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Oünıklik 

1'1t \ 1 ~K FRAN ' AıDIR .•• 

Bugün Fransa'cie. en kuvvetli 
parti olan radikal sosyalist par
tisinin lideri Bay Eryo, son bir 
söylevini 'u sözlerle bitirmiştir: 
" ... Frangı korumak için toplana
lım. Çünkü, frank Fransa demek
tir ... ,, 

Frangın bugünkü Fransa de
. mek olduğuna, Eryo ile beraber 
herkes inanmaktadır. Paranın, pa
ra olarak büyük rol oynadığı bir 
ülkede ekonomik olduğu kadar, 
sıyasal bakımdan da çok değeri 
ve önemi vardır. Fransa'nm sos
yal durumu, büyük bir nisbette 
frangın kıymetine dayanıyor .. 
Fransız köylüsü, fransız burjuva
zisi, fransız finansı acun icin frank 
ekonomik hayatın başlıca· temeli
dir. Ulusal zenginlikle ulusal ge -
lirin büyük bir kısmı doğrudan 
doğruya para ile paranın üremin
den doğduğu için, onun değeri 
F ransada her yerde olduğundan 
daha çok bir duyarhk ile göz 
önünde tutulur .. Ve bu değerde 
baş gösterecek değişiklikler, han
gi sınıftan olursa olsun, bütün 
fransızlara dokunur.. Ve onlar 
frangın tehlikeye düştüğünü gö
rünce, Fransa tehlikede imiş gibi 
ayaklanarak harekete geçerler .. 
13irkaç vakit için sıyasal uymaz-
1.kları unutarak frangı korumak 
amacile birleşirler.. Fransızların 
bu üsnomal kallünmaları çok kere 
büyük bir başarı ile son~uçlamr .. 
Bütün bir ulusun istek ve irdesi 
bir nokta üzerinde toplanınca hu· 
nun başka türlü olmasına da ikti
mal verilemez. 

Ekonomik buhran her tarafta 
para kavramı üzerinde yeni fikh·
ler uyandırmışsa da onun esaslı 
rolünü bir türlü değiştir.ememiş
tir. Para ya vardır, ya yoktur. 
Varsa, ve gerek iç, gerek dış de
ğişin başlıca t".raçı ise kıymetinin 
de çok oynaL ..lması ve kendisine 
üzkes güvenilmesi gerektir. Belki 
üsnomal zamanlarda paranın kıy
metini oynatarak ondan geçıcı 
faydalar elde edildiği görülmüşse 
de hunun ne kadar devam ettiği 
ve sonra tutum ve biriktirme nok
tasından yaptığı zararlarla alış 
veriş bakımından getirdiği fay
dalarm biribirini ne dereceye ka. 
dar koruduğu da eyice anlaşıla -
mamııtır. 

· Gün geçirmek ve hatta ~oşça ge
çirmek ille yarının da böyle geçe
'ceğine kesin bir beldek değildir. 
Para düzeni de, ulus hayatının 
temel taşlarından biri olduğuna 
göre diğer birçok sosyal ve sıya
tal düzenler gibi bunun da de
vamlı ve durluklu olmasına lü
zum vardır. 

Bunun içindir ki Fransa' da 
frangı korumak işi ortaya çıkın
ca. tıpkı yurdu korumak işinde 
olduğu gibi sağdan veya soldan 
olsun, parası çok veya az olsun, 
bütün Fransızlar birleşiyorlar .. 
Fransız parlamentosu bundan ön
ceki kabineye tam yetki vererek 
frangı korumak işinde yardım et
memişse buna biraz da sıyasal dü
tünceler seheb olmuştur. Ne olur
sa olsun fransızların büyük ÇO· 

ğunluğu her halde frangın korun
masını istemektedir. Y almz türlü 
paralar arasındaki dayanışma göz 
önüne getirilince fransızlar, fran
gı sarsan etkelerin dıştan gelen
lerine de her vakit karşı durabile
cekler midir? Meselenin can nok
tası buradadır. 

Zeki Mesud ALSAN 

Bu yazıda geçen yeni kelimeler 
kacsılılcları : Ürem = Piiz; Duvarlık 

Kamutay' da 
İki suçlunun ölüm cezası 

hapse çevrildi 
Dün Fikret Sılay'ın başkanlı -

ğında toplanan Kamutay' da poli
sin ödevi ve yetkisi kanununun 
beşinci maddesinin A böleğinin de
giştirilmesi ve yargutayın 1935 
hüdce yıh içinde Ankara'ya taşın
ması hakkındaki kanunların ilk 
görüşmeleri yapılmıştır. Y argutay 
hakkındaki kanunun hükümlerine 
göre yargutayın Ankara'ya taşın 
ması zamanı ve nasıl yapılacağı 
Tüze Bakanlığınca atanacaktır. 

Kamutay dünkü toplantısında 
Çal'ın Dere köyünden Ömer, Ku. 
la'nın Camikebir mahallesinden 
Mehmet oğlu Hakkı, Çal'ın Şeyh
elvan köyünden Mehmet oğlu Ve
li, Kuruçay'ın Çorak köyünden 
Mehmet oğlu Cafer'in ölüm ceza
sına çarpılmaları hakkındaki maz
batayı kabul etmiş ve Salih'linin 

( Sonu 4 üncü sayrfnda) 

Yevtiç l(_allinesinde 
değişikli){ 

Belgrad, 5 (A.A.) - Havas 
ajansının özel aytarı bildiriyor: 
Skupçına'da saylavlarm seçim ra
porları incelendikten sonra, Y ev -
tiç kabinesinin bazı üyeleri, ya -
kında değiştirilecektir. 

Şimdiki Kültür Bakanı B. Ste
ventçiriç'in Skupçına başkanlığı • 
na geçmesi iktimali vardır. Yeri • 
ne kimin geçeceği daha belli de -
ğildir. Herhalde kabinede çok bü
yük değişiklikler yapılmıyacaktır. 

B. Göring'in Belgrad 
yolculuğunun sebebleri 

Belgrad, 5 (A.A.) - B. ve Bn. 
Göring, yarın, Dalmaçya klyıla -
rından Belgrad'a geleceklerdir. 
Resmiğ çevenler, B. Göring•in Yu
goslavya' da resmiğ bir işi olduğu 
hakkmdaki haberleri yalanlamak
tadır. Yugoslavya'nın politikasr. 
dostlukları ve ba'{!aı.:.malarile be -
lirtilmiştir. Bu politika, dost ül!· 
lere haber verilmeden yapılacak 
bir takım konuşmalarla değiştiril
miyecektir. 

Gazeteler, bu geziye herhangi 
bir yüksek şahsiyetin yolculuğu 
kadar ilgilenmektedirler. 

Flory a bayındır lanryor 
İstanbul, 5 (Telefon) - Flor 

ya'nın bayındırlanmasına haşlan
dı. Plaj en çok bir ay içinde tam 
konforlu bir gezinti yeri haline 
getirilecektir. Yakın yerlerde şim · 
diden evler yapılmıya başlanmış· 
tır. Şarbaylık plajın satın alınma 
işini bitirmiştir. 

Çağrı 

Kamutay İşyarlar kanunu sü
resiz komisyonu 7.6.1935 cuma gü
nü genel kurul toplantısından son
ra toplanacaktır. 

Kamutay Gümrük ve Tekit ko
misyonu 6. vı. 1935 perşembe gü
nü saat « 10» da toplanacaktır. 

= Hassasiyet; Uymazlık = İhtilaf; 
Üsnomal = Fevkalade; Kavram = 
Mefhum; Değiş = Mübadele; A:rıaç == 

Vasıta; Kesin = Kati; Beldek = Ala
met; Durluk = İstikrar; Yetki = Sa
lahiyet; Çoğunlu·k = Eıkıseriyet; Da
yanışma = Tesanüd; Etkc = Amil. 

Adımız, andımızdır 

!Jford cıcfonı 11e büyii. I.· ulu.'( odur ki, 
rehlikeyi olduğrı gibi göriir. RiJylP ulwı
fur, tifrk ulusrı gibi, geçmiştP olduilL ka
aar y<ırın da 'daima nuı:::mffer oltır. -

1-.met tNöNO 

Her yerde 5 kuruş 

FRANSIZ KABiNESi NASIL DüSTü? , C. H. P. 
Yeni kabineyi gene B Buison'un kurmasında 

ısrar ediliyor - Gazeteler rejim buhranından bah
sediyorlar - Paris'te karışıklıklar oldu 

Genel Yönetiıı:ı 
l(_urulunda 

1. - Genel yönetim kurulu bu
gün (dün) toplanarak, Ankara, 
Balıkesir illerinde açılan üyelik • 
lerle Kelkit ilçesinde açılan ba, -
kanlığa yerlerinden bildirilen ar • 
kadaşlann atanmalarını onayla -
mıştır. 

Paris, 5 (A.A.) - B. Buyson'
un tam yetki dileğini 262 oya kar
şı 264 oy ile reddeden fransız r 

Bay Laval 

lamentosunun dünkü toplantısı 
şöyle olmuştur: 

"Hükümet saat 20,40 da çekil
miştir 

kümet tarafından okunan bildiri • 
ği alkışlamışlardır. 

Bununla beraber, komünistler 
bildiriğin okunmasını birçok de -
falar kesmişlerdir. Radikaller, sa
kınh hareket etmişlerdir. 

Hükümet önce, soruların geri
ye bırakılması için güven oyu İste
miştir. Bu geri bırakma önergesi
ne karşı kısa bir aytışmadan son -
ra parlamento 192 oya karşı 390 
oy He geri bırakmayı onamıştır .. 

Bunun üzerine B. Buyson, tam 
yetki kanun projesini ortaya koy
muştur. Finans komisyonu hemen 
toplanmış ve 18 oya karşl 19 oy ile 
tam yetkiden yana olduğunu bil -
dirmiştir. Vergileri azaltmayı ve 
ancak düşünülen bütün etki tu -
tumlar elde edildikten sonra, es . 
ki savaşçıların haklariyle uğraş 
mayı adayan B. Buyson ile 8. Ka
yo'nun sözlerinden sonra finans 
komisyonu raportörü B. Bartu söz 
almıştır. 

B. Baı·tu, tam yetkilere ilişik 
bugünkü proje ile eski proje ara · 
sındaki ayrılıkları belirtmi~ ve 
franga karşı yapılan spekülasyo -

2. - Parti kurumlarını kurum, 
hesap ve çalışış bakımlarından de
vamlı bfr teftiş altında bulundur. 
mak için bu işi planlamış ve Ka
mutayın bu yaz tatilinde bu yol 
dan çalışmaya başlamasını onay. 
lamıştır. Bu suretle bu azat so • 
nunda illerin yarısı teltif edilmiı 
bulunacaktır. 

Her gün ),eş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

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

YİRMi IKtNCI LiSTE 
1. - Nakliyat = T cqın 

Nakil --= Taşıma 
2. - Vesaiti nakliye = T cqıt (ta . 

şıma araçları) 

rıÔrnekler: 1 - Bir memleket
te f<J§ın işleri, ekonomik ge· 
/işimle sıkı sıkıya ilgilidir. 
2 - Deniz lQfıtları artaında 
en ucuzu yelkenlilerdir. 

3. - Emvali menkule = T aşılı 
mallar 
Emvali gayri menkule = Ta· 
f ıtsız mallar 
Ôrnek: Bay xxx bütün lCJ§ıl
lı oe ta§ıtsız mallarını kaf'ısı 
üzerine çevirdi. 

Beş gün yaşayabilen Buison kabinesi 

4. - Tedvin etmek= Dergimek 
Müdevven = Dergin 
Örnekler: l - Türkçe Kamu
su, Şemsettin Sami'nin der • 
gimiş olduğu eserlerin en 
iyisidir. 

Parlamentonun toplantısı saat 
15,10 da başlamıştır. 

Merkez partisi ile sol ve sağ 
partilerden birçok saylavlar, hü -

İtalya - Habeş duru
mu gerginleşiyor 

İtalyan gazeteleri son ha -
<liseler dolayrsiy le gene 
Ha beşistana karşı ateş 

püskürüyorlar 
Roma, 5 (A.A.) - İtalya ile 

Habeşistan arasında Valval hadi· 
sesini incelemek üzere İtalyan . 
fransız • amerikan komisyonunun 
toplanmaya hazırlandığı bu sıra -
da Samolı sınırında habeşler ye . 
niden İtalyan jandarmalarına sal
dırmışlardır. Roma gazeteleri hu
nu Habeşistan'ın ltalya'ya karşı 
yeni bir düşmanlığı ve habeş hü -
kümelinin de sınırda güvenligi tut
maktan eksin olduğunun bir ka . 
nıtı olarak görmektedir. Gazetele· 
re göre ltalya'ya karşı yapılan bu 
saldırmalar komisyonun işini ko· 
laylaştırmaktan çok uzaktır, hem 
bu saldırımlar bütün sınır boyun· 
ca yapılmaktadır. 

(T evera) gazetesi habeş ordu
sunu belçikalılarla birlikte mo -
del'n savaşa hazırhyan İsveç ku -

Sonu 6 rnc1 sayı/ada 

nun azaldığını .söylemiştir. Bunun 
üzerine B. Buyson hükümeti ta -
rafından istenilen tam yetkiler 
meselesi hakkında saylavlar fikir
lerini söylemeğe başlamışlardır. 

Hükümet adına 8. Borno, BB. 
(Sonu 5 inci sayı/ada) 

2 - A... nın dergin/eri ara
ıunda bu isimde bite.er ha
tırlamıyorum. 

( Sonu 4 üncü sayı/ada) 

Havacılığın .. iz • 
ıçın 
• 

Dün 11aı .. tinin il yönetim liurulunda 
bir toıılantı yapıldı 

Dün, Halk Partisi il kurağm • 
da, il yönetim kurulu başkanı B. 
Rifat'in başkanlığı altında "hava 
tehlikesini bilen üyeler., yazmak 
ve yurddaşların hava kurumuna 
yardımlarını sağlamak jşlerinde 
çalışmak üzere kurulan komite, 
ikinci toplantısını yapmıştır. 

Bu toplantı iki saatten fazla 
sürmü~ ve bu çalışmalar etrafın 

1 Bugünkü 

da bazı kararlar verılmiştir. 
Önümüzdeki cumartesi gunu 

saat onda başka bir çok yurddat • 
ların da gelecekleri bir toplantı 

yapılacak ve toplantı, Türk 
Ha va Kurumu Genel Merkezi sa· 
lonunda olacaktır. Toplantıya gi
recek yurddaşlara çağJJ'dıklar 
gönderilecektir. 

konferans 
Türk Hava Kurumunun, hava tehlikesini gereği gibi halka 

anlatabilmek için hazırladığı konferanslar serisinden birinci.i
ni bugün saat 18 de Halkevinde B. Şakir Hazim Gökmen ve. 
recektir. 

Eski bir uçakçı olduğu ve Avrupa'da havacılık i§leri hak. 
kında yazılanları dikkatle gözden geçirdiği için bu işteki bilgi
si büyük olan B. Ş. H. Gökmen'in, ilgen olacağından şüphe et
mediğimiz koni eranıında bulunmalarını, okurlarımızdan ve 
halkrm1zJan dileriz. 



Y Fi 2. 

Dil ve uırilı artı§tırmaUırı 

Arah illerindfSüıner izleri 

Bu yorıann aıpnda ıtaımış rnırat a
rftb ulusuna ve dilini yapıp ~ıkarmakta 
onlar kadar önemli bir yol daha var ki, 
o da Basra'dan başlıyarak Bnbülmün
dcbe kadar uzanan deniz kıyısı yolu
dur. O kıyılardaki iklim iç arab illeri
nin iklimine hiç benzemez. Sinemli ha
vası, yeşil dereleri ve sulu dağ etekle
ri ile he.men her ıyerinde insan yaşayı· 
şını kolaylaştırdığı için bUyük çapta 
olmıyan göçler, tecim kervanları deniz 
yolundan artık bu deniz kıyısı yolu
nu üstUn tutarlardı. "Coğrafya bakı

mından arab yarmı adasmın cenubun
daJı:ıi yüksek dağlar hebeş yaylası ile 
1ran'm cenubundaki sıra dağlar arasın
da bir zencir ekidir. Sordon Chailde. 
The most ancient Est 214.,, 

Bu yollar üzerinde büyük hareket· 
lerin ne zaman başladığını bilmiyoruz. 
Ancak Fırat'ın döküldüğü yerde 7 bin 
yıl önce kurulduğunu öğrendiğimiz ilk 
şar (1) in Eridunin yapıcıları olan su
merlilerin o çağlardan daha önce bu 
yollar üzerinde gidip geldiğine şüphe 

~tmemelidir. Şimdi Necid'de yaşayan 

ve bugün dahi eski sumerin tufandan 
ônceki tanrısı Ut adma and içen Şam
mar oymak (aşiret) ının bu çöle Ba· 
bilden ve ancak sümerin dağıJmasından 
eonra göçtügüniı kabul etmek en doğru 
bir inan olmaz sanırım. Bana kalırsa 

yukarda adlarını saydığım bu şammar, 
anaz (inize) ve sahir gibi oymakların 
ataları Mezopotamya'da kültüre] varlık
larını kuran uluslarının ana bölgüııü ile 
~)dikleri halde daha o zaman ayrıla
rak Necid'in gerçekten "cennet,, gibi 
olan sulak ve yeşil ovalarına çekilmiş
ler ve bugüne kadar orada yaşamışlar
dır. 

Bunl"r gibi daha birçokları bu bil· 
ıyük yollar boyunca Yamane, Hadramu
ta ve or;>l rdan da H göçtüler. 
Konuyu aydınlatmak i ·n bu hareket
lerden birkn mı yazmalıyım . 

ARAB ULUSU TARİHE HANGİ 
ÇA DA VE NASIL DOÔDU 

'İsa do umundan en az beş bin yıl 
ön denber i yakın dogunun tarihine 
.karıştığı g"bi kültürü u zerinde de etki 
yapını ol n (2) ,, arab illerinin İslam
dan önceki kültürü, devlet kurumları, 
v " l ı hakkında bildiklerimiz hiç de
necek kadar azdır. Arab ulusunun kö
ılrli nerede bitti? Yarımada'ya nereden 
geldi? Açık, belgeli ve inandırıcı ola
rak bilmiyoruz. Arabın tükel anlamda 
etmolojik belli bir ırktan doğması bir 
alus olduğunu bize anlatacak belgeler 
yok gibidir. 

