in -
giliz dı§ sıyasasını yönetecek yeni ör • 
glit hakkında izahat vermiş ve B. E • 
denin uluslar sosyetesi işleri ile uğra· 
şacağını bildirmiıtir. 

İngilterenin güvenliği 
Londra. 9 (A.A) - Ulusal korum 

ve genel güvenlikten bahseden B. Bald
vin şunları söylemi§tir: 

c - Biz, düzenlenmi§ bir demokrı· 
sinin özgürlüğünün bayrı bekçileriyb. 

Bu kuruluşları koruyacağız. Fakat 
bugün Avrupanın ne kadar kaygılı <>\· 
duğunu hepbiz bilirsiniz. Biz, bilkil -
met olmak bakımından, ulusa ve illkU· 

ye karşı olan odevimizi yapmaktan ge
ri kalmıyacağız. Ancak silahların azal

tılması keyfiyeti sağlanmadıkça bu Ul

kenin korunması bakımından kanmış ol

mıyacağız.» 

!il 

dilcrin bir kısmı derilerinin rengi ve 
çekik gözlerile Fino-Oğurlara veya 

Mogollara benzerler. Halbuki Afrika· 
da bulunan seyrek sakallı, krvırcrk saç

lı ve esmer derili sam.iğler ham dili ile 
konuşan komşularının fizik vasıflarım 

taşırlar. Hatta ana yurdlannda bulu· 
nan ve orada yaşayan öz arablar ara • 

sında bile hamiğ ve zenci oruklarırun 

belirgen vasıflarını taşımayanlar az 

değildir. En eski sam tipinde bulunan 
Necid arabları ise Akdeniz orukuna 
benzerler bunların fizik karakterlerin · 
de hamiğ ve samiğ izleri görülmez. A. 
study of Races in the Ancient East 99) 

Mişigan üniversitesinin semiteloğu 
da bize söylüyor ki ne Babilliler ne A
surlar ne sonradan moğol - türk tari -
hinde özge yer tutmuş olan masturiğ
ler hatta ne de büyük bir kısım yahu · 
diler samiğ değildiler. Onların sa • 
miğleşmesi tarihin en meraklı bir oyla· 
mını yapar. Yüksek, zengin ve çok 
incelmiş bir aristokrat tabakası yapan 
Sümerlilerle; barbar, döğüşgen, uğra· 
şıcı ve zorba çöl çocuklarının bin yıl

larca süren bir dil savaşma tanık olu
yoruz. Bu sa.vaşta her iki taraf aynı 
derecede kaybediyor ve aynı derecede 
kazanıyordu. Bu azalma yolu ile çoğa · 

lan ve törpülenme yöndemiyle genişli
yen, biçimlenen dilin Miladdan az ön
ceki adına aram dili diyorlar. Aram di 
1i Huri'ceden büyük ölçüde etkilenmiş
tir. 

(Sonu var) 

SAYIFA 3 

Vasıfın 

Ayakucunda 
Günü gününe bir ay oluyor, 

Kiyel'te, kolhoz köylülerinin sol· 
rasında, güzel ve tertemiz yü.zliJ 
ihtiyar ev sahibi kadınla şakala
şıp köylülerle bir arkadaş içtem
Jiği ile konuşan; 

iki saat sonra, İnturi::>L otcii
ııin şölen salonunda, Ükranyalı 
sanat adamlarının bize verdikleri 
çayda. türk edebiyatının gidişı, 
kuvvetli uzkişileri, bunlarrn dev
rim üzerindeki etkileri hakkında 
görü§ülürken her soruya en doğ
ru, en kestirme cevabı veren; 

Biraz sonra. Ükranya operası
nın biri, bülbül gibi şakıyan ve ö
teki, • nezledenmi, yorgunluktan
mı, vakti geçtiğindenmi, - sesi kı
srldığı için gözleri yaşaran iki kır 
dm artisti arasındaki kıskançlığı 
sezerek ikincisinin haklı acısım 
unutturmak için güler yüzlülüğü
nü bol bol harcayan; 

Daha sonra, durakta, biz yur
da ve kendisi Moskova'ya, işinin 
başına dönmek üzere, biribirimı7-
den ayrılırken, cebindeki son türk 
cigaralarrnı dağıtıp, tek Jilek o
larak "bütün sevdiklere selam., 
götürmemizi istiyen; 

Zeka. ve gönülle konuşmayı bf. 
len; 

Vasıl Çınar, 
Dün - bilmem neden • yalmz 

resmiğ kılrklr adamlar arasında 
ve - ne büyük teselli - albayrağın 
kucağmda, bugün de, yirmi dört 
saatte soluvermiş çelenklerin koy
nunda, bir hayal gibi değil, Ki· 
yel'te, beraber geçirdiğimiz ayrı
lık günü, köy sofrasındaki, artist
ler ve yazmanlar karşısındaki ve 
en son, elinde beyaz mendili, du
rağın alaca karanlığı içindeki ha
liyle, hep karşımda idi. 

Uzun boyunda belki biraz yor
gunluk vardı. 

Yüzünün çizgilerinde keyilll 
bir adam olmadığım anlatan çok 
şey okunurdu. 

Durmayan kahkahaları, ken
dinden çok, başkalarına neşe da
ğıtmak içindi. 

Fakat doğru bildiği, inandığı 
konular üzerinde konuşmağa baı
layınca yorgun boyu dikleşir, dü
şünce kıvrımlariyle çekilmiş ym 
çizgileri düzelir, kahkahaları sö:ı.
lerinin çınlayan birer yardımcısı 

olurdu. Duyduklarım ve düşü..a
düklerini, Jıiç bir kaygıya kapıl
madan söyliyen az gene gördüm. 
Vasıl, şüphesiz, bunların en bqta 
olanlarındandı ve belki herkesce 
de bundan dolayı bu kadar sevil
mişti. 

Geçen gün, büyük kurultayda. 
onun gibi, özü ve sö.zü doğru, 

inanlı bir arkadaşı "-· halkı ve 
gene/iği, kalasını kullanmadan, 
"yat,, dediğimiz zaman yatar, 
"kalk,, dediğimiz zaman kalk.at, 
sürüle§mi§ bir yığın haline getir
mek istemiyoruz .•. Onları biz, her· 
hangi bir güçlü darbe kaqısında 
kal asını kullanmasım bilecek, te
şebbüs alma, karar verme ve zor
lukların üzerine varma gibi yük
sek hassalarla, zor vazifeler için 
yetiştireceğiz . ., diyordu. 

Vasıl bu ideye] gene/iğin ea 
olgun örneklerindendi. 

Çocukluğumuzda analarımız, 
başları sıkıldığı zaman, bizi elle
rimizden tutarak, bir yatırın ayak 
ucuna götürür, ondan üzgün yü
rekleri için kuvvet dilerlerdi. Biz 
bunların kayrısrna artık inanabİ· 
lirmiyiz? 

Ancak, çocuklarımız yurd için 
tasalanacak, onun yolunda çalışır 
ve çarpışırken herhangi bir güç
lük karşısında bezecek olurlarsa 
anılarından kuvvet alacakları, er
kinlik için ölenlcrimizle Vasıl gibi 
aynı bedeli hiç gözden kaybetme
den dosdoğru yürüdükleri sırada 
"ecel,. dediğimiz ekitsiz düşma
nın elinden kurtaramıyarak top
rağa verdiklerimizdir. 

Birincilerin öJii~ü. ikincilcıin 
yaşayı~ı gene/ere örnc1; el ·ıın. 

flT H .11 '" • I' ~ 



SAYIF~4 

~ün .. le,1 

Ba n urultayı ye en ~ refıne 

iç Bakanım zm verdigı şole de İsmet 

lııonu, ttirk yazı ve IJaaı acununun de
leaelerin ı imli bır haber mu1dele

miJti: ' Tlırk koyllısu bırinci derecede 
ibtiyaç arından biri olan tuzu bundan 

'-öyle yarı fi tına, kılosu 3 kuruta ala· 
-..ıtır ... 

Geçen günıkü parti grupu bildariğı 
ele aynı derecede önemli başka bir mUJ-

dey. türk ulusuna ıunu. ordu: Ş kerı 

bundan böyle dörtte bir el.sik fiatla 
edinecciiz. 

Ve ş mdi ogreniyoruz ki, türk koy

ruün\ın gen~ birinci derecede ihtıyaç 

larmdan olan gazı daha ucuza satmak 
prelcri dugüniılmektedir. 

Bu haberler, parti programında, 

~ clavuma verilecek ozen ve önemi 

=' tuı aözlenn ne kadar kısa bir sa
mmda hakikatlepnek yolunu tuttuğu

• bize göaterdlil için iki kat sevin· 
metiyia. Bbim aıcöyctUüpmtlz, bir pll

tDnik IC'Vıri değil, pratik alanda elle tu

tulur tonuçlar verecek bir hayat pren

lllDi olacaktır. 

Kemleketimiadc köy lirUnıcrue, 

..ır.tri ürünleri ...uıdaki fiat farkı

am ne kadar büyilk olduğunu ve ba

muı. nüfuaunun onda dokuzu köylü olan 

Terkiye iç.in nasıl naslı bir derd orta

ya çıkardı&ıru hepimiz blliyorz. Ve bi· 

liyorm ki bütün yıl alnının terini aa
kmmadan toprakla pcnçeleten türk köy-

lilıü, yıl aoııunda aattıiı tirününiin ıe

lir.ile medeniğ bir inaan Pli yaf'm.a.k 

lt•kkım fulasile kuanmıftır. Ancak 

endüstri ürünlerini ya dıprdan geti

nn veya da yeni kurduğu fabrikalarda, 
llenüz, bu hususta çok eaki olan ve da
ha rasyonel çalışabilen batı lllkeleri ka
dar ucuza maledemiyen ve devlet geliri
aiıı büyük bir kısmını da buradan aatta-
7D bir memlekette, iN ihtiyacı hemen ve 
birden karşılamak ve köylilniln alacağı 

malların fiatını, satacaklariyle denk bir 
niebete indirmek aanıldıfı kadar kolay 
w basit bir iş değildir. 

Ancak bu iş ne kadar güç e çapra
pk olursa olsun, biz adım adım, 'ft aar-

ulmaz bir dölenle hedefe doğru yUrll

mekten geri kalacak deiiıUz- ltöyliiniln 
birinci derecede ihtiyaçlarını kartılı-

7Ul mallarda, elde edebildiiimiz, u 

~~ her fiat düpeıei, davanın durma· 
.tığını, yürüdüğünü ve memleket eko

....Minin git gide daha düzenli bir 

darama girdiğini bize haber verecek-

*· 
Türk köylliabö, bugün içinde ya

pdığı ve ekonomimizin aeli§imine sa
nrh olan otarıi (kendine yemlik) du
mmdldan çıkararak, onun ilıtiyaçlanm 
uttırma1c ancak ihtiyaçlarını daha p· 
... 81çilde karfılamak im1rlnlarmı ken· 
4illne venMkle imkin çerçevesine gi-

aıecektir 

Bi.ı, ~mlekıet hesabına büyük birer 
bnnç olan bu baprdarın, ekonomi· 
mbde pek yakında çok hayırlı aonuç
llr Celirteceğinc inanıyoruz. 

Yaıar Nabi NA YIR 

Basın - Matbuat; Şölen = Ziya-

fet; Özen İtina; Önem Ehemmi· 
,et; 'Orün - Mahsul; Sağlamak Te· 
mia etmek; Geliıim - İnkişaf; Baıa-
n = Muvaf!a1dyet; Sonuç Netice. 

