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KAMUTAY HA v A MUDAF AASINA 21.5MILYON LiRA VE 

18QJbetke 

TlJ ·ct:L1 
f.R.ATAY 

T nceli vilayeDün Kamutay' u 
. ındaki kanunu kabul ~ -

tı hakky . 11• askerlik vazıf e. t' enı va , 
~ıt ır. 1 yan bir kumandan 
. den ayrı ma d 
sın r· Kendisi aynı zaman a 
olacaktı · ·· fetti .. tir. 

d .... umum mu :s 
dör uncu b ·· Kamutaya 

Kanunun, ugun, b" . 
d·ı esine sebeb, ne ır ıs -

sevke 1 m b benzer anormal 
ede una 1 

yan, n . A sıra had nöbet er-
bir haldır: .. ra.n bir hastalığı köle tepen, nıuzmı kt" 

d iderıne ır. ı 
kün en g . . · hepimize ne er 

D 'm ısınının 
ersı .., burada tekrar etme: 

hatı~lattıgın~ktur. J871 denber~ 
ğe luzum Y .. stüne 11 asken 

d parçası u . d 
bu yur t r Fakat ne ı a-
harekel y~pıl::ş 1d~ kültür bakı 
re, ne adh~e,b. t e d a v 1 ya· 

d hıç ır '"k"' f mın an, C muriyet hu ume ı, 
pılmamıştır. u . olduğu üzere 

ananesı . d adet ve d ..,., t eda v 1 le . 
ten ki 1 egı • 

biri almakta.~ırt. ··rktür. Halk yok-. oz u .., 
Dersım, ki rına magara 

Da" oyu a ' .., 
suldur. g böğürlerine sıgman 
ve uçurum d 1 'nun son derebey-

Ana o u . 'd" ağalar, Ik bunların esırı ır. 
leridirler. Ha ' ağma, talan ve 
Bunlar halkı . yd kullanmakta -

. tlerın e k' · kan hızme . t devrinde es ısı 
dırlar. cuı;;~:~~yecek kadar sin -
ile kıyas e ı 1 beraber, yakın 
dirilmİf oJınak a 'mi geldiğinde, 

mevsı b 
xazaların, kın kollarının as · 

b nların a .. ··ı·· Ya gene u "' adıkları goru ur. 
kınına ugr aç vermek, yahud 
bu ağalara ha:larını bırakıp kaç
ekin ve h~yv·~sbütün göçmek zoru 
ınak, hatta bul da bulunur. Der· 
altında kalankar mlarında toprak 

,. bazı 151 
• • d' Bu şİlll ın l elverışsız ır. 

. e şart ar çe 
fakır, v. . le birleten zor ve • 
elveritıızlık . . e geri halkın 

b. t tahıız v d .. 
tin ta ıa ' l · tarafın an •0 -

d rebey erı d 
azgın e . ardıın e er. 
ınürülmesıne ıeıki bütün ta~ihin

Anadolu, .. k cumuriyetı dev· 
l z Atatur .. .. 

de, ya nı ,. birlik yüzu gor • 
.. kun ve d .., 

rinde su l batarılma ıgını 
dü. Bunun ko afytaraf ve devir de-

. Tara .., ı·· 
bilıyo~z, 1 t dbirler alınınaga u-
vir radıka .~ f" Bugün sıra Tun· 
zuın görülınut url. d' Burada da 

1. böl esine ge ı. 1 . 
ce ı g bler merkez er, ıs • 
yollar, ınekte wız'· Halkı tarlaya, 
kanlar y~packagvu.ctura.cağız. Ana-

k saye a ~ .. 
oca ve ··bür uca it ve gu-
d ı bir uçtan ° ,~...: ç·· kü o u, d olaca1Luı • un 

Hususi hiı· idaı·eye l•ağlı tutulınak üzere 
Tuııceli vilayeti kuruldu; hava kuvvetle -
rin.e yardım vergisi, yeni l{urulacak vila -

yet ve }{azalara ait k~anuiı projeleri de 
kallul edildi 

Kamutay dün Refet Canatez'in bat· 
kanlığında toplanmıştır. 1935 yılı umu • 
mi muvazenesine giren bazı dayrelerin 
muhtelif fasıllarından 63.417 liranın İn· 
dirilerek diğer bazı bütçelerin fasıllarına 
munzam tahsisat olarak" konulması ve 
Evkaf Genel Direktörlüğü büdçesind 
39.800 liranın münakalesi h•kkındaki 

kanunlan müzakere ve kabul etmiştir. 

} ugosluı·yu ilt·. 
Hüküınctimizle Yugoslavya kırallığı 

arasında adli, medeni hususlarla karşı . 
lıklı münasebetlere ve iadei mücrimim: 
aid mukaveleler, ikinci müzakereleı i 
yapılarak tasdik edilmiş ve bundan son· 
ra hava kuvvetlerinin artırılması için 
aatın ıllınacak veya yapılacak tayyare, 
motör, yedek malzemesi ve diğer tesisat 
ve techizat için yı1lık tediye mikdarı, 

7.200.000 lirayı geçmemek üzere 20 
milyon ve İnşaat için de 1.500.000 lira • 
lık teahhüde girişilmesi hususunda '"Sü 
Bakanlığına ve her sene için tayin olu • 
nan tediye haddi için de bono sıkart • 
nıak hususunda Finans Bakanlığına me· 
zuniyet veren kanun mülltaceliyet kar 

riyle kabul edilmi§tİr. 

Hava kuvvetlerine yardı t1ergi1Ji 
Kamutay gene müstaceliyet kara • 

riyle müzakere ettiği diğer bir kanun 
ile de, umumi mülhak., hususi büdçeler· 
le ve belediye büdçeleri ile idare edilen 
dayre ve müesse
selerin maa§, tah • 
sisat, Ücret, yevmi
ye. hakkı huzur, 
aidat, ihtısaı zam • 
mı tekaüd ve sair 
zat maaıları, ilna· 

miye, ihbariye, taz· 
minat namiyle ve 
diğer herhangi bır 

• 

ayınlar "nıesbuk 

veya mahNlm kal· 
mıyacak olan bir 
hizmet mukabili ve 
rilecek mebaliğ da· 
IJil.,, 

Şirket ve müc~ 
ıeıelerin esas mu -
ka veleleri veya ni · 
zamnameleri veya 

heyeti umumiye kn 
rarları mucibince 
meclisi idarelerin • 
de bulunanlara his
se senedi veya tnlı· 
vilat mukabili ol -

maksızın verilen te 
mcttü ve ikrami • 
yeler) Rynı 'ıi 

yetteki istihkakla · 
rın tediye asıllnrı 

üzerinden hava 
kuvvtelerinc yar 
dım vergisi nami 

Karnuta;yda iz.a· 
hat veren iç 
Bakanımız; 

le yüxde 2 verıi alınması hakkındaki 
kanunu da kabul eyleıniıtir. 

ikinci genel enıpektörlü" emrinde 

nam ile olursa .,,. 
sun yapılmıt ve )18· 

pılacak bir hizmet 
mukabiJindeki te - lUeth . Q 

diyeleri, 

Hakiki ve hük-
1&•h• Ş1ıoalcn !r:ıncan Y1la10~! 

nln C~nup eınırıı Co.rben 
ilıılot1• V1liyet1n1n 'uk,. 
eınırı; Cenubon iti.ıra{ ouyJ mi !ahıslaran nez. 

dinde veya onlarcı 
merbut olarak ça • 
lışanlara, yevmiye 
auretiyle de olsa 

b,;tl 1qAretlrr ı 
''·-··· 1lbft1l1k eınırı 

E) Y1l&yet •~rk~ıı~rl 
(;) ıı.ro • 

·~•rican da Palo n lif1 it• 
ıı:aleruıın C!U'p •ınır orıı 
lle çevr1t~9tlr , 
PlU::Nr, Nazıı:111e.~aıtırt. 
P~rtck, HOl:ftt, Ovocık,Ç~• 
ıa1 ~ko:ck kaıaların4on mıti•" 
relr.koptır , 
PlUı:ıUr kozoDı Erz1nc:u:dan 
alınhrak (lôuırur) vııa1~• t1nc katılcıqtır • verilecek bilumum 

ücret, bedel veya venlik yur u • • .aylada) 
(Sona z. ancı - ------------------~:=--ı 

TRAKYANIN ~ALKINMASI 
Tunceli uilôyetinin hartaaı ue içine 

aldıiı yerler 

.. . }eriyle uğraşmak üzere ilk defa 
Koy~ · b.. k lm tu Trakya için hır u ro uru uş r 

d .. kü aoplantııında 
"amuta)' un • 1" w. • te•ki . ~ • müfetbf ıgının ,.. • 

Trakya ~mUJlll kanunu ınüıtaceliyet· 
• genııleten . 8 k 

)atını . k bul etmiıtar. u a 
.. llere ve a 

le muza k lkmma davaıında 
T kyaDID • . 

nun ra .. erinde uğraıdmaia de· 
1ı ve uz . d f en eaa• . . . memlekette ılk e • 

k .. ı•lerıııı . 
ğer 01 ır f ve a .,,.1 bir kadro •· 

k muvazza r 
olar• . bir büronun eline ver· 
le idare edılen 

mekted! ınüfettiıliğin Trakyada ile· 

Um _:ı.. inki•afa kavU§mUf ve 
· konoınaa y J 

rı, e . tinin m\lvaffak o mUf 
.. en sıyase •. • 

goç~ w. • rmek davasını uzerıne 
bir ornegını v~ · tini hükü· 

1 • w ı meselenın ehemıye , 
ar.. g • d ·· • . •. sbabı mulibe11n e ıoy 
rnet proJenın e 
lece anlatmaktadll': 

At t .. L. Kamutayın 1935 .> "1 _ a urH, 

(Sonu 5, inci saylada) 

t'rakyanua lralkınmcuının yorulma~ 
İfÇİaİ Generol Kôım Dirile 

bulunacak mÜ§aYİrlikler kadrolllrını ve 
maatlllnDI teıbit eden kanun da Kamu. 
tayca kabul edilrniıtir. 

(Sonu 5. İnci •aylaJa) 

Pol Burje öldü 
Paris, 25 ( A.A.) - Franıız akade 

misinin en eski uaıı olan Pol Burje, bu 
sabah ölmüıtür. 

ULUS: Fransız riyazi:recisi Jüste 
Burje'nin oflu olan Pol Burje, 1862 de 
Franıa'da Amien'de doimu§tur. On.:e 
Klermon'da, sonra Paris'te tahsil etmi, 
Ye daha genç yaşında iken birçok n • 
mua ve gazetelere yazı yazmağa ba,la 
mı ıtır. 

1874, 1878 ve 1882 de neşrettiği ilk 
eıerler, fİİr kitabları idi. 1883 ve 18&; 
de çıkardığı ıkı eseı·de, geçen asrın 
harrirleri arasında , çağdaşları ı ,J .. ... 

İnaanlar üzerinde en fazla teiİr yapmış 
olanlarını araştırmakta idi. 

O tarihten beri, birkaçı müıteana t .ı 

(Sonu 2. inci taylaJa) 

ARIKANIN BİZE SÖYLEDİKLERİ 

"Universitemizde en kıden1Ji ordiııaryü _ .. 
sümüzden en geııç tale])e.ınize kadar 
herkes huzurla i~ine devanı etnıektedir , )) 

Kültür Bakanı B. Saffet Arıkan 
muhabirimize fU beyanatta bulun· 
muıtur: 

''- Sonpoıta gazetesinin 23 lumu· 
nuevvel 935 tarihli nühasındaki ''üni
versitede rahatsızlık,, adlı yazıyı oku • 
dum. 

1 - Üniversitede hiç bir rahabıilık 
yoktur. Üniversitemizdeki en kıdemli 
ordinaryüsten en genç talebemize kadar 
hcrkc11 huzurla i~ine devam ebnekte 
dit. 

2 - Üniversitemizde yarının uzman · 
ları ve profesörlerini teıkil edecek olan 
doçentler arasında bir tek yabnncı yok • 
tur. Kadroda mevcud 102 doçent kami
len türktür. Doçentlerimizin maaıları 
35 • 55 lirrı asli maaı arasındadır. B ı 
aylık r.tevzuatunızın tayin ettiği haddir. 
Maamafih doçentlerimizin terfihi için 
bir kaniın teklifi derdesttir. 

3 - Oniverıitemizde 134 asistan ve 
6 baş asistan vardır. 

Bunlar da kamilen türktür. Müstak· ı 
bel doçentler de bunların araıından ye. 
ti§ecektir. Bakanlık daha geniı bir ye • 

kun arasından ıeçki yapabilmek için 

asistan sayısını lüzumu kadar Çoğal• • 

'UI11s ,, un 

Kültür .!akanımız B. Sallet Anlra11 

ğa da teıebbüs ebniıtir. Aıiatanlaruıu
zın aylıklan 25 • 30 ;lira aali maaı ia. 

(Sonu 2. inci ıaylada) 

dil yazıJarı 

TURK DILI 
lle lndo- Öropeen vesemitik 
Diller Arasında Mukayese 

111 
LU TE 
il. [*] 

Liiks 

Latince "luna" kelimesinin bağ
lı olduğu "loc" ve "Jux'' sözlerinin 
etimolojik ıekilleri: 

(1) (2) (3) (4) 
Luc: (üğ + ül + ilk + . ) 
Lux: (üğ + ü1 + ük +üs) 
(1) Oğ: Parlaklıktır. 
(2) Ol: Kökün manasını "umu-

(*] Bu analizin baş taralı dün-
kü sayımızda çıkmıştır. 

5vv 

~ Bugün 
~ lç sayfalarımızda okuyunuz: 

~ 2. iııci sayfada: 
'Y~umi nüfus sayımmın 
ton neticeleri - iç haber
ler. · 

:ı. üracii sayfada: 
ltalya - Habeş haberıe
Tİ - Almany• 
ve lngiltere'nin aTasını 
mı açacak?. 

4. ürıcü Mıyfndo.: 
Türk gagauzlar Ya-

~ bancı gazetelerde oku 
~ duklarımıı: 

ı 
5. i11ci .'4nyfa_d<ı: 

· :Roman - Haberler 
A/V\/VV\V\A'VVVVvVvvvvvvvlVVvvv, 

milik, fÜmul" anlamiyle ııfatlan. 
dıran afikstir. 

(3) Ok: Bu afiks, "liinağ'' aö. 
~ünde, ·:ağ'' ıekli~de bulunnıuttur, 
Umumı parlaklıgı kendinde te

celli ettiren ebje , yani "parlak. 
lık" tır. 

( 4) Ü•: Oldukça genit bir aaha. 
yı ve bu sahada parlaklığın tecel-
1 isini gösteren ektir. 

Liilıüı: "haricen göze 
süs, ziynet" demektir. 

Lumen 

Latince "lamen" den Çıkan fraa. 
sızca ''illuminer'' sözünde, "lune". 
de dütmüt olan ana kök ''il'' tek 
linde kendini gösteriyor.' Şöyle ki: 
lllum~ner:. (iğ+il+üm+in+er) 

Kelımenın etimolojisi budur 
Battaki ana kök "iğ'', mahfuz ka: 
larak kelime okunduğu zaman 
"iğilüminer'' olur. Türk dilinin fo. 
netiği icabı, baıtaki "ii'' yerine, 
kendinden aonraki konaon ıelir 
ve bu sut<etle kelime ''illuminer., 
okunur. 

Kelimenin orijini olan latince 
''lumen'' kelimesinin anlamını eti
molojik şekli üzerinde mütal~ e. 
delim: 

(1) (2) (3) (4) 

(iğ + il üm ;:+ en) 

( 1) iğ: Güne§İn parlaklığıdır. 
(2) il: Pulaklığın "tümulünü" 

gol'teriı. 

( 3) (/ m: Bu parlaklığı kendi i
- Saylaya ~evirinis -
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ARIKANIN BİZE SÖYLEDİKLERİ 

''Üniversitemizde ı {Jdemli ordinaryii -
sümüzden en geııç talehemize kadar 
herkes huzurla işin.e de am efinek.teilir,, 

(Btıfı 1. inci aaylada) 
- 801ira iicret aruındadtr. Bu a,.Lk
yaloek tahlilini yeni lıiitinnİ! olaiıla · 

)la mevzuatmuzın verdi.ii haddir. Aıiı -
tanlık i§İnİn aynca bir öğrenme, yani 

~ıilin bir nevi devamı oldüğunıı da •z önünde tutmalıdır. Nitekim bh·çok 
~leketlerde bazı aastanlar mrf de -
'ferli profesörlerinin derslerinden istifa. 
Ale elmek için yahiç denecek kadar az 
a,lık ahrlar ve yahud da fahri olarak 

tahıırlar. 

4 - Oniverıitemizde türk eleman • 

lılr ~ yailıana kolhıboratör olarak 
Si yardımcı 8 laborant 5 haıtane hem • 
...... ~. Vakti,.e .Mnlann c.Ai 
... ıa ıailüe iııu ilôllabor*r ,.-e Jabo • 
_. _....., peliilecek tiril iııılwn 
h' _ .. , =----•4itınılileri rsfı)ınP,. 

TUNCELİ 
(&,fı J. iıeci _,ı.la) 

Mile -.e-...Wfdceti hu aaadete eriş
•iktıen meaellecek biç bir 9ey 
~r: Anuılohı'da ointekımille
tin 'e'f'ladlan obınnaktadırlar. 

J.iniir; ihtiyaç birdir; dava 
Wdlir; tarih birdir. Bu aom hir:i-
iiai laer laa.nği ıbir. kötesinde en kü

ple .bir üaa ıve gedik hır.akmak, 
--nniyet için affedilmez bir suç 
e&.r. 

l.q,aratorluk isyan 8elder Ye 
lmn dekerdi: Biz isyan ve kan 
anaaeaini ve prtlarını ortadan 

... ldıracağız. Dün, Kamutayda alı 
naa ledbirJerin maksadı :"Te ruhu 
'-odan ibamtir. 

F. R. A"FAY 

aerinde tecelli ettiren objeyi göı
terir. 

( 4) En: O objenin muhitini ve 
o muhitte parlaklığın yayılıımı 
üade eder. 