Teolocya bilgini Dr. Hulxr, der ki: 
•Muhammed'den önce tarih yoktu. Yal
nız, soy kütükleri, söylevler, demeler 

w cönkler vardı. Kütükler bcllibaşlı 

eoy adlarının nüfus kağıdı gibi fCylerdi. 

Bunlar ynhudilerde olduğu gibi arab 
eoyunun tarihini İbrahim Yalavaç'a ka
dar sürer çıkarırlardı. Birçok kök ve 
eoy bölüklerine kesin olarak ayrılmış 
olan halk yığınını biribirine y.ıkla~tı-

ran ve sözde bağlayan biricik tine! bağ 
her yanda dillerde destan olan İbrahim 
babalığı idi. Das trank opfer.,, 

Evet, İbrahime yahudiler gibi arab-
1ar da baba derler. Kaldı ki İbrahim ne 
yahudi, ne arabdı. Sırasıyle Suriye, Fi
Hatin ve Hicaza doğru yörümüş, yayıl~ 
mı' e&k.i göçlerden ''Huri olması çok 
olabiliT,, birinde babası tark ama "ame
nm kökU,, 11 Azarla birlikte İbrahim 
te bulunuyordu. Doğduğu, büyüdüğü 
'Uı- tarından kalkarak fimdi Urfa yöre
llndeki Hara'da aümer tanrılarından 

Ay yahut Sinay adma bir tapınak k~ 
talar. Orada aümer dinine göre sümcr 
lılnmıına tapınağa batladılar ve Budunu 

(1) Şar ri~r n •ti dilinde ıehir 
•mektir. 

(2) Dr. Huber Das tranJc opler. 

H R. TANKUT 

o din yonaemınce t pmmaya ç ğırdı
lar, okudular. 

İngiliz bilgini Denis Saurat der ki : 
"Gerçekte Hebrolar Mezopotamyalı göç
menlerden bir yığm idi. Abraham ken
disininkilerle birlikte HaJde'deki Ur'dan 
geldiler, soysallık merkezlerinden çok 
uzakta, Filistin'de kesik olarak yerleı;
tiler. Mezopotamya'nın köklü elamanla
rını beraberlerinde saklıyorlardı. His
toire des religions, 93,,. 

Sonra lbrahim Hicaza indi. (Mekke
ye geldiği zaman Cürhüm oymağı Mek
ke yakınlarında yaşıyordu. İbrahimin 

oğlu İsmail bu oymaktan bir kızla ev
lendi. Böylece üreyen dölüne arablaşan 
arablar "Arabı müstarebe,, adı verildi. 
Bugünkü arab iller hep onun çocuk
larıdır. Gerek Muhammed Yalavaç, ge
rek islam tarihi bu familyaya sımsıkı 
bağlıdır. İslam tarihi 160). 

Bu diyevlcrin hiç biri bize bir arab 
varlığı; bilginin dili ile vasıflandırıl
mış bir arab ulusu tanıtamıyor. Böyle 
olmakla beraber lbrahim'den önce ve 
yerli bir dille konuşan özge bir soysal
lık bulunmuş olduğunu kabul ebnek 
gerektir. Fakat bu varlık kendini ancak 
islamdan birkaç asır önce duyurahil
miştir. 

(Bu toprağın Muhammed'den hiç 
olmazsa biraz öncesini gösteren ulu~al 
bir tarihi yoktu. Çünkü onun ne birle
şik bir varlığı, ne işlenmiş bir kültürü 
vardı. Genç İslamlığın birçok asrını çı-

karırsak bugün de bir tarihi yoktur. A
rab birliği adına İbrahim babaya bağ
lılık gibi sözden başka bir nesne olmı-

yan ve bir batılı anlayışı ile hiçte ırk
ça bir anlam ve bir fikir vermeyen bir 
bağdan bahsedilir ve arab illerinde ulu· 
sal kaynaşma adına bu gevşek bağdan 
başka yoktur. Arab illerinde hüküm 
sünnüş olan yalnız teklik, yalnız dağ

nıklıktır. Dr. Huber. Das trank opfer.) 

Bu tekliği, bu dağınıkhgı işleyen 

sebeblet yalnız soysal değildir. Coğra
fik durumun yaptığı sebcblcr de çok 
önemJidir. Arab illerinde yalnız çöl, 
yalnız step var sanmayın. Uzaklarda, 
kum denizlerinin ortasında zengin şe

hirleri, bu köyleri, sık yerleşmiş halkı 
ile asırlardaııberi emek görmüş, işlen· 
miş bitek topraklar var. Bu yerler her 
ne kadar Yarımada'nın kıyılarında bu
lunuyorsa da, mesela orta yaylada N~ 
cid'in çevreleri kertik bağınsız dağlan, 
ur.un tok dereleri, sulak ve yeşil özleri, 
Üzerlerinde en iyi arab atlarmın yaıyıl
dığı uçsuz bucakm .stepleri; gene me
sela batı güneyinde tahıl ambarı Ye
men Yarımada'da sayısı çok bir ulusun 
eski doğu tarihi içinde yaşadığına hiç 
olmazsa çevresindeki ulusların kültü
rüne uymuş olduğuna bizi inandırır. 

Gordon Chaildc göre bu yerlilerin 
çoğu brakisefal ve azı zenciler ve Ha
miler idi. Bununla beraber ister braki
sefal olsunlar, ister dolakisefal olsun
lar kendilerini de kunıldatan yüksek 
kültür yürüyüşüne teker teker ve boy 
boy uydukları halde ulusça genel, bir 
hareket gösteremediler. 

Asya'dan ve doğu Avrupasından a
kın akın kültürlü ömekler geliyor ve 
yanmada'nın darmadağın kalabalığı ü
zerinde derin izler bırakıyor, etki ter 
yapıyor, fakat yerli halktan ulusça bir 
bütünlük yaratamıyordu. Çünkü (doğu
da ucsuz bucaksız Rubulhali çölü ile 
batıda bir kum tenceresine benzetilen 
Tihoma çölü bu illerin birlepnesinc 
engel idi. Dr. Huber das trank opfer.) 

Karanlık devirlerden başlryarak 1-
sa doğumundan Uç bi!l yıl öncelerine 
kadar bir arab ulusu ve bir ulusal arab 
dili bulunmadığını böylece öğrenmiş 
oluyoruz. 

Elam kıralı Kutur Filistini aldığı 
zaman oralarda yaıryan uluslara konuş
tukları ulu9al dillere göre ayrı ayrı bi-

ULUS 
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Va ıf Çınarın cesedi 
son aygı töreninden 
sonra l\f oskovadan 

ayı,,ıldı 
Moskova, 5 (A.A.) - Vasıf 

Çınara, son ölü töreni dün yapıl· 
mıştır. Elçilikte tabutun bulundu
ğu salonda merkez yörütüm ko
mitesi başkanının oruntağı Miaz
ki ile Litvinof, Rozengolc, Kres
tinski, Stomoniakof, Budcnni, Eli
ava, Mihael Kaganovic, Ezorof, 
Orlof, Dış komiserliği yüksek iş
yarlanndan Zukerman, Barkof ve 
EJçjJer hazır bulunmuşlardır. Ta
butun başında son saygı nöbetini 
Litvinof ile elçilerin en eskisi İ
talya büyük elçisi Attoliko, Afga
nistan orta elçisi Abdülhasin han 
Aziz, ve Romanya büyük elçisi Çu
yuntü yapmışlardır. Tabut ölü 
marşı ile salondan kaldmlmış ve 
bir top arabasına yüklenmiştır. 

Elçilik önünde; Stalin muhafız 
kıtasmdan bir atlı bölüğü ile süet 
okul talebesi ve Panrüs merkez 
yörütüm komitesi saygı töreninde 
bulunmuştur. 

Ölü alayı istasyona doğru iler
lemiş muhafız kıtası yaya olarak 
alayla birlikte gitmiştir. 

Binlerce kişi alayın arkasın

dan yürümüştür, İstasyonda bay
raklar yarıya çekilmiş ve trenin 
önünde süel kıta yer almıştı. Ta
butu götüren tren ağır ağır ve ö
lü havası içinde uzaklaştı. 

Vasıf Çınar aylesinin 
teşekkürü 

Moskova büyük elçimiz Vasıf 
Çınarın ölümu memleket içinde 
ve dışında kendisinı tanıyan ve se
venler arasında büyük bir acı u
yandırmıştır. Vasıf Çınar aylesi 
bu acıyı paylaşanlara minnet ve 
şükranlarını sunmaktadır. (A.A.) 

Siirt'te yeni yollar 
Siirt, 5 (A.A.) - Şehrin güzel

leştirilmesi için yeni yollar açıl
masına başlanmıştır. 

tikler yazmıştı. Tevrat bu bitiklerin sa
yısını çofa çıkarıyor fakat içlerinde 
arapça yoktur. 

Bu çağlarda bir Sa.m ırkından, bir 
de Şam dilinden aöz geçer. Arap ellerin· 
de araptan önce yaşamı§ ve ün 'Vermiş 

olan bu Sam oğulları kimlerdi Dilleri
nin özelliği ne idi? 

Dr. Huber der ki: " Arabın tarihe 
hangi çağda doğduğunu lcestirmek için 
son iki bin yılın tarihini eleyip 
süzmek gerektr. Çünkü daha önceleri 
yaran adanın ba§hca yerlilerin~ ancak 
Sam oğulları gibi genel bir ad verilebi· 
liyordu. Bu samilerin de tarihe girebil· 
miş ancak birkaç hareketi vardır. 

(Sonu var) 

Bu betkede geç.en kılavuz üelimele
rinin •arşıhklart: 

Soy kütüğü = 'ecere; kesin - kat'i; 
ti~} = manevi; yöre = civar; tapmak 
= mabet; göçmen = muhacir; Oymak 
= bbile: diye• = beyanat; önemli -
mühim; bitek = rnünbit; Tahıl = Za
hire; etki = tesir; özellik hususi
yet. 

DÜZELTME: Dünkü yuımı~ın 

birinci sütununda beşinci böleğin son 
iki satın yanlış dizilmiştir. Doğrusu A 
Study of Races inthc ancicnt Near East
dır. Bağış diJiyerek düzeltiriz. 

Orman Çiftliği Fabrikasının 

Hava tehlikesini bilen 
üyeler 

Bay Salih Eroğlu Belediyeler 
bankası idare meclisi başkanı 50 
lira, B. Nusret Evcen belediyeler 
bankası idare meclisi üyesi 40, B. 
H. Kadri Sav Belediyeler bankası 
idare meclisi üyesi 40, 8. Avni Ak
toğla Belediyeler bankası idare 
meclisi üyesi 40, B. S. Kepenek 
Belediyeler bankası umum müdü· 
rü 40, B. Ş. Sezginer belediyeler 
bankası muhasebe muamelat mü · 
dürü 30, B. M. Arda belediyeler 
bankası muhasebe tefi 21, B. Ab
di Denet belediyeler bankası mu· 
amelat tefi 21, B. Fazıl llgen be -
lediveler bankası kontrolörü 21, 
8. R. Örgey belediyeler bankası 
sigorta fefi 21, B. Asım Ersan be · 
lediyeler bankası hukuk i leri mü· 
dürii 21, B. Mitat Pekman beledi 
yeler bankası Muh. Sicil evrak Md. 
Mua. 21, Bav Sait Ba!.ak Ad~pa -
zan Ticaret Bankası direktörü 150 
B. Hamdi Mutlu Malatya lisesi 
müdürü ve türkçe edebiyat öğret
meni 60, B. Saracettin Gürer Ma -
1atya lisesi tabii e öğretmeni 24, 
General Refet Bele İstanbul say -
lavı 50, Bay Aptullah Ankara Şark 
Pazarı sahibi 1000, Ankara Ziraat 
Enstitü ii Ziraat Fakiiltesi birinci 
sınıfı 20, Bay Avni Gücüyener Ke 
şan tiiccarlarından 30, B. Tayyip 
Aknlın Keşan hükümet doktoru 2" 
B. Zati Yürüken Keşan belediye 
başkanı 30, 8. M,.hfis SavMal Ke
şan bezzaz, 21, B. Halil İbrahim 
ve karısı Keşan hayvan tüccarı 108, 
B. Hasan Kadri Keşan tüccarla -
rından 36, B. Emin Keşan tüccar
larından B. Hasan Kadri karde~i 
36, B. Mustafa Şarapçılı Keşan
da derici 30, B. Şarapç.ılı Hüseyin 
Keşan' da bakkal 21, B. Ali Nuri 
K~nda bezzaz 60, B. Bekir Sıtkt 
Keşanda bakkal 30, B. Süleyman 
Sırrı Keşan' da bezzaz 30, B. Balcı 
Mustafa Keşan' da bakkal 24, B. 
İsmail Saraç Keşan tüccarların -
dan 20, B. Ahmet Keşanda derici 
60, B. lsmail Aşçı Keşanda bak • 
kal 24, Mehmet Özcan ve aylesi 
Keşanda fırıncı 24, B. Recep Ci -
han K~anp da bakkal 20, B. İbra -
him Tunca Keşan Malmüdürü 20, 
Bayan Emine Kqan' da bezzaz Ali 
Nuri karısı 20, B. Bekir Bursalı Es
kişehir köprüha,ında bakkal 20, 
B. Cemal Sancar Haydarpaşa Dev
let DemiryoUarı kimyageri Tak -
sim talimhane Sait Şakir aparlı -
manı 20, B. Osman Gencer Mü • 
hendis Devlet Demiryolları mül -
ga idare mecHsi üyeliğinden mü -
tekait Beyoğlu Nuruziya sokak 
No. l 5 - 5 apartıman İstanbul 60, 
B. İbrahim Santur Galata Bahti . 
yar han No. 25 tütün tüccarı 20, 
B. Hikmet Atlamaz Eyüpsultan'da 
eczacı lstanbul 20, B. Celalettin 
Germiyanoğlu Göztepe istasyon 
caddesi No. 36 elektrik sirkeli me
murlarından fstanbul 2Ô, 8. Bar -
zilay ve Benjamen Armatör vapur 
~irketi lstanbut Merkez Rıhtım 
han 2 inci kat 6 - 12 100, B. J. M. 
Sayah Doktor Beyoğlu meşruti -
yet caddesi Yemenici sokak Ke . 
f eli han No. 6 20, Bayan Hakkiye 
Kural Şehir Meclisi üyesi T. Ha. 
K. lstanbul Ş. Bayanlar kolu baş· 
kanı Panealtı Sakir Pasa aparlı -
ınanı No. 55 20, Ere~li Maden kö· 
mürferi Şirketi 1500. 

Ankara' da inşa.at müteahhidi 
Mühendis Bay Tahsin lbrahim ve 
karde~i Türk Hava Kurumuna 
5.000 liralık bir yardımda bulun -
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J andark gitti 
lstanbul, 5 - Birkaç gündenı 

beri lstanbulda bulunan lransız o
kula gemisi }andark kruvazöril 
Akdenize gitti. 

Balkan operatörler birli
ğine girecek doktor

larımız 
lstanbul, 5- Operatör B. Mu

rat, B. Ahmet Kemal. B. KaZim 
lsmail Balkan operatörler birliği 
toplantısrnda bulunmak üzere bu 
gün Bükreşe gittiler. 

Uluslar Sosyetesine: 
yardım kurultayı 

lstanbul, S- Brükselde topla· 
nacak uluslar sosyetesine yardım 
kurumları kurultayına girmek üze. 
re üniversite rektörü B. Cemil, 
Giresun say/avı General Ihsan ve 
Ankara Tüze Fakültesi dekanı 
Fevzi dün akşam Romanya vapurıJ 
ile gittiler. 

Y argutay, posta direk
törleri hakknıdaki 

kararı bozdu 
Eski posta ve telgraf genel ctıı 

rektörü Fahri ile asdirektör Suphi 
ve telgraf işleri direktörü hakkın .. 
da Ankara birinci asliye ceza hali· 
yerinde verilen berileme kararını 
genel savamantık yargutaya gön· 
dermişti. Yargutay hakyerince veı 
rilen karan bozmuş ve dosya şeh .. 
rimi.ze gelmiştir. Bugünlerde du .. 
ruşmaya yeniden başlanacaktır. 

Basın kurulunun 
toplantısı 

'l ürkiye birinci basın kurultayında 
kabul edilmiş esaslara göre türk ~sın 
kunımunu orgütlemek, devlet ile basıo 
kurumları arasında iş birliği yollarını 

araştırmak işlerilc uğraşmak ve dinci 
kurultaya kadar türk basın kurumunu 
oruutamak ilzere kurultay tarafından 
seçilmi~ oJan kurul dün basın genci 
dircktörlüğünd birinci toplantısım 

yapmı§tır. 

Bu toplantıda kurultayda onanan İf'" 
lcr üzerinde genel olarak görüşülmüş ~ 
her ıeydcn önce tiırk basın kuruma. 
nun rcsmiğ olarak kurulmaı;,ı için gereli,,. 
li olan i§lerin ya.pılmauna karar veril• 
miştir. Kurul, topalntııundan &0nra Ig 
işleri bakanı B. Şük:rü Kayayı görereti 
gözden geçirdiği işler ve aldığı kararle 
hakkında kendisine bilgi vermi§tir. 

Gelecek toplantı c:uma günü yapıla.. 

wtır. 

mutlar ve gelec:..ek yıllal' için 1.000 
lira yükenm~erdir. 

:(. .. 4 

"ULUS" ıazete ve matbaaa~ 
da yan Ye bası i§lerinde çahfaa. 
lar, her ay aylıklarının yüzde iki• 
sini Türk Hawa Kummuna venne
ği kararlqtırmıtlardır. 

Rize onnancılannm bir 
yurdseverliği 

Rize, S (A.A.) - flbaylık or
man direktörü ve işyarlan birer. 
ay!rklannr hava kurumuna vennew 
yi kararlaştmnışlardrr. 