ULUS 

l Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
~- ) 

Bir hava pakhna 
doğru 

1 hazuan arıhli Taymı g.JZetesı 

'"Bir hava paktına dogru • baş 'ıgı altın
da yazmış oldugu bir baş betkede dı

yor lcı: 

Avam kamarasının dünku toplantı
sında hemen bütün konuşma ve aynı
m. l r ıleriye sürülmüş olan batı bava 
paktı i.ızerinde olmuş ve hıikümetin, 

biraz geç de kalmış olsa bu önemli me
seleye gene dônmuş ve ona gereken 
df ğeri verdiği gôrulmUştür. 

Bu konusmalard n sonra bu konu 
üzerinde görüşmeler yapmak zamanı 
nın yaklasmış oldu u, artık umulabi· 

lir. 
Dıtarıışler Bakanı, parlamentoya 

hükumetçe bütün bir enerji ile ve hiç 
zaman kaybetmeksizin bu işin ardın
dan gidildiğini söylem· ve bu sözleri
M bu konu üzerinde ilgili devletler a
rasmda çıkacak yakın bir aytışma bu· 
lunmadıgını da katmıt ve bundan çok 
sevinmekte olduğunu bildirmittlr. 

Ortada gerçek olan bır nokta vars.ı 
o da hemen her taraftan böyle bir ba
va paktının başarılmasının özlendiği gö· 
rUlmeıidir. 

Zaten geçen ıubatta bu dilek, Lon· 
dra konuımaJarmda Fransa ve lngilte
ft tarafından ileriye aUrllldüğu zaman 
Lokarno paktında iınzuı bulunan öteki 
devletler tarafından da uygun görül· 
müştü. İtalya 9 ıubatta cevab vermi11 

Betçi.kanın içtemli cevabı da iki gün 
sonra gelmişti. Almanya, 14 şubatta ce· 
vab göndermiı ve dün dııişler bakanı
muın da aöylediği gibi, o zaman hemen 
bunun üzerine konupıalar yapılmaaı is
tenmi;ae de sonradan Londra bildiri
ainde ileri aüriilen bütün önergelerin 
biribirine bağlı olduiu noktasında a · 
yak direndiği için bu it geri kalmııtı. 
Daha doğrusu Rusya o sıralarda doğu 
paktı meselesinin bu hava paktı ile eşit 
önemde olduğunu, ondan dolayı bunun 
birlikte konuıulması gerektiğini Fran· 
aa ve İngiltereye bildirmit. bu da iki 
meselenin birleştirilmesine sebeb ol
muıtu. 

O gUn bugündür aradan geçen dört 
ay i~erisinde birçok incelemeler, araı
tırmalar yapılmış, bu meselelerin kota
rılmasına uğraşılmıftır. 

HeP ne k dar bu meselelerin he· 
men hepai ayn ayrı önemli ise de bü
yük Britanya bakmımdan en önemlisi 
hava lokamosu olduğunda fiiphe yok
tur. 

Bu memleket, imzalıyanlarmdası biri
ainin öteki Üftrine havadan uldınna
•ına brfılık &teki imzalayanların bu 
uldırana hlicOm etmelerini kararlqtı
ran bir paktm elden geldiği kadar ça
buk imzalanmasını, hiç olmazsa esasla 
rmrn belirtilmesini istemektedir. 

Bir defa bu esas kabul edildikten 
sonra, artık hiç bir hilkllmetin böyle bir 
satdırıg soravını tizerine alma11na im
kan kalmaz sanırız. Böyle bir prensip 
üzerinde anlaşma, haft silah;ann•n 
baclandırılmaaı işine bir kök, bir temel 
olacaktır. 

Her halde Sir Herbert Samuel'in de 
gilzel ıöytevinde söylediği gi1ı1 hükü
metin bu işte çok geniı davranarak eli
ne geçmiş olan bir fınatı kaçınnıyaca
ğını umuyoruz. 

Her halde Con Saymen, bu konuı 
maların esasları hakkında birçok karar
ları kafasında bulundurmaktadır. Hat
ta, dış bakanının bomba atmasını ka • 
nun dı§ı aayımk gibi bir JCY taaarla
makta olduğu da anlaplmaktadır. Her 
halde bu eaular, bmu tarafından özle
nir feyler olduğu için bütün partilerin 
bunu onaylayacakları ve buna yardım 
gösterecekleri bayıktır. Fakat havadan 
saldıran bir devlete kargı ötekilerinin 
toptan hücGm etmeleri esasmı hazırla
yacak olan bir paktın her şeyden önce 
ve öte1d maddeler için geciktirilmiye
rek yapılması gerektir. 

Gerek Bay Baldvinin, gerek Bay 
Hitlerin 13z1erinden anlatılıyor ki İn
giltere ile Almanya hava kuvvetleri
nin 1500 uçakta buclandmlması yolun-

İsviçJ"ede son) apılan ı Silahlanma yal"ışının 
referandumun yersizliği 

anlamı Yazan: Dr. Marksvel Garnet 

Avnıpanın merkezinde toprakları 

bakımından küçük fakat arsıulusal e
konomi alanında önemli bir devlet o
lan lsviçrede, 2 haziranda, parlamen
toya üsnomal yetkiler verilip verilme· 
mcsi hakkında bir "Referandum., ya

pıldı 

İçinde bulunduğumuz buhrandan 
çıkmak için parlamentoya usnomal 
yetkiler verilmesini önergediğinden 

dolayı "buhran insiyativi,, denilen bu 
kanundan yana veya buna lcarşın tid
detli propaganda yapıldı. "Buhran in
siyativi,, ni önergeleyen aakm sosya
list partisi olduğundan hemen hemen 
bütUn partiler birleşerek onaylanma
ması için bütün güçlerile çalıştılar. 

Sonunda 426.000 oya karşı 556.000 

oyla "buhran insiyativi,. reddedildi. 
İsviçre federasyonunun 22 kantonun
dan 18 i red, 4 U kabul reyi vermişler
dir. faviçre federal ana kanununa gö-

re bir referandumda yalnız oyların 

çoldugu yetmez, ayrıca kantonlarm da 
çokluğunun elde edilmiş olması gerek
tir. Bu bakımdan yapılan referandu
mun sonucu İıviçre ulusunun büyük 
çokluğunun böyle aşkın yollara aap
mak niyetinde olmadığını açıkça gö•
tenniştir. 

Yaradılıştan saknıh olan iaviçreli
ler "'buhran ınsiyativi" ni reddetmekle 
memleketlerini içinde bocaladığı sıkın
tılı durumdan devrimci yollara sap
mak suretiyle degil fakat daha hafif a· 
daptasyon çarelerile çıkarmak döle
ninde olduklar•nı iıbat etmiş bulunu
yorlar. 

Referandumda İsviçre ulusuna so
rulan ıoru ıu idi: 

BugünkU ekonomik durumumuzu 
düzeltmek için parlamentoya gereken 
yetkileri veriyor musunuz? Bu soru· 
unun baıka bir anlamı da: şimdiki du
rumdan çıkmak için hilkQmetin yeni 
vergiler koymasına razı mısınızdır? 

Özgiırlüğüne aon derece düşkün 

bir ulus olan İsviçrelilerin bCSyle bir par 
lamento diktatörlüğünü bbul etmiye
celderi önceden belli idi. ~osyalizmin 
bu nevi saldıntlarına iaviçreliler tim· 
diye 'kadar kaç kere kartı koymutlar
dır: 

1918 de beliren devrimci grev hare
keti hemen butınlmııu; 

1922 de servetleri denklettirme.k 
bahaneaile kapit&lden vergi alınmasını 
önergeleyen bir Caııun projeai redde
dilmiıtL 

Z Haıiranda ulusun oyum bafvu· 
rulmuı olan ''buhran inaiyativi,, ise cö
mert ve inaaniğ bir takım fikirlerin 
perdeai arkaıında .aayaliat partiyi er
keye getirmek gayesini güdüyordu. 

Dügünülürae tıviçrenin bCSyle aonu 
ne olacağı belli olmayan bir ıerüvene 
atılmaaına lüzum da yoktu. İsviçre pa
raaınm altm ve döviz karşılığı bu gün 

yüzde yüzdür. Ve altm blokunun ge
riye kalan üyelerinden Fransa ve Ho
landa paralan dü§lirmedikçe taviçre fran 
gının aaraılmıyacafı keain gibidir. İs
viçre hükümeti bunu iyi bildiğinden 

toıyalistlerin bu referandum için gi· 
riştilderi savaşı büyük bir aoğuk kan
lılıkla karşılamıı ve karşılık bir proje 
ileri aürmemitti. 

Şimdi, referandumla ulusun duru
luk ve itidal hakkınaki arzusu kesin
likle anlaşıldıktan sonra, İsviçre hükü
meti krizi yenmek için gereken adap· 
tasyon işine daha büyük bir gayret1e 
sarılacaktır. 

Orhan Conker 

da bir centilmen anlaşması vardır de
mek yanlış olmaz. 

Sir Austin Çemberleyn, ı6ylemit ol
duğu sözlerde Bay Hitlerin sözlerinde 
iki tarafı anlaşmaya yaklaştıracak nok
talar bulunduğunu ve bu yolda bir ba
prığa varmak için bunların hükümete 
yardrm edebileceğini anlatmıgtır.,, 

Taymis gazetesi, bu betkesinde Bay 
Eden'ia de parlameatuya s6ylediği söz. 

Brıtanyadaki uluslar sosyetesinia 
dostlarr birliği genel selcreteri 

Londra, 31 mayıa - Bütün Avru
pa bilyük devletlerinin elli yıla bile 
yetecek olan silahlanma bUdcelerinin 
iıtatistikeri üzerinde ileride yapıla

cak olan bir harbın korkunçluklarını 

şimdiden kestırmek deneci yapılacak 

olursa, ulusların böyle bir boğa.zlaıma· 
aı sonucunda, acaba bqtan başa yıkıl· 
mıyacak, taı üatünde tat, baıUstünde 
baş kalacak ;Dl•dır? sorgusunu insan 
haklı olarak kendinden aorar. Her ülke
nin silahlanma hesablarındaki rakam
lardan, ister iatemez, iki ulusun silah· 
la düzeltıneğe kalkacakları ilk çatıpa
nrn her ikisinin de büsbütün ortadan 
kalkmaaı demek olac:ılt aonucu çıkmak
tadır. Bundan dolayıdtt ki, blribirleri· 
ne kar~ı beslenen kıskançlık ve korku
nun, güvensizliğin yersizliğini anlata
bilmek için çılgınca yapılmakta olan si· 
lahlanma yarışının kesin sonuçlar ve
receği bu anda bütün dünyanın vicda
nına aytamak gerektir. Eğer barış isti
yorsan ,barba buır ol 1 Bu ataaözU, 1914 
yılına kadar geçen yirmi bet yıl içinde 
devletlere tam 270 milyon ingili.ı lira· 
aına mal olmuştur. Bu saypa bugünkU 
11lahlanma ıaypaaı yanında ufacık. te· 

fecik bir şey gibi kalır. 

Bugün her yıl yapılan silahlanma 
aaypası bir milyar ingiliz lirasından at
kındır. Hele resmiğ olarak bilinmi
yen rakamlar da katılacak olursa bu 
dev gibi aaypa tutarı hakikatte kat 
kat daha büyüktür. 

Lord Grey of falodon bu yirmi bet 
yıl üzerinde yapmıı olduğu araştırma
larda, silahlanmanın korkunç bir şekil
de çağlaması dolayıaiyle ortaya çılmııı 
olan gllvenstzHk ve kor1mnan harbi or
taya çıkarmış olduğu sonucuna varmıı
tır. Ya bugün Hiç tüphe yok ki, ulus
ı. aosyeteıi dünya barıpnm gtlven al
tına alılllDUI için çok değ~rli bir araç
tır. Bu güven tedbirlerini ona göre de 
örğütlemek için her türlü deneçler ya
pılmıştJr. Orada ne kadar hak, ekono
mi ve anıulusal meaelelerl vana hep
aiyle uğrapcak evren.el kurumlar ya
pılmış ve herhangi bir anlapmamazb. 
ğı aydınlatacak kapasitede en birinci 
ayırtmanlardan toplenmıı büyük bir 
kUme vardır. 