(iğ + il + üm + en - iğilü
aaen), son morfolojik ve fonetik 

tekliyle, "liı•en", 'Hrlaklık aa.
pn teY'' demektir. 

Belk 
Dictionnaire Etymologique de 

la Langue Française'e göre ''lune,, 
lreli•eainin orijini olan ''lii.na'' aö
nnün hemen umumi olduğunu, 

1abuz Picanl'larm "lıUaa" yerine 

Hlıelle'' .aözünü kullandıklarını 

firidük. Bu kelimenin anlamını 

et" Dk»jik :tMli üzerinde etüd e
delim: 

(1) (2) (3) (4) ( 5) 

BeJJe: (eğ + eb + eğ + el + eg) 
( 1) Eğ: "Güne§ in parlaklığı'' -

dır. 

(2) Eb: Güneşin parlaklığını 
kendinde tecelli ettiren obje. 

(3) Eğ: Afikıtir. Kendinden 

nelki sözün manasını tamamlar, 
tayin eder ve isimlendirir. 

( E.ğ eb + e~ = eğebeğ), fo
netik ıekJiyle, 1'beğ'': "parlaklık" 
.&emektir. 

(4) E.I: Parlaklık mefhumunu 

'"tümul" ile vasıflandınr. 

(Beğ el = beğel): "umumi 
parlakldc'' demektir. 

Bu aözlerin ıon morfolojik §e· 

killerini yazalım: BE, BEL. 

Bu söz aynen Sümercede "lune' ' 
anlamına olmak üzere ''be, bi, bif' 
teıkillerinde mevcuttur [*]. 

Asıl kelimenin analizine devam 
edelim: 

tar. Bu u.ruretin bugün dahi mevcud oı. 
muı b.nlu-m elyevm itler.ine denm et· 

nteleriyle de '-ellidir. Ancak kati meclN-
nyet olmadıkça yabancı kollaboratör ge· 
tirilmemektedir. Her i,i biten yabancı 

hoHaboratörün yerine yeti1mit türle alİı· 
tan ve laborantlar verilmektedir ve veri
lecektir . 

Her ne va:iife olur.sa olııın yabancı 

uunan kullanmak lauaa•unda ~lı
ğımızın ıaradmaz hedefi türk uzmanı 

yetiftİr.mektİr. · 

Bütün fedaki.rlaldar bu hedefe var • 
-ımakjçin7aptlmalırUıda-. YU'UllD:')'eiıi,lııln 

türk alimleri kafilesini teıkil edecek olan 

b.qü!lkü doçent •e &1İstaııılanmızdan ı 

helıdeaiğirniz tey değerli aananlaN&n 
ilim ve ınetod itibariyle azami islifa • 
deyi temin ettndtir. 

Fol Burje öldü 
( Ba,ı 1 inci .a7lada) 

tul•raa, Pol Bur:ie'nlıı nepettjii kitab • 
lar~ yalnız. roman olmuJbır. 

1894 de fran11z akademisine aza ıe. 
çilen Pol Burje, natüraüzmc .kartı bir 
aksülamel hareketi yapmak iı~ftir. 

Nat:i&aliıtler~n metoclluını be.imaemiş, 

f~t bunları mizacları taıvir için değil,. 
manevi .bayatı tasvir ;,in tatbik etmİftİ.r. 

PolBurje, Namık Kemal edebi .dev • v 

rinden aonrt\ meydana ç.kan "Servetifü. 
nwı,. edebiyatında,. roman tan, bakı -
mından, memleketimizde ;de <irnftlc tutul· 
mut bir muahmrdi. 

Birçok romanlan aruıında .btlhaaaa 
~ğıdakiler, zikredilmektedir: 

"Le diaciple,, ki i.lk büyük muvaf -
fakiyetiai temin etmittir • 'un 4'ivorce,. 
"le demon de midi,, ''Lazarin~. "~o • 
nİque,. "Eau ıprofu.Mlt:,, ilh. 

sonra gelen ··eğ'', yukarda da söy

lediğimiz gibi, Türk fonetik kai

desi icabı, konsonla teba~ül eder 

ve battaki ana ek, kendinden aon

raki umurun voka1iyle kaynaıarak 

dütebilir ve sonraki "ğ'' muet kal

kabilir. Kelime ''belle'' olur. "Par
lak olan'' ve mecazi olarak '~ü
zel olan" obje veya ıüje ifade e
der bir kelimedir. 

Türkçede aynı orijum~n ~lan 
fU kelimeleri gözden geçirelim: 

1-Bel -= aşikar [1], ayan [2], 
itaret [3], nitan (4], zahir 
[5]. 

il - Belli = atikir [6], ayan 
[7], bariz [8], bedihi {9], 
vazih (10], zahir [11]. 

Bu orijinden Türkçede daha l>ir 
çok kelimeler vardır. Zikrettiğimiz 
iki kelimenin orijin şekilleri fÖY· 
ledir: 

l - Bel: beğel. 

il - Belli: beğeliğ. 
(1) incide son harften .aonra li

yez~n olmadığı için ''ğ;' kaynaş· 
mak suretiyle kelime, .dece "bel" 

·fonetik şeklini almıttır. 

(il) İncisinde liyezon olduğun- • 
dan "b" den sonra gelen ''eğ", 
kendinden sonraki konsonla teba- • 
dül ederek "belli" olmuştur • 

Beli + I 
Bell + e 

Görüldüiü gibi bu iki kelime, 
~ilce ve anlamca birbjrinin 
nıdır. Her ikisi de Türkçedir. 

[1] ve [2J Büyük Türk Liıgati 
"Osmanlı Lehçesi", 

[3] ve [ 4] Anadolu Lehçeleri. 

[5] Büyük Türk Lugati "Os
manlı Lehçesi"; Lehçei Os· 
manl. 
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Umumi nüfus sayımının son ·!leticeleri 
Sosyal ve Ekonomik durumumuzu anla tan tamamla yıcı rakamları veriyoruz: 

Jataıiıtik Umum Miidürlüpmin 
935 eaynaımn mufanal neticeleri el
de·edilinciye kadar bilinmesi zaruri 
olan malumatı taııyacak b~irü .u.: 
mamen hazırladığını ya.zmııtık. Bro
!Üriin on giine Jıa4iar ltau..;_ iti • d.~ 
bitecektir. 

y apıl«n tamiflerclen elde edil~nıe
ticelere göre 927-935 arasında erkek
lerin al'tlf "'ai.beti yüzde 21.5, luccim
ların yüzde 16.1 dir. Gene aynı müd
det içinde Avrupa Türkiyeuin •
fusu 225.463 yani 21.7 derecesinde 
adllllftlr. Ve .-lelietin i;u m..ı 
~ - mu Tıüki,.e.-..eıüai utlll
ye.min yizde ~2 kumu ıiizenlİde :U• 

meun if•Mlll yüsde 7.6 81ftı ıteılıSI .. 
tleHıen ıeıs We a:rnr•e .. ha,iiizmn.' 
ele -•if•- 'J'İİMe 7.8 kıımına balii 

~-
"a Tükiyeaiılİ.n nüfum Mlıı:İ%Ne• 

ne.le a..326.961 7ani. Jiiztle 18'4 :ti•· 
rec:eaiade artmıt 'H Aaadolu mmta• 
kaıı -~ meaalaai aathiyuinin yiiz
cle 96.8 kımu 'Üzerinde umum nüfu
aun yüzde. 92.4 kısmını ihtiu ederken 
ı.u,.aahet4935 "de yüzde 92.2 olm•t· 
tlır. 

AaaJc*ı aoltannın muhtelif mıın

t•lrôlıınnan niil.uau ue m .. ahai aatlai
Ye4 ni•betleri: 

Garbi Ao&dolunun sahil•iz Vilayet
lerinde artıı ıekiz ıenede 201,066 ya • 
ni yüzde 15.4 tür. Bu saha her iki sa 
iılQda aynı m;.ahai· aathiy

0

e üııerintle u
mum aüfuıun yüzde 9:5 ve Anadolu 
mi~.in yiizde:tôö3 iiaü teıkil eder
k!n ~u ni3betler 935 de yüzde 9.3. ve 
yüzde 10.l olmaıtur. 

Merkezi Anadolunun sekiz senelik 
arhtı 512.439 yani yüzde 14.6 olup 
bu kıum 927 de umum nüfuıun yüz
tle 225. 7 Ye Anadolu nüfusunun yüz. 
de 27.8 kısmını ibti~a ~derken. 9.35 

de ilaeıeh•nm 2315 kilometre murab· 
baı t..Mm•ma makabil umum nÜ· 
fuıun yiıı:de "24.8 •e Aaadolu nüfu
ıunun yiiıı:de %6.9 luunmı ihtiva eyle· 
aelttedir. 

Şarki Aaadoluda Mkiz. J'llllk -Al'bf ' 

1 - Marmara ve Ei• cı...iileri •• • 
bilinde: 

Nüfua kesafeti 29.4 den 33. 7 ye 
çıkmııtır. Bu mıntakada azami kesa- -
fet yine lstanb'!I vilayetiıün Asya kıs~ 
mında (1927: 85.0 - 1935: ~1.2) ve 
asgari kesafet Muğla viliıyetindedir. 

(1927: 13.7 'I. 1935 15.4). 
2 - Akdeniz sahilinde: 
Kesafet 13.3 den 16.S e yükaelmiı 

bulanuyor. Azami kesafet lçel {Mer·· 
siıı) ftlayetinde ( 1927: 25:8 - lŞ35: • 

' 18.8) -.e aqftri kesafet 1927 de lçel : 
Yiliyetinde 9.""2 •e 1935'\lt.AnUlyada • 
12.4 görilmekteclir. 

3 - Garbi Anadolu (sahilsiz) vi
• layetlerinde: 

• Kesafet 18.3 den 20.8 dereceeine 
çıbait aaami ıke .. İet"Bilecik (192?:· 

1 - Karadeniz sahili mmtakasmm 
.nifuau .ekiz senede .453. 728 yani 
yüzde 20. 7 ni&Mtinde artnuı 927 de 
umunı nüfusun yüzde 16.0 ve Anado
lu nüfuaunun yüzde 17 .3 kısmını tem
sil ecierken 1935 de meaahai sathiye
de 655 kilometre murabbaı ..arbf far• 
kiyle umum nüfusun yüzde 16.3 ve 
Anadolu nüfusunun yüzde 17. 7 kıs· 
mım havi bulıınmu,tur. 

Mulcuatıl lıurrilin önü bir buçak ~ önce alınamıyacoktır. 

2 - Marmara ve Ege sahilleri mm
takaaının nüfusu sekiz yılda 405.544 
yani yüzde 14.9 tezayüd göstermiş 

ve 1927 de umum nüfusun yüzde 20.0 
ve Anadôlunun yüzde 21.6 kısmını 

ihtiva eden bu mıntaka. 935 de .aynı 
arazi sahaıı Üzerinde umum:JDÜfusun 
yüzde 19.3 ve Anadolu nüfusunun 
yüz.le 20.9 kısmını ihtiva· eylemiıtir. 

3 - Akdeniz sahili mmtaksına ga. 
lince: 

Bu mıntakanm lliif.uu aekiz yılda 
150.661 kiti yani yüzde 21.1 fazlalılı 
göstermiştir. Bu 11uıWılu. 1927 de 'U

mum iıufusun yüzde 5.S ve Anadolu 
nüfusunun yüzde 6:.S kıuamı Jeıkil 

ede..ken .bu ni~e 1935 de meıah .. · 
sının 1650 kilometre murabbaı azal· 
masana mukabil umum nüfusa naza· 
ran~e 5;.6 ve Anadelu.:nüfus iti
bariyle :de yÜne 6.0 nisbetine baliğ 
ol-.,aır. 

467.5 4 yani yüzde 30.4 görünmekte·• 
dir. Bu nuntaka 1927 ,de ummn :nüfu· 
sun yüzde 11.3 ve Anadolunun yüz. 
de 12.2 kıamuulaavi iken 1935 deme· 
aahanm 2635 kilo•etre artmaauıa mu· 
kabil umum nüfuıun % 12.4 ve Anadolu 
nüfusunun 13.4 kısınma tetkil eyle· 
mektedir. 

Ceaub :Aaadoluya gelinee: Bu mm· 
takadaki tezayÜd 136.019 yani yüz
de 22.6 olup 1927 de umum .üfuaun 
yüzde 4.4 ve Ana'dolu nüfUMU1unıyüz. 
de 4.8 kısmını havi iken 1935 deme
sahanın 675 kilometre tezayüdüne 
mukabil nüfus mikdarı umum yekli· 
nun yüzde 4.6 ve An~dolu nüfu$111\Un 
yüzde .9 kısmını iht!va eylemekte
dir. 

iSKAN KESAFETi 
a) Avrupa Türkiyeainde azami ke-1 

sa fet gerek 1927 ve gerek 1935 ıde 
İstanbul vilayetinin Avrupa lu1111ıın 

da idi. Bura-da 1927 de 187.0 olan ke· 
safel. 1935 de 203.3 keufet varıdı. 

Burada en az kesafet Çanakkale vi· 
!ayetinin Avrupa luanııncla artova 
(1927: 18.0 • 1935: 2l.7) dedir. 

24.0 • 1935: .26.5) ve asgari kesafet 
Eakitehir vilayetinde kaimıfbr. 

(1927: 11.6. 1935: 13.7). 

4 - Mer.kezi Anadoluda: 
Kesafet 1~.3 den 17. 7 ye çıkımıştır. 

Azami keaaf.et Tokat vilayetindedir. 
(1927: 25.2 • 1935: 29.8) ve asgari 
keaafet 1927 ele Konya 1~3 ve 1935 
de Sıvas 16.3 vilayetlerindedir. 

5 - Şar.ki Anadoluda: 
Kesafet 8.8 den 11.2 ye yüluelmiı, 

azami :ke .. fet Kara ( 1927: 14.2 -
1935: 17.6) ve asgari keufet 1927 de 
Hakkari 1.6 ve 1935 de Van 4.1 vi· 
1 ayetlerinde göriihmit tir. 

C) Can•bu tar ki Anadoluda: 
Keaa fet derecesi 1927 de ( 15.0 

' iken 1935 de 18.1 > o1muı. azami ke· 
aafet yine Gaziantep ( 1927: 19.3 • 
1935: 23.9) ve asgari kesafet Urfa 
( 1927: 12.8 - 1935 13.4) vilayetlerinde 
görülmüıtür. 

Muhtelif auntakalar.an bu farklı 

keaafetleri bir ara~ .mütalea edile
cek o4uraa, İstanbul ıehrinin müteka· 
sif nüfuıunun.teairi altmda kalan Av· 

(Sonu.6. ıncı,,.aylaılo) 

4 - Aaa~olu sahil mıntakalarmı 
yelcUn laalin.ıe tetkik eylediğimiz tak· 
dirde, sahillerin 11iifu11U iki sayım ara· 
sıada. 1.009-933 yani yüzde 1 7.8 de· 
receainde artmıf bulunmaktW.r. 
Memleketin bu kısmı 1927 de umum 
nüfusun yüz~e 41._S ve Anadolu nÜ· 
fusunun yüzde 44.9 kısmını havi iken 
1'935 de 995 kilometre murabbaı bir 
meaaha tenakus.ana mukabil \111\um 
nüfusun yüzde 41.2 ve Anadolu aüfu 
sunun yüzdeM.7 lnamıaı havi Dıılun· 

muıtur. 

........... 
' 

111 tllu 
Bakanlar kurulu dün ôğleden 

·onra mutat toplantısını yaPJllıt· 

tır. Toplantı ..geç vakte kadar sür 
müştür. 

5 - Anadolu dahil mıntakalarına Üzümlerimizi Sovyetler 
(garbi. merkezi, taliki, ve cenubi. A· 
nadoluya) gelince bu sahadaki nüfuc !Binliği de alacak i 
selciz yılda 1.317.028 kişi yani yiiz- '-~~ ~ O 

ızmir, 25 (:A.A.) - .züm ku-
de 18..9 tenyüd göıtermekte'dir. Bu rumu, Ü%ÜJn ürünümüz için yeni\ 
shaanm m~sa~ai . sathiyesi 1935 de bir pazar teminine muvaff.ak ôl-
995 kilometre gibi cüzi bir•fazlaf1k 

d 
ınuJlur· • 

göstermeğe mukabil nüfusu 1927 "' 

Uşak' ta ışık söndürme 
tecrübeleri 

Uşak. 25 ( A.A.) -Ha va teh· 
likeıine kartı ıt•k söndürme lec· 
rübesi dün akşam saat 19 da ya-

pıldı. Daha evYelden ı,ıkların 
maskelenmesi halka tenbih olun
muftu. Saat''l 9 -Sa top atıldı •e 

f abnkalarm itaret düdüğü Üzel'ine 
lambalar ıöndürUldü. Ve maske· 
ler kullamldı.1>eneme yirmi dakİ· 
ka sürdü ve· tam bir muvaffakiy
etle neticelendi. Bu pazar bundan bir..Kaç yıl öm:e 

umum nüfusun ,.üzde 50.9 lnsmmı ve 
bizden bir.mikdar Ü%Üm ahhğıul- z · b d · · Anadolu nüfusunun yüzde 55.1 kıs- eytın U ama mCVSlml 

mmı tetkil ederken 935 de bu nisl>et · de sonraları hiç ihn.cat yapılma-
ler umum nüfus üzerinden yüzde 51.0 yan Rusya'dır. Bu ay içinde Rus- başladı 
ve Anadolu nüfusuna göre yüzde ya'ya ihracaata ba!lanacakbr. 

6 - Bütün Anadolu kısmı mütalea U l "I budama mevsimi gelmiıtir. Muh-(5) Eğ: Umumi parlaklığı ken
dinde tecelli ettiren objeyi göste
rir. 