Ormancdar, öteki arkadaşlan-
nm da katılması ile onnancrlar a
dına bir uçak a1mmasmr tarım ba
kanlığına bildirmişlerdir. 

Ankara Birası lengin bir Gıdadır. 
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Dii.~üniiıler 

Türk öğretmenleri 
ve Altıok 

Cemiyetin i§bölümü içinde en ağır 
aoravı omuzlarında taşıyanlar, hiç §Üp
hesiz ki, yarmki nesilleri avuçlarmda 
istedikleri gibi yoğuran öğretmenler

dir. 

Köklefmiş ve ananalaum kurmuş es
ki ve ihtiyar rejimlerde öğretmenler 

için, gençliğin sıyasal eğitiminde göre
cek büyük bir iş yoktur. Ayle ve cemi
yet, eksik kalmış olsa da, bu eğitimi bü
tünler. Halbuki gene rejimlerde, yeni 
devrim geiçrmiş ve hele kafaları aydm
lanmamış yurddaşlan fazla olan mem

leket/erde rejimi vc devrimi en geniş 

halk yığrnlarrna tan1tmak, sevdirmek, 
yeni düıünceleri ve yeni inamşlarr yay
mak büyük bir ihtiyaçtır. Cemiyetin sı
yasa/ alanda birçok yayıcı ve propa
gandacı araçları arasrnda öğretmen or
dusunun ne önemli bir yer tuttuğu ise 
ortadad1t. 

Gert;i, türk öğretmenlerinin, hiç bir 
zaman ,yeni yetifen türk çocuk/arma 
ulusçuluk ve cumuriyetiçlik prensiple
rine aylurı telkinler vermemiş oldukla
rını biliyoruz. 

Fakat, hele son Parti Kurultayın

dan sonra, açıkça ortaya konulmuştur 
ld tDrJc devletinin benimMciiği prensip
ler yalan cumuriyetçililc ve ulusçuluk 
delildir. Lfilclik, devletçilik, halkçrlık 
ve dıwrimciliJc prensipleri de genç 
Türlciyeaia ilerlemesi için, diğer ilci 
prea$ip kadar iSaemli fartlardır. Yarın 
tek bir ülkü çevresinde birleımiı, ara
•ında aykırılar ve ayrışıklar bulunma
yan, toplu ve kuvwtli bir tilrk bütiln
lüğünün meydana gelmesi ve memle
ketin artık hiç bir tarafında, geri hare
ketlere yer kalmaması için, yarrnrn ne
sillerini, bugünden, bütün bu altı prea
sipe bağlılık ve inanla yetiıtirmek zo
rundayız. 

Hepsi ulust;u olan türk öğretmenle
ri arasında, bugünkü gereklikler içinde 
türle ulusçuluğuaan tek şartı olan altı 
prensibe bağ/rlıktan -,.kırı kalmış olan
larm bulunacağına inanmıyoruz. Yal
nrz, altı prensibe bağlı kalmaları, lceadl
lerine bütiln ödevlerini yapmıı olmak 
iç rahatlığım veremez. Çünkil onlar 
inandıklarım yaymak, doğru ve güzel 
bildikleri ıeyleri, ellerine verilmiı olan 
türk yavrularma aıılamalc mevkiinde 
bulunuyorlar. Gene rejimlerin hepsin
de, bütün öğretmen ordularr, bu yolda 
seferber edilmiştir. 

Bu ödevde savsacıllk yapmak için 
gençlerin ~uyasal eğitimi yolunda ça-
1rşnıayı lüzumsuz saymak, bu işi cemi
yetin ve okunan gazetelerle eserlerin 
kendi kendine göreceğine inanmak bir 
özür olamaz. 

Ağaçlar ancak fidan halindeyken 
istenilen şekilde bükülebilir. Bir cemi
yetin ierdleri de kanağatlarını okul sı
ralarmda edinirler. Prensiplere aykırı 
telkinlerde bulunmamak yetmez, türle 
bütünlüğü ve tilrk illkesinin büyük ya
rını için lüzumuna inandığımrz altı 

prensibe inan ve sevgiyi gencliğe ver
mek lhrmdır. 

Yaşar Nabi NAYIR 
Sorav - Mesuliyet; Öğretmen = 

Muallim; Eğitim = Terbiye; Araç = 
Vasıta; Önem== Ehemmiyet; Aynıık 
= Muhalif 

............................ 

Ankara' da 
Kızılay haftası 
Yurdumııaun her ıara

/mda yapıbn (Kı:ıılaya iıye 
olma) haftnaına bu eyiiik 
ku,.umumuzun Ankartı ku
rulu 8 fuuiıan, cumarted 
günü baflıyacaktır. 

Kızılay tarafından evle
rini=e göndermcek (üye ya
zılma) kôğıılannı doldura· 
rak onu •İze getirene veri
niz. 

Barıııa 11e tıavQfta /elô
ketlerimizi payltlfQn bu iyi· 
lik krrrumrımrıaa üye olu.-
nu~. 
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Lehistan' da Türkler 
(Leh radyosunda verilmiş olan 

bir konferans.) 
- Lehistanın obaştanbaşa doğu ile ba

tı arasında geçitlik eden bir bölgede 
bulunduğundan, Avrupa ve Asya har
talarına ilk bakışta görürüz. Bu bölge 
asırlar içinde birçok defalar Asya boz
kırlarından batıya doğru sürülen gö
çebe kavimlerin yolu olduğunu biliyo
ruz, Bir taraftan İslav dünyasının rus 

kavimleri, diğer taraftan ise türk ulus
ları ile ilgiler, Lehistanın sıyasal tari· 
hinin en önemli bir kısmıdır diyebili
riz. 

Göçebe yıgmların doğudan ba
tıya aşmaları Lehistanın yalnız tarihin
de değil, hatta etnografyasında da gö
ze çarpan izler bırakmıştır. 

Btiyük bir su taşmasından sonra, 
oldukça uzun bir zaman küçücük göl 
ve bataklıklar kaldığı gibi, göçebelerin 
her dalgasından sonra da yerli halk 
arasında yeni gelenlerden ufacık ada
lar kalıyordu. Bunlardan bazıları za
manla islavlaşarak, arasında yaşadıkları 

halk içinde büsbütün erimiş. kalmaları 
i&e bugüne kadar ulusluklarını koru
muşlardır. 

Herhangi bir halk yığınının bir 
yerden ıbaıka bir yere taıınması her za· 
man kültürel varliklar taıır ki türk 
kavimlerinin bıfınma.aında da aynı te· 
ye ruthyoruz. İtte yukarda bah.edilen 
ilgilerin aonuncuıu. Lebiıtan'ın kültü
ründe ve he~ Leh dilinde epeyce gö
rebiliriz. 

Kısaca, Lebiıtanda türkler mesele
si Uç ayrı bakımdan arqtmlabilir ki, 
bunlar da: ııyual tarih, etnografya 
ve kültür tarihidir. 

Bu meaeelyi tarih bakımından ele 
alaaydun, ilkönce türk kavimlerinin 
taprunaaından ve Lehiıtanın türk hü
kilmetleriyle, bele osmanlı türk sultan
lıfı ve Kırım hanlığı ile değetlerinder. 
bahsetmek zorunda kalırdım. 

Aynı meseleyi kültür tarihi bakı
mından ele almlık isteseydim, Leh tö· 
rU ve ananalarmda, halk edebiyatında, 
t4*n1k kWtürilnUn bazı lı:ııımlarında 
ve en sonra dilinde de ttirk tesirlerini 
göatermeık ödevim olurdu. 

Fakat bu iki noktanın araştırılma
ıını, çok ilgi Yerici ve önemli olmala
rına karım, bqlı:a bir fırsata bırakarak 
timdi meseleye yalnız etnografya ba

kımından baıp, bugüne kadar Lehiı· 
tan sınırları içinde yaııyan türk ka
vimleriyle uğrapeağım. 

Lebistanda tilrk kavimlerinin yata
dığını yabancılar değil, hatta lehlile
rin birçoğu da bilmiyorlar. Bun
dan dolayı onlar hakkında kısaca bilgi 
vermemiz, hele . doğuda ya.şıyan tilık 

ulusları arasında ilgi uyandırabilece

ğini umarız. 

Etnografyalıarından bahsetmek is
tediğim Lipka denilen Tatarlar ve Ka
raimler, Lehi.tanın doğu ımırı boyun
da dağılmış küçük köy ve kasabalarda 

yaııyorlar. Onların nüfuıu çok olma
yıp topu topu yedi bin kitiyi •!ID&mak
tadır ve önemleri çokluklarmda değil 

ancak yüksek derecede olan kültürk
rindedir. 

Bu kavimler aynı zamanda doğusal 
Sibiryadan Avrupaya sürülen parlak 
tUrık dünyasının, batısal kuzey sınırı· 

nın en uzak ucunda yaşıyan bir parça
sıdır. 

Tarihiğ bilgilere göre Lipka Tatar
ları on dördüncü asırda Litvanya gran· 
dükü Vitolod tarafından ilinin boş ka
lan yerlerinde yerleştirilmeık için ge· 
tirilmitlerdir. Onlar Altın Orduyu mey· 

dana getiren türlü unsurlardan katın 

olup, liaanca İdil ve Karadeniz türkle
rine bağlıdırlar. Asırlar içinde araların-

da evlenip kanlarını karıştırdıkların

dan dolayı, bugiin bizim Tatarlarımız 

ilkel unsurları ayrılamayacak bir yrup-

turlar. Geknler yalnız erkek olup yer
li Litvan, Rua ve Leh kadınlaciyle 

evlendiklerinden dolayı iikıel antropo
lojik tipleri çok zayıflamııtı. 

Tabiiğdir ki türkçe bilmiyen ana
lardan doğan çocuklar da atalarının li· 
sanını zaman geçtiıkçe unutuyorlardı ki 
bugiln bizim Tatarlardan hiç biri türk
~ bilmez ve yalnız lehçe yahut telo -
rusça konuşurlar. Tatarların kendi li
sanlarını bundan çok önce unuttukları, 

daha on altıncı asırda, Kanuniğ Süley
man zamanında yaşayan ''Risale - i . 
Tatar· i - Leh,. yazarının söylemesin· 
den açıkça görtinüyor. Seyrek olarak 
yalnız Lehiıtana geç gelen göçmenler 
arasında Tatarca bilenlere rastgelinir
di. 

Bizim Tatarlarımızı bı.isbütün İs· 

lavlaşmadan kurtaran etkelerin en 
önemlisi de İslam dinidir ve bunun 
içindir ki baıb.alarının dinini çok seven 
ve dincil olan bu ulus yalnız o dine bağ
lı eski törü ve ananalarını muhafaza 
edip kalanlarını ya unutmuş, yahut ara
sında yaşadıkları çevenin etkisi altın
da büsbütün değiştirmiştir. 

Daima süel hizmette çalışan Leh 
Tatarları ılme çok da önem vermedik
lerinden dolayı, bu ulus İslam edebiya
tında hiç bir rol oynamadı diyebiliriz. 

Aralarında ulusal dil olduğu gibi, 
arab dili de savsanık olduğundan, ku· 
randan alınan duaları bile hiç bir şey 
anl:mıai:m otomatik olarak okuyorlar 
dı. Böyle bir durumun devam etmesin' 
izin vermemek ergesiyle daha on yedin 
ci asırda Leh müslümanlarmın tapın· 
cına, yardım olsun diye, Leh ve Belo . 
ruı dilleri aokulmuıtur. Rus ve Leh 
dillerinde Arab harfleriyle yazılan ve 
kuran çevirmesi el yazmaları Leh Ta
tarl:ırı di'\i~ h'1atın.n tuhaf anıtlarıdır. 

Daha önce de dediğim gibi, Tatar· 
larımızın bathca ödevleri askerlikti. 
Onlar Leh .. keri arasında özverilik 
ve kahramanhkJariyle tanılan ayrı ath 
kıtalar halinde bulunurlardı. Memleket 
için hizmetkrine öden olarak Leh kı
ralları onları boyar ve ileri gelenlerle 
bir dereceye yükseltip, din özgeliği ve 
ayrıca her birint lbnn olduğu kadar 
toprak da vermişlerdi. Küçücük bir 
ada gibi her taraftan bıristiyan denizi 
ile sarılan altı bin kifilik bir grupun 
asırlardanberi bugüne kadar dinlerini 
muhafua etmeleri eekiden olduğu gibi 
şimdi 4e Leh hilkiimetinin büyük bir 
vicdan toleransının beoldeğidir. 

Barıt zmaanıntbı Tatarlar kendile
rine verilen ctftlilderde Leh akaoyu 
gibi y•rlardı. Toprakarz kalenları ço
ğun tabaklık, metinciliı'k ve başka sa
natlardan geçiniyorlardı; şimdi ise on
ların okumUf 'kısmı helı:Mn, avukat gibi 
Ö:'!gilr ertilı:lerde veya hükiimet hizme
tin~ iıyar olarak çalrtırlar. 

Genel haıbtan biru sonra Lehistan 
billo:ümetinin yardımiyle Tatarlar ken
di diniğ örgütlerini de kurdular. Bu· 
gUn Lehistanm üç doğusal kuzey ille
r inde 20 topluluk meydana getirirler 
iti bunların dokuzu Novogvodek ilinde, 
sekizi Vilno ilinde, ikiıi Bialıstok ilin
de ve birisi de VarfOvadadrrlar. Merke
zi Vilno'da olen bu <SrgUt bir müfti yön
tern1 altında kalıyor. Bundan batka Ta
tarlar halk aydınlanmuı için kendi 

cemiyetlerine de sahib olup, sosyal ve 
ilmiğ birkaç dergi neıretmeıktedirler. 

O dergilerin en önemlisi son zaman
larda birinci cildi çıkan Tatar yılhğr
drr. 

Lehistanın sınırları içinde yaşaya
rak nüfusça Tatarlardan daha zayıf ol
duğu halt.le, baıka birçok bakımlardan 
fazla merak uyandıran tUrk kavmi JCa. 
raimlerdir. Keraimlerden bahsederken, 
onların uluı ve din meselelerini kesin 

olarak biribirinden ayırmalıyu:. Karay, 
sekizinci urııı ortasında Abbasiler ha
lifeliğinin doğu illerinde yahudilikten 
ayrılan ve türlü ırklardan halklara da· 
ğılan mezhebin ismidir. Bundan dola
yı, meseli Mısırda Semit ırkından Ka
raimlere dahi rasgeliriz. Fakt bu mez
heb en çok Kırun yarımadasında yaşı· 
yan türk uluıtarı arasında dağıldığın
dan, onlara dahi Karaim ismi verilmiş
tir ve itte o Kırım Karaimleri türk ır
kındandırlar. 

Lehiatandaki Karaimler Kırımdan 
hemen Tatwlarla aynı zamanda geldi

ler ıki, onların yerleftirilmesini de ta
rihiğ anana grandük Vltold adına bag
lryor. Ufak gruplar halinde yerlettiri
len ve her taraftım İlllv halkı ile çev· 
rilen Leh Karaimlerl bugüne kadar es
ki tekil Haanlarınr lı:oruyabilmişlerdir. 

Bu lisan, evelce güneysel Rusya 
bozı1nrlarında. 10nra da Macaristan'da 
yqıyan ukl Kumanların liaanma çok 
yakındır kl, onunle birlikte tUrk li
sanlarının ltıpçak kısmından sayılır. 

Prol. Ur. Kowalslcl 
.dugün i11e Kafkaayada oturan Balw 

ve Karaçayların lisanı ona en çok benn
yor. Fakat bugün hiç değipemiJ H· 

iri lisanı ancak Lehistan ve Litvanyada 
yaşıyan Karaimler muhafaza e~ıler
dir ki, Kırım Karaimleri, aralarınm 

yaşadıkları Tatarların etkisi altında 

lisanlarını büsbütün değiştirip ıimdiki 
Kmm Tatar dilinden az farklı bir leh
çe kullanmaktadırlar. 

Azlıklarına kartın Leh K.araimleri 
dil bakımından kuzeyse} ve gilneyael 
ayrı lehçeye ayrılıyorlar. Bu lehçeler
den bir örnek vermek için her ikisin· 
den de ikiter cümle göaterecefim. Bi
rincisi bir atalar sözü olup kuzeyael 
lehçede: .. süvscy ahçanı unutun uyal
nı .. cenubi lehçede ise "ıivaen ahtsanı 
unutun uyalnı.,dır ki türkçe "parayı 

seversen utancı unutursun., demektir. 

İkincisi iğneden bahseden bir bilme
çedir ki, gene kuzey•l lehçede: "butun 
dunyayı lriydirat, ödl yalanpç öuvra

lat., cenubi lehçede "bikin dunyanı Ciy
diret, ezi yalanğata binelet,, clir. Bu bil
mecenin manası ise "blltün dünyayı si -
yindiriyor, kendisi çıplak gedyor,, de 
mektir. 

Lchiıtandaki Karaimlerin lisanmda 
başka lisanlardan kelimeler oldukça u 
dır ve onun içindir ki Türk Dili arattıl'-: 
ma Cemiyetinin "Osmanlıcadan Ö:ı 

türkçeye söz karıılıkları tarama dergi
si,, adh eserinde bu uzak dili de göz ~ 
nünde tutmak çok doğrudur. 

Miktarları binden aşağı olan Kara
imler Lehiatanın doğu ıu:urmda yatan 
Troki, Vilno, Lut.ak ve Haliç adlı dört 
fCbrindc otunnaktadırlar. Aym ırktan 
Karaimleri Litvanıyaıun Ponevcj fCbriD
de buluyoruz. Lehittandakilcri olduiu 

gibi Litvanyadakiled de çoğun ~iftçi

lik ve bahçıvanlıkla uğraşırlarsa da, a
ralarında özgür ertik veya büldimet bU
metlerinde çahıanlar da u değtildil'. 

Merkezled Troki tebridir ki burada Uü 
büyük göl arasındaki dar bir dilde çok 
güzel bir uramda oturuyorlar. Yukar

da bahsi geçen dört tehrin her birinde 

kendilerine özgü ve lıenesa denilen bir 
tapıncaya aahibtirler. Çok dincidirler. 
Tapınçları sırasında İbranice olduğu gi
bi karaimce de Tevrat okuyorlar. Her 
topluluk IYzzan adlı bir din adamına 

sahih olup bütün topluluklar iee Vilno
da yaııyan hahamın yonetimi altında 

kalıyor. 