Bundan böyle de bu ma.kinadan 
asığlanmıyacak mıyız? 

Japonya, Almanya ve Birletik A
merika hUkl\metlerl bunun dıpncla kal
mıılardır. Bu, haklı bir hareket midir, 
yoksa değil midir meselesini burada 

uzun uzadıya araştıracak değiliz. An
cak ıurau da gerektir ki, bazı parçala
n e.kaik kaldıkça uluslar aoıyetesinin 
makinası aksamadan itliyemiyecektir. 

Bundan başka, uluslar sosyete i
nin öde•i kamoyca yanlıt anlatılmakta 
olduğu da ayrı bir hakikattir. Cenevre 
toplantılarmm bildiriilerinde uluslar 
sosyeteainin mlisbet itlerinden çok 
menfiğ itleri üzerınde durulmakta, 
uluslar aosyeteainin, barbın önüne geç
mek için yapılmış bır yaraç olduğu da 
söylenmektedir. 

Yeniden kan akma tehlikeainin i
nüne iıe, yalnız derece derece hazır

lanmış ve ulualar ıoıyeteai tarafından 
var kuvvetle gayeye doğru götürülmüş 
bütün ulusların elele vererek çalışma
sile geçilebilır. Yalnız savga tedbiri 
yetmez. Dünya teciminin ayırtaız ola
rak gelişimi için esaslar hazırlanmalı, 
ulus haklarına bağlı olan meselelerde 
de titiz davranılmalıdır. istenildiği ka 
dar uluslar sosyetesinin pratik başarık
larından çok başarıksızlığından bahse-

/erde durumu fozelediğıai anlattıktan 
sonra bir del• böyle bir anlS§maya he
men giri!Jilmesini salık veriyor ve bet. 
kesini §Öyle bıtiriyor: 

Bir defa bu anlaşma yapılsın, on 
dan sonra bava silahlarını buclandır

mağa; buclandırma da bittikten aonn 
kargılıklı olarak bunların sayılarını in
dirmeğe sıra gelecektir. Yalnız işi ge 
ciktirmemek gerektir 

10 HAZİRAN 1935 PAZ~RT ~Sl 

l'urd Postası 

Akdağmadeninde kültür 
çalışma 1 arı 

Ç vredekı ılk okul re er 
koyde, her bucakta, her yero 
ve kultur ulkı.ilerini yaytn4lk yolunda 
ckıiksız randımanı r vereceK surette 

ça ışıyorlar. 
Ögretmenler Ataturk ulkusun ı ıs

tenılen verimli alanlarda derinleştıru
ı.ıeıı.ini temel dilek ve baş iş sayan Y ,,.. 
gat ilbayı Bay Bar .. nın direktiflcrı yo
netinde usanmadan ve bıkmadan çalış

maktadırlar. 

İlbay Bay Baranın gecelı gunduzlii 
harcadıkları emekleri, modern planlara 
uygun 3 ve S deraaneli yeni okul kurağ
larmın yapılma işlerini verimli yolun
da yurütmcktedir. Bitirilen S deraa· 
neli Hasbek köy grupu okulunda bu 
yıl deraler devam etmittir. Önümüzde
ki ders yılı başına kadar yapı ışleri 

eksik okul kurağı kalmaması için ted
birler alınmııtır. Cumuriyetin 12 inci 
yılı köylerde yapılan yeni okullarda 
kutlanacaktJr. Okul kurağlarını yapı 

itlerine bakmak için öğretmenler de 
büyük azat aylaruıda köylerinden ay• 
rılmamayı kararlaıtırmıtlardır. 

Çevre ilk okullar ispekteri Osman 
Turgut Erkekli C.H.P. Yozgad Halke
vl adına Hiaarbey, Mufall Kalesi, Ka
but, Yeniyapan, Çulhalı k6y yurdla
nnda ve Akdağ madeni C.H.P. kura
ğmda "Atatilrk lllldlstt,, nil anlatan 1 
Jronferanı vermitJerdir. Çewe k8yle
rinde çalışan 8ğretmenlere C.H. Pard
ei adına Aıkdağ madeni parti kura~m
da Akdağ C.H.P. batbn vekili Ba1 
Hamdi tarafmdan verilen uturlama 
yemeğinde verdiği konferansın aonua. 
da Omsan Turgut Erkekli, bir s6yln; 
vererek 8iretmenlerin yil« 8devlnl 
anlatmqttt. 

30 mayısta ba§lıyan çevre 8ifet· 
menleri ertibil konferanslar ve ko. 
nupnalar toplantıları 3 haziran puar .. 
tesf gilnUne kadar devam etmittir. Dr4 

Bay İsmail tarafmdan .. K6y 8ğret .. 
menllli '" köy •lhlt,. komala '" çok 
ilgi ile dinlenen bir konferans veril· 

mittir. 

dilsin, bu bapnldarın varbfındald ha
kmti aarıamu. 

Bunun için de çok seyrek görlllen 
bir örnek göstermek iıterim: 1925 yı• 

b ilk teırinin bir pazarteli pnü yu• 
nan karakollarmda bir as.ker bulgar U• 

nmnda vuruldu. Uç gl1n sonra da yu· 
nan askerleri bulgar toprafmda ilerle· 
meğe batladılar. 

Uluslar .aayeteainin, bu anlqama
mulıfı on iki uat içinde düzdtebil
mni için, bulpr ıenel kurmayı, gn· 
tek bir savganm yapılmalım emretti. 
Balprlum blpurmalan ulualar .,._ 

yetaiae labahm bet buçuğunda geldi. 
Briyan ateal puartaı aUn1 bir top
lantı yapılacağım 1at on lnapkta alua
lar sosyetesi konseyinin btitibı llyelerl· 
ne bildirildi, aynı zamanda da konaeyia 
vereceği karara bdar çabpnanın dur· 
durulması için Yunanistan ve Bulp
riıtan kıtmda gircide bulunuldu. 

Bu telyazm bari>m batlamuı için 
verilmek üzere olan emirden birkaç 
dak)ka 6nce Atinaya vardL Alınan so
nucu herkes bilir. 

Uzerinden dört gün geçtikten son
ra aon yunan ukeri bulga.r toprakların
dan çıkmıı ve nötür bir komiayon Yu
nanlatanm 45.000 ingiliz liralık onarım 
vermesine karar venniıti. 

Bu gıbi uğraşmaları uluslar sosye
tesi başarabildiğindcn ileride de bCSyle 
veya buna benzer meseleleri baş rarak 
dünya barıııru güven altına alabilecegi
ne inanıyoruz. Silahlanmanın her yıl 
devletlere bir milyar ingili.ı lıraama 

mal olduğunu ve barıt korumu için to
pu topu bunun binde biri olan 1 milyon 
İngiliz lirası lazım oldğunu da biliyo 
ruz. Dünya yüzunde yaşayan her ki i
ye, uluslar sosyetesi, Lahaye yüce h k
yeri, arsıulusal iş evı yılda birkaç pe 
niden çoga mal olmuyor; halb ki ı 

!ahlanma birçok ıngıliz lira ınr g c;ı · 
yor. Bu görüş bile sılahlanma yarı :ı 

yersiz bir iş olduğunu öğretecek ve 
dünya uluslarını barı i ği çevre inde 
toplamağa çağıracak b r ·1çüdedir. 
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Genel n·=fus S' yımı ı 
(Başı 1 inci sayı/ada) 

~- Tilrkiye topraklar içinde otu.an 
ay~n herkes o gun nüfus sayım ka
tıdlanna yazılmı§ bulunaca'k ve hiç bir 
kTdin unutulmam:ısı için büyftk bir 

kftl verilecektir. 
Sayımdan öne .. içındc ınısan oturan 

cı., apartı:man, okul, dük.kin, otel, han 
gabi biıttın yerler numaralan:ıcak, içi -
de apğı yukarı 200 niifus bulunan böl
gelere ayrılacak vıe her bölge ayn bir 
lfyar tarafından yazılacal. tır. 

1lbayla.r, ilçclıaylar veya kamun
baylu törafından saynn işyan öclevi 
kendilerine verilecek olanlar bu ödevi 
!kabul etmek Ye yerine getirmek yükt.i 
milndcdirler Törümlü bir özürleri ol
madığı halde bu 6devi kabul etmiyen 
nya yapmayanlarla öğrenek hıikümlc
rlne uygunsuz harekette bulunanlardan 
5 &hadan 25 Uraya kadar ve sayını işya
n aytananlarr bu iti kabul etmemeğe 
bfkırtanlardan 10 liradan 50 liraya ka
dar para ccazsı alınacaktır. Bu cezalar 
sayan yapılan yerin en büyük sivil iş

yarr tarafından verilecek ve itiraz go· 
tünncz olacaktır. Bu para cezasını ver
meyenler her lira ıçin bir gün hapscdi
Jece'klc. dir 

Genel nüfus aayıınmın başariyle 

bıtmcsi, nıifua sayım defterlerine yaza· 
cak olan sayım ityarlarının yapacakla
rı çok işi çok eyi kavramış, elinden it 
rehr ınsanlar olmasına bağlı bulundu
gundan albay, ilçebay ve kamunbaylar 
daha önceden bu ityarları toplıyarak 
kendılenne yapacakları itin gayesini, 
ônemini, ne şe.kıilde yapılacağını anla· 
tacak ve onları her hususta aydınlata· 

calclardır 

En oncmli ışlerden biri de aayı

mın sebeb ve gayesi hakkmd:ı halkı ay· 
drnlatrnak, bu sayımın yeni vergiler 
konulmak kin apıldığı şeklinde bazı 

dtimselerde uyanabilecek şüphelerin 

ycrsi?. i ·in anlatmak için her çareye 
bas vurm. ktır. Seçimin doğru ve başa
rılı bir sonuç verebilmesi için herkesin 
ııorulacak ~orulara eyi niyetle ve biç 
çekinmeden cevab vermesi şart olduğu
n gore halka seçimin neden ve nasıl 
y pılaca mı, neye yarayaC3ğmı göstcr
m k u ere levamlı surette propa

g nda yapılac ıktır. 

.. 

Butun gazeteler, istatistik genel 
dırektorlugıinün sayını hakkında gön
dereceği iıt.in yazıları basmak zorun· 
da tutulacagı gibi, bütün sinemalar ge
ne aynr de rece verilecek fılm ve ilan
ları göstermek, dukkanlar, ecz:ı. evleri. 
gazino, lok<ınta gibi bütün kamusal 
yerler ve butün taşıt araçları kendile
rıne verilecek ilinlan diıkkanlarının 

en gozc gbrümir bir yerine asmak yil
kümünde bulunacaktır. Aynca radyo 
istasyonlarınca ya} mılar yapılacak, kon
~ranslar, konuşmalar yapılacaktır. 

Sayım günü her bölg1.:: bir işyar ta· 
rafındar. yazıla.cagına göre bölge sayı
eı kadar işyar bulundurmağa alışılacak 
ve bunlardan akşama kadar işini bitirc
miyccekleri anlaşılanlara yardım etmek 
ve herhangi bir sebe ten dolayı ödev· 
)eri ~aşına gelmiyenlcrin yerini tut· 
mak için gerektiği k-a.dar yedek işyar 
da el altında bulundurulacaktır. Bir 
bölgede yeter derecede sayım işyarı 

bulunamaz-.a bir hahtyı geçmemek pr
tile mektehleri azad ettirmek ve talebcle 
ri ea.yım ic;yarhğında kullanmak da il
bay, ilçehay ve kamul'l'baylarm yetkisi 
fçindedir. 