55.3 oJmuıtur. ıwww B G".,,.,.TK() Muğla, 25 (A..A.) - Zeytin 

edildigv i takdirde memleketin bu kı~ telif zeytinliklel"de zeytin bakım 
[6] Kamusu Türki ; Kamns Ter· il ıı ı d b d 

cürnesi. mındaki nüfus sekiz senede 2.326.961 ~ ıiukılab ue:rsi memurlarının iaaresi a tın a u 8ı 
yani 18.4 derecesinde artmıf bulun· malar yapılmaktadır. Köylüler Kelimenin iptidai, orijinal fek 

li: "'eğebeğeleğ', dir; "be" den [7] K amusu Türki; Türk Dili. maktadır. Bu sahada 927 nüfusu, u- Bay Mahmut Esad Şozkurı kendi zeytinliklerinde budamayı 
• [8] ve [9] Kamusu Türki. t mum nüfuSU!l yüz!1e ~:.4 kısl!l~ı teş- tasaJınJaıı verilecektir. . öğrenrq~kt~itler . . ZeytirtliklerCle 

_,__ _ _._...._ .................................... _u.w~~: _ .. ..:.l'..:!o:..:.r_--L.._...ı..:1:.:0:.ı....:;K:.:a:.:m:.:.:.::u~s:.......=.T...::e:.:.r..:::c=ü.:..::m.:.;e:..:s::İ.:.... ----L.....:k~i:.:l ~e~de'.::'..:..•k~en:...:b:.:u:_n::.::i•:::he.::..:..t -="=5...:d=:e:....:..>'.:ü=zd=e:.....L..~.::::ıa~~~~~~~~~~~~~L...:h::ayvanatrn otlaması da menedile-

I 
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Ha ~ leri11 in ~j iz . ıill ~ iı 
"' 

beya 11· e]e ·i 

· d ı lljz zavallıları Eo·)cn•·eleıiın.z ara. ·ı ıı '- ' 
felal{et içlıı c bulı nan arı nnutnıa nız' 

ou]ara y~ rdımda bulu lUDUZ 

25 (A.A. ) _ Habeşistan 
:Londl"d ~ b • t na •. ~ . "" 1 dolayısiyle na cşıs nn • . 

I ~ ıgı ı~oe b' b 
.e '< • • ·11 t' e hitaben ır c -•. ilıı. mı c ın • . 
mına ıng . t" Bunda <lcnıhyo 

neşretınış ır. yannante 

lci : . . ili:z; iıııparalorluğı.1 · E . şat vctlı ıng b .. 
.. _ .} k kleri lrndrnhırı; ve ey u 

Adıl er e ' . 
lf'UP a . .. liimanlar, iı te sız.\.' 

d.. ndakı mus . . . 
tün unY h b kardcşlerınızın 

bctbaht a eş 
biçare ve B"t""n dünyanın zevk ve 

.. c:ıatı. u u h b bir mura . d • u şu saatte a eş 
. . de bulun ug ~ 

neıc ıçın . b. sebeb olmadıgı 
. . . akul hıç ır 
:nullcb. ırı .. 1 ek •e öldürme! 

mnk, om 
h ide, çarp~ b lunuyor. Bunun ıçm 
nıecburiyctındc . u . Allaha ve bütün 

. ellcrını 
Hnbeşıstan. lardao masum 

tı)Or ve on 
ınilletlerc uza 1 caniyane bir U· 

] l italyaıı arın .. .. ge 
habe§ er e dökülmesiruıı onun 
, ette knnlarmın . Bir millet ne kn· 

. . cdıyor. 1 
'Jmesin1 rıcıı d magwrur o ursd 

'ı 1· ne ka ar ·ı· 
CJ r lcuvvet ı ve h ide durdurabı u 

a nu her a . 
olsun dürıya, o rkler ve katliamlar ır 

milleth:n kork.,yomruşunuz? l:lodbin· 
lik ve diplomasi sizleri korkak nu yap 
tı? Hnysiyet ve şerefiniz namm.a bir O• 

elamın oyuncağı olmayını~ Habeşleı 

as1rlardanberi mevcud olan istiklallerini 
mııhııfozo için mücadeleye devaın el • 
ınekten korkmıyorlar, fakat adam akıllı 
6ilii.hlnamış bir mulaarrızın mü<lafaası
nıı bir millet efradını öldü!'mesirıc, onun 
memleketi yağma etmesine dünynnm 
lnkayidçe bakmasını bil' tü!'lü anlaya -
mıyorlnr. Hıristiyan kardeşlerimiz ve 
dindaşlarından binlercesi sevgili İmpa • 
:ratorkn ve habeşlerin istiklaU için ha-

yntlarıııı feda eden müslüman kardc,.' 

rimizc nocl'i ve yeni seneyi tebrik ede -

ri2. Eğlcncelel'İnİ2. arasında zaval1ılıırı 

felaket içinde bulunanları unutrnayını7. 

O zavallılar için dua ediniz, onlara yar· 

chrnda bulununuz. Herkes, ke disine nr. 

yapılmak istcnilırııe onu yapsın, <lünyn 

beşeriyet için 11ulh ve . aaclct yeri ol ,,. . ag"'mager 1 h"I' oj,, tek 
9 e onun Y •• •• geçe ı ır. :u 

. in onune • O 
'kA etrnesın ı d çı roı· r tı ap -~ } • ) JD ar an raz mı ge . . 

a11eşJe1 Ja .,, __ _ 

~ . ddi' de i tal yanlar ha beşlerden 
Ab~a · 

ıooo esir almışlar 

A) •. '.Royter bil· 
. ı.onclta. 25 (A. . 
diriyor: d Mare~al Badoğlıo 
. Dört haf ta ır. ba kumandanlı-

k yyetlerı ş . 1 ordu· 
dalyan ud ., danberi ıta yan d b' 
~.nı ele al ıgrn . r~i hakkrn a ır 
farının harekets~ ~tülınektedir. Her 

k ihtimaller yur babeşler le· ço 1 zaman .1 lursa o sun, 't }yanların ı er· 
ne o k dir ve ı a R 
hine işleme !ed'klen' her hafta, h o-1· 

ır ı · .. e ı 
lemeden geçed""'' nihai zafen şup 

beki ıgı . 
manın . . ektedır. 
bir hale ındırın ki ndan geleı1 ha· 

k . a arı b' dd' Eritre a} n pazar Ah ıa 1 

berlere göre, geçh enbede italyanlar 
k. uare b . rrnda ı ın lın lar ve u su -cıva · a ış . 1 · 

1 000 kadar esır a geçirdık en 1 taarruz 
ret1e habeş er, dan fazlasını kay· 

ı · yarısın b on ku~et enn. ltalyanların u s . 
b t .... ; 5Ierdır. bebi şudur kı, e ... • . · ·0 se b 
muvaffakıyetını ınevzilerini ha er 
1talyanlar habeş ti muharebeye 

b sure e 
almışlar, ~ ·]ar ve ayrıca top-
kendileri ba§. a~~tirip bombardı • 
'"U 1cuvvetlenn•. ~ birlikte muhare • 
3' t yarden ı e . b l man ay . ..de vakıt u a • 

. · k ettınn ... e. h fta 
beye. ışUr~ Halbuki geçen a 
liihnışlerdır. . boyunca yapılan mu-

T aka:t.ze neh~ı b şler baskın tarzın • 
harebelerde :: şler ve habeş as • 
da hareket e ı kapasitesinin yük· 
kerleri. çarpı_ş7a ·talyanlar mukabil 
sckliğ• sebehıy e, ıeden biiyükçe bir 
hir taarruza g~çm. l d" 

. abılnıış er ır. 
:ilerleyış yap I l yor ki teçhiza-

d da an aşı' 
• Bun an k" den aşağı olma· · ı ların 1n • 
trmn ıta ~an h b :muvaffakiyetlen 
•1 do}ayısıyle a ~~. '"ok ehemiyetli-
• . "b ~kın usu u ~ . dd" acın a" " l Abbıa ı mın· - H 1 ·ıalyan ar 
(Jir. a en ı ffakiyetlerini ve -d ki muva 
takasın a .. alışmakta ve bu 
riınli yap~aga nubçundaki habeş top
mmtakanın el rette bombardıman 
lanblarını faa su 
etmektedirler. 

Habeşlerin Adikalayı a dıklarma 
daire Adisababa' dan gelen telgra· 
fa fazla inanılmamaktadır. Bir 
çok yolların birleştiği bir nokta
da kain olan bu mevki Adua'nm 
61 kilometre şimalindedir. Bundan 
dolayi habeş kıtalarının oraya ka
dar gidebildikleri sanılmamakta
dır. Akıncı kıt'alarından birinin 
italyan hatlarının berisinde bulun· 
makla beraber gece hareketleri 
yaparak oraya bir giriş yapmış ol
maları ihtimali her :1.aman vardır. 

Roma, 25 (A.A.) - Habeşle
rin Abhiaddi mıntakasmdaki ital
yan mevzilerine karşı yapmıs ol· 
dukları son taanız, başka bir ta
biye kabul etmiş olduklarını gös
termektedir. Şimdiye kadar İtal
yan ordularının cenahlarını sars-

makla iktifa eden habeşler, Şimdi 
düşman cephesine sürpri2 şeklinde 

taarruz etmektedirler. 

Musavva, 25 (A.A.) - Çeza
re Batısı vapuru Dük de Spolete 
ile Duçenin yeğeni V\to Mu olini
yi hamil oliluğu halele diin buraya 
gelmiştir. • 

IJir l.·ı.:11/wr tu~) m·e. i rliişıii. 

Adisababa, 25 (A.A.) - Har 
tum'dan gelmekte olan bir İngiliz 
kızıl haç tayyaresi Adisahaba' dan 
eksen kilometre mesafede düş 

mü~ ve pilot hafif urette yaralan· 
mı§hr. 

U. lJmıul K<ırbe11le gifrfü:tii 

Paris, 25 ( A.A.) - B. Laval dün ak· 
şaın Londra biiyiik elçi i B Korben'i ka· 
bul etmiştir. 

ULlS SAYIFA:, 

Paris'ten ayrılıyor 
1 .A manya Fraııs i e n • e en 

ağa çalışıyo · a ·· s ac 
~ ş 
----------~ 

1 ·liııdeki "ııgiliz el çi...i on ü 1{311 ı .. 
Iit leı-le ,.eni bir görü ,ı danher· 

yap 

Paris, 25 (A.A. ) - B. Eden'in bu 
yük Britanya dı §İşleri bakanlığına ta· 
yini Üzerine B. Tevfik Rüştü Ara& la· 
rafından gönderilmi§ olan tebrik tel· 
grafına karşı B. Eden çok samimi te· 
şekkürlerini bildirmi§tİr. 

B. Tevfi)( Rüştü Aras Viyana yolu 
ile Ankaraya dönmek Üzere bugün 
buradan ayrılacaktır. 

·_ııbri)jz l ıralı 
Noel dolayısiyle İngiliz 
ulusuna radyoda bir 

söylev verdi 
Londra, 25 (A.A.) - Kıral Noel 

münasebetiyle Sandringham şatosun· 
dan bütün :mpıu·atorluga hitab n 
radyo ilt; neş_redilen bir nutuk söyle . 
mİ§tir. 

Kıral, Noel temennilerinden son· 
ra, timdiki beynelmilel ekonomik mÜş· 
külata işaret elmİ§ ve milletlerinin İn· 
giliz İmparatorluğunun birliğini tentin 
eden barış İradesini göstermelerini 
temenni etmiştir. Kıral diyor ki: 

.... 
ıa ıo-ıı 

Paris, 25 (A.A.) - Birçok gazete· 
lcr, Almanyanın sükutundan vazge
çeceği dÜ§üncesinde bulunmnk.ta ve 
bu hususta dikkate değer haberler 
vermektedirler. 

Madam Tabui, Övr gazetesinde 
yazıyor: 

"Cuma günü B. Hitler'in İngiliz el· 
çisine Almanyamn deniz nnla§ma&ı· 

nın mütemmimi olacak iki taraflı bir 
hava paktı akdi .için müzakerelerde 
bulunmağa hazır olduğunu söylemiş 

bulunduğu rivayet ediliyor. 
.. Pertinaks, Eko dö Parİ gu:ıctesin· 

de ayl\J şayiaları nakletmekte ve Al· 
manyanın karşılıklı yardım prenrupi· 
ne karşı iki tarafla paktlar prensipi· 
ni muzaffer kılmak için çalı,şmaktıı 

olduğunu yazmaktadır. 

Pertinak11 ilave ediyor: 
"Mevzuubahs olan mesele, Fransa 

il lngiltereyi merkezi ve §arki Av· 
rupadan ayırmaktır ve Fransa muka· 
vemet ettiği takdirde lngiltereyi hu
susi bir anlatma akdine aürüklemeğe 
teşebbüs olunacaktır. Bu anla§ma o 
suretle yapılacaktır ki Fran~ günün 
birinde müttefiklerinin ve §eriklerinin 
yardımına ko§mak istediği zaman 
• Londra nazarında • mütearrı:ı: aima-
5t arzedecektir.,, 

Pertinaks ile aynı gazetenin iç &t• 

yasa muharriri olan Kerillis, lngilte• 
renden ayrılmak te~ayülü aleyhinde 
bulunmakta ve bu hatanın geçen a
sırda yapılmı§ ve Sadova ve Sedan fe
laketlerini doğurmuş olduğunu hatır• 
latmaktadırlar. 

Lö Jurnalda Sen-Bris, Berlinin P -
ris ile Londrayı biribirine muarız bir 
mevkie sokmaktan ibaret olan gizli 
niyetlerinden bahsederek diyor ki: 

.. Bu, umumi bir düşüne değildir. 
Fransızların maceraperestçe bir la· 

kım spekülasyonlara sürüklenebile
ceklerine inanmaktan dah vahim bir 
ihtar olanız.,, 

Öbiir taraftan Madam Tabui, Övr 

.. .. 
oy uyo~· 

gazetesinde B. Su\•İç'in fr nsa'mn Ro 
ma elçisine ve ltalyanın Paris elçisi. 
nin .B. Laval'e Romanın fransız teklif .. 
!erini beklemekte olduğunu ve yenl 
teklifler pahasında ancak Pari~ gü. 
venmekte bulunduğunu bildirmiş. ol• 
dukları rivayetini kaydetmektedir. 
B. Laval'in halihnzırda ncak lng_ilw 
tere ve on üçler komitesi ile ani ıa• 
rak Cenevre tarafından yaP,ılacak bir 
müdahaleden başkasının mümkün ol. 
madığı cevabını vermiş olduğu söy. 
1 enmektedir. 

Figaro gazetesi .>azıyor: 

"Yeni teşebbüslerde bulunmanın 

Fransaya aid olduğunu iddia etnıe 
alelade bir şakadan başka bir şey, 
değildir. Şimdiye kadar yaptığımız· 
te§ebbüslerden sonra ve acustoa ayın•. 
da tekliflerimizin gözden geçirilmesi• 
ne bile lüzum görülmiyerek bize yol 
verildikten sonra, gene eylul ymd 
ikinci defa bize aynı muamele yapıl .. 
dıktan sonra, ilkkanun aymda nıür .. 
caatlar 8 gün cevabsız bır kıldıkt 
ve ancak Pontiniada söylenen z rif 
nutuk ile mukabele gördükten aom... 
artık bizim bu oyuna tekrar baıltuna: 
mıza inanmak nasıl mümkü,n oİur?ı 
Hayır, Fransa bir f;rsatlar f brika 
değildir.,, 

lrıgiliz biiyiik elçisi, B. Bitlerle 
göriişme ·yapm((dığını öylüyor. 

Ber!in, 25 (A.A.} - lngiliz büyük 
elçiliği, B. Hitlerle Büyük Britanya el 
çisi arasında yeni bir görüıme vu 
bulmuş olduğuna dair olan bütün h 

11 

berleri kati surette tekzib etmektedi 

13 birir.ci kanun tarihinde yapılım O• 

lan bir tebliğle bildirilen bir görüı~ 
den sonra B. Fipps ile B. Hitler ara. 
sında hiç bir görüşme olmus d w •ı •· 

e~ . o . . h 1 nun ıçın mu ayyel bu son görüt-

"- Avrupadn, endişelerle ç vril· 
ıniş bulunuyoruz. Milletlerimizin te:ş 

kil ettiği ailenin barış içinde, diğer 
milletJe:rle barış halinde kalmall ar· 
2usunda müttehid bulunduğunu ve 
bütün milletlerİ!l dostu olarak hiç•bir 
milletin dü§manı olmadığını düşün· 
mek hoş bir şeydir. Hüsnüniyet ve 
karşılıklı yardım fikrinin inkişaf ve 
intişar etmesi temenniye ayandır. Bu 
fikir yalnız barı ı taziz etmekle k }. 
mıyaca.k, aynı zamanda bizi sarsmak
ta olan ekonomik mii küllere de biı· 
tnrzı hal bulacaktır. 

:menin mevzuu hakkında yapılan h~ 
türlü tahminlerin asıl ve esası yoktUI'~ ____ ,......., _______ _ 

· ııeiliz s ıaline 
c.. 

İspanya'nın vereceği 
cevab 

Madrid, 25 ( A.A.) -:- Bakan! r, 
lngilterenin, bir İngiliz - italyan ihtİ· 
lafı halinde İspanyanın alacağı duru
ma dair olup ispanyaya gönderilen 
nota hakkında kati ketumiyet sakla
makta devam ediyorlar. Bununla be· 
raber, notanın filhakika mevcut ve 
doğrudan doğruya cuınur başkanına 
verilmiş olduğu temin edilmektedir. 
Kanunu esasi mucibince, cumur ba~
kan1 beyneİmilel mahiyette bütün i§· 
lerin tetkikine memurdur, 

r Keza, f spanyan~ bu notaya, barış 
ve bitaraflık arzularını milletler ce
miye~i.ne kartı olan teahhütlerile te· 
lif edecek tar~da cevab vereceği temin 
edilmektedir. 

FRANSA'DA 
1Jirlil>1er lwl:lmıdalti k<ımmwı 

tadili i. tcniym·. 
Paris, 25 (A.A.) - Sağ cenah me

buslarından Röne Dornonan ile Ksav
ye Yalla ve Lakur - Cran Mezon, 
gayri me§ru teşekküllerin ilgasına 

müteallik olup dün sabah ayan mce
lisi tarafından kabul edilmiş olan ka
nun hakkında bir tadil teklif, vermİ§· 
lerdir: 

Bu tadil teklifi, dahili nizamnamc
lerini, azalarının listelerini ve cemi
yetin neşriyatını hükümetten gizliyen 
gizli cemiyetleri istihdaf etmektedir. 