Karaimler her zaman ilme büyük ~ 

nem verdiklerinden, İbrani dilinde ol
duğu gibi karaim dilinde de din bilgisi 

hakkında çok genit edebiyata u.hibtir
ler. Son yıllarda yeni kurulan .. Karaim 

edebiyat ve tarihi arattırma ...Uyetl,, 
tarafından Vilno'da leh dilinde "Kara1 
fikri,, adı altında bir dergi netredil
mektedir. Bundan bafka Lutak'ta da ka
ralın dilinde "Karay avazı,. dergisi 9fılrr

maktadır. 

Tatarlar gibi karaimler de fimdiye 
kadar oldukça az lncelenmiftir. Genel
likle A vrupanın çok iyi ve etnograı,. 
alanında herhangi bir yeni bulguya bı

rakmıyacalr derecde tanınanı olduğunu 

sanıyoruz, halbuki görülüyor ki çok as 
tanılan uluslara raatgelmek için Asya 

ve Afrikaya gitmeye lUzum yokmut. 
yanıbaşımızda iyice incelenmeleri bi-

1 

ı~k3l 
Bisiklet yarışları 
Ankara bölgesi bisiklet kuruluadan 
"1. - Heyetimiz 9 haziran puer sa

bahı aut 8 de Ankara gücü kulOblii o

nündcn hareketle Etimeaud - Alılklpril 

yolu berinde 'ft iki sınıf koıucut. a
rasında yarışlar tertip etmiıtir. 

Birinci sınıf ıkosuculer, teker, teker 
ve beter dakika ara ile çekilecek kura 
neticesinde sıra ile hareket edecekler
dir. 

İkinci sınıf koıucular, bunları taki
ben ve grup halinde hareket ederek ayni 
mesafeyi koşacaklardır. 

İlgili müsabıkların o gün uat 1,30 

da Ankara Gücll kulübü önünde yarışa 
hazır bir vaziyette bulunmaları lüzumu 
bildirilir. 

2. - Otomoto bisiklet acentesi tara
fından, 16 haziran pazar sabahı saat 
7 de İt bankası önilnden bareketk An
kara • Kalecik tidip gelme 148 kllometıo 
relik bir yarıı tertip edilmiı ve idaresi 
heyetimize verilmiştir. 

Bundan böyle mukavemet yU'lfla
rının ytız kilometreden apiı olm 11-

nı nazarı dikkate alan beyetimis. iM& 
gibi yarıtların y.alnız bir mmtabya 
buredilmemuini de gkelerek, ı. 7a
rıı için diğer mmtakalardan iıtirlılı: ede
cek blailı:letçilel'irı yol ~nan ı.a
dilerine aid olmak üzere Aakanda art 
gUnllllı: iaşe Ye lbate~ri beptimlı tar•
f ından temin edilecektir. 

Subaylannuzın yeni 
başanğı 

Bertin, 5 (A.A.)- 3 buiranda .... 
öndUll., yarııına ttlrlü ulmlardaa it at 
girmit ,teğmen Saim Pubtbn lr ıt 

adındaki atla birlncilili aJmrp. _.., 
ÖncU de kazananlar •asmck deNCıe d
mıttrr. 

Öndtll =-= Mölılfat 

Atlı spor yanşlan 
DOnkt1 aayımuda yudıpaıs 11111-

ıpor laalübünlln huırladslı ,...ır • 
yın -*binci cumarteü sini ,....._ 
caktrr. 

Mersin' de şehir işleri 
Mersin, S (A.A.) - Şarhk ka

rulu prhk bütçesini 319500 lira 
olarak saptamqtır. Bayılın pli
ri geçen yıldan fazla olduğu için 
bütçeye bayındırlık if1eri için ye
niden para konmuştur. 

Atatürk anıtı için geçen yd 
bütçeye konan ile bu yıl kabul edi
len para yirmi bin lirayı bnhmt
tur. Şehir plim için ilk bölü ola
rak üç bin, mezarlık için 9500, sa 
işleri için geçen yıldan devredilen
lerle birlikte 24 bin yeni bir çdaat 
iskelesi yapılmak üzere 16 bin ge
nel halilar için, 3800 yeni kaldl
nmlar için 20 bin, onanna iıleri i
çin ıs bin lira kabul olunmUflDI'. 
Şehrin temiz su ihtiyacını ufla
mak için 2 ı 6 bin lira harcanacak
tır. Bölü ile ödenmek tlzere ba yıl 
su üstermesi yapılacaktır. Şehrin 
plim 12 bin liraya Y ansene yap
tınlacaktır. 

zim adevi.miz olan uluslar yqıyor. 

Prol. Dr. T. KOUIGlalıi 
Krüov Yaıellon Ollheniteal ,_ı 
dilleri müderrisleriıxla. 

Bu yazıda pçea. yeni lrellmea. ıı.. 
tıhklarl: 

Biilge = mıııtaka; 11" z wB ı 

bet ; IODUCunU = netic:eeial i delil -
temu; töril = Met: Ne. • ftllfe; 
6nemU = mübim; brpa • ratı--ı 

doğUllal = prld: kuzey = fima1; a -
vilayet; katın = mBreldrep; llbl - ip
tidai; etke = amil; ~ = ..wtı 
etki = tesir; aanamak - mahmel; ... 
ge = mabad; tapmca s ~: 

anıt = abide; arterlik - fedalllrbk; 
özgenlik = hürriyet; belM = aıa-et; 
aksoy -= asılzadc; 6zg6r atlk = Mll'

beat meıalek; 6rgtlt = tqkilat; yine
tim = idare ; dergi = mecmua ; bsin 
kati; glineysel = cenubi; kuzeyı 1 -
timall; çoğun = ekseriya; uram 
halle; özgü = mahsup: ~i .. ,.·ı 

dar; incelemek tet! ik rt..- '· 



SAYltA 4 

KAMillAYDA 
(Ba§ı ı. ci saydac!a~ 

Gele köyünden Mehmet karıil dul 
Kamile ile Ali Çavuf kanaı Ruki
y.e'yi boğarak öldürmekten auçlu 
Piraşuvalı Mehmet oğhı Arabacı 
Halil ile Maksud oğlu Çabacı Sad
n..,nin ölüm cezalarına çarptırıl -
ması hakkında Başbakanlık tez. 
keresi ile Tüze komisyonu raponı 
görüşülürken söz alan Hasan F e -
rid Perker (Kayseri) bu mesele ü
zerinde yaptığı tetkikleri uzun 
boylu izah etti ve Halil ve Sadri' -
nin, ölüm cezalarına çarptırılma -
lan, suçlulardan Kamil'in, öteki
lere suç atmak suretiyle ilk gerçin
lettirme sırasında yaptığı itirafa 
dayandığını, sonradan Jıakyerin -
de öteki suçlular gibi Kamil'in de 
yadııadığı bu itirafı haklı göıte 
recek ortada kuvvetli başka bir 
İpacu bulunmadığı yolundaki ve 
Tüze komisyonu raponında yaz • 
cbiı diqüııcelerini anlattı. Tüze 
komisyonu raportörü B. Salih 
Yargı yargutayca oaaylana.n hük 
mün hafifleştirilmesi Ye deiitti -
rilmeaini ~erektirecek bir aebeb 
ıörülemediğini uzun boylu ve hi
d"ısenin bütün evrelerini aydınla -
tarak izah etti. Sonunda Hasan 
Ferid Perker'in cezanın 24 yıl 
hapse çevrilmesini isteyen dilerge· 
si oya konularak kabul edildi. 

Kamutay yann-saat 15 te top
lanacaktır. ----·----
Her ~n beş kelime 

(Başı ı. cj sayı/ada) 

3 - Kavanini müdevvene -
miz - Derwin kanunları .. 
mı:ı. 

S. - l'r. al Hayal (T. Kö.) 
Mu1'ayyile - Sanay 
Ôrnel.: Siz bu lıtıberi sana -
ymızda icacl etmif olmalı.ı -
nız. 

N t: Guetel'llİ-ze gönd1Jl'ilecek 
yaz r..fa bu kelimelerin oamanlı
ca arık· ltanılmanıasını rica ede -
r'lz. ----·----
Finans işyarlan kanunu . . 

pro1esı 

Finans isyarlan kanunu proje
ıi bakanlar kuruluna verilmiştir. 
Projenin esaslanna göre, yedinci 
dereceden başlayarak İfyarlar yük
sek ok Harda okumuş olanlardan 
seçilecektir. 

Bu dereceye kadar okwnamış 
ve calışmakta olan işyarlann edi
nek hakları saklıdır. Bu gibi işyar
lamı barem kanunu esaslarına gö
re ilerlemeleri de gene sakhdu. 
Projeye, iş sahiplerinin işlerini ça
buk bitinneyen veya :kayıtlan ka
patmayan ,ikinci bir defa vergi •· 
hmnaşına sebep olan i~yarlar için 
yuav cezalan konmuştur. Proje
llİD önemli esaslarından biri de, 
mal işyarlannm ertik işyarlan 
haline sokulmasıdır. 

Türlü servislerde iş gören iş· 
yarların başka bir servise geçebil
meleri için, beş yıl o serviste bu· 
lunmalan ve o işte bilgi sahibi ol
malarına bai'h bulunacaktır. 

Bugünkü sayunızda ge
çen kılavuz kelimeleri 
Adamak= Videtmek 
Aktı - Ücret 
Aytışma= Miınakap 

Bilge Mal6mat 
Çevcnler - Mahafil 
Durluk = 1ttikrar 
Endfatri == Sanayi 
Etki= Tesir 
Genoy Efkarı umumiye 
Oy Rey 
Öner e Teklif 

Süel = A•keri 
Tine] == .Manevi 
Tören :ıı:::;, Merasim 
Romanımızın bugünlrıü parçasında 

seçen kelimelerin omıanhc.a karıılıık

luı: 

Başarık - Muvaf fa.kiyd 
Umusa - İnkisarı hayal 
Gör~ne k - Adet 

Belgrad mektubu 

Skupçina açılırken 
Belgrad, 31 mayıs - Yugoslavya

dakıi zorlu seçim aavaııa.ın sonuçlarını 
herkes biliyor. B. Yevtiç':in li tesinde
ki adamlar, oyların yözde 68 ini topla
dı. Öteya.ndan ayr f liste erinin hepsi 
yüzde 32 den aşm oy alamadı. Seçi
mfa kesin sonuçlarım uptama~a ayrı
lan (devlet komisyonu) itlerini bir iki 
giıne kadar bitirerek seçim yasasına 

göre saylavlıklan dağıtacaktır. B. Yev
tiç hükiimetiııin e inde 305 1ritiliık bir 
çoğunluk bulunacagı ve muhalefet yal

nız 60 kadar :kişiden ibaret olacağı 

şimdiden anlafılıyor. Parlamentonun 

bu tekilde kurulması kimseyi ıaıırt
maz. Bu, çoğunluk bette tiç nisbetinde 
başarıfa gotüren d'Honte usulile seçim 
yapıldığım bilenler için (;nceckn. belli 
idi. Fakat seçmenleri en çok ıaşırtan 
fey, ayrış ıeflerinden hiç birinin yasa
nın tuhaf bir baylasiyle parlamentoya 
girememeleridir. Ne eKi sırp tarım 

partisi başı B. Yovan oYvanoviç, ne de 
eski müslüman örgütü oefi B. Mehmed 
Sp-1ıe, ne de ~ki stT'h demokrat parti
si baft B. L. David«iç paclamentoya 
giremeyec-eoklerdir. Hele B. Davidoviç, 
Srrbistanm iki ~çim çCVTesinde aday
hğt?'lı koyduğu halde, B. Maçek'in lie

tmne girdiği için her iki tarafta da 
yenilmişfrr. Ayrış li11'te9inin başında 

bulunan ve Radiç'in yetiştirmelerinden 
biTi o1an B. Maçek, yalnız olaralt parla
mentoya gıriyor. 

Bu, eski partiler başlarının genel 
bir düşınesi, sryasal yıldrz!arın batma
!Idır. Haztranm üçünde toplanacak o
lan yeni parlamento artık, göğüsleri 

kordon ve mşanla kaplanmış ihtiyarlar 
görmiyecektir. Ha1kın bunlardan bık
tığı ve dcgiştirrnek gereıkiiğini duydu
ğu anlaşrlryordu. uki parlamento say· 
lavlarından ancak yüzde yirmısının 

}teni parlamentoya girebilmeleri düşün
dürecek bir noktadır Henüz genç olan 
'ft uylavlddarır.ı parti ku.Jül>lerinde 
ha.zırlanmış bulmu' o1mayaın ye.nı say
lavlar, batkın oyunu kazanmak için 

çok çabalama.le yukümünde kaldılar. 

Bunlar, eski yöntemin ter15ine o1arak 
hep do_:du1dan yerlerde adaylık ilan 
ettiler. Bu yüzdendir ki şimdi}'1: kadaT 
kuzey Sırbiatam adaylarını ııeçmek zo
runda bulunan güney Srrbis.-.ını, kendi 
yerHlerini ııeçebilm.ştit'. 

Böylece parlamentoya '"müsbet so
ravlarla,, gıTen savlav!ar, oraya bir ya· 

ratıa 'kıwvet de getireceklerdir 'ki bu 
nu hesaba katmamak imkansızdır. Bun
dan ~ka bu ııaylavlar, ıeçmenlcr kö· 
me&ine dayanarak s1yaul durumun -a
nUıtarını almalarını onaylarmyacaklar
dır. Bu bakımdan dölen ve irde adam
la~ı olarak gözükeeekleri umulur. 

Öyle görülüyor iri on senelik ıııe
rüven ve tarihul hadiselerden sonra 

" aıy.asaJ durum merkm gene parlamen-
toya dönecek ve ileride doğacak badi· 
seler burada gelişecektir. Aynf da bu

nu görmüştür. Fakat f'CDi çoğunluğu 

hesaba katmak yükümündcdir. 

Seiİmin sonuçlarından ıevinen Yev

tiç hükümeti artık programını tapta
mağa koyulacak, bu pt'o.gramın bathcP 
noktası sıyasal hayatın her alanında 

nomal duruma dönüştür. B. Yevtiç bun
dan birkaç gün önce hükiimetin kov~
Jayacağr direktiflerin deği!l"iyeoeğini 
ve 1ıükümet bıahranı olmadığını bildi· 
rirke.n nomal duruma dönüş me.cleıi
ne de dokunmuştu. Ne türlü olursa ol
aun herhangi yugollav hiü:ümeti, Kr
ral Alekundr'm vasiyetinde ipret et· 
tiği direktifler qına Ç!lkamaz. Yugos. 

la'f'1'8 içeride bir ve ayrılık kabul et
mez, dışarıda barıp hizmet eder bir 

ülke kalmalıdır. Türlü uyasal 'Zümreler

le it birliği anca.k bu esaıs üz.erine ka
bu edilebilir. 

Tarım Bakanı B. Dragatin Y~ 
koviç iae tarım ürünleri değerlerini 

yükseltmeğe elden geldiği kadar çalı
,acağı ve köylii aıuııfmı dicliğe, dill!'Cn
liğe kaVUftwmağıa uğraşacağını söyle
miştir. 

Öteki bakanlar da parlamentoya 
awıulmak were bir_çok kanunlar hazır
lamq bulunuyorlar. Finans Bakam Dr. 

1 
Jlilav Stoyad.inoviç, aylllk bildcelue 
bir buc verecek olan yeni büdceyi ta
mamlamaktadrr. Göriill1yor ki hilkiimct 
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l Yabancı gazete_le~de okuduklar~ı~! 
Alhn standardı 

ıneselesi 
JO raıyıs tarihlı Deyli Hera/d gau

tesi altın mest>lesi hakkında yazmı§ ol

duğu bir ba~ betkede diyor ki: 

Fransadaki finanıı.a.1 buhrnn, altın 

'ltandardının tabutuna yeni 'bir çivi da

ha çakmış oldu. 

Bu böyledir ve bu suretle altın 

standardının gülünçlüğü bir yo! daha 

kendini göstermiştir. 

Bir bükümet 'Sallanıyor; finas ku

rumları bocalamakta ve bütün bir ulus 

sıkıntı sekmektcdir. 

Bütün bunlar, frank değerinin tu

tulması ve altınla başabaş kalması için 

verilen karardan ileri geliyor. Altının 

sarı renkte bir akıntı halinde Fransa 

bankasından çıkmakta ve drşarda.ki ban

'kalara doğnı atmıa.ktadır. 

Fransa hükümetinin hata altın sta·n

dardını muhafazada ayak diremesin

den ve bir taraftan da eldeki altınm 

azalmasından dolayı fransız ulusu elin

deki paranın .gatın alma değeri eksil

mektedir. 

Bu yüzden yıllardanberi Fransada 

para azalmış, ve memleketin üretim 

kaynakları gereği gibi sömürülememiş· 

tir. 

Bunu arttırma!c için frank değeri

nin düşürülmesi gerekti ki bu da dlitll

nulmemiştir bile. 

Bunun yerine eşya değerleri zorla 

indirilmiştir. 

Tecim sarsılmış, sosyal hizmetlere 

durgunluk "ehniştir. • 

Bu memleket halkı buhran için~ 

bulunan Fransaya 'ka1"11 sempati duygu

su besler. Biz de böyle bir buhran ge· 

çirdik. 

Biz de altın standardını kurtarmak 

i_çin tedbirler aldık. Fakat bereket ver

sin bu tedhirkr para etmedi de bafı

mıza felaket gelmedi. 

Felaket gelmek şöyle dursun, duru

mumuz günden güne dalı~ eyi bir hal 

aldı. 