Say m işyarlarının imkan ölçüsü · 
de o bölgede oturanlardan olmasına 

ilikkat edilecektir. Herhangi bir yerde 
o yerin halkından sayım işyarlığı yapa 
cağı yeter derecede insan bulunamazsa 
bir ilin bir ilçesinden diğerine sayım 

iş1•arı gönderilebilecektir. 
Yeter derecede sayım işyan bulu

namayan yerlerde biribirine yakın bir 
kaç l·öye tek sayım işyarı aytanabilc
ccktir. Ancak bu köylerin sayım günü 
akşamına kadar baştan başa dolaşılıp 

yazıhıb"lecek kadar biribirine yakın 

olmasına dikkat edilecektir. Zorağ ha
linde bir işyar sayım gününden önce 
köylere gidip sayım günü akşamı hep
•ini bitirmış ol"'caklardır. 

Bu halde nüfusun eksiksiz yazılabil -
mcsi için sayım işyarmm geleceği gün 
bütün nüfusun hazır bulunması lüzu
mu daha önce köylere bildirilecektir. 

Bu koylerin muhtarları sayım günü so
nuna kadar olacak nüfus d<:ğişiklikle 
nni ayrıca bildireceklerdir. Bu madde 
ancak sayımı 'bir günde yar bilecek ye
ter uayım işyar bulunmayan yerlerde 
yer.itilec~k. §C~İrlerd<' asla bu usule 
başvurulmayacak ur. 

Şcbır ve •< abalarda ve bolge sa
yısı fazla olan yeri rde beş ayım böl· 
gesi · çin bir s yım kontrol i şyarı ayta 
nacaktır. 

Köyler içın kontrol ışyan kullan
mak yükümsel değildir. Kontrol işyar 
!arının ayt"nmaları da sayım işyarlan 
gi i, kendilerine hır hafta bnce bildiri
lecektir. 

İlbay, ilçebay ve kamunbaylar, sa

ynn ve kontrol işyarlarınm kendilerine 
sayım günündt•n en az bir hafta evci 
vCt"ilmi~ olan öğrencği okuyup oku
madıklarım ve anlayıp anlamadık

larını, sayımdan önce bu kimselerle gö
rfitcrc-k anlayacaklardır. 

Say m ve kontrol inrarhğı parasız
dır. Fakat kendi oturduğu yerin dışına 
göndccilenlere yol harcı verilir. Bu 
yol harcı ancak hakikiğ ihtiyacı karşı· 
Jayacak kadar olacaktır. Fazla verilen 
paralar ıorav doğuracaktır. Saynn iş

ya.rları tarafından sayılacak yerler dı
§ında şunlar vardır: Asker ve jandıir· 
ma karakol ve kışlaları, bütün basta 
evleri, sanatoryomlar, dispanserler, ya
tı okulları, hapi& evleri, yabancı dev
letlerin cliçilikleri, konsoloslukları, bu 
grbi yerler ve kurumlar. kendileri tara
fından sayılacaktır. 

Demiryolu, posta. telgraf ve tele· 
fon, yangın söndürme ve polis gibi ça· 
hşmadan kalmaları doğru olma.yan ka
mu hizm::tleri işçileri ve sayım günü 
sabahı iş başında bulunması gerekli o
lan su, c-lektrik, havagazı gibi kurumla
rın işyar ve işçileri, bu kurumlar direk
törlerinin sayımdan en az on gün ön· 
cc bildirecekleri listeler üzerine sayım 
günü evlerinden çıkabileceklerdir. Bu 
kimselere şahsa özgil olmak üzere bir 
izin kağıdı verilecektir. Köylerden yaJ 
nız çobanlar sürülerini otlatmak üzere 
sayım günü çıkabileceklerdir. 
Sayım gtlnü trenlerden b şka, bütun 

taşıt araçlarının yola çıkması yasak o· 
lacaktır. Bir gün önce yolcu almış olup 
sayım günü hareket edecek olan uzak 
yolculuk vapurları içindeki nüfus 
kaydedildikten sonra yola çıkmasına 

izin verilecektir. 
Sayım günü olacak oliım ve anig 

hastalıklar için şehir ve kasabalnd.a 
gerektiği kad3r ebe ve doktor ayrıla

rak bunlar o bölgenin polis ~rkezin
de seçim sonuna kadar hazır bulundu
rula~ak ve ihtiyaç olan yerlere gönde

rilecektir. Bu iş için kendilerine para 
verilmiycccktir. Ayrıca her bölge için 
gerektiği kadar açık ec.za evi bulundu
rulacaktır. 

Sayım günü herkesten şunlar soru
lup kaydedilecektir: 

Sayım günü bulunduğu yerin adre
si, adı ve soyadı, oturôuğu kurağın cin
si, ha.ngi devletin uyrusı olduğu, han
gi dinde bulunduğu, ana dili, anadilin
den başka bildiği dil veya diller, nere
de doğduğu, görünür sakatlığı varsa ne 
olduğu, kadın veya erkek olduğu, ya,ı, 

bekar mı, evli mi, dul veya boşanmış 

mı olduğu, yeni harflerle okuyup yaz· 
ma bilip bilmediği, ertiği veya ödevi ne 
olduğu, ertiği yoksa ne ile geçindiği. 

Sayım ve kontrol işyarlarrnın geze
cekleri kurağlarda oturup konuşmala· 
rı, yemek yemeleri, içecek içmeleri ve
ya herhangi bir suretle vakit kaybetti 
recek hallerde bulunmaları yasaktır. 

Böyle bir hali görülenler jıyarı alı

koymuş olanlarla beraber cezalandırı
lacaklardır. 

Sayım gilnünden önce yola çıkmış 
olup sayım günü bir şehir veya kasaba 
ya gelenler ayrı defterlere yazılacal(, 

serseri hayatı yaş.:ıyıp 'bir örtil altında 
oturmayanların bulunup kaydedilme
lerine dikkat edile-ce ktir. 

Sayım gününden önce yola çrkmış 
olan tren veya vapurlar sayım günU sa
bah saat sekizden sonra ilk girecekleri 
liman veya istasyonda sayılac:akdırlar. 
Bazı limanlarda yatan ve içinde adam 
oturan deniz taşıt araçları da aynca iı
yar gönderilmek suretile yazılacaktır. 1 

Büyük tehirlerde bir veya birkaç 
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ÇlN - JAPON ANLA~l\1ASI 

Çin - japon krizi ve 
Amerika 

Vaş.ington. 9 (A.A) - Nevyork Hc
rald Tribün gazctesınc gore dıs işlen 
bakanhg nm gostcrdigJ tam eukut, çin
japon krizi hakkmdn bu. uk kayguyu 
gizliyememektedir. Bu bakanlık durum 
karşısrndn alacagı tedbırlen pek kes· 
tircmemektcdir. Va.şıngton gonncn -
leri Birleşik Hükumetlerin sonraya aıd 
politikasını şoylc anlatmaktadırlar· 

1 - Doğu Afrikası meselelcrmdc 
Amerikanın sıyasasıncı uygun bir sıya
sa' güdeceği umudunu veren yeni in · 
giliz kabinesi ile sıkı bir çalışma. 

2 - Bir çin - japon uzlaşması u
mudları oldukça Japonyayı ku:dıracak 

herhangi bir hareketten kaçmma, 
3 - Nötürlük sıyas1t11nın arkı bir 

tekilde etidülmcsi ve Mançukoyu tanı
mamak hususunda kesın k .. rar alın -

ması. 

Çinliler ultimatomlarmı 
geri aldılar 

Pekin, 9 (A.A.) - Röyter ajan
sının verdiği habere göre japon
lar, Çin komutanı japonlara karşı 
cemiyetlerin kaldmlmasmı em
rederek gösterdiği uzlaşma üzeri
ne ültimatomlannı geri almışlar
dır. 

Japon komutanı, japon -
lara karşın kurumlan 

kaldıracak 

Tokyo, 9 (A.A) - Araşşişcmbun 

gazetesinin haber verdiğine göre genel 
kurmay Tiyençindeki japon garnizonu 
komutam general Umutsauya'ya emir 

verip Japonyanın, kuzey Çindeki ka -
nunun japonlara karşın kurumların he
men ortadan kaldırılması hakkında o -
lan dileklerine cevab almak için gere -
ken şürenin kendi tarafından belitilme

sini bildirmiştir. 

belgenin sayımı herhangi bir aebcble di

ğerlerinden çok gecikecek olursa o ye

rin diğer bölgelerle dcğeti, sayımın 

sonuna kadar polis ve jandarma tara· 

fından kesilerek diğer bölgeler halkı 
özgü bırakılacaktır. 

Sayımdan sonra sayılmamış kalan 

varsa bildirmesi lüzumu ha.lka ilan edi

lecektir. Böyle insanlar çıkacak olur

sa bunlar bölgeler dı~ı defterine yazı
lacaklardır. 

Sayım ve kontrol işyarlarının il

bay, ilçebay ve kamunbaylara teslim 

dccekleri defterler geldikçe bunlar 

kaydedilecek sayımın bitmesinden en 

geç bir saat sonraya kadar defterleri 
teslim etıniyen işyarlar cezalandmla
oaatlardır. 

Köydeki defterlerin toplanıp mer-

ke.ze gönderilmesinden muhtarlar llO

ravlı olacak ve bunlar da imkin nisbc
tinde çabuk gönderileceklerdir. 

Sayan defterlerinin hepsi toplan

drktan sonra ilbay ve ilçcbaylar bunla

n tezelden gözden geçirterek il veya 

ilçe merkezlerinin nüfus tutarını ayn 

ayrı toplayarak bir kalemde Ankarada 

istatistik genel direktörlüğüne bildire

ceklerdir. İlbaylar yalnız merkez ve 

merkeze bağlı yerlerin nüfusunu, ilçe

baylar da ilçelerinin bütün nüfus tu

tarını bildireceklerdir. K.acunlar def
terlerini olduğu gibi ilçcbaylara vere
ceklerdir. 

Sayım sonucunda istatistik genel di
rektörlüğüne bildirilen nüfus miktarı
nm, genel direktörlükçe yayım yapıl
madan önce hiç bir orun veya §Clhaa ve
rilmesi ya.aktır. 

Bütiln aayun cetvelleri köy 'ft ıe-

birler ayrı ayrı olarak 
nulup iatatisti.k keııel 
ıönderilecekt.U 

sandıklara ko
direktörlüğüne 

OV\ETLF..R B1RLIG1'NDE: 

Litviuof ve Benets 
1 ki hakau içtNı bir g(jrii~ııw 

yaptıJar 
Moskova, 9 (A A.) - B. Benes'ın B. 

Lıtvmof'u goretı sıras.nda Sovyet Ru · 
ya ile Çekoslovakya arasında yapılmıJ 

okn karşılıklı yardım ve tecim andlaş
malan ile öteki anlaşmaların onayl nrruı 
kopyeleri verişilmiştır. Bundan sonr B. 
Litvınof ile B. Benes ıçtem bir gôrüş 
mc yapmışlardrr. 

Sovyet - çek dostluğu 
Moskova, 9 (A.A) - B. Bcnes.in ,c

refi:ıe verdiği bir yemekte B. Litvinof 
çek bakanuun Çekoslov.alayanın erkin
liği için enerJİ ile çalıpnların batın • 
da ve çele ulusunu kuranlardan ve bari§ 
içuı arsıulu~l çahf1D81arı hareketlen -
dire:ılerdcn biri olduğunu söylemiştir. 

B. Litvinof bundan başka •unları 

soylemiştir: 

< - Çekoslovakya ile Rusya araaın
da son zamanlarda imza edilen andlat
malar her iki iılkcnin dostluğunu ve 
Avrupanın baysallrğı hakkındaki dil -
şünüşlcri!li sağlambştırmaktadır. 