AJınan rada llil" tren 
k:azası 

23 ölü. 70 yaralı var 
Vaymar, 25 (A.A.) - Berlin • 

Frankfurt ekspresi, Erfurt yakınmda 
Crosıhernghen'de Saale nehri Üzerin
deki bir köprüde bir omnibüs tı·enine 
çarpmıflır. Tren, yoldan çıkmış ve 
nehre yuvarlanmıştır. Demiryolları 
kumpanyasının bir tebliği, 20 ki§inin 
ölmüş, 30 kişinin ağır ve SO kişinin 

lngiltercde bil yılda 1(,.J1 O de hafif surette yaralnmı~ olduğunu 
J;itap 11e~redildi. bildirmektedir. Bu rakamlar, ilk tah· 

Londra, 25 (A.A.) - 1ngiltcrede minlere müsteniddir. Hakiki mikdnr 
1935 senesinde on altı bin yüz on kitab belli değildir. 

ncşredilmİ!tİr. Bu rakam İngiliz edebi • Berlin, 25 (A.A.) _ Grosshernghen . 
Yatı mahsulatının şinıdiye kadnr lde et-

de vuku bulan tren kazasında ölen· nıi olduğu mikdarın en yükseğidir. 

1934 senesinde neşredilmiş olan eser· lerin mikdarı 23 den fazladır. Çünkii 

terin mikdaı·ı 15 bin 628 idi. · birçok vagon nehre yuvarlnnmış ve 

On senedcnberi neşriyat mikdarı yÜ;- yolculardan bir kısmı buzlu ulnrın İ· 

YUNANİSTAN'DA 
e~;im. Ju.mu11u bu haf t.a 'çılmcak., 

Atına, 25 (A.A.) - Gazeteler . .~ 

çım kanununun bu hııfta içınde 
0 

• 

rcdileceğıni h. bcr vermektedir]:!. 
Ancak kanun, neşredilmeden ônce, si
yasi partiler başkanlı<•ına gonderıl • 
cektir. 

Bu kanun, caylavlclrın &.ıyısını 300 
olarak tesbit etmektedir. Memleket~ 
32 seçim dairesine ayrılmıştır. Yahu
dilerle müslümanlaı·a d. diğer aeçun• 
lerin hukuku verilmiştir. Seçimler. 
liste usulü ile yapılacak ıse de miın. 
tehipler, herhangi bir namzedi tercih 
et~klerini ,adının yanına bir haç ışa
reh k~ymakla gösterebileceklerdir. 

J,imlberg'in Amerilw'don a"-·nı ., ısı 

etrafında 
Nevyork, 25 (A.A.) _ Bütun gaze 

teler, başmakalclerinde, Lindberg'in A
merikadan kati surette ayrılışımn arnc • 
rikan ulusuna indirdiği bcklenmiyen dar. 
beyi aksettirmekte \'e bu milli lrnhranıa
mn gurbeti, Aınerikada kanunların tat • 
bik ediliş tarzı için '"tahrikamiz bir ten
kit,, teşkil ettiğini kaydetmektedirler 

Cnzetelerin ekserisi, ceza kanunları
nı tenkit etmekte ve Amerikanın ''t"' • 
ıuizlenmesi,, ni İstemektedir. 

Japoıılarm Çiııdc iş,.ml ettikleri. 
yerler. 

de 22 nisbetinde artmıştır. Yani sene- çinde boğulmuştur. Şimendifer idare· 

l__~-=:..:=-=-~---~~--..itAWııı...~~~__:__:~~~~~-•~= de yüzde ikiden fazlad!1'. si haber vermekten kacmmn t dn-

Pekin, 25 (A.~.) - 'algan'dan bil. 
dirildiğine göre japon ve Mançuri lata~ 
ları Şnngtu, Şanıwcl ve Şarki Şahar'ın 
işgalini ikmal etmişlel'dir. Şah r cvalc ~ 
tinin hemen hemen yarısını teşkil eden 
6 kazamn işgali ameliyesi ikmal edil .. 



-
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k Gagauzlar 
iV. 

Gagauuann en fa~a ~ccdikleri ve 
lıca men:uliyetlerini teıkil eden 

fı toprak ekmektir. Gagau:dara mah· 
1111 "Domuz düğünü" denilen bir o· 
'-""un bulunuşu da buna ,,ü.ul bir 
-'•lifdir: 

iki kız, biribirlerini bellerinden tu· 
taralı )'Wt)'ancı oturur ue .öue leoca· 
;ra verilecek bir üçüncüaü de bunların 
•lıcuında ~ r alır. Bqka iki le~ tür· 
lhi 8Ö)'Iİyerek onlara misafir gelirler. 
Türkü bittikten aonra "Niçin geldiii· 
mizi sorun, elerler." Kız. tarafı sorar· 
lar: "Söyleyin, niçin geldiniz.?,, Misa
lir gelen ku:.lar türkü teklinde "Kara 
J1Ö~Ü kızmız için geldik" derler. O
taran kızlar da gene makamlı olarak 
.ararlar: "Oiilanu1'un ;zanaate nedir?~' 
r;'elen kız.Zar cevab uerirler: uoomuz. 
wvaer,,. Bunun üurine in" taralı P· 
luek "Hut Hu/" cl!yc onlan yanla· 
Ttndan houarlar. Sonra daha hQfka 
,lnz.lar muafİr gelerek, hCT biri, sığırt• 
8"f veya fOban olan oğulları ifin in• 
:::ıı ister w çobanlısın methini yapar· 
lar, fak at kız. taralı bunların hepsini 
"Hu/ Hu/" diye lııooarlar. En aonunda 
Belen misafirler, oğullarımn "çiftçi" 
oüluiunu söyleyince iyi lrabul 6ÖrÜI'· 
ler_ ve: le~ onlara verilerek OJ'Un biter .. 

Bu oyunda clilrkate deicr olan di.· 
jer bir taraf da Gagauz.un .lorncaa 
laarıı olan iıtihkar hiuülir iti ••ne 
miialüman tür/derle heraHr )IGf'Uiılt· 
lıın ~rumtlan kalma bir itiyM olMı 
Jerelctir. Şunu d'1. kaydetmeli~ iti 
Gasaıu köylerinde, Slo11l•r aruımla 
'"'duiıı lı.adar bol domu;uı nutl.nıah 
1ıabil değildir. 

Gcpıu; köylüleri en faz.la ltu6u
bat oe bağ ekmelttedirlcr. Hemen her 
•"İn bir bağı vardır ve ıaraplarını 
1ıendilcri sekerler. A,,rıca gii;ıcl frTG 

~pmcmnı da bilirler. Kadınlar, köy 
tvlerinde, fOk gü"el halılar, be"lcr ue 
Jn;tiin lüumlu cıyalannı tesl'ôltlar
~a clolcumalcta ve Hergellcrdc İfle
mektcdirler. 

Buarıı1'ya ulcü:lcn Rıuyaya hu
bubat anbarlıiı ederlten "'°i,,ctleri 
sak iyi olen ve çole iyi kCLM11an G•
sau:dar, fİmdi, toprak mahsulleri fi· 
~tlarınrn şon derece ~ olma•ı ve bu
na karf1lık vergilerin daha yük•elme· 
ti )'Ü1'Ünden rolt sıkıntıya clÜf'"Üfler
t!ir. Eski dcuirlcrdeki..2engİnliklerinin 
bir alameti gibi duran güııcl binaları
na, büyük ltilinlerine raimcn, ba%I 
köylü ailelerin evlerinde yiyecek ek
meği bile kalmamıf olduğunu HÖT· 

Jüm. Hele son ilci üç yıl devam eden 
lcuraklık bu sıkıntıyı •on haddine 6•· 
tfrmİftİr. Bu yıl, ben orada iken, Be
.arabyadan Dobruca köylerine yüz.
lcrce Gagczıu köylüsünün gi)stüğünü 
.öylüyorlarclı. Bu hal böyle devam e· 
der ve Ga8au;ılar, aç kalmamalı için, 
Bulgar veya Ru~en lröylülcri yanın· 
da, gündelikli i§çi olarak çalıfmcıycı 

mecbur kalırlar•a, bu yobancı un•ur· 
lar tarafından temıil edilmeleri 
tchlikc•İ meydana çıltmrf olacokhr. 

Bu tehlikenin iıe, onca*, Türle Ga
•auz.ların bir an önce Türltİ)'eyc 11•· 
tirilmelcrile önlencbilccciini ilaveye 
hacet var mı? 

BeNrabyanın Gagaua lröylerinclen 
bir çoğunun iıim ve nülıularını &f«iı· 
)ı'G .)'Gzoıyorum. Bu iaimlerin ne lıuular 
türkçc CJC bu nülualann ne kaJar lca· 
labalık olduğuna dikkat eJinis: 

Komrat (14000), BafkÖy (6()()()), 
lletclma (4(}()(}), Beıgö.z; (4000), Aı.ı
darma (3000), Çadır (9000), Çok· 
meydan (4000), Dagiincc (4000), 
Buurcu (3000 ), K.ca.ayah (100() ), 

Haydar (3000), Çaltay (3000)1 Ku
bey (9000), Kanka.z; (10000), Kır
yet (4000), Kurcu (5000), Satılık 

Hacı (8000), Dimitrovka (6000), 
Karalturt (3000), Kartal (2()()0), Vul
kaneıt (6000), Çeımeköy (4000), 
Dcrmendere (3000), Yeniköy (3000), 
Kurbağlı (3.000), Tuilultöy (3000), .. 
Bulbo#t4 (4000), Köseli (3000), Ka
raağaç (3000), Kayraltlı (2000), 
Gavano.z; (3000), Tomay (4000), Ta
bak (3000), Anadolu (3000), Kıp
çak (6000), Hasan Aspağa (4000). 

Yalnız. bu köylerin nüfusu 167 bin 
hifi.Yi bulmaktculır ki 150 bin kiıisi. 

Gq-.ıa luul111ları Jrencli ucrlcri elan 
bir laalatın önünJc 

nin h;ı:lis Gagau.z; olduklarını iddia e
clebilir.z;. 

Halbuki bu liste deiil bütün Ru
manyada hatta aadcce Besarabyada· 
iri bütün Gagau.z; köylerini içine al
maktan çok U1'aktır. Bu rakamlara İs· 
tinacl ederek Beıarabyacla oturan Ga-
6au.z;ların •ayısını üç yİİ% bin katlar 
tahmin edebiliriz. 

OYUNLARI - Gagau;ılann türlü 
rakalarırulan bir kaçını anlatalım: En 
fOlt oynanılan oyunlardan biri "Koı. 
ca elcc" adı verilenitlir. Oyuncular bi
ribirlcrinin ellerinden t•tarak bir da· 
ire oücuda getirirler. Oyuna kız. ve er· 
kelr her iatiyen istediği .z;aman girip, 
iıtediği .zaman çıkabilir. Adımlar el
lerin VG1'iyetine bailıdır. Eller aıaiı
da bulunduğu zoaman adımlar yaVOf 
ve büyük olur. Eller omuz. hiz.asına 

kalkınca, yani oyuncular biribirleri
nin omu;ılarınclan tutunca adımlar 

hu:lı ve daha kısa olur. Adımların 

fekli muhteliftir. Bir adım iferi, bir 
adım geri, bir adım sola, iki adım sa· 
ia. Eller omuua ilıen 6eri adımlar 
yapılma~. 

"Karıılamaca" adı uerilen diğer 

bir oyun tla erlıtek ve kadından mii· 
rckkep bir çift tarafından oynanır. 

Erkek parmaltlannı ıalurdatırken 

lıarımnda kadın vücudunu muhtelif 
,ekillerde bükerelc elindeki bir men
dili clf6rrnadan •allar, muhtelif adım· 
larla dönüılcr yapar. Bu oyun bildiii
mi.a çilt~ telli haocuı ile oynanır. 

Bir tlc bunlardan baıka Gagarular 
arasında eslritlcn çolı yayılı olduğu 

ıim"i laôla ihtiyarlar taralından oy
"""maandan anlaJairmu :uybelı ele 
oynanır. Yalnı.a crlıelrler tarafından 

oynanan Zeybek Gagarularda lrüçük 
6ir farlı ,ö.urir. Hava 11e oJIUll, bil-
4iiimi" Zeybelıten daha hı~lı ve daha 
canlıdır. Oyuncular muhtelif aö"ler ve 
haylcırıılarla biribirlerini coıturur ve 
arCU1ra tabancalarını havaya boıal-

tırlar. YAŞAR NABi 

ılö)lli Gq .. .a Jeliltanlıhıruulan 6ir .,ap 

U L U :S 26 ILKKANUN 1935 PERŞEMBE: 

f 

l Yabancı gazetele e ok duklarım z · 
----- ~J 

B. MADARİAGA'NIN BİR YAZISI: 

İngiltere ve Milletler Cemiyeti işleri 
lapanya'nm Milletler Cemiyeti'nde daimi azası olan Senor de Madariaga 10 birincikinun 1935 

tarihli Deyli Telegraf gazetesinde "Milletler Cemiyeti işleri ve Britanya" başlığı altında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

Günün arsnılusal bidiseleri içinci 
Milletler Cemiyeti paktmın on altınc1 
maddesinin büyük bir millet olan bir 
saldırgana kartı tatbik edilip cdikmi -
yeceğinde §Üp'fıe edenler vardır. 

Dünyanın en ıevilen ve sayılan mil· 
Jetlerinden bil"isine kal"fı bunun tatbikt 
meselesinde bir takım ıeptikler, hakika
tın ne olduğunu öirenmemckte ayak di
reyerek bil"inin btrini .ldattriı &cana.atini 
yayıyor ve: 

- Kim? diye ortaya bir soru fırlata· 
)'Otlar. Olup biten §eyler baıittir; bunla
rı yeniden çocukça iz.ah etmcğe de lü7.um 
yoktur. 

Bir takmıları, zecri tedbirlerin bu de
fa tatbik edilip başka veailelerle tatbik 
edilmemiı olmasını lngilterenin tesir 
ve nüfuzuna veriyorlar. 

1 ngiltere, kudretli bil" uıillettfr ve 
sıyaaal tesiri de büyÜktür. 

lngiltere beraber olmazsa zecri ted
birler tatbik eclileme:ı, fakat bunu yal
nız: onun 41ileii _ailM göıtennek ıaçma
clır. 

Hakikat ıudur: bir ç<>k ufak millet
lerin gönüllerinde besledikleri bir 
kollektif ıistemi büyük bir memleket 
benimsemittir. 

Milletler Cemiyeti paktı, bir çok 
milletler tarafmdan konmuı ve kabul 
edilmit bir kanundur. 

Ote tarafta tabii bir kanun vardır 
ki o da bir kanunun teairH olması ona 
bağlı olan milletlerin ve grupların iç· 
ten taraftar olmalarına bağlıdır. 

MeMla Birlefik Amerikadaki ·~ 

yaıaiı lcanunu ile bir takım memleket
lerde otomobil süratinin indirilmesi, dü
ellonun kaldırılması hakkında konu
lan kanunlar, onu tanımak zorunda bu· 
lunan miUetler bunlann doğruluğuna 
inanmadıkları için tesirli olamanuıbr. 

Bir kanunun tesirli olabilmesi için 
parlamentonun tasdi.kından geçmesi im • 
fi gelmez Onu yurddaılar bütün vic· 
danlariyle onaylamalıdırlar. 

Milletler Cemiyeti paktı, dünya mil· 
letlerinin çoğunluğundan &on zaman. 
lara kadar bu onayı alamanuıtı. Ancalf 
son zamanlardadır ki iqiliz millet:inm 
çoğunluğu, buna kartı septik olmıyan 
bir bakıtla bakmağa batlamıılardır. 

1921 ile 1934 arasında CeneT!'alin 
kollektif bir ıiıtem dahilinde ailahıız· 
laamaia doğru yapılan herhangi bir 
teıebbüsün neden akim :kaldığı n Mak· 
donald • Hendenon projesinin Baldvin 
hükumeti tarafından niçin reddedildiği 
bundan anlatılabilir. 

O 1aalde baıka hadiaelerde tatbik 
edilmiyen zecri tedbirlerin bugün ne· 
den tatbik edildiğini ıoranlara !U su
retle cevap verilebilir: 

- Çünkü lnıiltere ile elbirliii edil
meluizin zecri ted6irlerin faydalı ol· 
maıma imkan yoktur ve lnıiltere Du• 
güne gelinceye kadar Milletler Cemi
yeti çevresi içinde toplanan bir kollek· 
tif sisteme inan göatennemitti. 

Arıculuaal ııyua içinde Önemli bh
yeri olan İngiliz milletinin Milletler• Ce· 
miyetinden yana neden dunun aldıfınr 
bütün teferrüatiyle incelemek gerektir. 

Bu vaziyette biribiriyle çarpıfan iki 
psikolojik kuvvet büküm sürmektedir. 

Birisi lehedir. lngÜtere ~ç miina· 
kata götürmeyecek bir ıurette dünya 
ıolidarite.ini iıteınektedir. 

lngiliz milleti "knıdi kendini idare,, 
usulünü icad etmiıtir ki huda liberal 
demokrasinin özü ve ruhudur. 

Pek tabüdir ki böyle duyup diiJÜ· 
nen bir millet, baıka milletlere de kol
lektif güvenlik sistemini ilham edecek· 

tir. 
Kendi kabuğuna çekilmeıi bil· siya· 

eadan kollcktif bir aiıtemc geçm k bü
yük bir anlayı§br. lngiltere ise kendi 
kabuğunda yaıayan ve "yabancı,,ların 
iglerindcn elinden geldiği kadar çekinen 
bir memlekettir Hatta o dereceye ka
dar ki yabancı kelimesi İngilizcede pek 
hoıa gider bir kelime değildir. 

Bugün ise t ngi•tere o c»ki iıtfir.ul 
sıya.saıından ayrılmakla kaiınamıı, dün· 
ya ıolidar:itesi ve kollckktif sistemi ko -
.-umakta önderliği ele a.hwıtır. 

1 ngiliz Myasas1nın bu evrimi güç ve 
ağır olmuttur. Bu da on senedcnberi 
devam edegelen arsıulusal politikanın 

icadlarına uygun davranabilmit olmak 
içindir. 