Fransızlar da bunu kendilerine ör

nek etmeli, bu yolda yiirümelidirlcr. 

kınavla çalı§makt. olup ~kileceğinden 
bahsetmek oldukça yenizdir. Hele aı
yaaal şef olmak dolayıaiyle B. Yevti_ç, 
ordu ve deniz bakanı olmak itibarile 

GencraJ P. Civkoviç 9e nihayet finam 

alanında dtueltmeler yapen bir adam 

olarak B. Milav Stoyadinoviç gibi kim

selerin her noktada düşünüşleri bir ol

ması \ c tam bir beraberlik içinde çalış

maları bu çekilme iktimalini uzaıklaş· 

tırdığı gibi Yevtiç kabinesinin aanıldı
ğmdan d:ıha uzun zaman süreceğine 

bir beldektir. 
Görülüyor ki azlıkta kalan karşın 

lar yönetimden uzaklattırılmış bulunu
yorlar. Böyle olduğu halde kendierine 
oy verenlerin sayısı ile övünüyorlar. 
Bunların seçimde bir milyon oy ·aldık
ları doğrudur. Dört parti birleşerek 

kararsızları ve hoşnud olmayanları de
magojileri ile kendi taraflarına çeke
bildi. Ağır bir ekonomik buhran geçi
ren bir ülkede dursuzluk ve hoşnud

luk bulmak güç bir iş değildi. Fakat 
bu B. Yevtiçi'n elde ettiği bap.rığın 

değerini bir kat daha arttırdı. Çünkil 
B. Yevtiç eski veya bugünkü partile
rin hi~ birine dayanmadığı halde 
1,740,000 oy amıııtır ki bu oylar Yu
goslavya için ne içeride, ne dı§aI'ıda 
herhangi bir serüven istemiyenlerin 
sesidir. B. Yevtiç bu 1.740.000 seçme
ni bir araya topayacak ve bu suretle 
Yugoslavyada ıimdiye kadar benzeri 
görülmiyen bir yilce aryasal örgüt ku
racaktır. Par.klmento açıldıktan sonra 
batbakanın koyulacafı başlıca itler
den biri budur. 

14. Svetovskv 

l\'lısırdaki d ıırtını 
Son posta ıle gele!l Nir !st dergisi 

"Mısırda dursuzluk,, b ilığı a/trııda 

yazdığı bir beckede diyor ki: 
Mısırdaki durumda dunuzJuk de

\•arn ediyor. Bir yerde durumwı sonu· 
na kadar dursuzluk ve belinizlik için· 
de sürüp git."llesinc imkansu gözü ile 
bakılır. On üç yılhık erkinlik hayatın
da Mısır iki ana yasa, birçok dağılma 
ve seçim kanun:.ında dört, beş defa de
ğişme geçirmiştir. 

Bıitün bunlar, bu meınleketin daha 
ana yasaya uygun bir hayat sürebiluek 
derecede olgunlaşmamış olduğunu gös
termektedir. 

Bu durumu incelemek için Mısırın 
1923 ve 1930 yıllarında yapılan ana ya
saları arasında bir kıyaslama yapılma

sı akla gelebillrse de asıl gereken Mı
sırın on iki, on üç yıllıık erkin hayatın
da biltün kanun değişmelerini ve bun
ların sebeblerini araştırmakta. 

Mısır da bütün öte<ki ülkeler gibi 
elindeki en eyi kereçlerden kurulmuf, 
yetkeli ve namuslu bir hftfktımete ihti
yaç duymaktadır. 

Mısırın bugUne kadar bu ışı yap
mağa elverişli btıkUmet ve devlet ada
mı yetiştiremediği g6ze çarpcyor. 

Bir örnek olara't ulusun çoğunu

ğunu kendisine yardımcı ve yardakçı 
olarak gösteren Vefd partisini alalım. 
Bu parti bile son defa iş başına ge_Çtiği 
zaman bu yönetim erkini gösterebil

miş midir? 
O gün bugündür, bu parti de en eyi 

üyelerini byhetmiş bulnnmaktadır. 

Yarın, eğer Vefd bir bükü.met kuracak 
olursa o zaman bunun içind1:1d bakan
ların memleıkette en eyi kafa sahihi 
kimseler olduğu savında butunamıya

caktır. 

O halde Mısır kendisine ~eken 

bir hükümeti n.aıad bulaca.kın? 
Eter bir parti llyeleri biT memle

kette gereği gibi bir kabine kuramaz
laNa akla ilk gelen partilerin karııık 
olarak bir kabine kurmalan olur. 

Böye bir kabineye giren b\itün ba
kanların parti ayrılığı dftşünmeksidn, 

~it olarak çalı§Dtaları ft bütO.n varla
rını memleket hizmetine YCrmelerl ge

reılctir. 

... EğC1' bu düşünce doğru İle o za
man Mısırın güdeceği yol -.e ıuyatıa 

açrk demektir. 
1923 ve 1930 ana yasa anna gelince 

bunların memlekete gerekli olan yöııe
timi getiremediği ortadadır. 

Böyle bir nisbet jçinM teçim yap
mak bakımmdan Mıarr eeçmenleri 111-

yasal eğitimleri çok kıt ve geri bulun

maktadır. 

Köyler, bütiin sosyetenin özü ve 9f· 
kirdeği olduğuna göre buradaki hal
kın ileride kuvvetli ve bilgili ayla
lar aeçebilecek ikinci ııeçmeıı1eııe oy 

vermeleri gerektir. 

. ... Sonra parlamentoya naaıl bir bi
çim verileceği de bir meseledir. Şimdi
ye kadar parlamentonun (mebuaan) ve 
(ayan) diye ikiye ayrılmasından da bir 
aınğ ve bapn çıkmadıiı a.nlqılmııtır. 

Onun için Mıeuın yeniden aeçeoe
ği parlamentonun yalnız bir tıe.k kamu· 
tay olması daha doğru olacaktır, dü
tüncesindeyiz. Bu kamutayda mena'nın 
yerini tutmak üzere yaılı dipJıomatlılr 
ve ettki bakan ve ba'bakanlar da bulan
durulabilir. 

Böyle bir kamutayın 150 kişi ola

cağını kabul edersek bunun üçte ikisi 
serbest seçimle yapılabilır ve geriye ka

lanlar da bu yaşlı ve eski devlet adam
ları arasından atanabilir. O zaman, bir 
ulusun asığlarını gereği gibi koruya
bilecek bir kamutay elde edilmiş olur. 

Yeni ana yasa ile yeni seçim kanu
nu bugünkü hükümet tarafından kale
me alınabilir. Fakat bunun gereğince 
hareket etmek yeni kamutayın ve o
nun güvenini bildireceği bükümetin iti 
olmalıdır. 

Eğer bu esas üzerinde ve bu yolda 
bir Mısır kabinesi kurulacak oluna o 
zaman bundan memleketlerine ve ulu• 
larına ya.lıcıpn ve onlara asığ veren hiz
metler beklenebilir. 

İtalya · HalJeşislaıı 
27 mayıs 935 tarihli Tay nıs gıue· 

tesi, "uluslar sosyetesi ve llabe!jisı n,, 

başlığı altında yazmış olduğu bır baş 

betkede di}•or ki: 
Cenevredc bundan önce oe olduğu 

gibi, son dakikada varılan bır anl:ış

ma, Avrupada tehlikeli sonaclar vere
bilecek oıa.n bir ilgi kesiminin oniıne 

geçmiştir. 

Uluslar sosyetesi aldığı bir kararla 
İtalya ile Habeşistan arasındaki bütün 
anla~zlıkları kesin olen.k ortadan 
kaldımuıtır dinemezse de özel bildir
ınenimizin de söylediği gibi, aradaki 
blitün aynlıkları, çapr~ıkhklan büt iin 
olarak kotannağa yol açnıt1 'hutunmalc· 
tadır. 

Herhalde sosyete konseyinin verdi
ti karar, bundan biraz daha ileriye git· 
miştir. 

Bu karar, A'VTUpadaki lrolkktif sis
temi, patlak ftmleai lmld.n içinde bu
lunan bir gerilemeden, bir ~imadan 
lrurtannıfbr. 

ltkönce, Habeş - İtalyan anlaşa. 

mazlığı uluslar aosyetesinin yargıçlığı .. 

aa buakıWığı zaman, İtalya, bunun 

.iki devlet araamcia kotarıllibileceğiai1 
bunda ulwılar wyetesinin bnfacatı 

bir taraf olmadığmı söylemf1, itiraz et• 

miş ve 1928 de iki taraf arasında imza• 

Janan anlaşmanın bu ip yatrştırmağa 
yarayacağuu ileri aUrmiiftlL 

lı, pek IOlllanna vardığı ft ytkJq. 

tığı urada bile ka1yan bWcUmeti iım 

uluslar sosyetesine g&ıd1:rlle~k tarafı 

olmadığı noktasında ayak diremekte 

idi. 

Bu türlü dilfünüt. IOD zıamanlarda 

bırakılmıttır. Bu yolda iıııgilis delegesi 

Bay Bdeıı ile omm yarcbmcıaı otan 
franaıa deleı:-f Bey Ltftl9fn btlytllı! 

çabalamalan görülmilş ve onların böy:• 

1e bir anlapnazbğı kotarmak uluslar. 

eoayeteırinin bir hakkı değil, bir ödevi 

olduğu yolundaki tavları italyaıılara da 
bir kanağat vermİftir. 

Sosyetenin bu kararı, İtalyan -

Habet anJaşmasm.m herhangi bir anla. 

f8II1azhkta eğer iJd taraf kendi aırala. 

rmda ve nomal diplomasi yolu ile bi.r 
it kotaramazlaraa o zaman uluslar 509-

yeıe.inin yareıçlıima bapurulacağmı 

bildiren befinci meddeaine daya,,,.,. 
tadır. 

Bu meeeleyi uluslar 908}'eteıi 6nün

de anlatacak olan komisyon Uyeleri 

hem İtalya. hem de Habefiatan taırafm· 
dan önceden atanmııtı. 

İtalya bUkUmetine, habet uyrmu o&. 

mayan dört habeı delegesiııiıı orada bu· 

lunınur w dört kiti aralarında bir haf" 
kan seçilmesi esasları kabul ettirilmq.. 
tir. 

Bununla beraber, aınır meaclesi gö
ri\şWmeğe başlandığı saman Cenevre 
ile Roma araaında bir dUJUnüş ayrılığı 
olacağı görülüyor.,, 

. Taymis, bu ba~ betkesinde uluslar 
sosyetesinde bu kararın nasıl verildiği 
lıakkıllida i%ahlarda bulunduktan aonra, 

bu brann ardından 8011 aalqmaların 

da yaprlıp işin yatrştzrrlacağıaz umdu .. 
ğunu a6ylemektt ve yazsını böylece bı
tirmektedir. 

Kısa haberler. 

Amerikanın hava 
. kuvvetleri 

Noye Zürher Saytung gazetesine 
Vaşington•dan bildirildiğine göre Ame
rikada neşredilen yeni istatistikler 
Birletik Amerika hükümetlerinin hava 
ku"t'Vetlerinin 12.000 uçağı, 18.000 uçma• 
nı olduğunu göstermektedirler. 

Bu sayıların içinde sivil uçakçılxli 
ela vardır. Süel uçakçılığın 2900 uçağr 
ft 4400 uçakçısı olduğu, 13886 sivil 
uçakçının 7083 il bomba atan uça! ' rı 

kullanabilecek erkte bulunduğu bi di
rilmektedir 



l'RAN ~ız KABi~'E 
NASIL DüSTi.? ., 

(B ~ı 1. cı s;ıyll da) 

Buyaon ve Kayo söze karışarak 

hükümetin spekülasyona karıı açı 
lan savaş ve frangın korunmo. • 
hakkındaki fikirlerini izah etmiş · 
lerdir. 

Eaki Finana Baltanl•rmdan 8. 
Dö Laateyri'nin bir aorusuna ce -
vab vsen 8. Kayo, fU ları aöy -
lemiftir: 

"-Dünya ekonomisi, yeniden 
diriltilmek i teniyorsa en büyü" 
bir ihtiyaç olan bütün paralarm 
durluğunu sağlamak itini gözönü
ne almak •e frangm öte\ri kamhi 
yolara pe olaa durumunu batı 
bot bırakmamak cerektir.,, 

B. Buyson, radikaller tarafm
dan kendisine yardım adandıfı 
için kabineyi kurmalı kabul etti -
lini 86ylemif 'ft eski saftfÇllara 
.eme. paralarda birçok yolsuz -
luldu oldaia1111 ileri aürerek: 

"- Hiç yöneye ~tmemit o -
l.nlara bile yüzde yüz iicil wibi 
para verihnittir.,, demiıtir. 

Baadaa soma B. BlaJIOll hiilrii
metin, ... paralan azalbnak delil, 
fakat 10laumuklann ÖDÜiie ıeç • 
mek iatediğine itaret ederek yeni 
•erailer çıkarmqacajım. tersine 
olarak vergileri azaltacağını ve 
bundan batka tam yetki kanunu -
nun parlamentonun haklarmı ek
siltmediğini, hükümet tarafmdan 
çıkarılacak bütün buynıhularm ce
ne parlamentoca konatulacatmı 
aöylemittir. 

Bu sözlerden sonra oya geçil -
mit ve hükümet, yaln12 iki oyla 
azmlıkta kalmııtır. 

Böylelikle Buyson kabinesi an
cak b~ş gün yaşamıtbr· 

B. Lava! kabineyi B. 
Buison'un kunnasını 

istmliş 
Paris, 5 (A.A.) - BaJ Lanl 

\..um" ..... ile a&llflilll• .. 
ra aplıdaki .a,..de W lif • 
tur. 

" - Par1a..,...,,...D 'ftll'IDit • 
dup oydan dolayı eMf&Jim. Ben 
dewoluasi m-Jarma Ye P 1 ... 

sal hürriyete 1-ibJım, fakat han -
lan muhafaza etmelr ~ aı-1 
krediyi ... cleNt otoriteüDi teh& -
k~ diitüımek .... •• 

Frama'nm ~ Wr .ı... 
dan çok dqarı llJU& al•mnda lan
vet& olmuı li ......... Ba ..,._,. 
yöaetenler, bDclileriBe ..... o -
r •• otoriteri u1 .. ı .. ectain bo
zulma • m.Lelinde elde edebi -
lirler. A....-, ..irin clejildir. Ve 

ULUS .;.t\YIFAr 

GELEN SON DUYUKLAR 
barış kararsızdır. Bütün çalı§ma -
Jarımız banıa sağlam bir eıu ver
meyi gaye ediniyor. Memleketi · 
mizdeki sıyaaal buhran, f ransa · 
mn otoritesini zayıflatır. Dostum 
F emand Buyaon' dan baıçka hiç. 
kimaenin hükü!JH?tin ba~ına geçe 
cek kapasitede değildir. Parla -
mento, bu ağır buhrandan sonrl'.. 
artık uzun zaman ödevlerini sav 
sayamıyacağını anlamak yükü 
mündedir. Oydan sonra parlamen· 
tonun Bay Buyson'a karsı gö.ler -
miı olduğu sempati, verilen oy'un 
onan pluına ka'"'ı olmadı;tını söa
terir. Kabineyi tekrar B. Buyaoa 
tarafından kurdurması için Cmnm 
hafkanı krtında ısrarda bulun -
dum.,, 

Parla, 5 (A.A.) - B. Laval, ba 
akpm aaat 19 da camar befbn•
na ciderek cevalaıu bilclirmiftir. 
Bu cevabın menfiğ olduğa uml
maktadır. 

Radikaller ikiye 
aynlddar 

Paria, 5 (AA.) -Anadolu A
janamm hel aytan Wlcliriyar: 

............. tam yetki ... 
jesi iki oy fazla ile redded:: -- :z· 
elen önce finans komiayonu pro
jeyi 18 oya kartı 19 oyla on&mlfb. 
Bu durum kartısmda &,bakan B. 
Buyson lıükümetin çekı1imini ver
di. Cumur Bqkanı B. Löbrön ye
ni kabineyi kurmak ödeYini tekrar 
Bay Bayson•a vermİfae de B. Buy
ıon kabul etmemiftir. 

Buıünldi buhran karıııında. 
Radikal Partisinin çofunlufu B. 
Eryo'yu değil 88. Daladiye ve 
Bone'yi tutuyor. Bunlar, sosyalist 
lerle birlikte bir 901 lrabine lrund
masmı istiyorlar. Bu çoğunluğun 
yeni kabinenin kurulması itinde 
düzenleyici rolü olacağı aörül -
mektedir. 

.... s (A.A.) - .. , ... 1ııa -
hüıı:eei, 'lıd CUiiiW'hatma kana -
lataclll11 heri parl•mento kartı • 

.... pDr , •• ffZ tlenilea be • 
..,:__: .... dir Biı" • • D-1... ,..... ~·~· ........ ~ 
bhinesi olap 18 _,.. 18T1 de 
dnn1miftir. lkinciai, Ribo kabine
nclir iri ı 914 de dnrilmiftir. Oçün
cüii 1928 da diiten F.ıyo kahine
.. dirdüncibii ele 1930 da düten 
Şotan bbiaesidir. 

••• 
Paris, 5 (A.A.) - Radikal IO&

yaliat srapa bagiin toplanarak . 
w:ntiği bımda Flanden ve Buyacm 
hifkümetleri tarafından istenilen 
şekilde yetkilere brp olduğmıa 
bildirmif tir. Bu ar. aollar kcm
fer•MDM1 göncleriJmiftir. 

Pariste karışıklıklar 
Paris, 5 (A.A.) - Kabine buh

ranının sonuçları, dün gece iyiden 
iyiye duyulmuttur. Sag kanadın 
birçok grupları ve Action Fran -
caise üyeleri durumdan hoşnud ol
madıklarını izhar için gösteriş 
yapmak üzere caddelerde dolq -
mıtlardır. Kartiyelatonde ve bü -
yük buluvarlarda halkın oldukça 
heyecan içinde olduğu görülmek -
tedir. Seyircilerin ünlü alman or -
kestra tefi Furtwengler'in ıefligı 
albnda verilecek olan "walkyrie,, 
operasına gitmekte oldukları sıra
da opera tiyatr09u önünde bazı 
hadi1eler olmuttur. Sözde fqist 
IJ'Upundaa olan bir takma deli -
kanlılar, ballan tiyatroya sinne 
sine eqel olmaya kallapa'flar -
dır. Camariyet muhafız latalarm 
elan lmYYetli bir bölik kamyonlar
la •emen opera meJclanına ıele -
rek brp,alıfm laine ppaiftir. 
Xarı•t8hk çıbnmk istiyenler . 
da bir çoia yablanm1fbr. Lük -
............... birçok talebe -
aia toplantı JaP"'lf oldaklan ft 

.......... ... ..... paplumclan 
w ,....._ seaçlİk •stltlerin · 
den bulundukları taylenilmekte -
dir. 