Rusya ile Çekoslovakya arasında 

hiçbir asığ ayrıh'ı yoktur. Bazılarının 
genel güvenlik sistemine karfı açtıkları çe 

tin aavaı bu •istemin kurulmaaı için 
devamlı bır çalışmaya lilzum göster -
mektedir Her ikı ülke arasında kültU
rel ve ekonomik ilgilerin çoğalması, her 
.zaman olduğu gibi, anla'°1a ve sıkı ft
birliğı çerçevesi içinde yapılacaktır. > 

B T .. itvinofa rusca cevab vcre:ı B. 
Benes. her iki OJke arasında genel ve ba
nş politikası bakımmdan hiç bir düşü
nüş anlaş:nuhğı olmadığını .c>yle • 
miştir. 

B. Benesin Moskovaya gelişi her iki 

politikanın: daha sıkı işbirliğinin bir 

başlangıcı olacalrtrr. 

Prens Bibeskonun Mos -
kovadaki değetleri 
Moskova, 9 (A.A.) - Arsıulu

sal uçak birliği başkanı prens Bi
besku burada bulunurken Sovyet 
Rusya Aero Klub'ün de birliğe 

girmesi ile ilgili bütün meseleler 
üzerinde anlaşılmıştır. Bu giriş, 
birliğin 1935 sonbaharında topla
nacak olan genel kurultayında 
kesinleştirilecektir. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE: 

Gümüş fiatlan yükseliyor 
Vaşington, 9 (A.A.) - Gümüş 

fiatmm düşmesi dolayısiyle sena
nın gümüşten yana üyeleri yarın 
toplanacaklar ve hükümetten der
hal gümüş için kanunla bir fiat 
saptanmasını istiyeceklerdir. İs
tenilecek fiat bir ons gümüş için 
77,59 sent yerine 1 dolar 29 sent
tir. 

Senanın demokrat üyelerin
den B. Mak Karran B. Morgent
ho'ya bir mektup yazarak İngiliz 
propagandası tarafından dışarda 
ve hele uzak doğuda Amerika hü
kümetinin gümüş alışından vaz 
geçtiği dakkında çıkarılan haber
lerin yalanlanmasını istemiştir. 
B. Mak Karran, B. Morgentho'un 
halen gümüş sattığından kuşku
lanmaktadır. 

Şako anlaşmazlığı 

komisyonu 
Buenos- Ayres, 9 (A.A) Şako me -

selesinde araya girenlerin yaptıkları 

bir toplantıdan sonra Paraguay işgü -
deri zorlukların kotarıldığını söyle • 
miştir. 

Düşünülen uyuşma. asker aalıveril -
mesi •e bölgenin yadsüellettirilmesidir. 
Bu uyuftlla aynı zamanda anlaşmazlığın 
yargıçlık yolu ile kotarılmasını güt • 
mektedir. Sanrldığma göre andlaşma 

ilgili hilkümetlerin fikri eoruldukUn 
tlOlU'8 im.za edilecektir. 

Sosyalistlerin kurul tayı 
Mulhouse, 9 (A.A.) - Sosya

list partisi kurultayı B. Mersah 
m başkanlığında toplanmıstrr. 

Toplantıda Paris delegesi ve 
komünistlerle beraber çalıe;madan 
yana B. Zyromski ile komünist 
lerle beraber çalışmanın sosyalist 
partisine düşürdüğünii söyleyen 
saylav Labas arasında agır aytış
malar olmuştur. 

Haftalık çalışma saati 
Cenevre, 9 (A.A) - Arsıulusal it 

kongresindeki fransız itçi delegesi 40 

saatlik hafta prensipini kabul etmıştir. 

İTALYA'DA 

İtalyan - :ngiliz basın 
aytışması 

Roma, 9 {A.A) - Baam, İtalya -
Habcfistan anla,ma.zlığından 6ttlril İDi 

giJiz gazeteleri ile aytıımaya denm e~ 
mckte ve İngiltercnin habcş toprakla • 

rma el koymak düJUnccsindeki ısrara 
ipret eyJemcktedir. Aynı nmanct. 
italyan basını İngilterenin Habcfista • 
na gönderdiği adamlar, ve onun ailab

lannı artırmak yolunda gösterdiği yar-e 
dmı doJayısiyle ltalyaya karp duruma 

nu da tenkid etmektedir. 

Yeni nazi kurumlan 
Viyana, 9 (A.A) - Veltblat gaze ı 

tesine göre B. Göri~ Çelcoslovakym, 
Romanya, Yugoslavya ve Macaristan • 

da nazi yardım kurumları kurulma11111 
emretmiştir. Bu kurumlar Avuatur • 

yaya kar§ı propagandaları finanse edo

cektir. 

ALMANY A'DA: 

B. Göringin gezisinin 
sonuçlan 

Münib, 9 (A.A) - Belgraddan d8 .. 
nen general Göring ve karısr Jimdi B.. 
Hitlerin oturduğu Erchtesgadene git c 

mi~ter ve ·Macaristan, Bulgaril!tan "! 
Yugoslavyaya yaptıkları gezinin IO • 

uçlyını kendisine bildinniılerdiı'. 

KISA DUYUKLAR 

Bay Şiyap 
Fransada diktatör mü 

olmak istiyormuş? 
29 mayıs tar:ihli Deyli Herald yu,. 

yor: 
Altm meselesi yilrlinden sarsılan, 

kabinesi çekilmek il.zere olan ve banka 
larrna birçok alacaklı bildim eden Fran
sa'da dün gece çıkan bir duyuk, orada 
faşistlerin bir hülrümet darbesi yapmak 
dileğinde oldulrlannr b' diriyordu. 

Eski poli• direktörü Bay Şiyap'm 
on bin kişilik f şist kuvvetine dayana
rak Fransada hükümeti devirme-le ve 
diktatörlük kurmak girişisinde bulun
duğu haber veriliyor. 

Hükümetin ileri sürmüş oldugu bır
çok dileklere brşrn olarak dun Fr n• 
sadan birçok altın dışarıya çıkarılm ş
tır. 

HUYUK BRl1'ANY A 

İngiliz faşistleri 
Noye Zürher Saytung ete · e 

Nevkastel'den 28 mayıs tarihıle bild rı
liyorı 

Sir Osvald Mosley'in verece ı 

Jevi dinlemek için 2000 kişinin bir 
ya geldiği bir fa~ist toplantı ı k sık 
patırdı ve gürültü çıkarılması yu . un
den yarım saat devam ettikten son a 
yarıda bırakılmıştır. Bunun üzer· e 
Mosley'de polise çatmış ve Nevk 
polisinin eksinliginden bahsetmis, 
düzen veremediklerini soylemi ti • 
ley i§yarları küçükse 1esi ri 1 

hak yerine verilmiştir 



lstatılHıldaki tlii.nkii "~· 

}"'eı:ıeı· -Güne' kaı·ına. ı macarlan yendi 
1etanbul, 9 (A.A.) - Macar profes - ı 

yoncl Segct takmu ikinci ve son maçını 

bugün Taksim stadyomunda Güneş • Fe

nerbahçe kan~ık takımı ile yaptı. Bir 
giln önce yaptığı maçta 3 • 1 yenilmesi
ne karşın, bu ikinci karışık takımın ma
car profesyonellerine karşı alacağr so -
nucu merak eden büyük bir kalabaltk 
maçı görmiye gelmişlerdi. 

Tam saat on yedide macarlar alana 

çıktılar. Halkı selimladılar ve alkı~:an 

dılar. Biraz sonra da karışık takım ala • 

na çıkıyor ve sevgiyle alkışlanıyordu. 

Tören kısa sürdü. Fenerbahçenin ge
nel sekreteri B. Muvaffak Menemenci -

oğlu lasa bir söylevle konuklan selam
ladı. 

Takımlar karşıla~tığr zaman kanşıh. 

takımın §Öyle sıralandığı görüldü: 

Bedii - Yaşar, Faruk - Reşad, Esad. 

Re§ad - Naci, Şaban, Rasih, Fikret, 
Rcbii. 

Yargıç B. Şazi Tezcan 

Oyuna macarlar başladılar.. Fakat 
rüzgarı arkasına alan karışık takım, b:.ı 

alam kolaylıkta kesti ve avuta kadar 

dayanan bir inişle karşılık verdı. 

İlk dakikaların genel görüniısü şu -
dur· 

Karışık takım daha ağır basmakta 

dır. Rüzgara karşı çalışmak zorunda ka

lan macar defansı, aslında da pek kuv -

vetli olmadığı için daha başlangıçta bo

calıyor. Bu gidişle kuvvetli bir hücum 

hattına ve iyi şütörlere malik olan karı
şık takımm sayı çıkarması uzak bir ihti
mal değildir. Nitekim, birinci devre 3-0 

karışık takurun üatünlüğil ite bitti. Bl. 
üç sayı şu suretle kazanıldı: 

Birinci gol: yedinci dakikada Naci · 
nin ortaladığı topu kapan Rasih, hiç u
mulmıyan bir şütle macarlann kalesine 
soktu. 

İkinci gol : Macar defansının çok bu

naldığı bir devre. 26 ıncı dakika, top 
kaleci alanı içinde dolaşıyor. Gene Ra -
sih'in kuvvetli bir şütü işi tamamladı 

Top ikinci defa macar kalesinin ağla -
nnda .. 

Üçüncü gol: Otuz beşinci dakikada 

macarlara korner oluyor. Naci güzel 

bir köşe vuruşu yaptı. Top, tam kale -
nin üzerine doğru süzülüyor. Fakat 

kaleci tam güneşin hizasından gelen 

topu görmüyor. Macar beki kalecinin 
çıkış yapmasını beklerken Fikret yıl • 

dırnn gibi bir gidişle topu kapıyor ve 
küçük bir plföıe ile topu ağlara takıyor. 

Bu üç sayının dışında, karışık takı

mın üstünlüğü göze çarpıyordu. Macar

lar biraz da talihsizlik yüzünden ke -
-~5 U;)p:>Jl;)Ul Il[V ·.ııqıp.ıı5e:ıı ıeııı\es U!S 

kilen üç srkı şilt, ya havalanarak ya -

hud kalenin açığından geçerek avuta 

gıtti. 

İkinci devrede karısık takımda kü -

çük bir değişik1ik göze çarpıyordu: Şa

banın yerine Necdet girmişti. İlk akı

m karı::.ık takım yaptr. Böyle olduğu 

halde topun karışık takımın yarı ala • 

nma tıkılması gecikmedi. Uzun boylu 

ve kafalarına haklın olan macarlar, to· 

pu karı:;!ık takımın kalesinin önünden 

ayırmıyorlar .. Bu baskının en çok a-
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ğırlaştığt sıralarda bile karışık takı -
mın bekleri macar akıncılarına sayı 

yapmak fırsatını vermiyen bir oyun çı

karıyor. 

Rüzgar çok hızlandı. Beyaz bir toz 

bulutu, rüzgirm sürdüğü hizada içine 

aldığı topu ve oyuncuları da kaybede -

rek alanın her tarafında dolaşıyor. Rüz 

gara da karşı koymak durumunda olan 

karı.ık takım oyuncularının en sıkı ve 

kuvvetli degajmanları bile topu bir kaç 

metre uzaklaıştırmağa yetmiyor. Macar 

yarı alanına pek seyrek geçebiliyor. 

Bu seyrek akınları da Segetin defansı 

güçlük çekmeden kesıiyor. 

14 ve 19 uncu dakikalarda Bedii çok 

güzel iki plonjonla sayı ile bitmesi ik

timali olan şütü kesti. 

Rüzgarın sıklığı oyunun genel akı

şını tatsız bir hale sokuyor. Top kon
trolu pek zor. Uzaktan atılan sütltr 

daima kalenin açıklarından geçerek a

vutu buluyor. 

Macarların kalecisi Rcbiinin 25 in
ci dakikada attrğr bir ~ütü güzel bir çı· 

kışla kesti. 

Oyunun denkleşmeye doğru gittiği 

görülüyor. Karışık takım, üstün biı e

nerji ile riizgara karşı oynıyan ma -

carlar kadar güzel oynuyor. Oyun, bu 
sekilde sonuna yaklaşuken yargıç kır· 

krncr dakikada karısık takımı bir pen

altı ile cezalandırdı. 