1924 yılındanberi Milletler Cemiyeti 
işlerini yakından tak.ip edenler, İngiliz 

ruu .. ahhaslarınm kollektif sist~mi kabul 
etmeleri ve bunun karıısında bir takını 
milletlerin t«·~ıksiyon gösterıncleri öniin 
de hayretlere düşmüşlerdir. 

f.ord Sesil ile B. Viviyani arasmcın 

m:un süren f- sız - İngiliz silahsızlan

ma görüınıeı ... ri biç de içtem bir ha "\ 
:içinde ve dostça gcçmem.İ§ti. 

lord Sesil'in başkanlığı altında bu· 
lunan Milletler Cemiyeti birliğinin Jn. 
gilterede yaptığı plebisit'in bu büyük 
değiımeyi yapmağa büyük yarduıu do
kunmu,tur. Onun için kendisine uluıal 
ve arııruluaal h\r minnettarlık duygusu 
beılcnnıelidir. 

Bu plebisit söm:r~ııiştir ki ingiliz 
kamoyu yalnn: ve yalnı;r; Milktler Ce· 
miycti paktına taraftardır ve onu İste· 
mektedir. 

Bundan dolayı 1 ngiltere, bugün ken 
di milletinin dileği ile bu p kta hağt• 
bir 11yaaa gütmektedir. 

Hal böyle iken fogili;r; İmparatorlu 
ğuaun bir takım ıahsi menfaatler dola
yısiyle bu ıııyaıanın arkasından gittiği
ni söylemek götü niyetin ~çma bir de
lilini nrmekten başka hir şey aayıla· 

maz. 
Bu plebisit anlaıılamaz:lriın çckrna 

ııından sonra değil, önce yapılmıştı. 

Hakikat şudur ki: on yıldııınbcri ar · 
11Uluaal herhangi bir sıyaaa üzerinde 
ayak diremekten kaçrnan bir devlet 
bugün Milletler Cemiyeti paktı üzerin 
de var kuv'Yetiyle dwrduğunu ve dura 
uğmı bildirmektedir. 

Gerçekten bir arsıulusal kamoy uyan 
ınıştır. Arsıulusal meselelerde yalr ... 
büyük devletlerin uynayacağı bir sat· 
ranç oyunu olmaktan çıkmıttır. 

Bunden sonra bunlar, knllektif me· 
ııcleler halini almışlardır. 

Bundan ıoara ortaya bir anla§A'na 
maı.hk çıkınca M!rkesin elbirliği ile ha· 
rekete geçmeıi gerekecektir. 

Zecri tedbirlerde ıolidaritc göııteı·
mck, bütün meselelerde arada l:ıir ıo)j. 

darite bulunduğuna delalet Ye iıaret 
eder. 

Bugünkü sıkıntılardan da kurtulacak 
okırsa elde editecek kazanç pek ltüyÜk 
olacakhl'. 

B<ıldvin uya.41aıı11dan yana 
bir yası 

18 illtluinun 1935 tarihli Deyli. 
Meyl 11o.utesinden: 

"Bay Baldvin, yarınki parlamento 
toplanhırnda geniı bir çqpnlak ka· 
;zanınalıdır. 

O, memleketin menfaatine çok uy
gun olan bir sıyasa gütmektedir ve 
onun için IMitün bir millet tarafuadan 
o her ~yi görmesi gerektir. 

Baıbakan vaziyeti tam ve hak.iki 
tarafmdan görmekte ve onun içinde
ki tehlikeleri .&ezmektedir. 

Muhalifler, bizim hükümetin de 
B. Laval kadar meaulü olduğu ~ulb 

plinı için "HabeJiatanı hayasızca al· 
datmaktır'' diyorlar. 

BugÜnler, aert konu§lllak ve-fa:z.la
ca hi"iyata kapılmak günleri dcğil
djr; hadiseleri olduğu gibi görmemiz 

liunn. 
Avrupa ::ıulhpnun V\1 imparatorluk 

menfaatlerinin tı:ım nazik bir nokta· 
da bulunduğu sırada B. Baldvin ile 
onun dı§ bakanı vaziyetin hakikat ta
rafını gönnek liyakatini ve tam IA· 
:z:ımgeldiği gibi davranmak cerarf'ılİ· 
ni göatermişlerdil' 

Ga~etemi:ı:n. okurlarına urar ikı 
tavsiye ettiği dıt sıyaaa, bugün Bald· 
vinin ve aı·ka-.la§larının takib etmek:~ 
le oldukJıırı sıyasadır. 

Fransa'da sulh pliınt aleyhi.ndtı 

tenkidlerde bulunanlar, B. Laval'in 
parlamentoda 252 ye karşı 304 reyle 
çoğunluk alması üzerine dillerini yut. 

m"'k zorunda kaldılar. 
Hakikat şudur: Fransa, ihtiyatkiir 

bir ıııyaaa gütmek hususunda tam bİJ' 
anla§ma halindedir. Onun şüphe et• 
tiği, sadece, ltalyaya kar§ı pek iler• 
:-idip gitmediğidir. 

Fransız Batbakanmın on ahnıa 
madde ve harb tehlikesi hakkınd;;ı 
dün söylemiş olduğu sözler, burad~ 

büyük bir önemle telakki edilmel~ 
kulağımıza küpe olmalıdır. 

Onun hangi p.rtlar içinde sulh plo 
nmm haxırlanmış olduğu bakkmd 
aö,.lediği .sözler, B. Baldvin'in yuu. 

söyliyeceği sözlerin bir prelüdü ter 

lakki olunabilir. 
Bu sözler, İngilterede Baldvin ile 

Hor'u hainlikle ithama kadar varan 
lıarh ittahlılannı susturacak kuvvet• 
li bir cenbtll'. 

İngiltere ve Fransa, Milletler Ce. 
miyetini. aldatınamıı ve ileri gitme• 
mişlerdir. Son teşrinin 2 sinde Cene .. 
rede toplanan 54 milletin murahhas· 
1 J>rı onları iyi bir anlapna zemini bul~ 
ınak huıusunda teşvik etmişlerdir. 

Bizim çok defa &<lylediğimiz uibi 
B. Laval, :.ıecri tedbirlerden hoşlan
....,. dı~. ut-iye iat-iye ltuna mu
vaf akat ettiğini açığa vurmuştur. G 
bı:re, ne Fransanm ne de lngilterenia 
askeri zecri tedbirler tatbik etmiyec
c~ı}ini, deniz ab1okaaı koymıyacağını 
ı.nlatmakta.dır. 

Petrol ambargosu bahse mevzu o
lunca iki bakan, doatça. bır anlatma 
imkanı aramağa karar v~rmiıler, La· 
val - Hor sulh planı d.ı bunun neti· 
ct"..ıinde meydana gelmittir. 

Bundan baıka türlü harekete de, 
imkan yoktur. Eğer parliıLDlento, bu. 
sıyaaayı beğenmiyecek olursa o za. 
man İngiltere bir Akdeniz harbmda 
tek başına kalacaktır. 

Kamoyunun düıünc:eler& ve aefers. 
baliğinin batanl.ına1111dak.i teknik 
güçlükler dolay1ııiyle Frcın.saııın teaır· 
li bir yardımda bulunma ruı imkan 
yoktur. 

Cenevredc büyük l.afü.ı.r cdıen kÜ• 
çük devletlerin verecek hiç bir Ş<!Y• 
leri yoktur. 

Ne Ekiltor'urı, ue de Peru'nun Ak· 
denizde it göre~ek filosu vardır. Şu 

halde bütün darbeler kartuunda, me.. 
baret ve cesaret hwuıuada. kimaeden 
geri değilse de, ne y!Ulk ki, aayaca. 
geri olan İngiliz hava kuvveti ile, on 
bet yıllık ailahııdanma sıyasası yü .. 
:zünden :zayıflamı§ o1na İngiliz filo.o 
bulunacaktır. 

Şu halde Bay Baldvin, ba,tadıjı 

•'!' " sada ayak direnıelidir. 

İlk okullarda okuma 
ki tablan 

ilk okullar okuma kitaplarım 
pedaıoji ve okutma tekniği ba
lnmmdan incelemek üzere Kültür 
bakanlığı, ilk öğretim genel direk· 
törlüğünde, şube airektörü B. FuM 
adro haşkanlığmda bir komisyon 
toplanmaktadır. Bu komisyona An 
kara ilk okul öğretmenlerinden 
ve enspektörlerinden sekiz kişi İ§-' 
tirak etmektedir. 

Okullar bugün tatil 
llk ve oı·ta okullar Bugün ak· 

şamdan iytibaren ikinci kanunun 
ikinci gününe kadar Şeker bay· 
ramı, Yılbaşı. ve bidnci ~ÖmC':-tre 
tatillerini 'r-'l'acc'lkhırıiT .. 
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TRAKYANIN KALKINMASI Kamutay hava müdafaasına 21,5 milyon lira verdi 

Hususi bir idareye )ağlı tutu]mak: iizere 
Tıınceli vilaveti k~uruldu; hava ){. ı vvet1e -

}'arayı kökiinden tedat'i 

Cumuriyet hükümeti memleketin c .. 
saslı ihtiyaçlarını esasındaı:ı tedavi ede .. 
rek ve zaten asıl hastalığı tedavi etmek 
şıarı olduğu jçin burada da medeni usul• 
lerle bir tedbir düşündü. Ve bu progra • 
miyle memleketin her yerinde olduğ11 
gibi buraların da cumuriyetin feyizle.. 
:rinden istifade etmesini gözetti. Şimdi 
müzakere edilecek kanun budur. O -. • 
tada anormal bil' fey 

r • • • 1 ._, ,. ak üzere ilk defa l'o y ıslcrıy e ugı ~1şm 
,r· 'ı . m· 1)1•1~ büro kurulmuştur ra {) a 1ç 

· ( Ba..:ı J. iıtci sayfada) .. 
:ı. k " ve Jco-,,· 

lı açdıf .söylevınde yurtta oy . 
··ı ·· v •• •• le ele alınma•ırU emır cu cıgun onem .. l 

l d Dort yı e· ve İ§aret buyurrnuı ar ır. L 
.. ~ .. alın_.n bu ço~ 

uel vekiildçe go~ onune I . ·ı , 
~ l • ..,,ır l)C O· ··h · ve hayatı rn•H e 

mu ım L ·· · ettle 
yetinde köy büroları te~t<alr ~~r l · ·ı }z au;ı;4! ve catbik tıe tecrübe ettırı "'re . 0 • , •• 

• •J dilmr~tır. KcJy 
verimlı snrıuçlar eı e e ~ . k .. 

~ l t lmış bır oy bürolarının plan af ırı b. 
• l ela halen ı-

#ıalmamasmı temın yo un . k bir 
rinci derecede müracaat edıle~; ve 

kk ··z ldııgv u bu suretle fı en 
te~e u 

0 
· bulun 

··beten tahakkuk etmı-t 
tecru . d" k d r 

k d Trakyada ~lm ıye a a 
rJ10 ta tr. "Lf 

l .. ta•kikatlo toprak, ı~ un oe 
"Optırı a., "'' . • J 
., v , um baktmından lzmır e 
cografı dur b l nan oe iyi neticeler 

b "k ~ahası u u 
tat ı :s kkiilün Tralryanın eko· 
veren bu teşe · olunda 

l k lkınınasını temın y 
nomsa a t k ue gü~el so· 

f l" a a ınaca 
ilk Je a P an • kkiil olacağı 

k egane teşe 
nı.ıç verece Y . t. Şu halde 

ll"" eylem•§ ır. 
kanaati tebe ur l k··., kalkın-

. k A v _cart arı · o., 
meocud ım an e ". k"rtlan· 

d .. lıyerek teş ' a 
ma işi için uzen d ôniimü;ı-
ıdırılmakta z;aruret var 1ı:cİa köycülük 
Jeki yıllarda b~ mınt~ durum şimdi· 
. l . . alacagı geıu§ 
•f erının . . 1. 

6 
bu çalıpna .. .. .. getırı ır• . 

Jen gos onune 
1

. tinin kati bır 
• a keY ıye 

11e planlaştırm halini aUlığı teb«· 
lü~m ve sanıret . : .. J,. iatilual, 

L" lerun ...... 
rü;e. eder. lıte 1eoy Jüııcnle· 

• . Ll • L tarsl«nflC 
aotaf ve ıshn a1e 1..a-"· ··ltiir torun ve r1 J--
melı ve •ağldı, luı , lı yürüt· 

. . lanlaftırara .. 
Jırlı kitlennı p .. büroları teflrclı 
mek makıadiyle Jıoy 

:ııoruri. görülmüştür. aOı.ınması iıini 
2 - Trakyanın k .4. yollarını 

yürütürken bu ergeye gıb ı:nauracak 
· · aydın " her zaman ıyıce . altamlarıtt elde 

•İ."temli ve derlenrn:i ~ati saruref her 
bulundurulmasında • bul·•nmak· 
• v ;;.terınıı .. 
ıfte noksanlıgını g • L. bo··ı..,enin ra• 

· · dır "'' .. tadır. Bunun ıçtn 'f . yapmak ile 
'amla statik hir tarı ını_ .1ıonomi1 
nüfus, ükôn, tarım, ~~an, Lövd.ilük, 

1. ]toy H "' .,-
bayındırlık, ınanı, · balımdar· .. ,. .,. saır 
ıüııe, Jıültür, gııfl• yyen evre· 
.ı ~ .. .. Lollannı "'"° aan yuruyuf 1e 

~---= 

ler içinde bilmeyi temin İfin de bir 
istatistik bürosunun umumi müfettif
lik kadrosuna ilavesine z.aruret hasıl 

olrnuıtur. 

3 - Tatbikat 6Österdi lııi, cımuM 

miifettiılik kadrosW1da müıatJİr ola
' ak iı görmek mevkiinde memur ol· 
madıkça vekalet müfettiılerinden ge
ı·eği gibi iatifade etmek kabil olama
maktadır. Bu yü%den İf tJe otorite ba· 
kımından kaybedilen §eyler çoktur. 
çünkü bu müfettişler hem umumi mü
fettiılik işlerini, · hem de doğrudan 
tJekaletlerine men•ub olmak iti· 
bariyle kendi teftiş vasifelerini yap· 
mak mecburiyetinde kaldıklarından 

kendilerinden yerinde ve sırasında is
ti iade edilememektedir. Binaenafoyh 
tatbikatın gösterdiği kati lüzum tıe 
;%aruret Jolayrsiyle umumi müfettiş

lik kadrosuna vekalet miifettiılerinin 
ilôvesi %Qruri göriilmüıtür.,, 

Be§ maddeli olan kanunun birinci 

uaaddesine göre 25 haziran 1927 ta· 

rih ve 1l64 numaralı kanunun ver· 

diği salahi.yete binaen hükümetçe te§• 
kil edilmit olan ikinci umum müfet
ti~liğin emrinde bulunacak mÜfaVİr· 

tikler kadrolarmda bir bat mütavir, 
huausi kalem, yazı itleri, istatistik mü
dürleri ile emniyet mÜJaviri ve mua
vini ve iıtihbarat memurları, maliye, 
sıhat, adliye, maarif, nafıa, ikhsad, 
ziraat vekaletleri mütavir ve mua· 

vinleri vardır. 

Göçmen köylerinin ağaç
landırılması için 

İzmir, 25 (A.A.) -Tarakya'
da yeni yapılan göçmen köylerinin 
ağa.çlandmlmuı için bir kaç bin 
aPÇ fidanmm Kartl)'akada ki or
man fidanlığından tedarik edile
rek gönderilmesi kararla.ıtırılmı§· 
tır. 

• _,,,._. 

. 
rine yardım vergisi, yeni l{1ırulacak: vila -

yet ve k:azalara ait l{anun projeleri de 
kabul edildi 

(BG§ı 1. inci •aylada) 

Yeniden kurulan vilayet ve 
kazalar 

Bundan sonra yeniden 9 kaza ve 5 
vilayet teşkiline aid kanun müıtaceli • 
3 etle müzakere ve kabul edilm.iıtir. Ka
nunun derpiş ettiği yeni idari taksimat 
ile Ankara Vilayetinde Çankaya kazası 
teşkil edilmekte Borçka, Artvin, Şavşat 
Hopa kaz.alari.yle Enunam vilayetinin 
Yusufeli kazasını ihtiva etmek ve mer
kezi Artvin olmak üzere Çoruh vilaye • 
ti tqkil edilmekte ve halen mevcud Ço
ruJi vilayetinin Rize ve Pazar kazaların
dan ibaret kalan kısmına da mf!rkezi Ri
ze olmak üzere Rize vilayeti. adı veril
mektedir. 

Şemdinli, Hakkari, Gevar kazalariy
le Siird vilayetine bağlı Zap kazasından 
te§ekkül etmek üzere merkezi Gülemrik 
kasabası olmak üzere Hakkari vilayeti 
kurulmaktadır. 

MU§ vilayetinin Bitliı, Motki ve 
Van vilayetinin Ahlat kazalariyle 
yeni letkil edilen Hizan ve Kotum ka· 
zalarmı ihtiva etmek ve merkezi Bit· 
liı olmak üzere Bitlis vili.1eti vücu
da cetirilmektedir. 

Mut vilayetinden ayrdan Çapak· 
çur, Genç, Solhan, Kalan ve Erzincan 
vilayetinden K.igi kazalarmdan terek· 
küb etmek ve merkezi Çapakçur ol
mak üzere Bingöl vilayeti kurulmak· 
tadır. 