Pariı, 5 (A.A.) - Bugün Pe 
tit Joarne.1 gazetesi kurağmm 6 -
DÜ11de cictdit bftfddıklar çrkıblf· 
br. Aksiyon Fransez ilyeleri hti 
Jurnal gazetesinin, frangın kıy -
metten düffuiilmesi hakkındaki 
yazılarmı protesto ederek kara -
ğm bütün camlanm lnrmıılardır. 

Pariıin diğer birçok yerlerinde 
ele buna henzer kantddtldar ol • 
muftur. 

"Rejim buhranı,, 
Paris, 5 (A.A.) - Entnmsijan 

gazetetli, kabine buhranından bah
sederek diyor ki: 

"Ba artık bir hükiimet buhra· 
nı değil, fakat bir rejim ve belki 
de kısaca bir fransız buhranıdır. 

Parlamentonun dağıtılması bile 
bugünkü duruma elverişli bir ha
reket olanuyacaktır. Onun için 
yapılacak §CY, parlamentoyu a
zatlıyarak erki bir kamusal aafım 
komitesine vermektir. 

Altın piyasası iyileşti 
Paria, 5 (A.A.) - Düa albn 

piyuas•da bü1ük biı: iyil...
töriilmıüttiir. 

Parie, Londra'ya albn yolla -
mıf'lr. Samld.ğm& söre. pi,..a • 
ela aabD •lmaa inp&iz liraJannm 
·d . . . . .-2:- k ı· 
• Mme91 ~- •..-- ontro D, 
Paris' e llundaa ._. altm yolh -
J8.C8ktr. 

Arsıulusal para durluğu 
fikri Amerika'da iyi 

karşılandı 
Nevyork, 5 (A.A.) - iyi ha 

her alan çevenlerin bildirdiğine 
göre, Birletik Amerika devletleri 
İngiliz lirası, franıız franıı ve cfo. 
larm durluğu için İngiltere ve 
Fransa hükümetlerile göriitmeie 
hazır oldujunu diplomasi yolu ile 
bildirmek niyetindedir B. Kayo' -
nun arsmlusal bir para durlujuna 
yanat olan aazleri, 8. Morran 
Tavs'ın büyük paralama aynı za -
manda durluğunu sağlamak için 
yapılan oydamlan birletik Ame 
rika devletlerinin incelemefe Jaa. 
zır bulunduiu ıeklindeki sözleri 
ile ilgili bulunmaktadır. 

İngiliz - Alman konuş
maları başlıyor 

Londra, 5 ( A.A.) -:- İa&ilis • 
alman deniz konuşmala~ bugün 
yapılacaktır. 

Londra deniz konuşma
lan ve Versay'm süel 

hükümleri 
Berliıı, 5 (AA..) - Sıyual çe

venlcre göre, Almanya ile deniz 
konuşmalarına başlayan İngiltere 
bu hareketi lıe, Versay andlaşma
sının süet hükilmlerinin çiğnen
meainden çıkan durumu tanımak
tadır. 

"Kölnioe Zaytung,, gazetesi, 
bugün bu görütü yazmaktadır. Bu 
gazete, alman hükümctinin 16 
mart genel kararım kötülüyen u
luslar sosyetesinin bu karan hak
kında şunları yazmaktadır: 

"Bu karar, tüzel bir sabun kö
püğü idi. Bu köpük şimdi dağıl

mıc;tır. Fakat Almanya kendisine 1 
karıı yapılan bu yeni haksızlığı 

kolay kolay unutmıyacaktır.,, 

Çin Sefaretinden: 

İspanya'da baysallık ·çir. 
yeni tedbirler alınıyor 

Madrid, 5 (A.A.) - Birçok ki· 
tinin yaralanması ve ölme.i ile bi
ten ve pazar günü Na valles kö -
yünde çıkan önemli hadi.elerden 
sonra, hiıkümet cumurluk genel 
savamanlığına bir genelge yolla -
mıfbr. Bunda, sıyaaal ve azıbcı 
sözlerin söylendıği toplantılar ya
sak edildiği bildirilmektedir. 

iç Bakanı tarbaylara emirler 
vennittir. Ayranı durumlar olma -
dıkça aosyal ve aıyasal toplantılar
da bayrak ve handıra tatmmuı 
yasak edilmiftir. 

Sosyal ve spor kurumları, ku. 
rajlarma., özel buyraldannı an. 
cak uluaal bayrakla beraher ••. 
bilecelclerdir. 

Depremde ölenler: 56 biı 
Londra. S (A.A.) - Otta.vadaıı 

bildiriliyor: Reamif haberlere ıö
rc depremde ölenlerin sayw 56 
bin kişiyi bulmuştur. 

Ahnan hava kurumu 
Berlhı, 5 (A.A.) - Uçak ifle

ri kurulunun yeni tllztiğii çıkmq -
tir. Bu kuıı:il hava bakanlığına hafa 
lıdır. Hava işlerinin başma gene
ral Göring getirilmiştir. Hava or
dusu, 6 bityfik bmgeye aynlmıım: 
bunlann merkezleri fUDlardır: 

:Königsberg, Bertin, Dresdeıı, 
Münstcr, Münib ve Kici. 

Her büyük bölgenin bqmda 
bir hava ceneralı bahmmaktadır. 

Bir alman gazeteci Avus. 
turya'dan çıkarılıyor 
Viyana, 5 (A.A.) - Polia, ö • 

tey gün Senkovski nazi propaıan
daaı iti ile auçlu olarak yakalanan 
alman gazeteci Hana ffartmeyer • 
in ımır dııma çıkanlmasmı em • 
retmiıtir. 

Hartmeyer, 24 aaat lçindeı 
Annturya topraklanndan çılcmali 
zomndachr. 

Çiıı cwnuriyet hükiimeti dqişler i bakanlığından bütiin elçiliklere ve 
konsoloeluklara verilen emir mtıci bince 1.1.935 tarihindesa itibaden 
pasaport, vize ve sair tastik muaın elelcrindc İf aahipJeri tarafından 
tediye olunacak harca; mukabil bu veısaika qajlda yazılı (Çin dışijle
ri bakanlıfı ) pullarını yapl§tınnak J.azrmdır. 

Bu pullar beş nevidir .. 
(1) On dolarlık (san) 
(Z) Beş dolarlık (mavi) 
(3) iki dolarlık (kmnızı) 
( 4) bir dolarlık (yeıil) 
(5) 25 dolarlık (mor) 
Memleket dışında oturan böttin Yatandqlara maltm olmak illere 

keyfiyet ilin olmmr. Ankara, Çin sef'adeti 4 huiran lt3S 

IUJS'un romanı Tefrika: 90 çckilgelcr ve pergolalardır. Evinizi ne ile 
kuracaksınız?" 

ta olduğunu söylediler. Aklınızı başınıza 
toplar ve ciddiğ olarak çalışmaya baştara. 
mz bunlan kolayca yener, hepsinin Derisi
ne geçersiniz. Dmmadan çalıpr Ye artırdı
ğınız paralan bana aaklatuunız - sizinle ia
tediğiniz bahse girişirim - beş yıla varmaz, 
San Michele'yi bitirip orada k8pelderiniz 
ve mayımmlarmımı yanmda, mutlu bir 8-
m&r sürebilecek kadar para kazammş olur
sunuz.,, 

müş ve üç aydan beri de yataktan çıJana. 
mıştI. Romadaki bütün yabancı hekimler. 
ımı ile, ona bakmışlardı. Kadım görür gÖl'
mez İneç elı;;isinhı ~ine doğan mnudmı 
boı olmadtğı aklıma geldi. Taliin, yalnız 
benim ıözlerime görünecek gibi, yanımda 
yer aldıfmı bir kere daha uıladmı. 

Michele'nill kitabı 
Türkçeye ~irea: Nasuii BAYDAR 
Yazan: AkM JIUNT 

Gene yan gözle yüzüme baktı. Paristen 
biç olmazsa zengin aynlmıt olduğumu an
lam;kla bahtlı idi; kendisine anlattığım ka
dar güzel bir köşk yaptırmak için insanın 
tok parası olmak lizımdı. 

Boyaaı.z maaamın bir gözünü çekerek 
bir çorabın içine tıkılınq bir avuç kiğrt pa
layı gösterdim. Bu, on iki yıl, bin güçlükle 
çalqip elde etmiş olduğum para idi. Belki 
aa beş bin frank kadardı. Belki daha çok ve 
bell&i daha azdı. Herhalde daha udı. 

laveç elçiai: "Hakikat ııedir bilmez lını
-.ıucu, bir dostun dediğini dinleyin,, diye-
_.ve parmağiyle a1wm göstererek de.-am 
etti: "Siz Salpctriyer'deki hastalanmwdan 
daha doğru döşünmüyoraunuz. ~bu, 
..ıgm haatalrktır. Kendinize hükmederek 
laadiaeleri ,rüyalanmzdaki gibi değil,~ 
tedeki gibi görmeğe çall§IDIZ .Da hızla yii
llyecek olursanız, bir aya varmu. çoırap 
botaJır; böyle olduğu halde daha, içinde~ 
tandabilecek bir tek oda görmedim; fimdi
Jıe kadar y.apılanlar )'81'1 bitmit ~ 

- •RUerimle 1,. 
- "İçine girdiktcll aoma 11e ile yqlYB· 

cakamız?" 
- "Makama ile,, 
- "Hayali beyninizde olan Saa Michele 

en az yarım milyonla kurulur. Bu parayı 
nerede bulacaksınız?,, 

Sqkmlıktan dilim tutulmll§tu. Bunu hiç 
dii§ünmemittim. Bu yeni bir görüştü. Dü
şünüp taşındıktan sonra, gözlerimi dostu
mun yüzüne dikerek sordum: ''Ben şimdi 
ne yapacağını?,, 

AMadapn, karamu vermiı bir adam ha
liyle: ''Bunu sia şimdi anlatacafım. Yapa· 
cağmız ıey başladrğmu işi - sonu gelmiye
ceği için - hemen olduğu gıöi bırakacakSJ
nu, kireç badanalı odanızdan çıkacak ve 
~riee dönmek istemediğiııiu g6re Roma-
18 gidip helrimiğinize yeniden başhyacak
ımıır. Roma, tam sizin çahpcağmız yerdir. 
Orada yahm kışlan geçirir ve uzun yu 
gtlnlerinde de buradaki yapmtZI kurmakta 
deftm edenini& Kafanızm içindeki tek ıey 
Sm Midlele'dir; ancak siz beyinsizin biri 
değ'l"'lsiniz; )'ahm hellkes bmıa daha memıft 
değildir. öte yandan, elinizi meye dolmn· 
dmumr ondm faydalanmnmn 8a8' Ro
madll lmtr Nim' ıataıa JWjmin pıhpıa• 

Arlradqnn gittikten 10nra, köytfi odam
da, kafese tıkıhmt bir hayvan gı'bi, qafı 
ynkan dolaıa dolap. korkunç bir gece ıe
çirdim. Her akşam yaptılmt gibi, kUçük ki
liseye kadar giderek, hayalimde yaşayan 
sfenks'e, "gecen hayrolsun!,. bile diyeme
diın. Kırmızı mantolu aldatıcmm birdeD bi
re öniime çıkacapıdan çekiniyordum. GU
Det yükselir yükselmez fenerin baltmduğu 
layrya koşup kenöımi denize fırlattım. Bey. 
nim hemen, k8rfe2iıı sulan glbi dunıldu, 
serinledl On beş g9n IOm'a, Romada, Piaz. 
za di &puyada, helrim alan Ki1ıe'üı wine 
yer ...... 

Y1RlıdNC1 BOLOll 
Piam tll Sp&J& 

1'lk uıtlşteı im. Romanm tanmmış hıgl-
11% bankeri P .. Din kanat alda. AY k.ops.-

da liilldtltaıia .... at lqturuD:m -

Ramada müşteri edinebilmem için, bu 
pek mutlu bir hastalık hidisesi idi: Hasta, 
Romadaki yabanetlarm gözdesi olan bir 

.tadmdr. Onu böyle yatalak eden şeyin bel 
kemiğinde bir aksaklıktan değil, çarpıpa
dan doğdufunu ve inanla masajın bir kaç 
ay içinde, kadıncağızı ayağa kaldıracağını. 
şöyle bir bakınca, anladım. Ona kimsenin 
siSylememiş olduğu bu düşünceyi söyledim 
ve 8iizümii de tuttum. Masaja bqlamadan 
önce iyileşmeğc yUnuttu. Oç ay olmamıt
tI ki Romanm yüksek sosyetesinin yarısr, 
kadının Villa Gorgezede arabasmdan ine
rek. butonuna dayana dayana, ağaçlanıı 
altında ceziudiğini g8rdft. Bu işitilmemiı 
bir bapnk sayıldı. işin doğrusu, bu çok sa
~ bir mesele idi, yalnu yeterdi ki hastada 
inan ve hekimcle sabır olsun. Bu bana, Ro
madaki geniş ingitiz kolonisinin ve pek c;ok 
İtalyan evlerinin kapdarmı açtı. Ertesi yıl 
ingiliz elçiliğinin hekimi oldan1 ve Roma
daki on bir ingiliz hekimin bir aradaki mut
ıerilainden daha çc>t mmterim (''-iu. 



SAYIFA 6 

N. R. A. ııın 
yeni şekli 

Milyarlara malolan bu 
geniş örgüt bütün 
yetkisini kaybetti 

Vaşington, 5 (A.A.) -B. Ruz
velt, gazetecilere, N.R.A. nm ye
ni şekli, kongre tarafından kabul 
edilirse, 6 haziranda yörürlüğe gi
receğini söylemiştir. Kurumun iş
yarlarını azaltmak ve iş meselele
rinde aracılık edecek yedi komis
yonun kaldırılması gerekeceğini 

söylemiştir. 
Bununla beraber, B. Ruzvelt, 

iş bürosunun, aracı komisyonun ö
devini görebilmesi için kongreden 
600 bin dolarlık bir kredi istemiş
tir. 

Vaşington, 5 (A.A.) - B. Ruz
veltin, kanunları yürür olmasa da 
N.R.A. örgütünü ortadan kaldır
mamak hakkındaki niyeti şaşkın
lık uyandırmıştır. Bazı çevenler, 
B. Ruzveltin, yüksek hakyerinin 
kararı dolayısile, N .R.A. da pek 
çok şey kaybetmis olduğu fikrin
dedirler. 

Diğer çcvenlerde, B. Ruzveltin 
endüstriyi N.R.A. kanunlarından 
kurtarmak istemesini, bundan or
taya çıkacak karışıklığın N .R.A. 
dan yana fikirleri çekeceğini um
masına vermektedirler. 

"Tecim gaeztesi,, diyor ki: 
"B. Ruzvelt görünüşe göre bu

gün N.R.A. deneçini terketmekte
dir.,, 

Vaşington, 5 (A.A.) - B. Ruz
velt 600 endüstri koluna emir ve
ren N .R.A. sisteminden kesin ola
rak vazgeçmiştir. Kendisi gazete
cilere söylediklerinde, aşkın çalış
maya, düşük gündeliklere, çalışma 
şartlarına ,dışnomal önürdcşmeye 
dokunan bütün hükümlerin artık 
yürür olmıyacağım bildirmiştir. 

Böylece N.R.A. bir yönetim büro
su olacak ve yalnız şu işlerle uğ
raşacaktır; 

1 - İşsizlik, gündelikler ve fi
yatlar üzerinde N.R.A. sistemi
nin ,yüksek hakyerinin kararına 

kadar yapmış olduğu etkileri araş
tırarak bunları saptamak 

2 - Şimdiki durum hakkında 
bilge toplamak 

İşinin ve yetkesinin çerçevesi 
böylece çizilmiş olan N.R.A. nm 
önümüzdeki nisan ayının birine 
kadar çalışmasına devam edeceği 
sanılmaktadır. 

Kabine toplanıyor 
Vaşington, 5 (A.A.) -B. Ruz

velt, yüksek hakyerinin vermiş ol
duğu karar üzerine ortaya çıkan 
durumu görüşmek üzere kabineyi 
toplantıya çağırmıştır. 

İtalya - Habeş duru
mu gerginleşiyor 

(Ba§ı 1. ci sayı/ada) 

rulu baıkanı Albay Virgin'in res
mini basarak Albayın verdiği de -
ğerli derslerin genit bir tarzda ye
ritildiğini görmekle hotnud oldu
ğunu yazmaktadır. 

(Tribuna) gazetesi de İtalyan 
- habeı anlaşmazlığının ancak iki 
kotarma yolu bulunduğunu yaza -
rak diyor ki: 

" - Ya Habeşistan'm İtalya -
ya saldırmak arzusu kırılacak ve 
Habeşistan ltalyamn haklarını ta
nıyacak yahut da ltalya Afrikada 
her türlü sıyasal çalışmadan vaz 
geçecektir. 

İtalya - Habeş uzlaşma 
komisyonunun ilk 

toplantısı 
Roma, 5 (A.A.) ltalya • 

habeş uzlaşma komisyonunun ilk 
toplantısında ba,langıç usulü hak
kında görüşülecektir. Komisyon, 
önce programım ve yetkisinin sı
nırını belitecek, bundan sonra ge

lecek toplantıımın yerini ve tari
hini saptayacaktır. 

Doğu Af rikasına giden 
italyan kuvvetleri 

Roma, 5 ( A.A.) - Askerlerin 
ve işçilerin doğu Afrikusına gön
derilmek üzere vapurlara bindiril
mesine devam edilmektedir. Pa
zartesi günü Triyesteden Saturnia 
ismindeki büyük vapur dört bin iş
çiyi ve Ceneveden de Livorno va
puru bin işçiyi alarak limandan 
çıkmışlardır 

Seferber edilmiş olan Laduada 
tümeninin bir kısmı da Cagliaride 
gemilere bindirilecektir. 