Macarların sağ yardımcısı topu bir 

şandelle kaleye göndermişti. Bedi, bir 

çıkışla topu gloke etti. Bu srrada ma

car akıncı kaleciye bir şarj yaptı. Bu, 

açık bir favul idi. Yargıç cezalandır

madı. Fakat Faruk, kaleciyi ikinci bir 

şarjdan kurtarmak için marke edince 

ANKARA RADYOSU 
Bu akşamki program: 

19,30 - Dişçinin saati 

19,40 - Musiki: 
Scbumann Sana dargın değilim 

Wagner Yıldıza "Romance,, 
Nicielski Polonya halk şark. 

Capua Güneşimsin 
Curtis Bana dön 

Teganni: K. Çekatowski 
Piyarıo · Ulvi Cemal 

.ı:O. - Kzılay haftasr 
20,10 - Musiki: 

Orkestra konseri (Plakla) 
20,30 - Dans musikisi 
20,50 - Haberler. -

anlaşılmaz penaltı eczası verdi. 

Macarlar, bu penaltıyı gole çevirdi
ler. 

Oyun gene karışık takımın baskısı 

altında. Rasih, yirmi üçüncü dakikada 

güzel bir şüt attı. Fakat, U!!ta ınacar 

kalecisi topu gene kesti. 

Oyun bittiği zaman kanşık takım, 

3 - 1 üstündü. Fakat. bu bitiş gene 

çok tuhaf oldu. Macar kaleci, Nacinin 
bir şandelini tutarken koşan Rasihe a
paçık bir tekme attı. Bu hareket açık 
ve su götürmez bir penaltı idi. Fakat 

Şazi Tezcan gene anla!!rlmaz bir düşü· 
nüşlc oyunu bitirme dii clüğünii çaldı. 

Bisiklet yarışı 
İstanbul, 9 ( A.A.) - Haber aldığı· 

mıza göre 31 ağustos utku bayramı şe 
refine güneş kulübü bir bisiklet yarışı 
tertib etmektedir. Yanşa İstanbul ve 

bölgesi iller idman bölgeleri ile istiyen 
öteki iller de gir6bilcceklerdir. 

Yanş, Kilyos - Hürriyet tepesi • 
Silahdarağa köprüsü - Topkapı • Flor
yadn. 

. 
1 .., 

Ankara Budun Bilgisi 
Değerli ilim a'lamlarımı zd<1n Ha · 

mid Zübeyir. Ankara ve çcvresın!ıı 
folkloru hakkında uzun yıllar<lanlıeri 
topladığı bilgileri, yukardaki iJa Irk al 

tında güzel bir ciltldc top1amı!5tır. 
Ankara Halkevi tarafından nesre -

dilmiş bu kalın ve olgun cild, Ank ı· 
ranrn tarih ve folkloru bakımmrlan çok 
önemli biı boşluğu doldur;naktadır. 

Bu faydalı eseri tavc;iye ederiz. 

Dr. S. Ragıb Ata demir 
Physikı kimya 

Bir yıl önce gazetemizde birinci cil
dini överek yazdığımız Dr. S. Ragıbm 
Fiziki kimya kitabının ikinci cildi de 
güzel bir §ekildc basılarak tamamlan • 
mıştır. İçersinde kristallerin yapılış · 
ları, erillerin teorisi, hararet, elektrik. 
ziya kimyaları, cisimlerin birbirine 

bağlılığı, komplex ki!llya, kütlelerin te· 
siri kanunu, kinetik pek bilyük emek · 
lcr verilerek açık bir dille yazılmıştır. 
Kitabın sonuna 77 cildlik büyük bir 
bibliyoğrafya konulmuştur ki franaızca 
almanca, İngilizce bütün değerli kaynak 
eserleri toplamaktadır. Yurdumuzun 
bilgi yayım tarihinde ilk olarak böyle 
bir kitabın çıkarılması sevinçle karşr · 
}anacak bir hizmettir. Bugünün gen ~ 

liğini en son zamanların bölümlerine 
kadar çıkaran ve bütün yeniliklerini top 
tayan bu gibi kitablara eriştiğinden ne 
kadar kutlularsak yerindedir. Fizik v ! 

kimyanm modern temellerini bilm ·le, 

bugüniln en göz parlatıcı bulmalarırıın 

özünü öğrenmek istiyenlere bu değ :rli 
eseri tavsiye ederiz. 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umum ı 

Müdürlüğü ilanları 

rada malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. (1303) 
Muhammen bedeli ~ 11111111111111111ill1111Hl11111111111111111111111111111 il il l il lllll il Hl 1111111111111111 lllllll!m 

~ HAV ACILIK VE SPOR i 
Ailelere mühim tenzilat 

Bu yaz, mezuniyet ve istirahat günlerinizi en sıhhi ve 

eyi şartlar içinde geçirmek istiyorsanız Devlet Demiryol
lannda ailelere yapılan büyük tenzilattan istifade ediniz. 

Bu tenzilat; beş kişilik bir aile için o/o 64 
Sekiz kişilik bir aile için de % 70 

nisbetiniledir. (1335) 1-2338 

İLAN 

Muhammen bedeli {2730) lira olan muhtelif şekil ve 
eb'atta zımpara taşlan: 8 temmuz 1935 pazartesi günü sa
at 15.30 dcı kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 205 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, kanmıun dördün
cü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerini aym gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinde, Haydarpaş ada teselJüm ve sevk müdürlü 
ğünde dağıtılmaktadır. {1305) 1 - 2294 

lLAN 

10.6.935 tarihinden itibaren Kırıkkale - Ankara - Kı
rıkkale arasında yolcu münakalatı için gündelik bir ray 
otobüsü servisi ihdas edilmistir. 

10.6.935 günü yalnız Ankaradan Kınkkaleye 11.6.935 
gününden itibaren de hem Kırıkkaleden Ankaraya hem de 
Ankaradan Kınkkaleye hareket edecek ray otobüslerinin 
hareket saatleri aşağıda yazılıdır. 
ffırıkkaleden K. 8,50 Ankaradan K. 18,40 

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

servisi dolayısile gündelik Ankara banliyo katarlarında 
değişiklik yapmak zarureti hasıl olmuştur. 

Kayaştan Ankaraya saat 18,21 de Ankaradan Gaziye 
,saat 19.33 de ve Gaziden Ankaraya saat 20 de kalkan ban
liy~ kat.arları 10.6.935 tarihinden itibaren aşağıdaki tari
feyı takıp edeceklerdir. 729 katar: Gazi K. 19.16 Üreğil K. 
19,22 ~amak 19,28 Saimekadm 19,31 Demirlibahçe 19,34 
Cebecı 19,38 Kurtuluş 19,42 Yenişehir 19,45 Ankara V. 
19,49 K. 19,58 Fişekhane 20,40 Gazi V. 20,08 730 katar: 
Gazi K. 20,20 Fişekhane 20,26 Ankara V. 20,30 

(1333) 1--2327 

_LAN 
Muhammen bedeli ile miktarı aşağıda yazılı elektrik 

malzemesi 24. 6. 1935 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1208,94 liralrk muvakkat te
n:inat ~vermel.~ri ve k~nunun tayin ettiği vesikalar ve işe 
gırmege manıı kanunı bulun madığma dair beyanname ve 
teklifler ile aynı gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak 
Haydarp.ı.-:ada ttsellüm ve sevk müdürlüğünde ve Anka-

146 kalem muhtelifülcins elektrik malzemesi 16119.15 
ı - 2292 

İLAN 
18 ile 28 yaş arası gençlerin askerlikle alakasl olmayan 

ve bedenleri sağlan"l görülenlerinden imtihanla hareket 
şakirdi alınacaktır. 

Girmek istiyenler orta mektepten diplomalı olacak
lardır. Lise diploması bulunanlar müsabakasız alınırlar. 

Müsabaka imtihanı 20.6.935 perşembe günü Ankarada 
umumi müdürlükte Haydarpaşa, İzmir, Kayseri ve Ada
nada işletme müfettişliklerinde yapılacaktır. 

İsteklilerden orta mektep diploması gösterenlerin bu 
şehirlere imtihan için gidip gelmeleri parasız yapılır. İs
tidalar ve diploma suretleri yukardaki makamlara 15.6.935 
e kadar gönderilmiş ve nereden trene binecekleri bildi
rilmiş olmalıdır. İmtihanda kazananlara şimdilik 30 lira 
kadar ücret verilecektir. 6 ay sonra telgraf imtihanı ve
renlerin aylıkları 45 liraya artırılacaktır. (1260) 1-2252 

Satılık ev ve arsa 
Y enişehirde Mimar Ke

mal mektebi civarında 8 o
dalı bir ev ile paşalar tepe· 
sinde bir arsa satılıktır. 2291 
telefona müracaat. 1-2124 

Tahsildar aranıyor 
Merkez eczanesine soru-

lacaktır. 1-225-= 

Temiz ve saf hava al

mak istiyenlere 

Dikmen gazinosu 
Yeniden açılmıştır. Her 

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

:= Havacılık ve Spor, özel bir (Türk Kuşu) sayısı çı-
5 kannrştır. Bu sayıda (Türk Kuşu) açılma törenine a
~ it (25) resimle şu yazılar vardır. 

~- 3 mayıs - Server Ziya Gürevin 
Atatürk - Behçet Kemal Çağlar 

2 Türk kuşu açılırken verilen söylevler § 
S Türk kuşu üyelerile bir konuşm1 S 
~ Türk kuşu derslerine başlarken ~ s Öğretmen Bay Anohin'le Romanorun duygulan 3 = Motörsüz uçuş ve önemi a = 5 :: Uçman - Ferid Ziya e 
ai Talim uçuşları için basit bilgiler - F. z. ~ 
;;;; Sporda, müsabaka idmanlarında yaş - Vildan Aşir =: 
:::: Güçlü 5 - -§ Yenilen erkek (hikaye) - Server Ziya Gürevin 5 - -§a Bin uçak ve on bin uçman - Şakir Hazım Gökmen ;; 
~ Türk kuşu için gazetelerimizin görüşleri ~ 

==- Bu zengin sayıyı bütün okurlarnnız görmelidirler. -== 
Havacılık ve Spor en zevkle okuyacağınız bir dergi 

= dir. = 
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.i Ankara Levazım Amirlig .. i Satın 1 ! = 
j: ~ i Alma Komisyonu ilanları i 

İLAN 

ı - An.kara merkez hastanesinde tedavide bulunan 
nastalarla gedikli küçiık zabit mektebi talebesinin ihtiya
cı için 40,000 kilo süt münakasaya konulmuştur. 

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

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

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

a tı 17,5 kuruştur Mecmu tutarı 7000 liradır. Teminatı mu. 
vakkatesi 525 liradır. 

6 - Teminatı muvakkate makbuzları ile birlikte teklif 
mektuplarını münakasanın yapılacağı muayyen saatten 
en aşağı bir saat evel Ankara Levazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1271) J-2228 

İLAN 

ı - Ankara merkez hastanesinde tedavide bulunan 
hastalarla gedikli kiiçük zabit mektebi talebesinin ihtiya
cı için alınacak olan 30.000 kilo yoğurt eksiltmeye konul
muştur. 