Tunceli vilayeti teşkilat kanunu, 
Bundan batka Kamutayın aon o

larak kabul ettiii bir kanuna göre 
Plümür, Nazimiye, Mazgırd, Pertek, 
Hozat, Ovacık, Çemiıkezek kazala· 
rmdan terekküb etmek auretile Tun· 
celi vilayeti te4kil edilmiıtir. Bu ka· 
nunun hükümlerine göre, Tunceli vi
layetine Ordu ile irtibatı baki kalmak 

za kanununun ikinci kitabının birin
ci babının ikinci ve yedinci babının 

birinci ve 455 inci madde hariç kalmak 
Üzere birinci ve onuncu babının ikin
ci fasıllarında yazılı atıçları işliyen

ler, bunların ortak ve yatakları ve 
yukarda isimleri geçen komfu vila
yetlerden işlenmiı olup Tunceli vila
yeti içinde işlenen wçlarla irtibatı O• 

lan ıuçlar Tunceli vilayetindeki sala
hiyetli mahkemelerde ve vilayetin 
teıkiline aid kanundaki usullere göre 
görülür. 

lç bakanuıuz B. Şükrü Kaya pro
jenin göriiıülmesi s~aaında ıu izahft· 
tı vermiıtir: 

THnceli neresidir!' 
Tunceli adı ile şimdi teıkil edile

cek vilayetin ve o beldenin eıki ismi 
Dersimdir. Dersim eski :ı:amanlarda 

da muayyen bir mıntakaya verilmiş 

bir isim değildi •. Fakat bugünkü idare 
baknnma göre Denimin mesahai ıat
hiyesi uzunluk itibarile 90, genitlik 
itibarile 60 olarak heyeti umıımiyesi 
45()..500 kilometrelik bir yerdir. Yük
aek dağlan, derin dereleri ve genit 
udileri vardır. Ve bu bölgenin komı 
azamı ta§lık ve kayalıktcr. Sakinleri 
65-70 bin nüfustan ibarettir. Aılen 
türk unsuruna menıub bir kitledir. 

Derebeylik 

yoktur. Efkarı um'lmi. 
yemize ar:ı:etmek iıte.:-inıc 

ki. memleketimizin anor.ı 
mal bir vaziyeti yoldur . 

Ak:ay veDeırizyollan 
936hüdcesi 

Üç komisyon tarafından 
kabul edildi 

Büdçe, İktisat ve Divanı muha.. . 
sabat komisyonları dünkü aayı .. 
mızda yazdığımız gibi, umumi 
heyet halinde Akay ve deniz yol... 
lannm yeni sene büdçelerini gö. 
rütmek üzere dün öğleden evvel 
saat onda toplanmı§tır. 

Görüşmeler sırasında, Ekonomi 
Bakam B. Celal Bayar muhtelif 
suallere cevap verm.İ§ ve bu arada 
yeniden yapılacak vapurlar hak. 
kında. da izahatta bulunmuı, Şan
tiyelere, yapılan teklife 25 ıubat• 
ta. cevap alınacağını söylemittir. 

Görüımeler aonunda Akay ve 
deniz yollarının yeni sene büdç.e.o 
leri kabul edilmittir. 

Finans bakanlığı zat 
işleri direktörlüğü 

Finans Bakanlığı zat itlen 
direktörlüğüne, Tarım Bakanlığı 
muhasebe direktörü B. Cemal'iıı 
tayini yüksek tasdikten çıkmııtır. 

Acıklı bir ölüm 
Eski baytar müfettiılerinden1 

Etlik la.boratuan direktörlüğün. 
den eme.idi, B. Hüseyin dün ölmüı 
ve cenazesi törenle kaldırılmıştır. 
Törende, T armı hakanı B. Muhliı 
Erkmen ve da.ha bir çok zatlar hu. 
lunmuılardır. B. Hüseyin, son gün. 
lerde, Ankara urayı baytarlığını 
fahri olarak yapmakta idi. 

Kederli .ailesine ve daınadı E
konomi hakanlığı hususi kaİem 
direktörü B. Fai.z'e bat aağhğı di. 
leriz .. 

~ !~ . · rı no Mm" ~'"m" dO••I<~ • • -
. ykusuılukt3n kıvranan s~~ır ı elan 5İnirlilikten gitlikçe kuvvet azalı~ 
llşte ~en salah gelmez, her gL~· a~. şey yapamamak halsl21iğile kalka11ı 
sten~ .. ·nsan yorgun argın, ıç ır 

ve rütbesinin salahiyetini haiz bulun
mak üzere Korkomutan rütbeainde 
bir :ı:at vali ve kumandan olarak tayin 
edilecektir. Vali, ve kumandan vili
yet wnur ve muameli.tmda ve vilayet 
memurları hakkında vekillerin kanu
nen haiz olduklan bütün salahiyetleri 
bulunduğu gibi emniyet ve asa)'if nok
taımdan lüzum görürae, vilayet hal
kından olan fertleri ve aileleri vili.~ 
yet içinde bir yerden diğer yere nak
letmeye ve bu gibilerin vilayet içinde 
oturmalarını menetmeye, herhangi 
bir şahıı hakkmdaki takibatın tehi
rine ve cezaların tevcihlne sali.lıi -
yettardır. Vali ve kumandan tarafın· 
dan idam hükümlerinin tecili lüzum 
görülmediği takdirde infazı emrolu~ 

Bu bölge ile ilk resmi temas, Şah 
İsmail ile Yavuz Selimin muharebe· 
leri zamanına teıadüf ediyor. Ondan 
sonra memleketin birçok luaım.larm· 

daki uıulü idare gibi o da yerli aia· 
lara ve beylere verilerek idare olunu· 
yordu. Tanzimatta vili,-et tetkilitı 

yapıldığı zaman lturada da vilayet 
letkil edilmiıtir. Fakat her naadaa 

ihmal Deraimi olduiı.ı gibi bvak.ı

yor. Bugiin oranm içtimai teıkil&tı 
kurunu vustai bir tetkilathr. Yani ıbir 
takım parçalara ayrılmııtır. Bwllar 
huıusatı medeniye, hukukiye ve batta 
cezaiyelerini kendi aralarında görür· 

ler. Bugün burur 91 qirete münka, 
semdir. 1876 dan bu&'Üne kadar on bir 
lıarekatı ukeriye yapılmııtcr. Halkı 

cahil, birazı da toprağın fakirliği do
layısiyle fakir olur ve eli de sili.hh 
buhmuraa tabii böyle bir yerde vuku
at ekak olmaz. Fran&ada, ltaly.ada, 
Yuaanistanda da böyle yerler vardır. 
Ataiı yukarı her memleketin elinde 

böyle geri kalımt yerleri vardır. Bu
rada zuhur edea vukuat miiteaddid 
harekatı askeriyeyi icab ettirnlİf, )'il· 
karda da arzettiğim gilli, 1876 aene· 
sincienberi bugüne kaclar mahtelif ta
rihlerde, muhtelif ka:netlwle ı0n IMr 
harekatı aakeri,.e yapdmqbr .. F aka.t 
bu Jaarek&tı ukea-iye munen Wr 
gaye)'İ iatilıdaf .ettifi için netice alı
nır almmaz .... seri ...._,, ... 

İSTANBUL RADYOSU 
18 - Tokatlıyan otelinden 

19-
19.15 
20-

nakil. Telsiz caz . 
Haberler 
Hafif musiki (plik) 
Türkçe IÖzlii musiki pu~ 
çal.arı (plik) 

nur. 
ertesı gıın 1 

&romural .. ınou· 
. . kullanılacak ilaçtır. Asla ıararı .-oktur• ılnfr 

bu felaketten kurtuıınak ıçı~ı·ın bir. uyku davet ede~ 

Adli ve idari, hwwi lıükiimlerilh· 
tiva eden 1Mı kan111uan. bir maddeaiııe 
göre de teıkil eclilmit ol... Tunceli 
vilayetiMe oturanlardan biri tara• 
fmdaa Eliaiz, Malatya, S..aa, Erzin
can, Erzurum, Girniithane, BiDsöl 
vili.yetlerille geçerek burada tiirk ce· 

20.30 Stüdyo ca.z tango Ye or- , 
kestra gnıplan sikin ve sa ı 

leri yatı$tırır ve "" komprimeyi havi ıüp-
ıo ~~ 4Y il I ltto 
terde eczanelerde reç.ıe e" 1 

f b 'katarı Ludwigshafen sfRhtn. 
. vi maddeler a rı , 

Knoll A.-0., kımye 

Tefrika: 72 
VLUS'un romanı: 

- Sahiden ben deli miyim? Bir daha söy
leyiniz. Bir daha tekrarlayınız bunu. 

Terez diz çökmüş, onun şakaklarını, ya
naklarım' yumuşak avuçlarının içine almıştı. 
Alelade, bayağı bir tes~düften dolayı kay
gılanmasının manasızlıgını ona tekrarladı. 
Onu inanmağa, daha doğrusu artık unutma
ğa zorladr. J ak şimdi yalnız hafif temaslı el
leri bu hırslı dişleri, bu ateşli dudaklar_ı, ~~ 
dolgun gerdanı ve bütün bu sunul~ ~~ go: 
rüyor biliyor ve tadıyordu. Tek duşuncesı 
onunİa birlikte kendini unutmaktı: A~ u
çup gitmiş olan acı düşünceleri, hıddetı on
da, yalnız her şeyi unutmanın, Tereze her 
şeyi unutturmanın ve onunla beraber şeh~et
li bir baygınlığa yuvarlanmanın kekremsı ar
zusunu bırakıyordu. Terez de, tasa ~e ~rzu 
ile diz çökmüş, ilham ettiği hır~ı~ ıhtırası 
hissederek, hem sonsuz ~~~etı~ı, l~em de 
""fıru duyarak hi~ bilmedıgı hır şıddetle 

:ıı:a ' ~ • • k" b" sevgiyi sevgi ile karşıladı. Ve ınsıya 1 • ır 
kuduruşla kendini daha fazla ve her ~akı~
kinden çok bezletmek iste~i ~çinde, - hıç bır 
suretle cüret edilemiyece~ını .~andıgı şeye 
de cüret etti. Odayı ılık bır golge ~aplıyor-

1 
haNlitı ukenye)9İ icab ettiren ha
talık 11e tahlil eclilmiı, aıe ele te4avi 
edilmiftir. Yalnız lıaiifleııniftir. 

21.35 Son haberler 
Saat 22 den aonra. Anadolu 

Ajaaaınm ıazete&ere mah.sus ba..-a
dia aeniai •erileceidir. 

huzmel~, masanın üzerinde bir Asti şarabı 
şitesinin yanında duran çilek sepetini aydın
latıyordu. Yatağm baş ucunda, venedikli ki· 
dınm solgun resmi, renksiz dudaklariyle gü
lümsiyordu. Bergama ve V erone maskeleri, 
sessiz neşelerini, paravanalar uzwıluğmıca 
etrafa serpiyorlardı. Bir bardakta, çok ağır
laşmış bir gül, yaprak yaprak dökülüyordu. 
Sessizlik sevda ile yüklü idi; ikisi de ateşli 
yorgunluklarını tadıyorlardı. 

Tere.z aşıkının göğsü üzerinde uyudu. 
Hafif uykusu duyduğu hazzı uzattı. Tekrar 
gözlerini açınca, bahtlı, ilk sözü §U oldu: 

- Seni seviyorum. 
J ak, dirseğini yastığa dayamış, ona derin 

bir iç srkıntısı ile bakıyordu. 
Tere:1; on~an neye kederli olduğunu sor

du. 

- Demin memnundun. Neden şimdi 
memnun değilsin? 

Ve Jak, başım sallıyarak sustu'ğu için: 
- Söyle. Senin sızlanmalarmr susman

dan çok seviyorum, dedi. 

- Bilmek mi istiyorsun? Dardma. Her 
v~i~en ~azla ~~i ~ı duyuyorum, çün
ku senın neyı vcrdıgını şımdi biliyorum. 

Terez birdenbire geri çekildi ve gözleri 
ıstırabla ve itabla dolu: 

. - ~aşka birisiyle de sizinle olduğum gi
bı oldugumu akla getirebilirmisiniz ! siz beni 
en duygulu yerimden, size olan sevgimden 
yaralıyorsunuz. Size bunu aff ctmem. Ben si
zi seviyorum. Yalnız sizi sevdim. Yalnız si. 
zin için ıstırab duydum. Memnun olwıuz 
Bana çok fenalık ediyorsunuz. Yoksa slı 
başkalarına zahmet çektirmekten zevk du
yan kötü bir insan mısınız? 

- Terez, insan severse hiç bir zaman 
iyi yiirekli olamaz. 

Terez, bir yüzücü kadın gibi, çıplak ba
caklarım, karyolanın kenarından asağı sal
hyarak, uzun zaman hareketsiz ve düsüııceli 
durdu. Zevkin soldurmuş olduğu yllzü kr
.zardı ve bir damla yaş kirpiklerini ıslattı. 

- Terez, ağlıyorsunuz! 
- Dostum, beni affediniz. İlk defa ola 

rak seviyorum ve sahiden sevili orum 



.::>AYJFA 6 ULUS 

lJ mu mi n ·· f us ı ayımının son neticeleri 
Sosyal ve Ekonomik durumumuzu anlatan tamamlayıcı rakamları veriyoruz: 

( Ba ı 2 ancı •aylada) 

rupa Turkiyeai hariç tutulduğu tak· 

dirde en yÜksek keaafet Karadeniz, 
Marmara ve Eğe denizleri ile garp vi
layetlerindedir. Akdeniz sahilleri ile 
Merkezi, ıarki ve cenubi Anadoluda 
keaafet umumiyetle, vaaahnm dunun· 
daClır. 

Her mıntakanın en çok ve en az 
.nufuaa malik olan tehirleri tunlardır: 

Karadeniz •ahili mıntaka•ında: 

kilometre murabbama 77.7 nüfuala 
Trabzon en çok, 22.8 nüfuala Bolu en 
az keaafete maliktir. Bu mıntakanın 
vaaati keaafeti 35.5 di 927 de keıa -
fet 29. 7 idi. 

Marmara ue Elle deni~eri •ahili 
mıntakası: Kilometre batına 91.2 ile 
latanbul (Aaya kısmı: Osküdar, Ka
dıköy, Beykoz, Adalar, Kartal, Şile, 

Yalova) en yüksek, 15.4 ile Bolu'da 
en düşük keaafet vardır. Bu mmtaka
nın vasti kesafeti 927 sayımına göre 
5.8 fazladır. 

lu 18; 7001 - 8000 nüfuslu 7; 8001 • 
9000 nüfuslu 10; 9001 .. 10000 nüfus· 
lu 14; 10001 • 15000 nüfualu 32; 
15001 • 20000 nüfuslu 13; 20001 . 
25000 nüfuslu 14; 25001 • 50000 nÜ· 
fuslu 14; 50001 - 100000 njifuslu 4; 
100001 ve daha fazla nüfuzlu 3; fe· 
bir vardır. Mecmuan 403 olan bu te· 
hirlerde oturan halk 3 .799.742 kiıi-

yuzde 88.0 zi köy, Zonguldak: yüzde 
13.4 Ü tehir, yüzde 86.6 köy, Bilecik: 
yÜzde 14.6 sı tehir, yüzde 85~ Ü köy, 
Mus: yüzc\f' 14.5 i ıehir, 85.5 ğu köy, 
Erzincan : yüzde 14.5 ğu tehir 85.5 1 
köy; Kara: yüzde 14.5 ıehir, yüzde 
85.5 köy; Denizli: yüzde 15.1 ıehir 
84.9 köy; Sıvas: yüzde l!'.4 ıehir, 

84.6 köy; Kırtehir: yüzde 15.5 ıehir 

A.kdeni:z. •ahil mıntaka•ı: Kilomet
re batına 18.8 ile lçel en yüksek, 12.4 
ile Antalya en dütük kesafete malik· 
tir. Bu mmtakanın vasati kesafeti 
927 sayımına göre 3.2 fazladır. Sayımın mula .. al rakamları bu ıı.arflarcla saklıdır. 

Türkiye Avrupa .. : lstanbul (Av
rupa kısmı: Beyoğlu ve Liman, Be .. 
pktat, Sarıyer, Fatih, Eminönü, Ba· 
1ım1köy, Çatalca, Silivri kilometre mu
rabbaı batma 203.3 ile en yüksek, ve 
Çanakkale'nin A YrUpa kısmı ( Ecea· 
bat), Gelibolu, (İmroz) 23.7 ile en dü • 
ıük kesafete maliktir. Bu mmtakanın 
vaasti kesafeti 927 sayımına göre 5 .2 
fazladır. 

Garbi Anadolu mıntalıaı : Kilo· 
metre batına 26.S ile Bilecik en y;iik· 
aek, 13. 7 ile Eıkifehir en dütük ke
safete maliktir. Bu mmtakanın geçen 
aayım vaaatiaine göre kesafeti 2.5 faz• 
Iadır. 

Merlteıli Anadolu mıntalıası: Bu 
mnttakada en yüksek kesafet 29.8 ile 
T okad en dütük kesafet 11 .6 ile 
Konya'dadll'. 927 sa)'DD• vaaatiıine 

göre 2.4 fazlalık vardır. 
Cenubu ıcrrlri Anadolu: Bu mmta· 

kada kilometre batma 23.9 ile Gazi .. 
ayıntab en yüksek, 13.4 ile Urfa en 
dü,ük keaafete maliktir. 

Şarki Anadolu: Bu mıntakada "i
lometre murabbaı baıma 17.6 ile 
Kara'ta en yüksek kesafet ve 4.1 ile 
Van'da en dütük kesafet vardır. 

** 
Keaafeti kilometre murabbama 20 

ye balii olmaktadır. 927 aayımında 

bu tehirlerde oturanların aayısı 

3 301.046 idi. 

Şehirlerde oturanların 927 aayı
mında 51. 7 ıi erkek, 48.3 çü kadmdı. 
935 aayımmda iae S 1.8 i erkek, 48.2 
si kadmdı. 

Büyük 1ehirlerimi:ıin <ırtı~ 
niıbeıleri. 

Nüfusu 25 binden fazla olan 21 te· 
hrimizde nüfuı f1J yüzde niıbetler 

içinde artmi4tır: 

lıtaııbul "Belediye hududu yüzde 
7 .2, lzmir yÜzde 10.3, . Ankara yÜ~
de 65.9, Seyhan "Adana" yÜzde 5.1 
Buraa yüzde 17.1, Konya yüzde 10.S, 
Gazianteb yüzde 27.2, Eskiıehir yÜz
de 45.6, Kayseri yüzde 18.8, Edirne 
yüzde 4.3, Sıvaa yÜzde 23.5, Diyar
bekir yüzde 13.6, Samsun yüzde 11.4, 
Erzurum yüzde 5.3, Urfa yüzde 7 .4, 
Manisa yüzde 7 .2, Trabzon yüzde 
16.8, Maraf yüzde 9.1, Malatya yÜz· 
de 31.3, lçel "Mersin" yüzde 27.2 
Balıkeıir yüzde 2. 7. 