İtalya - Habeş 928 anlaş
ması bozuluyor 

Roma, S (A.A.) - Gazeteler, 
1928 habeş - İtalyan andlaıma:ı . 
nın bozulacağını yazmaktadırlar. 

"LaToro - Fasciıta,, bu mesele 
hakkında diyor ki: 

« Habetista'nm meydan oku • 
yuşları, iki ülke arasındaki dostlu
ğa eneeldir. insan §Unu soruyor: 

« Habeşistan'm, aldırmamaz . 
lıklarile reddetmekte bulunduğu 

bir anlatmayı, ltalya'nın da boza 
rak özgürlüğünü elde etmesi doğ
ru olmaz mı? » 

Ciyornale D'ltalya, Habesista
nı İtalyan smırı üzerinde asker 
toplamakla suçlu görmektedir. 

ULUS AZlRAN 1935 PERŞEMBE 

~ HAZU 
?'il 

Yurd Postası Ti<-arf'l kanunu Şt'rhi 

Sıvas saylavı Vasfı Ra~id Seviğ, uzun 
bir çalışma ile bize birçok değerli eserle
rinden sonra, bir de ticaret kanunu şer
hi vermiştir. Kita.b 88 sayfalık tarihi bir 

mukaddeme ile başlamaktadır. Burada 
tanzimattan evel ve sonra osmanlt deY
letinin koyduğu kanunlardan bahsedil
miştir. 

Bir l{ültür kaynağı: Bursa kız lisesi 
Bursa (Öz~l aytarı.mızdan) - Oç 

beş yıl önceyedek 70 bin nüfuslu Bur
sa şehri kızlarını okutacak tek bir oku
la sahibti: O da Amerikan kolleji .. Şe
hirde erkekler için otuz tanesi ilk. beş 
tanesi de orta okul bulunduğu hatde 
kızlar için bu amerikan kollejinden 
başka bir orta okulun olmayışı, kadın· 
lık kültürü baktmmdan Bursa için bü
yük bir boş~uktu. 

tikleri bu kooperatifte okurlara gerek 
her şey satılıyor. 

Okulun yemek salonundaki radyo
sundan yemeklerde mü.dk dinleniyor. 
Başka zamanlarda iıte büyüklerimizin 
ulusal günlerde ve bayramlardaki söy
levleri dinleniyor. 

Çok büyük bir bahçenin ortasına 

kurulmuş olan bu okulun biraz daha 
genişletilme&i artık çok e-erP1:Ji 

T•lebeler bısketool oyff(ıyorlu. 

Türk ıkültilr kurulunun bu botluiu 
doldurmaık için bir iki yıl önce Ame
rikan kollejinin bulunduğu yerde aç
tığı kız liseslnln bugün 79 u leylt ol
mak ilzere 153 okuru vardır. Bu yıl 
son sınıftan 26 kızımız çıkacaktır. 

İçlerinde latanbuldan, Balıkeair
den, İzmirden ve öteki Anadolu fClbir
Jerindcn gelenler de bulunan bu okul 
kızlarının çoğu bursalılardır. Dün 
direktöriylc birlikte gezdiğim kız liae
sinin en hoşuma giden tarafı spor itle
rine ve dil derslerine çok önem vcrili
·i olmuştur. Çünkü: okullarımızdan 

başka ötedenbcri blitün spor ıkurulları
mızda dahi hüküm ılircn yanlış blr 1ı:a
nağat vardır: Maç kaıanmak, Un al
mak ... 

Bursa kız lisesinin sporda güttüğü 

yol bu değildir. Burada spor, spor ol· 

ı;un ve vücud kuvvetlensin diye yapıl

maktadır. Okulun güzel bir tenis kor
du, benyizbol, voleybol ve ıkroket alan-

ları vardır. Kızlaranız bot zamanlarını 
diledikleri gibi bu spor alıanlarında ge
çirmektedirler. 

bir hal almıf bulunuyor. Çünkü: okul 
Bursahın ku okurlarma yetmiror, öğ -
rendiğime göre, okulun bu geoit bah
çesine bazı Ulveler yapılması için dü
fUnceler varmlf. Bu dllfiln<:elerJn prog
ramlaştmlarak her yıl birer parçası 

yapılmak ıuretile biç olmaza bet yıl
da meydana getirilmcaini gan.llt çok 
iıter. 

Ova köylerinde temizlik 
Bursa, (Özel aytanmızdan) - Bu

rada halkevt köycUlGk komitıem Ova 
kaylerl uaamda bir tıemlzliik JSllı aç-

Bundan sonra ticaret kanununun ma

hiyeti, tekamülü, ecnebi devletlerin tica

ret kanunları ,ticaret kanunumuz, tica

ri teahhütleri borçlar hukukundan ayı

ran hususiyetler, emre yazılı senetler, 

hamiline yazılı senetler, ticaret kanu
nunun ayni haklara mütealHk hususiyet
leri ayrı ayrı bahislerde tetkik edilmek
tedir. 

Doğrudan doğruya ticarete teallak 

eden kısımda ise, metinlere göre tica

retin tarifi ve ticaretin ehliyet şartları i 

zah edilmiştir. Bundan sonra kitab, ti

cari işleri ,ticaret kanunumuzun madde

leri sıraema göre şerhetmektedir. 

Kanunun müddeti, hukuk ve ceza 

mahkemeleri usulleri üzerinde değerli 

eserlerini tanıdığanız muharrir (368) 

sayfa içinde ticaret kanunu terbini de 

iyi ve açık bir üsl~ ile yazmıştır. 

Eser herkesin le:n:etle okuyacağı w 

güçlüklerini kolayca halledebileceği we 
kilde iyi tanzim edilmiştir. Fiatr 25 ku

ruştur. 

mıştı. Bu yarışta birinciliği kazan.an 
Arrnud köyünde bUyük bir köy bayra
mı yapıldı, Bayrama ilbayımız Fazlı 

Güleçle köycülük komitesi üyeleri de 
gelmişlerdi. Sayısı binlere nran k<Sr
liller bu köy bayramını gerçekten bir 
bayram gibi büyUk bir sevinçle kutladı· 
lar. ZeybeC oyunları oynadılar.Halat 

çekme yanıı, yurnuıu koşusu yaptılu, 

ve birçok köy pehlivanları gUrqtiler, 
bayramın sonunda balkevi köycülük 
komitıe.l Armud köy aandığma 50 lira 
milkifat ftl'di. Mum ATAŞ 

Dil derslerinden ingilizç.eyi bir 

amerikah mis, fransızcayı da bir &an
sız matmazeli okutmaktadır. Öfret
menlerden çoğwıun aynı zamanda er
kek lisesi öğretmenleri olması ku: li
sesindeki verimin eyi olduğunu göste
riyor. Hatta bu sebeble Kültür Bakan
lığı bu okulun diğer liselerle bir oldu

ğunu kabul etmistir. Lise okurlarının ı 
burada bir kooperatifleri ve bir kitab 
sarayı var. Gene kendilerinin yönet- Talebeler tlborstuvarda çalı~ırlarken 

r~t nakliyatı 15 haziran 935 
cumartesi günü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuş tahmin edilen bedel 
20963 lira 70 kuruş olup ilk 
teminatı 1573 liradır. Şart· 
namesi Fındıklıdaki satın 
alma komisyonundan alına
bilir eksiltmeye girecekle
rin vakti muayyeninden bir 
saat evetine kadar teklif 
mektuplarını Fındıklı İstan
bul kumandanlığı satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

artırma ile satılacaktır. bedeli 21.700 liradır. Şartna- .--~--~ .. ~~Ni"'41~• 
Aukara U\azırn Amirfi~i 
Satınalma Komisyonu 

ilan lan 

İLAN 

ı - Krrklarelinde 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 gün görülebilecektir. 

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

1 LAN 
İstanbul kumandanlığına 

bağlı Anadolu ve Rumeli ci
hetindeki birliklerin senelik 
ekmek erazk ve yem nakli
yatı olan 8578 tondan iba-

... ~ı ~81 ~'»ı 1-20871 

Ankara Relediye Reisliği 

llinlnn 
1 

6 haziran 935 den itiba
ren birinci ekmeğe 9 kuru.; 
on para, ikinci ekmeğe 8, f;. 
rancalaya on beş kuruş yÜK· 
sek fiat konulmuştur. (1293) 

1-2262 

İLAN 

1 - Y enişehirde 1171 in
ci adanın 3 parselinde Bay
tar Zekaiye ait arsa ile şuyu
l<ındırılan ( 136) M2 yer açtı.. 

2 - Muhammen berteli 
(204) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
( 15.30) liradır. 

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

5 - İhale 17.6.935 pazar
tesi günü saat on beşte artır
ma ve eksiltme komisyonun· 
!la yapılacaktır. (1258) 

1-2207 

1LAN 

itfaiye memur ve müstah
demini için lüzumu olan (66) 
takım yazlık elbise nümune
si ve şartnamesi mucibince 
açık eksiltmeye çıkarılmış
tır. Muhammen bedel (1040) 
liradır. 11 haziran 935 salı 
günü saat onda ihale yapıla· 

caktır. Taliplerin o/o 7 ,5 ve 
muvakkat teminat akçeleri
ni yatırdıktan sonra komis
yona müracaat etmeleri la· 
zımdır. (1205) 1-2122 

ij fophanede lstanbul Le 
vazım Amirliği Sntm 

Alma Komisyonu 
han lan. 

İLAN 

73000 kilo süt 66500 kilo 
yoğurt 13 - haziran - 935 per
şembe günü saat 15,30 da 
kapalı zarfta alınacaktır. 

Tahmin bedeli 19400 lira -
dır. İsteklilerin şartnamesi· 
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 satmalma ko
misyonuna vermeleri. (2816 
- 1183) 1-2088 

İLAN 
Piyade ve atış okulu ıçın 

40.000 kilo koyun ve 30.000 
kilo sığır etinin 15 haziran 
935 cumartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarfla eksilt 
ınesi yapılacaktır. Tahmin 

mesini göreceklerin her gün 
öğleden evet ve eksiltmesi 
için belli günde saat 14.30 a 
kadar 1627 buçuk lira ilk te· 1 
minat mektub veya mak-
buzlarile teklif mektubları· 
m tophanede satın alma ko· 
misyona vermeleri. 

1-2110 

ANKARA 3. cü SULH HU· 
KUK HAKİMLtôtNDEN: 

Ankaranın Hacı Seyyid ma· 
hallesinden sebzeci Cemal vefat ~ 

eylemiş ve mahkemece terekesi· ., 
ne vaziyet edilmiş olduğundan ~ 
kefaleti hasebile alacaklı olanlaı • ~ 

~ 
da dahil olduğu halde bilcümle 
alacaıklı ve borcluların vesaiki 

resmiyelerile beraber bir ay zar
fında 3. üncil sulh hukuk mah· ~ 

iLAN ŞARTLARI 

Beher Bcbet 
Sayıfa Santimi Sa;rıh Santimı 

2 300 3 200 

40 

4 150 6 
6 80 7 

100 J. 

8 25 kuruftur ~ 
1 - Hayır itlerine •e yenı 

çıkan kitablara aid U1nlardan ~ 
% 15 tenzilit yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri ma k. 
tu vü2 otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkOr, evlen· 
me vefat ve katı al1ka ilanla 
. ından maktuan bet lira alınır 

ARONE ŞARTI.ARI 
~üddct Oahild~ Harıçte 

kemesine müracaatları ve alacak- ~ Seneliği 
tarını vaktile kaydettirmiyenle l· ~ Aylığı 
"'İn miraaciya ne şahsan ve ne dt .ı 1 Avl·<Y· 

1? Lirııı 

9 

s 
.. 
.. 

30 Un 

16 

9 " ~ 
terekeye izafeten takip edemiye· 
ceıc·~ri ve ibraz edecekleri vesai• 

için makbuz istiyebil ecekleri lü
ıum • ilan olunur 1- 2Z \" 