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

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

4 - Münakasa açık eksiltme usulü iledir. 
5 - Ot• z bin kilo yoğurdun beher kilosunun nmham· 

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

6 - Teminatı muvakkate makbuzu ile bjrlikte muay
yen saatte Ankara levazım amirli2-i satın alma komisvo-

~ . 
nuna müracaattan. (1274) t-2231 

t LAN 
İstanbul kumandanlığına 

barrlı Anadolu ve Rumeli ci-
b 

hetin<leki birliklerin senelik 
ekme1( erazk ve yem nakli
yatı olan 8578 tondan iba
ret nakli atı 15 haziran 935 
cu artesi gfüıü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
m lmus tahmin edilen bedel 
20053 lira 70 kuruş olup ilk 
temİnatı 1573 liradır. Şart· 
names; Fındıklıdaki satın 

alma komisyonundan alına· 
bilir eksiltmeye girecekle
r;n vakti muayyeninden bir 
saat eveline kadar teklif 
mektuplarım Fındıklı İstan
bul kumandanlığı satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(1181) 1-2087 

İLAN 

1 - Kırklarelinde 480 ton 
unun kapalı zarfla ihalesi 
11-6-935 salı günü telgrafha-
ne ayan saat onbeşte yapı
lacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
62400 lira ilk teminatı 4680 
liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklare

li satın alma komisyonunda 
her giin görülebilecektir. 

4 - Eksiltmeye girmek 
istiyenlerin teklif mektupla
n ihale günü saat 14 de ka
dar Kırklareli satın alma 
komisyon reisine vermeleri 
ve saat on beşte komisyonda 
bulunmaları. (1201) 1-2106 

Bir gönül böyle av landı 
Kay Francis 

Koııya C.1\1. Umuıniliğiııden: 
Madde: ı - Konya ceza evinin bir senelik ekmek ihti· 

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

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

Madde! 3 - Talipler teklifnamelerini o giine kadar 
komisyon riyasetine vermiş bulunacaklard1r. 

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

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

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Ankarada Yusuf Abbas mahallesinde Ulucanlar cad

desinde kain ve bankamıaz aid 47 kapı numaralı ahşap ev 
açık artırma suretiyle ve peşin bedelle satılacaktır. İhale
si 17 .6.935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 dedir. 
Kv zemin katta bir samanlık ve bir ahır, birinci katta iki 
oda, bir sofa bir mutfak ve bir heladan ibaret olmak üzere 
iki kattır. 

Müzayedeye girmek için 200 lira pey yatırılacaktır. 
Fazla malumat almak icin bankamız muamelat mü· 

dörlüğüne müracaat edilmelidir. (1261) 1-2236 

l\'IAN S FiE LD 
OTOMOBİL. OTOBÜS, KAM-

YON LASTIKLERI 
Diğer lastiklere nazaran yüzde yüz 
nisbetindc fazla dayanır. Çok daha 
sağlam ve idarelidir. Mansficld 
lastikleri yüzlerce kilometreyi hiç 
J...ir arızaya uğramadan tam bir em· 
niyetle katedebilirsiniz. 

Umumi vekili 

A. Cemil Tahir 
Galata, Agobyan Han 1-2224 

Ankara Valiliğinden: 
Daimi Enciimen riyaseti odasr muşamba döşemesi 

17-6-935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende ih~
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. İstek~ı
lerin kesif bedeli olarak 618 lira 53 kuruşun % 7 buçugu 
nisbetinde teminat makbuzu veya mektuplariyle ihale gü
nünde daimi encümene gelmeleri şeraiti anlamak nümu
nesini görmek istiyenlerin Muhasebe'i hususiye müdürlü-
ğüne müracaatları ilan olunur. (1322) 1-2309 

U y A N 1 '-' Serveti fünun 
~ yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimJj gazetenin Ankara'da satış yeri A K B A Ki· 
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

Nafıa Bakanlığından: 
Irmak - Filyos hattında sekiz muhtelif istasyonda 

yaptmlacak bina inşaat ve ameliyatı münakasasma talih 
zuhur etmediğinden tediye şartlarında bazı mühim tadi
lat yapılarak bu iş kapalı zarf usuliyle yeniden münaka
saya konulmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 160.000 liradır. 
2 - Muvakkat teminat miktarı 9250 liradır. 
3 - Münakasa 13.6.935 peFşembe günü saat on beşte 

bakanlık binasında demiryollar inşaat dairesindeki müna
kasa komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecek1er teklif mektuplariyle ek
siltme şartnamesinde yazılı evrakı ve 2490 numaralı art
tırma, eksiltme ve ihale kanununda gösterilen sair veSa· 
iki eksiltme saatinden bir saat evetine kadar numaralı 
makbuz mukabilinde mezkur daireye vermiş olmalıdırlar. 

5 - Bu işe girmek istiyenler münakasa ş;:ırtnamesile 
mukavele projesi ve teferrüatındnn ibaret bir takım mü
nakasa evrakını sekiz lira bede] mukabilinde bakanlık in-
şaat dairesinden alabilirler. (1195) 1 - 2127 

A liye Ve {aletinden: 
1 - Bütün mahkemelerle aciliyedaireleri ihtiyacı için 

kapalı zarf usulile bastırılacak 37 kalem matbu evrakla bir 
kalem defter hakkında 3.6.935 günü yapılan eksiltme neti
cesinde teklif mektuplarında gösterilen fiatlar Iayik had
de görülmediğinden kanunun 40 mcı maddesinin gereğin-
ce bu işi açık eksiltmeye konulmasına karar verilmiştir. 

2 - Eksiltme 20.6.935 günlemecine tesadüf eden per
şembe günü saat 14 te eksiltme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. • 

3 - İsteklilerin bu yoldaki ~artnameyi görmek ve imza 
mukabilinde almak üzere hergün adliye levazr.:'11 dairesine 
uğnyabilecekleri ve muhammen bedeli olan 8700 liranın 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde 653 liralık muvakkat tcmi
natlariyle o saatte Ankarada Adliye vekaleti levazım mü
dürlüğü odasında toplanacak eksiltme komisyonuna mü-
racaatlarr ilan oluunur. (1292) 1-2263 

•• •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüziinü giildürdii 

2 inci keşide 11 HAZİRAN 935 tedir 

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

''20.000,, liralık bir mükafat vardır ... 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Baş müdürlük binasının altında ve kapının yanında 

bulunan dükkan haziran 936 iptidasına kadar icara verile
cektir. Dükkanın cephesi bir metre 30 santim derinliği üç 
metre olup muhammen senelik icar bedeli 96 aylığı sekiz 
liradır. 

Talip olanlar yapılacak artırmaya girmek üzere 18-6-
935 sah günü saat on beşte baş müdürlük komisyonuna 
müracaatları altı lira 90 kuruştan ibaret muvakkat temi
natlarının ihale güninden evvel baş müdürlük veznesine 
yatmnaları ilan olunur. (1301) 1-2286 

SAYIFA 7 

ANKARA 1CRA DAİRE::>! GAYRİ MENKUL SATIŞ ME· 
MURLUCUNDAN: 

ı - EvSilf ve müştemilat: İpotek olup satılmasına karar verıl 

tapunun kütük 32 pafta 77 ada 409 parsel 1 numarasında kayit!ı ve 

Ankaranın ak baş mahallesinde merdivenli sok01ğında kain bir ah· 
şap ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evin bir avlu, bir mutbah, bir kömürlük vardır. Alt k tt 
bır ahır, bir kompile banyo, bir sofa, bir büyük oda, bir halS, ikın· 
ci katta bir oda yeri, bir sofa, iki oda, tarasa vardır. Elektrik tesi 
satı mevcuttur. Heyeti umumiyesine üç bin lira kıymet konmu t r 

3 - ~atış peşin para ile olmak üzere 15.7.1935 taibinc mü · 
dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayr· men1< 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen k.ym 
tin yüzde 7.5 ğu nisbetindc pey akçesi veya milli bir bankanın te 
DJİnat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah· 
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymctın yüzde 7 
ini bulduktan ve üç efa nida ettirildikten sonra mezkur günün l 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıJi 
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 30.7.1935 tarihine müsadıf 
salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok 
artıran ta1ibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci arırmalarda ihale bedeh ihaleyi mutcııkıp 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzer•e ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylcmesı 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten eve! 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olm2dığ1 sorulduktan sonra teklifi veçbile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talihe ihale edilecek
tir. Teklifi veçbile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine iha· 
le edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve iha1e tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Bor~ıu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men· 
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id
di:ılarmı evrakı müsbitclerile 20 gün iç.inde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabi~ olmadrkça satı~ 

bedelinin paylaştmlmasından hariç tutulacaklardır. 
10 - Artırmaya iştirak edecekler 1-7-935 tarihinde 935/27 

numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şart
namcmizi okuyabilirler. 

Ankara Valiliğinden: 
Sekiz parsele ayrılmış olan ziraat köprüsü ile Kalaba 

önü ve Kınalı köprü ile eski ve yeni Çubuk yollarının bir· 
Jeştiği sahalara ait dere mecralarından çrkarılacak kum 
şartnamelerine göre 13. 6. 935 perşembe günü saat 15 te 
vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üezre açık 
artırmaya konulmustur. İsteklilerin 37 lira 50 kuruş temi· 
nat mektub ve makbuzlariyle birlikte daimi encümene 
gelmeleri şeraiti anlamak istiyenlerin hususi muhasebe 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1241) 1 - 2169 
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~ 
~ Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma a = 
1 Komisyonu ilanlan 
~ 1 

(193) adet karisöri yap
tırılmak üzere kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 
tahmin edilen bedeli (53075) 
liradır. Şartname ve resim 
bedeline kar~ı Ş. IV. ten a· 
lmacaktır. İhalesi 18 - 6 
935 salı günü saat on bird'! 
komisyonumuzda yapılac::tk
t1r. muvakkat teminatı 3903 
lira 75 kuruştur. Eksilt
meye girecekler 2490 No. 1ı 
kanunun 2 ve 3 tindi rnad· 
delerile sartm:ıme<le istent:t 
bcl~eleri teminat ve tekJif
Jcnle birlikte en ge'< olarak 
ihale günü saat ona kadar 
k0m:syon reisliğine vP.nniş 
buJunacaklardır. 

, ..... 2193 (1231) 

İLAN 
1 - Beherinin tahmin edj 

len fiatı 6 kuruş olan iki 
milyon muhtelif renkte ma
kara kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Şartnamesini 600 ku
ruşa almak ve örneklerini 
görmek istiyenler her gün 
öğleden sonra komisyona 
uğ·rayabil irler. 

3 - Eksiltmeye girecek
ler 7200 liralrk teminat mek
tup veya makbuzları ile 2190 
sayxh kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesika· 
1arla birlikte teklif mektup
larını ihale günü olan 29 
temmuz 935pazartesi günü 
saat 10 dan bir saat evvel 
M. M. V. satın alma ko. na 
vermeleri. (1328) 1-2337 

1 - Diyarbekirde efrat 
pavyonunun döşemesi üzeri
ne karo simen kaplaması ile 
kömürlük, camekanb bölme 
ile su kulesi üzerine paro
toner açık eksiltme ile yap
tırılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel: 
2150 lira 38 kuruştur. 