Bundan da anlatıldıgı gibi, Türki· 
yede sekiz yılda en çok artan büyiik 
tehrimiz yüzde 65.9 ile Ankara, ikin· 
ci olarak yiizde 45.6 Eskiıehir ve 

Geceli ,ündü~ü çalııan utatütilr maltineleri 

kitiden fazla olan 30 vilayetimiz var• 

dır. Kilometre mmabbaı baıma 20 
kiıiden az düten vilayetlerimizin aa· 

yısı da 27 dir. Kilometre murabbaı 

'batma nüfua kesafeti 20 den fazla o
lan 30 vilayette oturan 9.391.229 nü

fuau, umum nüfuaun yüzde 58 lıumıı· 

IU teıkil etmektedir ki amum meaa· 

hama yiizde 37 ainde aakİıl bulun

maktadır. Kilometre murabbaJna 20 

den •tas• aiifas düten 27 Yilayette 

6.801.465 nülu oturmaktadır ki u
mum nüfuaun yüzde 42 si ve -umum 
meaabanın yüzde 63 nü if gal etmek· 
~edir. 

Grııpltlr itibarile ıehirler nü/uıu 
600 nüfualu 10; SOt - 1000 nüfus

lu 37; 1001 - 2000 nüfuslu 68; 2001 • 
3000 nüfualu 55; 3001 - 4000 niifua. 
lu 46; 4001 .. 5000 nüfualu 29; 9001 • 

.,... ....... 29; I00.1 • 7000_ ..... , 

en az artan da yÜzde 2. 7 ile Babke· 
airdir. 

.. 
Şehirlerde ıehirli ve köylü 

nü/uaunun 1.akaimi 
Şehirlerde oturanlarİ yüzde ooclan 

•taiı olan Yilayetlerimiz: 
Ordu: yüzde 7 tehirli, yüzde 93 

köylü, Sinob: yÜzde 7 •• 6 tehirli yÜzde 
92.4 köylü; Yozgad: yüzde 8.2 tehir· 
li yüzde 91.8 köylü; Çankll'I: yüzde 
8.2 tehirli, yüzde 91.8 köylü; Çoruh: 
yüzde 8.6 tehirli yüzde 91.4 köylü; 
Bolu: yÜzde 9.7 tehirli yüzde 90.3 
köylü. 

Nüfualan 10-20 ıi tehirlerde otu
ran vilayetlerimH: 

Gümüıhaııe: yÜzde 10.3 tehir, 
yüzde 89.7 ai köy, Kastamonu: yüzde 
10.9 tehir, yÜzde 89.t köy, Trabzon· 
yüzde 10.9 tehir, yüzde 89.l köy, 
Airu ~ 11.4 fehİr, yüde 88.6 11 

&nllİ'll•:Jkdel~Oa ,.am 

84.5 köy; Çorum: yÜzde l 5.9 tenu , 
yüzde 84.1 köy. Elaziz: yÜzde 15.7 
tehir, 84.3 köy, Kütahya: yÜzde 15.9 
tehir, 84.l köy, Van: yÜzde 16.4 te· 
bir, 83.6 köy, Muğla: yüzde 16.5 te 
bir, 83.5 köy, Afyonkarahiaar yüzde 
16.7 tehir, 83.3 köy,· Tokat: yÜzde 
17.1 tehir, 82.9 köy, Malatya: yÜzde 
17.2 tehir, 82.8 köy, Antalya: yÜzde 
17.5 tehir, 82.5 köy, Kocaeli: yÜzde 
17.7 tehir, 82.3 köy, Gireaun: yüzde 
13.0 tehir, 87.0 köy, Mardin: yüzde 
18.8 §ehir, 81.2 köy, Siirt: yÜzde 13.9 
tehir, 81.1 köy, Aydm: yÜzde 19.0 
tehir 81.0 köy, Niğde: yÜzde 19.7 te· 
hir ·80.3 köy, 

Nüfuslarının yüzde 20-30 au ~ 
hirde oturan vTiayellerimiz: 

Konya: yüzde 20.0 tehir 80.0 köy, 
Maraİ: yüzde 20.2 tehir 79.8 köy, 
Samsun: yüzde 20.2 tehir 79.3 köy, 
Balıkesir: yÜzde 20.6 tehir 79.4 köy, 
Burdur: yÜzde 21.0 tehir 79.0 köy, 
fçel: yüzde 22.6 ıebir 77-4. köy, Kay
seri: yÜzde 23.0 tehir 77.0 köy, Di 
yarbekir: yüzde 24.0 tehir 76.4 köy, 
Çanakkale: yüzde 24.4 ıehir 75.6 
köy, Isparta: yÜzde 24.9 şehir 75.1 
köy, Tekirdağ: yÜzde 25.l tehir 74.9 
köy, Amasya: yüzde 25.2 tehir 74.8 
köy, Kırklareli: yÜzde 27.2 tehir 72.8 
köy, Urfa: yÜzde 27.9 tehir 72.1 köy, 
Seyhan: yüzde 28.5 tehir 71.5 köy, 
Ankara: yüzde 23.9 tehir 71.+ köy, 
Manisa: yüzde 23.9 şehir 71.1 köy, 
Bursa: yÜzde 30.1 şehir 69.9 köy. 
Ga:zianteb: Y.iizde 30.8 ıehir 69.2 
köy, Eakitehir: yÜzde 30.9 tehir 69.1 
köy, Edirne: yÜzde 30.0 şehir 70.0 
köy. 

Şehirlerin nüfsuu yüzde otuzdan 
fazla olan İzmir ve lstanbul vilayet
lerimiz vardır. 1zmirde yüzde 48 ıe 
hirli, yÜ2de 52 köylü, fstanbulda yüz
de 85.5 tehirli yÜzde 14.5 köylüdür 

Cinsiyet: S0n sayımda 7.974.226 
erkek ve 8.226.46"8 kadın tesbit edil 

"' diğine göre kadm faslaaı 252.242 ya 

ni binde otuz ikidir. 
927 de kadın fazlası binde 7.9 du 

1927 de bin erkeie mukabil 1,079, 
1935 de 1,032 kadm isabet ebDekt•· 
dir. Erkekl..de ba IU"bJ harblarm 
demoırafik teairlerinin J'&Vaf ,.ava§ 
ortadan k•lkbfmı anlatmaktadll'. 

. -
Kadın erkek /arkı . 

K.aJııt milrcl"" .. er.lrelcden llUl• o· 

lan ,.ülerinaia F."'"'""': · 
Çoruh, Kutamonu, Çankin, Bolu 

Denizli, Kırfehir, Ordu, laparta, Bur · 
dur, Sinop, Kütahya, Moila, Gireıur 

Antalya, Sürd, Gümütane; Konya, Tn':ı 
zon, Afyon Karah.ia&r, Aydm,· Niide 
Kayseri, Çonam,- Amasy~ Tokad, Bi 
lecik, Y ozgad, Mardin, Burİa, Sa~ıu~ 
Maniaa, Sivas, Erzurum, Zongulcla' 
Bahkeair, Malt.ty~, Erzincan, Eskite -
hir, Diyarbekir, lçel. . 

Erkek nülu•u kadından çok olan 
Jehirlmmia: . 

Urfa, Edime, Eliziz, Kocaeli, Ma -
raf, Ankara, Muı. Çanıdıkale, İzmir 
Gaziaıatep, Tekirdai, SeJban, latanbul 
v ... Ain. Kan 

., 

26 1LKKANUN 1935 PERŞEMB 

Bayram şekerlerinizi 
l{oopeı·atif ten alınız 

Bu sene İstanbulun en meşhur şeker 
cisi Hacı Mustala ve Mahdumlarının 
nefis mamulatı getirildi· İstanbul fiya 
tına satılıyor. 

Diğer mes.hur şeker ve çikolat f abri 
kalarının ces.i tleride bulunur. 
Mikdarı malıduttur ce]e ediniz 

ilhav IıWndan: 
Yozgat Memleket hastanesi için fazla mikdar açık eksıltme su

rctile satın ahnııcak karyola, yat~k. Battaniye, terlik Ameliyat• 
hane, Laboratuvar levazımı ve saire alat ve mcfrupt efyasınm iha· 
le günü olan 2 kanunu ani 936 günü görülen lüzum üzerine 15 ki. 
nunusani 936 tarihine uzatılmıştır. İhale mezkQr tarihe ra1thyaa 
çarşamba günü Yozgat Daimi Encümcnin~e yapılacağı ve alıııa.. 
cak bu malzemenin şeraitini öğrenmek istiyenlerin Yozgat Anka
ra, İstanbul Sağlık Direktörlüklerine baş vurmaları i~ olunur. 

(3722) 1--5748 

fki muhtelif tertip - Yedi kura 
Bf RINfJ TERTIP ... 
Senede iki def ada 
4 { 4 kişiye OD bin 

Ura &ramiye 
11er - 1 .ı ... n H 1 Aı-.rtade k11• 

.... ~ ........ (ekilea ........ ... 
" .... , ...... 207 ...,,. ltetr.r .... .. 
te9ll eılfl.dıedlr 

llrhıcl mGUfat. IOllG u,. 
8üKI • l50 • 
On lrlt'7• ,.._.., ıooe 
Ylnri " ellitenfen ıooo 
t7I lıifiye _,.. 1750 

~ hin liralık lıora 
1 IR.ıeıırind., <"ekilt"<"t:kılt 

IKINO TERTiP. 
Seaed(' bet df"fa
da beş kİŞİyt' OD 

bin lira ikramiye 
nt ihd• edil.,.. b11 bral.na ko 

fılNd.e-' keathen ......._ •ı w. .. 
........,. ·~•••db 8.. t.....a.r-
4e ile. def'• 

tuba&. Hulr9a. T.-nım-. fylill w 

9ırfac1Un.,.. 

e.ıa"'"" il .. JftnlPri \'f"l<ı...,.. .. ılr 

Kuralara iştirak edebtlrr ek için 1'>1.ımbara sahibler nın 352ari r 
yirmi beş lira binktimns olmalan lamndır 

-

aracabey Hara ı miidürlii:?iintlPn · 
Tay satı~ı ile Çeltik zeriyatı ilanlarımız hükümsüzdür. Ba ilan 

lardaki satış ve ihale günleri 23 ki nunusani 1936 persembt- Rtiniine 
uzatılmıştır. (3744) 1-5756 

rkağaç Belediye inden: 
Nafıa Vekileti Celileıince tasdikli proje, plan ve keşıt ve ien

ni tutnazneleri mucibince kapalı ZJlrl uıuliylc cksiltmc;ye konulan 
Kırkaiaç !r.uabasının Elektrik santralı ve şebekesine müddeti için. 
de talip çıkmadığından pazarlıkla ihalesine karar verilmiş ve 10-1· 
936 ·cuma pazarlık günü olarak tayin edilmittir. Pazarlık mezklır 
güniln saat 17 ıinde Kırkağaç Belediyesinde encümen ~uzurunda 
yapılacaktır. lsteklilerin vesikaları ve 2915 liralık tcminatlariyle 
pazarlıkta bulunmaları ilin olunur. (8042) l-57SIS 

nkara Bölge Sanat Okulu 
Direktörlüğünden: 

Okulumuz ıçın aşagıda cıns ve mikdarı yazılı d ektrik gere_çle
rı pazarlıkla alınacaktır. lsteklilc~in her giın şartnamesini görmek 
üzere okul Direktörlüğüne ve eksiltmeye girecekle rın de Kültür 
Bakanlığındaki Okullar alım satım komisyonuna kanunun icabet• 
tirdiği vesaikle birhkte 9 .. 1-1936 pcrşemtie günü saat 15 te bulun• 
mları lazımdır. (3728) 
Cinsi Mikdarı 

Elektrik ıereçleri 65 lcalem 

Tahmini tutarı 

786.12 lira 

Muvakkat 
% teminatı 

59 lıra 
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Ankara Levazım Amirliği Satın İ ı ·~ direktöı:lüğüu . .Jen : 
. u ı·ıa"nlan 1 1 Satın Alına Komisyonu ilanları li I lfilı İstasyonu üretme çıftlig~inin 93S yılı mahsulüııcen "Wl'' 

Alma Komısyon 1 

tLAı:N 
. .. nü ogleden evel satılaca-

Altı aylık bir tay 6. 11_?36 pa:aa;t~:sıs:~ kışlada piayde alayı sa-
ımdan isteklilerin bellı gun ve rı (3702). 1-5692 
'tlın alma komisyonuna rruracatla . 

tLAN _ 
fla atın ,al~ı . . 137 ton un kapalı .zar . • 

l - Tüm garnixonu.ı~ın .mi ihale olan 27.U.19'35 çaııpmba ÇÜ· 
!'hakkında evelce ilan edılıp ye ·ıden evelce alınacak kılo . ,__ d - ından yen ' 
ıai1 saat 14 de talibı çı.ıuua ıg a konulmuttur· . . 
mıiktarrndan ten~il edilerek kırdır:~ntim ,iat biçilmiştır. thalesı 

2 - Beher kılosuna __ 14 .. kuruş 4 de tümen aatm alma komisyonu 
'/2. kanun/ 1936 cuma gunu saat 1 f 
•inasında yapılacaktır. . lk. ·ıanda bildirilen ~ ve evsa ın 

3 - Evsaf ve şartlar bır eve 1 ı ~ 
.-ynıdır. . numaralı kanunun 2 ve 3. mcı 

4 - Eksiltmeye gireceklerın ~490 muvakkat teminat tutarı ol~n 
eaddelerine göre ist~nilen vesa;ıkl~at evet komisyonumuııa verıl-
esoo lira 15 kuruşun ıhaleden hır ı-5681 
•esi. (3697) 

lLA.N 
ulaf kapalı ~Ila eJr.. 

...-. ıaabk 39?Joo kllo Y • 2 "' kinun/996 Pınaı nisar için J5,uvv i ~Z70 ıliradır itıal~ı ! ... alına 
'91ltm«ye konulmuştur. 11ktpeY ktı tsteklilenn Vı:ıe satın 

be 
.... saat 14 te yapılaca r. ı_....o640 

•rıem gunu . (3614) 
'tlıomis,,onıınıt gelmelerJ. 

!LAN 
klik un 

. . ·ben Z8 900 liralık ı 70 ton .ekme 
Trabzon ktaatı ıçın tlkri . __ , !tlılrdeli tianllden Jromia.. 

~~ _ ... _ ....... gUnü saat 
4ıftsiltmeye konulm•IJbıL. 8/2 kinun/936 çaı,._- usuli 
'°ndan aldırılabilir. Eksıl~~ma komisyonunda kapal~ zfı:!nuntıa 
US de Trabzon kalede satın . t zt68 tiradrr. tsteklıler ktı la.; 
6 yapılacaktır. Muv~kkat te:~~~an bir saat evel te~if';;8oı; ıp 
91Uıh vesikalarla eksıl~e (r:?lO) -
cnr komisyona vermelerı. 

~ -
•·- alı .tarfla satın alma~ 

· · 129 1on un ._p h •· ü ııa.. ı _ Tilin garnizonu ıçın .. hal Jan 26.UJ.935 sa gun 
dil. ...-amı ı e o k'l mik 

&.akkında evelce iline ıp ,,--~ "d ,ve..:velce alınacak 1 0 • 
~ dan ycnı en 

.at 14 de talibi çıkmadıgın konulınuştur. . 
ttarından tenzil edilerek k"dJPDll,,. santbn fiat biçilm.i~ir. lhalesı 

2 - Beher kilosuna 14 kuru§ :d tUJnen ı;atın alma komisyonu 
t/2. kanun/1936 cuma günü -.at e 
'tiinasında yapılacakta. . iki tanda bıldirilen şart ve evsafm 

3 - Evsaf ve lflll'tlsr bır -eve ı . . 
aynıdır, . numaralı kanunun 2 ve 3. ıncı 

4 _ Eksiltmeye giueeklertıı .2490 JnU97ikkat teminat tutar~ ola~ 
. . ~-=1.-. ..emailıla k ·sv.oııa "Verıhneaı 

•addelerine göre ıımnu--d bir ı;aat evel omı .r · ı 
111400 lira fi3 kurutun ihale e'1 ı-5682 
prttır. (3696) 

80LS"-J (ttl&) 
tLAN 

. 'hti acı için kapalı zarf u. 
• ....-.nİIJOllU birtiklerınd1• 1 Y 130 000 kilo una istek-

1 - Edremrt ı;--: - 1 ilan e ı en ' .... ...,...+e 
1 .. 'l 16 12 935 aiinÜ atınacag ---·'· ile 6/2. kinun/936 --- -

wı u ı e • • e.-- Jıapalı zari _.ı ıacaktJr 

li ç.kmadığından yine alm& bizıaanıd8 ibllle ~]!"" ı·radır. 
wi ünü eaat 1-6 de satın in bedelı ~uuvv 1 

• w. 

g ... hn ·•ı.. tenımatı 1560 tabın .A.1'--tı mıthasebecilıgınıe ttes-
2 - ıua lnL ·ııatlarınt -.;uıu~ " d 

· 3 ı--.-ı..u olenlaTtfl. 'te'lll~ d butnnınalan lizıın ır. . - _._ . . koıııııyon a 
tim ederek bellı vakıtte 

tLAN k k .. 
ri ihtiyacı olan SO ton k<J o. 

Kınlıokale aakeri l8ll8t ~ ü saat 14: 17 ye kadar açık 
mürü 13/2. kanun/ 936 puartesı ~aliplerin muhammen bedeli 
ftııiltme •uretiyle sırtın aımac~ktJtS. ku.,•• teminatı eveliyesini Kı-

__ ,_.u.. •ı 131 bra 2 •-y akti y 
Olan ı 750 liraya mu-uı ·uğiııe yatıı:arak v mua • 
rıkkale askeri fabrikalar rnuha~C:una müracaatları. 
~nde meıirtep satm alma koıııı :y (3747) 1--5759 

. . Açık ekSiltıne :ilinı . 
. kalelinden: ' Mafiye Ve . dr e vek!leti binası su ve rabıt te. 

. konan ıt (A 1'1. 
ı - Eksılımeye . 'lllO? lira .25 :ııunıttur. 