J 

Posta ücrrti gönrlrrilmıyı·rı H 
.,~ nt-ktıılıl;ırııı crv;ı l " rjt • ., .- 7 ~ 

~~~r-~~~--- ·-- .,~~r J 



nmııııııııuıı ı ı 111Wımıııımnıııaıır~ı:wıuıııı11ııwıımı•rıımın•u•ııı'nıl''Ml'MIS'r•ı1 l{onya C. M. Umuıniliğinden: 
V Oronzefın esrarı 1 Madde: 1 - Konya ceza evinin bir senelik ekmek ihti-

Brigitte Helm _ Jean Murat İ yacı 31.5.935 gününden 15.6.935 gününe kadar 15 gün 

••ı•nmm--111R iP ıı .nıııuııııı mıııııım1UNJ!Blngmıvııııwıııuııuııaıılllllltill8111J11111111lıtnınııınııımıı§ müdMdedtlde ka2pah yzarf u~~hliylle mı ünalk5a6sa9y3a5 k~uşnu:: 
a e: - evmı ı a e o an . . gunune musa· 

ANARA İCRA DAİRESİ GAYRI MENKUL SATIŞ ME- dif cumartesi günü saat 9 da Konya c. Müddei umumili .. 
MURLUGUNDAN: ği dairesinde ihalesi icra kılınacaktır. 

ı - İpotek olduğundan dolayı satılmasına karar verilen tapu- Madde! 3 - Talipler tek1ifnamelerini o güne kadar 
nun 15.4.930 tarih ve cild 59, sayfa 13 numarasında kayıtlı ve ho- komisyon riyasetine vermiş buhmacaklardır. 
ruz bunan meWriinde vaki tarlanm 18 hissede 15 hissesi apğıda Madde: 4 - Ekmek yerli unundan ikinci nevi olarak ve 
yazıb tartlar daittSinde satılmak üzere açık artırmaya çıbnlmıı- talipler bedeli muhammininin yüzde yedi buçuk kuruşu 
trr. olan (1555) Jira (20) kumş teminatı muvakkatelerini tek· 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Şarkan Halı! tarlası, garben Fehmi, lifnamelerile birlikte komisyona vereceklerdir. 
ıimalen Kizmı ve Emin cenuben gene Fehmi tarlasiyle mahdut ft Madde: 5 - Fazla izahat almak ve şartnameyi gör· 
4595 metre murabbaı sahada vakidir. Heyeti umumiyıeeine 689 lira mekistiyenlerin Konya ceza evi müdürlüğüne müracaat-
kıymet taıkdir olunmuştur. ları ilan olunur. (1263) 1-2218 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 15.7.1935 tarihine mUsadif 

pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satq 
manurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler taıkdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu ni&betinde pey akçesi veya milli bir bankanın te

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

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur gilnün 16 
mcı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 30.7.935 tarihine mtisadif 
aah günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (keza mu

hammen kıymetin yüzde 7 5 ini bulmak şartiyle en çok artıran tali
bine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 nu· 
maralı kanun ahkamına tevfikan borç beş ıene müddetle tecile ti

bi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinli artırmalarda ihale bedeli iQaleyi ıııüteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta

rihinden itibaren kendisine bedeH ihaleyi teslimi vezne eylemesi 

için yedi gün kadar mehil verilecektir. işbu müddet zarfında da 

ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten 

evel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razi 

olup olmadığı sorulduktm ıonra teklifi veçlıi1e almağa razı ise i· 
hale farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edi

leceıktir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeni
den on beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran tali

bine ihale edilecektir. 

a - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu barcı ile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar o
lan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kfıl uzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 

bedelının _p~laştırılrnasından hariç t~tulacaklardır. 

10 -.Artırmaya- iftirik edecekler l.7.l~ tarihinde 933/194 nu
mara ık dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan tarta-

memizi okuyabilirler. 1-2261 -----
Kilis malmüdürlüğünden: 

Tahmin edilen 
bedel 
Li. K. Nf ev kil Cinsi 
44000 G. Antep Hapisane 
30000 Kilis Orta mektep bina ve bahçesi 

2570 Kilis Eytam mektebi binaw 
Kili& maliyesine metrik emval bedelinden bmçlu hu

IUSİ muhasebenin yukarda evsafı yazılı üç parça gayri 
menkulitı 18.5.935 günlemeciııden itibaren 21 giin müd
detle artırmaya konulmuştur. Alacakların Kilis idare he-
)'etinc müracaatlan ilin olunur. (1257) 1-2213 

,_il llllHUllllllllDmRIBIRlflftlllllllllllllllm111mmı1111111 
1 HAV ACil,IK VE SPOR I 
~ === 5 Havacılık ve Spor, özel bir (Türk Kuşu) sayım çı· 
il karmıştır. Bu sayıda (Türk K1J111) açılma törenine a- i 

1 it (25) resimle şu yazılar va·rdır. -
3 mayıs - Server Ziya Gürevin E 

;::: Atatürk - Behçet Kemal Çağlar ~ 
Türk kuşu açılırken venlen söylevler == 
Türk kuşu iiyelerile bir konuşma ı 
Türk kuşu derslerine başlarken 
Öğretmen Bay Anohin'le RomanoJ'an daygalan 5 
Motörsüz uçuş. ve önemi E 

Uçman - Ferid Ziya 5 
== Talim uçuşlan için basit bilgiler - F. Z. E 

Sporda, müsabaka idmanlannda Y8f - Vildan Aşir E 
Giiçl& 5 

Y enilcn erkek (hikaye) - Server Ziya Giinvin 1§ 
Bin uçak ve on bin uçman - Şakir Hazım Gökmen § 
Tilrk kuşu için gazetelerimizin göriifleri a 

Bu zengin sayıyı bütün okurlanmu gönnelidirler. § 
Havaahk ve Spor en zevkle okuyacağmu bir dergi· 5 
~ = ~ = 

1-111111111•-11-•ı•Aliii 
Karacabey Harası 

müdürliiğöııden: 
Harada hususi bir surette yetiştirilen beyaz tecrübe 

farelerinin müracaat edildiğinde resmi ve hususi müesse
aelere bara idare heyetince kararlaştmlan bedel mukabi
linde istenildiği kadar gönderileceği ilan olunur. ('3067 / 
1290) 1-22().t 

Adliye Vekaletinden: 
1 - Bütün mahkemelerle adliyedaireleri ihtiyacı için 

kapalı zarf usulile bastınlacak 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 cu
martesi günü saat 14 de eksiltme komisyonu tarafından 
yapr1acaktu:. 

3 - İsteklilerin bu yoldaki §Utnameyi görmek ve imza 
mukabilinde almak üzete ~adliye levazım dairesine 
uğnyabilecekleri ve muhammen bedeli olan 8700 liranın 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde 653 liralık muvakkat temi
natlariyle o saatte Ankarada Adliye vekaleti levazım mü
dürlüğü odamıda toplanacak eksiltme komisyonuna mü-
racaatları ilan oluunur. (1292) 1-2263 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif teslim şartile 20250 lira muhammen 

bedelli 270 adet ray kaldınna aleti kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 16 Temmuz 1935 ıalı günü saat ıfi da An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Kliring şarttır. 

f stekJilerin tekliflerini 1518,75 liralık muvakkat temi
nat ve ticaret odası vesikası ile birlikte 16 - 7 - 935 sa .. 
lı günü saat 15 e kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne 
tevdi etmeleri lazımdır. 

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

(1221) 1 - 2195 

! As~eri Fabrikal~;~;~-;;;~l~ 'Jı 
1 Satın Alma Komisyonu ilanları 

1 
15 ton san sabunlu kösele 
6 tem çikolata kösele 
5 ton aiyah yağlı köeele 
8,6 ton san vakete 

1800 adet meşin 
600 adet sınmbk şaplı deri 
Tahmİ!J edilen bedeli (80000) lira olan yukarda mik

tan ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alına komisyonunca 24 haziran 935 tarihin
de pazartesi günü saat 15 te pazarlık ile ihale edilecektir. 
Şartname (4) lira mukabilinde komilyandan verilir. Ta· 
!iplerin muvakkat teminat olan ( 5250) lira ve 2490 numa
ralı ka111111an 2 ve 3 maddelerindeki vnaı1rle mezk6r gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1289) 1-2253 

İki bin ton mazot altmq ton dizel devri dalın yağı 
Tahmin edilen bedeli (150.000) lira olan yukarda 

miktan ve cinsi yazdı malzeme askeri fabrikalar mnam 
müdürlüğii satın alma komisyommca 16 haziran 935 tari
hinde puar günü saat IS te kapah zarOa ihale edilecektir. 
Şartname (yedi) lira (50) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (8750) U. 
rayı havi teklif mektublannı mezkOr günde saat 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara· 
lı kanmımı 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkllr gün ve 
saatte komisyona müracaatlan (1249) ı - 2185 

44 KALBll DİŞÇİ llALZE .. 
MESI SATIŞI 

Muhammen bedeli 150,73 
lira olan yukarda yudı dİf 
çi malzemesi 24 haziran 935-
pazartesi giinii aaat 14 te 
Askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunca açık artınna 
ite satılacaktır. Bu malze~ne 
liateai paramz olarak komis
yonclan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 11 
lira 40 kuruş ve 2490 nur.ıa
rah kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle me.zldlr 
gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1288) 

1-2254 

%AY! 
m lalellİllde Ktita11ya ....ı

lim mekte7indea .wıp. ...ı

kayı J•kettim. Yaiaini .ı.c. 
inn Jnymetl bknadı. 

Taytanlıh Halil o. Muatafa 
1-2269 -

ZAYİ 
2566 numaralı ve 8.3.930 tarih· 

li iılcıamet tezkeremi zayi ettim. 

Yenisini çıkarac:ağmıdaa el· 

kisinin htikmU yoktur. 

Macar teı-mdan: 

Srtkci Sandor 
teaviJlfCi demirci 

1-2260 

2 ve 20 komprimelık arrıbalaılard.:ı 

bulunur. Ambalaj ve kompr m c 

ferin i.izerinde tıa l i ~lığ ini tE-.. eHul 

eden ffi m a' • a' n , ar • y , n ı 

SAYIFA 7 

1-2258 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü ilanlar: 

İLAN 
18 ile 28 yaş arası gençlerin askerlikle alakası olmayan 

ve bedenleri sağlam görülenlerinden ıqıtihanla hareket 
şakirdi alınacaktır. 

Girmek istiyenler orta mektepten diplomalı olacak
lardır. Lise diploması bulunanlar mü&abakastz alınırlar. 

Müsabaka imtihanı 20.6.935 perşembe günü Ankarada 
umumi müdürlükte Haydarpa§a, İzmir, Kayseri ve Ada
nada işletme müfettişliklerinde yapdadktır. 

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

İLAN 

Tahsıtl<lar aranıyor Muhammen bedeli 13500 
lira olan (750) ton yerli kok 
kömürü 18.6.1935 salı günü Merka eczanesine soru-. 
saat 15,30 da kapalı zarf u- lacaktıt;< 1-2256 
sulü ile Ankarada idare bi
nasmda satın almacaktlr. 

Bu işe girmek i,.dyenle
rin 1012,50 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan keza kanu
nun dardüncU maddesi muci· 
binc.e i§e girmeğe kanunt 
manileri bulunmadığma daır 
beyannameyi havi teklifleri
ni a111i gün saat 14.30 a ka
dar komisyon reisliğine ver 
meleri Iazmıdır. 

Buna dair şartnamelet 

parasu olarak Anbrada 
malzeme dairesinden. Hav
darpap 'tellellim Ye aevk 
müdürlüğünden ahnaWJir. 

(1242) 1-2201 

~ lliidalaa Vekiled 
Sabnalma Komisyoaa 

ilanla ... 

1LA: .. 
1 - tiitlis Garnizonu için 

170,000 kilo fabrika mm b· 
pah zarfla eksiltmeye komıl
ımıştur. 

2 - İhale 12 huinm 935 
pqamba glnil ıaat 15 de 
Wcle Alay Sa. Al Ka. 
ela yapılacaktır. 

3 - Muhammen fiatı 
20.400 liradır. 
4- Şartnamesini görmek 

için her gün eksiltmeye gi
receklerin teklif mektap1a
nm ihale saatmdan evvel 
Bitlia'de Samı alma komis
yamma vermeleri. (l 184) 

l-2089 

İLAN 
198 adet brilÖrİ yaptı.. 

rı•a.k iisıere bpah aarfla 

eluiltmeye lromnaftur. Tü
min edilen bedeli (54450>: 
liradır. ŞUtname ve ıaim 
bedelli olarak Hr. D. Ş. iV. 
ten alınacaktır. ILalesi 12 
lıaziran 935 çarpmba IÜ .. 
nü aaat ... •&de llnri ,... 
numuz.Liı. JBpılacaktır. U. 
vakkat teminab (3972) lira 
IO ... ur. Elmi•a_,. p. 
recekler 2490 numaralı k .. 
w 2 ft 3 tindi macld• 
)eriyle prtnamede ialenea 
1'eladeri teminat ve teılif. 
leriyle lmı&te en ıeç olmai 
il.ıe _... _. ona hrler 
km-is~ reWijine ... • 
INhınacaklanlw. (117). 

1 - 2111 

İLAN 

1 - Diyarbekirde efral 
pavyonun\uı döşemesi üze• 
ne karo sünen kaplaması iM 
kömürlük, camellnh bölmll 
Be • klllelll ilerine parea 
toner açdr elrm1tme ile yag. 
tırılacak.br. 

% - Tahmin edilen beöell 
2150 lira sa bnftm. 

! - Ketif Ye plinmı gal'I 
mek ft ....... Mtiyealaill 
her gün açık eksiltmeaİIMI 

gireceklerin 2490 aydı ka
nunun 2, S üncü maddelerin· 
de yazdı şartlar dahilinde 
ve 162 liralık teminat mek· 
tabile birlikte 12-6-935 çar· 
pmba gün6 saat 11 de :M. 
M. V. satmalma komisyonu
na müracaatları. (1206) 

1-2123 



SAYIFA 8 

Hakimiyeti Milliye 
meydanında satılık 
arsa C. H. Parti 
binası bahçesine 

bitisik 
Eınlfili ve Eytam Bankasından 

Esas No. 
3 

Mevkii ve Nev'i 
Ankarada Fevzi Paşa mahallesinde 
Çankırı caddesinde Hakimiyeti Mil
liye meydanında eski Taşhan kar· 
sısmda eski Anadolu Lokantası ar
~ası 28 ada, 11 parsel, 274 metre yü
zü 14 metredir. 

Teminatr 
Lira 

3.838.-

Yukarda yazılı arsa peşin para ile satılmak üzere ka· 
palı azrfla arttırmaya konulmuştur. 

1. - İhale birdir ve kat'idir ve 15.6.1935 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat onda Bankamızda yapılacaktır. 

2. - Bu arsa peşin para ile satılacaktır. 
3. - Fazla tafsiiat almak istiyenlerin her gün banka

mıza müracaatları ve bir lira mukabilinde şartnamesini 
almaları lazımdır. 1-2108 

-----..;~s 
s 

Gümrük vtinhisarlar Vek:aletinden 
' 

1 - Vekaletten her gün neşredilecek genel buyruk
lardan 700 tanesi föy halinde ve ay sonlarında 700 tanesi 
kitap halinde bastırılması pazarlığa konulmuştur. 

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

3 - İsteklilerin belli günden evel 7 5 liralık teminatı 
muvakkatelerini vekalet veznesine yatırarak alacakları 

makbuzlarla birlikte belli saatte komisyona gelmeleri. 
4 - Bu işe ai~ şartnameler vekalet levazım müdürlü-

ğünde her gün görülebilir. (1280) 1-2232 

Beypazarı BelediyeBaşkanlığındaıı 
Belediyemiz için açık eksiltme ile asfaltlı çelik su bo

rusu satın alınacaktır. 
4252 lira bedeli keşfi olan 1436 metre çelik boru ve te

ferruatı 22/5/935 gününden itibaren tatil günleri hariç 15 
gün müddetle eksiltmeye korunuştur. İhale günü 8-6-935 
cumartesi günü saat 10 belediye dairesinde yapılacağından 
taliplerden fazla malmuat almak istiyenlerin esas şartna· 
~esini istemeleri ilan olunur. 1-2081 

• • •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü gli.ldfü·dii 

2 inci keşide 11 HAZİRAN 935 tedir 

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

"20.000,, liralık bir mükafat vardır ... 

Kocaeli Ceza Evi Müdürlüğünden: 
Kocaeli hapis evi mahkum ve mevkuflarmrn bir sene

lik yiyecekleri olan tahminen 65664 kilo ikincinevi ekmek 
20 g'ün ara ile açık eksiltmeye konulmuştur. İstekli olan
ların yüzde 7,5 pey akçesiyle veya bir banka kefalet mek· 
ttıbu ile birlikte 9.6.935 pazar günü saat 15 de Adliyede 
toplanacak komisyona şartnamesini görmek ve bilgi edin
mek istiyenlerin hapis evi çevirgenliğine müracaatları i-
Ian olunur. (2887 /1212) 1-2134 

ULUS 

Ankara Defterdarlığından: 
Temlik suretile eytam bankasından maaşlarım 

ların haziranın bir üçüncü günleri 
alan-

Askeri 
1 

501 
100.ı. 

1501 

500 numaraya kadar 4.6.935 salt gunu 
ıooo numaraya kadar 5.6.1935 çarşamba 

1500 numaraya kadar 6.6.1935 perşembe 
2000 numaraya kadar 7.6.1935 cuma 

Mülki 
1 200 numaraya kadar 8.6.1935 cumartesı 

200 800 numaraya kadar 9.6.1935 pazartesi 
801 1200 numaraya kadar 10.6. 1935 sah 

Mütekaidin mülkiye ve askeriye ile eytam ve eramı
linin haziran ila ağustos 1935 üç aylık maaşları yukarda 
yazılı tarihlerde verileceğinden numara sxrasr üzerirıe mu-
hasebei vilayete müracaatları. (1268) 1-2223 

·t :ına: :ı: a.; 

ANI( ARA.da 
bulunanlara ınüide 

ORMAN ÇİFTLİGİNDE: 

l(aradeniz pilajı 

l\'.larıııara JJarlo 
Çiftlili }larliı ve lok~antası 

Bira parlu 
açrlmıştır. 

Her gün ogle ve akşam zengin müzik vardır. 
V E 

Her gün geceleri Ankaranm her istasyonların· 
dan Çiftliğe trenleri işlemektedir. 1-2068 

c1x1xIT1x1x1ı 

Anliara Valiliğinden: 
Sekiz parsele ayrılmış olan ziraat köprüsü ile Kalaba 

önü ve Kınalı köprü ile eski ve yeni Çubuk yollarının bir
leştiği sahalara ait dere mecralarından çıkarılacak kum 
şartnamelerine göre 13. 6. 935 perşembe günü saat 15 te 
vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üezre açık 
artırmaya konulmuştur. İsteklilerin 37 lira 50 kuruş temi
nat rnektub ve makbuzlariyle birlikte daimi encümene 
gelmeleri şeraiti anlamak istiyenlerin hususi muhasebe 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1241) 1 - 2169 

Daima genç 
daima güzel 
KANZUK 

Ba lsa min Kremi 

ZAYİ 
Mercan idadisine ait veskala

rımı zayi ettiğimden yenisini 

çikartacağıma binaen hükmü kal
madrğı ilan olunur. 

Mercan idadisi talebelerinden 
Mahmut Cemalettin oğlu · 

295 Ahmet Bahaettin 

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

Doktoı 

Ali Marııf Ünver 
DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak N o. 17 
Hastalarını her gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Nailuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi dvannda 

Ulu• B"'mevfod• b.,,lm.ş· J 
ti/'. 

6 HAZİRAN 1D33 PE!-tŞE 

~IANSFiELD 
OTOMOBİL, OTOBÜS, KAM-

YON LASTİKLERİ 
Diğer lastiklere nazaran yüzde yüz 
nisbetinde fazla dayanır. Çok daha 
sağlam ve idarelidir. Mansfield 
lastikleri yüzlerce kilometreyi hiç 
l)ir arızaya uğramadan tam bir em~ 
ni vetle katedebilirsiniz. 

Umumi vekili 

A. Cemil Tahir 
Galata, Agobyan Han 1-2224 

1\lilli i\iüdafaa ' 'ek.aletinden: 
Cumuriyet ordusunda kullanılmak üzere 1455 sayılı 

askeri memurlar kanununa ve talimatı hükümlerine uy
gun olarak aşağ·rdaki sartlarla yedinci smrf (As. bareme 
göre kanunuevelden itibaren 30 lira asli maaşlı ve kanu
nuevele kadar 25 lira asll maaşlı) askeri adli hakim alı
nacaktır. 

1) Bir hukuk mektebini en aşağı iyi derecede bitir· 
ıniş olmak 

2) İhtiyat zabiti olmak 
3) 30 yaşından yukarı olmamak, 
4) Başkasına geçer hastalığı ve vazifesini gereği gibi 

yapmağa mani olabilecek vücud ve akılca bir arızası bu
lunmamak (tam teşkila th bir askeri hastanede muayene 
ettirilecektir.) 

5) Yabancı ile evli olmamak, 
6 - Şeref ve haysiyetini muhil bir suçtan mutlak su

rette ve bir cürümden dolayı üç aY veya daha ziyade hap· 
se mahkum veya böyle bir suçtan takib altında bulun· 
mamak, 

7) Sarhoşluk ve kumarbazlığı adet etmiş, kumar oy· 
natmış, ahlak ve sireçe hakimliğe yaraımyacak bir hal 
ile dile gelmiş olmamak ve bunları polis tahkikatiyle 
tevsik etmek. 

8) Nüfus kağıdı sureti, ve ihtiyat Z. terhis tezkeresi, 
9) Diploma tasdikli sureti ve muhtasar hal tercümesi 

10) Bu şartlar dahilinde isteklilerin bulunduktan ye
rin en büyük komutanlığına veya askerlik şubesi başkan
lığına vesikaları ve dörder adet fotoğraflariyle beraber 
istida ile müracaatları. Ankarada M. M. V. ne müracaat 
olunur. (1161) 1 - 2044 

f *x~ mm m ~::~:~:;:::~:rtRı,ş7ıv : 
Anafartalar caddesi Zencirlicami karşısında dok

tor Nizameddin apartımam Kerim Ertaç telefon 2037 
Komisyon, mülk alım, satım ve kiralama, bakan

lıklardan iş kovalama, makine ile yazı yazılması ve 
her dilden çevirme isleri büromuzca alınır ve tez el-
den başarılı~. ~ 

Not: Satılık mülkü olanlarla çevirme ve yazı işle
ri istiyenlerin büromuza baş vurmaları. T elefon 2037 ~ 

1 - 2183 l 

Nafıa Bali.anlığından: 
Irmak - Filyos hattında sekiz muhtelit istasyonda 

yaptırılacak 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 perşembe günü saat on beşte 

bakanlık binasında demiryollar inşaat dairesindeki müna· 
kasa komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecekler teklif mektuplariyle ek· 
sil tme 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 şartnamesile 
mukavele projesi ve teferrüatmdan ibaret bir takım mü· 
nakasa evrakını sekiz lira bedel mukabilinde bakanlık in-
şaat dairesinden alabilirler. (1195) 1 - 2127 

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· 

hafi1inde rağbet görmüş ciddi 

bir kremdir. Çilleri ve buruşuk· 

lan izale ederek tene fevkaliide 

bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 

kokusu ile ayrıca 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 başka krem kulla. 
namaz. Tanılmış ıtriyat mağaza. 
Iarile büyük eczanelerde bulu
nur. 

Satılık ev ve arsa I' 1 
SİNEMALAR 1 

Y enişehirde Mimar Ke
mal mektebi civarında 8 o
dalı bir ev ile paşalar teP.C· 
sinde bir arsa satılıktır. 2291 
telefona müracaat. 1-2124 

:: YEN) j 
BUGÜN BU GECE 

Mirna Loy - Clark Gable - W ilJiam 1 
Powel 

SON GÜNAHl filminde 

BUGÜN BU GECE 
( KULÜP) 

Aşk - heyecan ve dehşet filmi 

Makineli adam 
24 bamı birden 