3 - Keşif ve planını gör
mek ve almak istiyenlcrin 
her gün açık eksıltmesine 
gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerin· 
de yazıh şartlar dahilinde 
ve 162 liralık teminat mek
tubil e birlikte 12-6-935 çar
şamba günü saat 11 de M. 
M. V. satmalma komisyonu
na müracaatları. (1206) 

1-2123 

İLAN 
l 98 adet karisöri yaph

rılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli (54450) 
liradır. Şartname ve resim 
bedelli olarak Hr. D. Ş. iV. 
ten alınacakbr. lha1esi 12 
haziran 935 caı-ır;amba gü • 
nü saat on birde komisyo
numuzda yapılacaktır. Mu
vakkat teminatı (3972) lira 
50 kuruştur. Eksiltmeye gi
recekler 2490 numaralı 1 n
nunun 2 ve 3 üncü madde
leriyle ıartnamede isten n 
belgeleri teminat ve teklif· 
leriyle birlikte en geç ola ak 
ihale günü saat ona kadı:ır 
komisyon reisli!jine v rm·~ 
bulunacatlardır f 117 

1 - 2ll 1 

.. 



lA Y!fA i 

"8f ı'a Vekaletiııdeıı: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: İstanbul - Edirne yolu -

awı Tekirdag ve Kırklareli Vilayetleri dahilinde; lstan -
bul vilayet hududundan - Lüleburgaza kadar olan takri
ben 79 Km. lik kısmı ile Muratlı - Büyük karıştıran ara · 
ımdaki takriben 14 Km. lik yolun tesviyei türabiye, sınai 
imalat ve makadam sosesi ve bitümlü kaplam ası ve bes 

edet ekip binası inşaatı) dır. 
Bu islerin tahmin edilen bedeli 2.225.833 lira 09 kuruş-

MH. 
2 - Bu ise ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a: Eksiltme şartnamesi. 
b: Mukavelename projesi. 
c: Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
d: Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni 

1&rtname. 
e: Hususi şartname. 
f: Keşif cetveli, silsilei fıat cetveli. 
g: Taş. kum, su grafiğ·i. 
h: Sınai imalatın takribi yekun miktarı cetveıı. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı elli lira bedel mu-

kabilinde Ankarada Nafıa Vekaleti soseler idaresinden 
alabilirler. Ve Ankara - İstanbul _: İzmir - Edirne -
Tekirdağ, - Kırklareli Nafıa dairesinde okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 23. 6. 935 tarihinde pazar günü saat on 
beşte Ankarada Nafıa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı azrf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklinin 80525 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan ba~ka Ticaret oda -
sı vesikasını ve bu eksiltmeye girebilmeö-e mahsus olarak 
Nafıa Vekaletinden istihsal edilmiş fenni ehliyet vesikası
nı haiz olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda "3" üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Ankarada Nafıa Veka
leti şoseler idaresine getirerek eksiltme komisyonu reisli· 
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet "3" üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmis olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1156) 1-2085 

Sıva Cümhuı·İ)1et ıııüddeiuıııu · 

miliğin<len: 
Sıvas ceaz evinin 1936 senesi mayıs nihayetine kadar 

bir senelik ekmek ihtiyacı için beher çifti bir kilo hesabiy
le en azı (151200) ve en (.')oğu (252000) kilo olarak alına
cak olan ekmek haricde satılan ikinci nevi ayni olmak ve 
belediye narkı üzerinden tenzilatla ihale edilmek üzere 
1 haziran 935 tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle ve 
20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip olan
ların yüzde yedi buçuk hesabile 875 lira teminatı muvak
kate akçası veya banka rnektubiyle haziranın 20 nci per
şembe günü saat 14 de Sıvas C. M. U. liği dairesinde müte
ıekkil komisyona müra'tat etmeleri ve daha ziyade malU
mat almak ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin Sıvas ceza evi 
müdüriyetine müracaatlan ilan olunur. (1302) 1-2287 

inhisarlar Samsıın 
tütüıı f ahrika:;ıııdaıı: 

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

Muhammen bedeli on beş bin liradır. Eksiltmeye giı
mek için 1125 lira muvakkat teminat vermek lazımdıı. 

Eksiltme şartnamesi Samsunda tütün fabrika:sı leva
zım şubesinde, İstanbulda inhisarlar levazım ve mübaya
at müdürlüğünde, Ankarada inhisarlar baş müdürlüğünde 
gorülebilir. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle S.:.ınsunda inhisarlar tü
tün fahrikas1 mübayaa komisyonur. fa 16 haziran 1935 pa
zar günü s::ı~t 15 de yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 16 ha1Wtn 935 pazar günü sa
at 14 de kadar teklif mektuplarmt komisyon reısliğine 
vermiş bulunmalıdır. (1265) 1-2220 

l\1aliye Veli:aletiııdeıı: 
1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

ucvlet alacaklarına 45 kuruştan alınmakta olan beher me
cidiye; gümüs fiatınm yükselmesi sebebiyle altmış kuruşa 
çıkarılmış ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için malsan
dıklanna tebligat yapılmıştır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankası da beher on gram 
safi msekuk ve gayri meskuk halis gümüşü 30 kuruştan 
satın alacaktır. (1286) 1 - 2266 

Yük eli: Ziraat Enstitüsü Rektör
lüğünden: 

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

ULUS 
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Ask ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Sa'trn Alma Kom•syonu ilanları 

15 ton san sabunlu kösele 
6 ton çikolata kösele 
5 ton siyah yağlı kösele 
8,6 ton sarı vakete 

1800 adet meşin 
600 adet sınmhk saplı deri 

Tahmin edilen bedeli (80000) lira olan yukarda mik
tarı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satm alma komisyonunca 24 haziran 935 tarihin
de pazartesi günü saat 15 te pazarlık ile ihale edilecektir. 
Şartname (4) lira mukabilinde komisyondan verilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan (5250) lira ve 2490 numa
ralr kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1289) 1-2253 
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MESİ SATIŞI Aul..ara Hcle.lip· Rd liği :~ 

Muhammen bedeli ısa.ı.:> ilanları ~~ 
~ } 

lira olan yuknrda yazılı dı~ 1 L A N 
çi malzemesi 24 haziran 935 İtfaiye meydanmdaki 
pazartesi giınu saat 14 te · hurda otomobil parçalan 
Askeri fabrikalar satın alma 21. 6. 935 cuma günü saat 
komisyonunca açık artırırm onda arttırma ile satılacak-
ile satılacaktıı Bu nıalz::• ne tır. İstekli olanların mezkur 
iistesi parasız olarak komis- mahalde bulunınalan. 

yondan veniır Talip•crin 
muvakkat teminat olan t l 
lira 40 kuruş ve 2490 nur.ıa· 
rnh kanunun 2 \ e 3 mcı.He 

terindeki ves3:kıe mezkur 
gün ve saatte komisyona 
müracaatları. ( 1288) 

1-22'i4 

(1310) 1 - 2300 

iLAN 
1 - Yenisehirde 1171 in· 

ci adanın 3 p~rselinde Bay
tar Zekaiye ait arsa ile şuyu
leındırılan (136) M2 yer açık 
artırma ile satı h:ıcaktır. 

·~.-~~~~~~~~-~·li 

2 - Muhammen bedeli 
(204) liradır. 

3 - Muvakkat temiı,at 
(15.30) liradır. 

~ 

~~ 1 opharıeflc l~tanbul Le 
[4 A • ı·-· S t ~ "azım nur ıµ;ı n m 
~ Alma Komi"'yonu ı 
~~ ftanlan. 
~ 

i LAN 

73000 kilo süt 66500 kilo 
yoğurt 13 - haziran - 935 per
şembe günü saat 15,30 da 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 19400 lira -
dır. İsteklilerin sartnamesi· 
ni görmek üzere her gün Öğ· 
leden evvel ve eksiltmeye 
gireceklerin 1455 liralık ilk 
teminat mektup veya mak · 
buzlariyle teklif mektupla
rın belli saatten bir saat ev
et Topanede satınalma ko· 
misyonuna vermeleri. (2816 
. 1 rn::n ı-208~ 

İLAN 

Piyade ve atış okulu ıçın 

40.000 kilo koyun ve 30.000 
kilo sığır etinin 15 ha.ziran 
935 cumartesi günü saat 
15,30°da kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 21.700 liradır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
öğleden evel ve eksiltmesi 
için belli günde saat 14.30 a 
kadar 1627 buçuk lira ilk te
minat mektub veya mak-
buzlarile teklif mektubları
m tophanede satın alma ko· 
misyona vermeleri. 

1-2110 

Doktor 

Ali i\laruf Ünver 
DERi. FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

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

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

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

5 - İhale 17.6.935 pazar
tesi günü saat on beşte artır
rua ve eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. (1258) 

1-2207 

Daima genç 
daima güzel 
KANZUK 

Balsamin Kremi 

-, 
Elli senelik bir maziye malik 

ve dünyanın her tarafında tak· 
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me· 
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve burusuk· 
lan izale ederek tene fcvkaHide 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile aynca şöhret kazan. 
mıştrı. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz teninizin latif tazeliği· 
ni, cildinizin cazib taravetini an· 
cak krem Balsamin ile meydana 
çrkarabilirsiniz. Bir defa Balsa· 
min kullanan baska krem kulla. 
namaz. Tanıtmış ıtriyat mağaza. 
larite büyük eczanelerde bulu
nur. 
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Münhal oldu~u evekc ilan edılen 3500 ·ııru lu ( rp 
lisanlarından birmi bılmiyenler icin ,.30 lırı lır.) i dn ı sı
nıf mülazmlikten baska diger bir iki'lci nf nıtilaLiml" .,e 
tayin muamelesi daha vapılaca~mdan mem •rin kanunu
nun 4. ncü maddesinde 'r azılı artları hai.l ve ı 'ulkive ve
ya hukuk mektebi me.lunu olup 30 yaşını eçmemis olan
lardan müracaat edecekler arasında ha.liranın 12 net car
~amba günü saat 14 de müsabaka yapılacaktıı. İsteklile
rin evrakı müsbiteleriyle birlikte umumi katiplige mitra-
caat etmeleri. l-2.B3 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

1 - İpotek olup atılma,.,ına karar verilen tapunun 8.12.926 ta
rih ve 37-38. 37-92 No. sunda kayıtlı ve Ankaranın Yeniboşnak ma
hallesinde Nezirağa sokağında kain evin 1-4, 31-4 hissesinin tama
mı a~agıdaki şartlar dairesinde acık artırmaya konmuştur. 

2 - Evsaf ve müştemilat• ev bir kattan ibaret ve ahşaptır. Sokak 
kapısından girilince dört tarafı dıv.ırla mahdut ve üzeri açık bir 

avlu, iki oda, bir mutfak, oir sofa ve bir halii vardır. Ht yeti umu

miyesine bin altı yüz lira kıymet takdir olunmuştur. 
3 - Satıs pesin para ile olmak üzere 15.7.1935 tarihine mu a

dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra datrt; i gayri menkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmis olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 gu nisbetinde pey akc:esi veya mılli bir bankanın tc· 
minat mektubu ile kanun n teminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getireceklerdir 

5 - Satış günü rtırma bedeli takdir edilen kıymetin yuzde 75 
ini bulduktan ve iıç defa nıda ettirildikten sonra mezkur guniin 16 
ıncı saa•inde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İ~bu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 20.7.1935 tarihine müsadif 
salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok 
artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta: 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evci 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile alımığa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine iha
le edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye re mi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men• 
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarmı evrakı müsbitelcrile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadrkça satıı 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1.7.1935 tarihinde 935/8 

numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan ıart
namemizi okuyabilirler. 

Kırşehir l\lüddeiUmuıniliğinden: 
Kırşehir Ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı açık 

eksiltmeye konmuşsa da talib çıkmadığından 4. 6. 935 gü
nü on gün uzamasına karar verilmiştir. Taliplerin o/0 7 ,5 
hesabiyle (262} lira (50) kuruş depozito akçesi veya hü-

kümetçe tamlmış bir banka mektubu ibrazı ve ihaleden son 
ra bu miktarı o/o 15 hesabiyle (525) liraya doldurulması ve 
ihale tarihi olan 14. 6. 935 cumartesi saat 14 te talihlerin 
ceza evi komisyonuna müracaat etmeleri ilin olunur 
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Deniz l\.ızı 

Eftalya 
15. Hazirana kadar Şehir Bahçesindedir 1 
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l KULÜP) 

İmtayaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU N~auhl 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarmda 

l 
UJuı Basımevind• basılmış· 

- tM. 

Franziska Gaal - Paul Hörbiger 

tarafından temsil edilen 

lLK BAHAR RESMİ GEÇİDİ 

Almanca sözlü 

AMOK (Malezya delisi) 

Gündüz iki film: 
1 - Voronzefin esrarı - 2 - Amok 

Geceleri yalnız bir film gösterilir 