ıisatlarr) keşif 'Bedeli ve-t'viak şunlardır. 
. .:.....-n2me 2 _ Bu ışe aıL ~· ··- • 

A) Ekaiıtaııe ,-namesı 
B)~~· 
C) Plin . 
D) Keşif cetvelı . . . 
E) Mukavele pro3esı. aıkı 10 kuruş &e~l mukabilınde 
t . ler bu şartname ve evr .. 
stıyen ··d:: .. ı;~ıı:.nnden alabılırler. ..._, . e Ve-

Milli e«n}ak .Mil lil ~.. • ,,{inli saat onbette - 1Y 
. 20·1 936 pazartesı & .. 

3 - Eksiltme M-üd~ Iüğünde yapılacaktır. 
kileti Milli Euılik ur. uliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme ~. isteklinin 136 lira muvakkat 
5 _ Eksiltmeye girebil:.~~;;~ğünden verilınit fenni ehliyet 

teminat varakası ve N~f~ ~ıı;ı.o ( 3739) ı-5754 
ftai.kasını göstemıelerı lazım 

· Vekaletinden: 

balya birinci ağız ve "18,, balya ikinci ağı? Klevland J..lmuğu 936 
YEVMİYE 8 ila 12 KİLO KOYUN ETİ senesi ikinci kanunun altıncı pazartesi günü saat 14,30 d:ı Adana 

Tabının edilen bedeli {435) lira (60) kurut olan yukarda mik. Pamuk Borsasında ve müessese idare heyetı hu.eurundıt s .ışa çr. 
tarı ve cinsi yazılı malzeme Ask~ri fabrik~l~r umum mü~ürl~ğ~ karrlacaktır. Fiat uygun görüldüğü takdirde aynı gu::d• po:.m .. kıar 
satın '"alma komisyonunca 6. 2.Kan./936 tarıhınde pazartesı gunü atılacağından istekliler nümuneyi görmeleri Ye mezl·fi.c g.m ve 
saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecekttt. Şartname parasız saatte Borsada bulunmalarL (3725) ı,...5749 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin. muvakkat teminat olan 
(32) Lim (67) lrurut ve 2490 numaralı kanunun 2. :n 3. maddele. 
rindeW •eaikle mezldlr ~ ve saatte komiavona müncaatlan. 

(3~2) 1--5684 

9 Takım Tayyör etek 
9 Adet Manto 
9 Adet Baş örtüsli 

14 Takım ceket pantalon 
14 Adet palto 
14 Adet kasket 

Tahmin edilen bedeli (817) lira (60) kuruş olan yukarda mik.. 
tarı ve cinsi yazılı melbusat Askert fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 6 / 2. kanun/936 tarihinde pazartesi gü.. 
nü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (61) 
Lia (32) kunJ§ ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde· 
ki vesaikıe nıeHtir .gün ve llUtte komisyona müraoaathm. (3689) 

1-5685 • 

ARAP sevenlere.! Nefis w her 5C§it IÇlk .Ana
dolu .tarablarım - Ucuna - 'P•tmıe 

Kuılbey caddesi Karde§ler 
Tl: 1477 

pasarından alabilini 
1-4790 

Kapalı eksiltme ilam: 

Yeşilköy lah istas1 u 
satın alma komisyo u reisliğinde 

6 sonkanun !>36 tarih pazartesi günü aaat 14 de İstanbul villyeti 
muhasebeciliğinde, eksiltme komisyonu odasında .. 20270" Ura ketif 
bedelli Yeşilköy tohum ıslah istasyonu çahşma evi İI1f88.tı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, nafıa 
U,leri umumi, hususi ve fenni şartnameleri, proje, keşif hulilasiyle 
buna müteferri diğer evrak "101" kuruş mukabilinde Tohum Islih 
İstasyonu dairesinde verilecektir. Muvakkat teminat .. 1521" lira. 
dır. İsteklilerin teklif mektupları ve en az "15000,, linlrk bu ite ben.. 
zer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara iatinad@ 
1sttlnbul Nafıa Müdürlüğünden yazılmış ehliyet ve ticaret odası 
vesi.kalan ve muvakkat teminat makbuzlarını 6.1.1936 puarteai gü. 
nü saat on üç buçuğa kadar yukarıda adı geçen komisyon reisliğine 
vermeleri laznndır. (7945) 1-5714 ... 

RENKLİ PEÇE 
Greta Garbo - Herbert Marachal 

tstanhuJ Deniz Levazım satınalma 
komisyonundan: 

Tıibmin 9edeli ~1092 lira olan 4000 ton Reıkompoze kömürü 
30 Birincikinun 935 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
pazal'ltkla alınacalrtrr. Bu 4000 ton kömürün muvakkat teminatı 
8081 lira 90 kuruştur. 205 kuruş mukabilinde şartname verilir. la. 
tekHlerin yazılı gün ve saatte K.asımpaşadaki Komisyona bat Ylll"-
malan. (3742) 'lt-5757 

İnnir BelOOiyesinden: 
Birinci kordondaki urayın şehir gazinosu 1'tfine 1'eniden gazi. 

no; o~l ve bahçe yapılacaktır. Bu i!in bedeli kepi~ liradır. ttu 
inşaat ve imalata mukabil, gazino, otel ve bahge otmeı sene müd
detle müteahhide icar edilecektir. Senelik icar bedeli muhammeni 
-elli liradır. Bu-işe aid şartname, ke§ifname porje ve air evrak Bq 
Sekreterliktedir. Bunların takımı ile örneği iki lira mukıtbilhıde 
Belediye ~aş Mühendia1iğinden satıa alınır. 

İhale kapalı nrflı müzayede neticesinde 10-1-936 cuma günü sa. 
at onda yapılaçaktır. Talipler §&rtname. ketifname ve proje daire
sindıeld inşaat ve imali.t yapmağı kabul etmekle beu8er eeslik icar 
bedelini artırmak soretiyle inşaat ve imalit için üç bin altmı!f altı 
lira -.e icar .igiiıde dört lira ki ceman 3070 lira muvakkat teminat 
olmak üzere nakden belediye emrine yatırmak veya bu milıdarda 
banka teminat mektubunu teklifname ile birlikte 2490 sayılı kamı· 
nun tarifatı daireainde ihale günü olan on ikinci kinuıı dokuz yila' 
otuz altı cuma günü saat dokuza kadar belediyede mütepkkil .artu· 
ma ve eksiltme komisyonu bqkanlığma ~rmeleri lkımclır. 

(3736) 1-5752 

ı --1•11•111•1•1•1 •11• 1 ı 11 LU -
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

1 Komisyonu ilanları 

, Bütün malzemesi sıhhiye depos~dan verilmek üzere 200 ıla 
220 adet sandık imal edilecektir. Beher:umhğm imaliyesi (250) ku. 
ruş tahmin edilmiştir. Patarlığı 7.1.19.36 Ah gllnU saat 10 dadır. Ev. 
saf tartname ve nümuneıini görmekistiyenlcrr bugün M.M.V. satınal· 
ma komisyonuna müracaat ve pazarlıp gir~klerin belli gün ve saa· 
tinde 41 lira 25 kuruşlı.ik teminat meıktutiile bitlikte satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. (3716) \-5712 

BİLİT 
KALÖRİFER KAZANLARI T AMlRl: Genel kurmay binası 

lailörifer kazanlarının tam.iri açık ekıilamye konmuştur. Keşif be. 
dell (2922) lira 25 kuruıtur. Keşif ve 1!9aftnamesi bedeline karşı 
inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi 31.12.1!>33 •h günü saat on 

tbidtedir. İlk teminatı 299 lira 17 kuruştur. 
.Eksiltmeye girecekler 2490 myih kllnunun 2. 3 üncü maddele. 

imde istenen belgeler! ile iblrllbe i:büe gün ve ftktindc M. M. V. 
Sa.tın alma komi.,anma-.Jmılılri. {BU4) 1-5586 

1BIJt'1' 
1-Beher kiloıuna:bi,sileıı-*r yüs ddlllan yedi buçuk kurut 

almı.DD ill 30 bin kilo ve ~ BıWn kilo mrı llllbunlu köeele ka· 
palı safla Mlbmeye konuklulftur. 

2 - 20 ili 10 bin kilonun lb&Jfti 10 ıkinc.i lrinun 936 cuma günü 
saat lS de ve ;t8 "bin kilonun iliıllfti'llym gün uat n CRdir. 

3 -~mmelıer ayrı ayrı 296 w 187 -kurup ?I. M. V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

4- ZO :30 bin kilonun ilk inan& parası 4216 lba 50 kuruş. 18 bın 
kilonun 2616 lira 25 kuruştur. 

5 - Eksiltmelere girecekler kanuni ilk inanç f'BA1S1 mektup ve_ 
ya ll&'lbuzları ile 2490 wayılr kanunun 2 ve 3 Uncü maddelerinde ya· 
zıh belgelerle birlikte teklif mektuplarım ihale 11aatinden bir saat 
evet M. M. V. SL Al. Ko. naw.remıeleri. (3734) ı-5751 

BlLlT 
ı- Hepsine biçilen eder71020 lira olan ve müteabhıt n.mı ve he. 

sabma 1.100.000 tane büyük ve iki yüz bin tane küçük mat düğme 
açııkıeluailtme ile satın alınacaktır. 

2-- İhaleli 11 ikinci kiııun 19-36 cumartesı günü saat 11 dedır. 
3 - İlk inanç parası 526 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnmneai bergün M. M. V. satm alma Ko. dan p.uasu o. 

tarak alınır. 
5 - .Eksiltmeye girecekler ilk inanç parası mektup vt:yot mak. 

buzları ıle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı bel
~lerle birlikte ihale günü ve saatında M. M. V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. (3738) 1-5753 

B1L1T 
1 - 1940 liralık kuru fQulya 

.açık ıebiltmeye lmıımattur. 
2 - Beher kilosuna biçilen e· 

der 12 kuruş olup ilk inanç pa· 
ram 145 Undır. 

S - İhalesi 2.1.936 günü saat 
10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3, Uncü 
maddelerinde istenilen bilgele. 
rile ihale günü M. M. V. aaun 
alma komisyonuna vermeleri. 

(3620) 1--S!fil 
BtLlT 

!Ur taneslne biçilen etler otu% 
bq Ura olan '63tt tane n8RıGf mu
pınbHı k~ nrfla eksfttmeye 
kenulmuttur. 

1haleii 13 ikhıcl kanun 11996 
paarteai gUnil saat rs eledir. 
laımame~auarz olm:ak M. M.. il. 
Sa. ~ı. Ko. dmı alınır. Eksfltme
ye gfncelı:ler 1558 llm "15 kanıt
luk ilk inanç ]Hll'llBl mektlıp ve 
mMbmlm ile laumnun 2 ft 3 
ilnctl maddelerinde yazılı Mlge. 
lede birlikte t9k!lf mekt\ıplarm1 
ihale mltlndan bir Mat ne1 M. 
M. V. -.atın alma 'Ko. na vmme.. 
leri. (S4'n) 1--S8'1r7 

iBlLtT 

• 
--lllıM 9t:WIC 

daiına güzel 
KANZUK 

Balsawiu kremi 

dJiye viııli w. e imtihan&U noter olabil. 
Açık bulunan Utla note~ ~ -::de Adliye Vekiletine mü-

-.ek prtıarıru haiz talipler.ın bir a.y 1 1~150 

Hutaneler için 100 adet yan. 
gm bombası pazarlıkla dtm alı. 
nacaktır. Pazarhğı 27.1.996 pa. 
zarteai günü saat 10 dadır. Beher 
yangın bombawnıa biçilen eder 
Uç liradır. Evsaf ve prtnamesini 
almak istiyen11'r bedelsiz olarak 
M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınabilir ı>azarhğa gb:e. 
ceklerin 2490 numaralı kanunun 
da gösterilen vesaikle ve 22 lira 
50 kuruşluk teminatlariyle bir
likte belli gün ve saatında satm
alma komisyonuna gelmeleri. 

Elli 1enelik biT ıııaziye malik 
ve dünyanın her tıırafmda tak. 
di.r ~azanmış güzellik kremidir. 
Cildinizia gibeWk n tazeliğini 
hima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketiıniein 'hibar me
hafilinde rağbet gönniif ciddi bb 
kremdir. Çilleri 9C buruşukları 
izale ederek tene fnkalide bir 
cazibe bahşeder. Ruhntivaz ko· 
kmu ile .ayrıca föhret kaaanmıg· 
tır. Balsamin kremi kat\yen ku. 
rumaz. 'J.'cninizin litif tazeliği.. 
ni, cildinizin cazip tarautini an.. 
cak krem Balsamin ile meydana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan baıka krem kulla
namaz. Tanılınıt itriyat matua. 
hrn ile bftyiik ecra ev1erimie ba.. 
lunur 

taıcaatla1:ı ilaıı olunur. (3726) 

1936Yılbaiı HavakurutnU 
Büyiikpiyangosu 

500/)00 --. 
Aynca,.: 20Q.000, 100.000, 50.QOO, 40.000 

30 n.An 25 ooo 20.000, ıs.ooo, ıo.ooo 
.\IV\.J, • " 100 000 

liralık ,ikramiyelerle (üç) adet ' 

liralık mükafat vardır. 

Keşide: Yılbaşı gecesi yapılacaktır· 
Biletler: (2.,5), (5) ve (10) llralıktır. 
Vakit kaybetmeden hem.en bil etinizi alauz .•• 

" 

Kuru./ 

(3621) 1-5562 

Doktor 

HilmiK.r 
Cebeci Haıtabaneıi Cilt, Saç, 

Zührevl huta]sklar 
Miitehaası 

Bahkpazanııcbt Polis nokta. 
sı kar9ıamde. ~ yo
kuşu alt başmda.ld evinde, 
Hastalarını her 2iin öğleden 
sonra kabul eder. 

Telefon : l506 

Yeni Eczane 
Zciss gözlükleri. k«aalar~ 

KicalıkEv 
Cebcd4e Muaiıki öğretmen o• 

kulu karşı11nda Cebeci karako. 
lu yaa.ında üç oda, banyo, elek. 
trik ve suyu olıın ev kiralıktır. 
Alt katta yüzıbaşı B. Kadriye 
ınüı:acaat. 1--5744 

Kiralık 
Apartıman 

'Muayenehane, yuıaane ve i· 
kametgib olttıaık kulun ıaağa 

1 
elveriıli 

Adliye sarayı kartı~ı!\d:ı Bay 
F.aı"lt apartım~nı b!i'iııei k:.t;. 



.SAY !FA l\ ULUS 

• 

n],ara ~;ul>emizi ziyaret ediniz: Bankalar caddesi No: 45 

• • 
ıs mm ı~enzer marlialardan salrı nınız 

535 45 p 22 
16 • 2000 metre 

her dalga 
16 • 2000 metre 

her dalga 
16 • 2000 metre 

her dalga 
618.ınba 

akümülatörlü 

TÜRK PHİLİPS LİMİTED ŞİRKETİ - İstanbul, Galata - Frenkyan Han. Telgraf: PHİLİPS, İSTANBUL 

Cereyan şel)eke in 
tör aranıyot .. 

Başın on· 

Anadoluda büyük bir şehrin 6000/ 220 volt tansiyonunda 
olan şehir şebekesinin idaresi için bir şebeke amiri veyahut 
başmontör aranılmaktadır. Müracaat edeceklerin yüksek ve 
alçak tevettür kablo, havai hat ve transformatör kuruşlarında 
anlayışlı, tecrübeli ve liyakatli olması lazımdır. Almancayı 
bilmek esbabı tercihtir. Mufassal telklifler Ankarada 294 pos. 
ta kutusuna gönderilmelidir. 1-5688 

İstanbul Milli Emlak müdürlüğünden~ 
Beyoğlunda eski caddei kebir yeni İstiklal caddesinin en işlek 

ve şerefli bir yerinde bulunan ve halen Galatasaray polis merkezi 
olarak kullanılan 277 numaralı kargir bina ile altındaki dükkanlar 
parası peşin ve nakit verilmek şartiyle 91482 doksan bir bin dört 
yüz seksen iki lira muhammen bedel Uzerinde 30/12/935 pazartesi 
günü saat on beşte kapalı usulile satılacaktır. İsteklilerin 6862 Ii· 
ralık teminat mektuplariyle tcklifnamelerini sözü geçen günde 
saat on dörde kadar eski defterdarlık binasında toplanan komis-
yon başkanlığına vermeleri. (7472) 1-5392 

Ankara ilbayhğından • 

1 - İsmet paşa Kız Enstitüsü Konferau salonuna yaprlacak 
293 koltuğun muhammen bedeli 8379 lira 80 kuruştur. 

2 - Nümune ve şartnamesini görmek istiyenler her gün okula 
müracat edebilirler. 

3 - Kapalı zarfla ihalesi 2.1.936 perşembe günii saat 15 de okul· 
lar sayışmanlığında yapılacaktır. 

4 - Teminat 628 lira 48 kuruştur. 
5 - !tan bedeli müşteriye aittir. (3618) 1-5579 

.laııdarına gene] l{om1ıtanlığı 
satın alnıa Jiomisyonundaıı: 

, Evsafına uygun ve bir tanesine (20) kuruş fiat biçilen (54,788) 
çift pamuk ipliği çorap kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 7.1.1936 sa· 
h günü saat (15) de satın alınacaktır 

İstekliler şartnameyi komisyondan parasız alabilirler. 
Pazarlığa girecekler (821) lira (82) kuruşluk ilk teminat makbu 

veya banka mektubu ile pazarlık gün ve saatinde Ankara jandarma 
genel komutanlığı kurağmdaki komisyonda bulunmaları. (3701 ) 

1-5711 

ııkara P.T.1 
nıüdürlüğiiııd _.n: 

Ankar .. telsı .. istasyonlarının 935 ihtiyaçları için elli ton gazoil 
k t1palı zarf usulü ile satın almac~ ktrr. Gazoilin kilosuna, on beş ku. 
rı !' fia t tahmin edilmiştir. Teminatı muvakkate 562,5 liradır. Buna 
ait ı:ıaı tname yazı bürosundan parasız verilir. Eksiltme 24 birinci ka 
nun 1935 sah günü saat 15 de başmüdürlüğümüz binasında yapıla· 
<'il ktır. İsteklil erin o gün saat 14 de kadar kapalı teklif mektupları . 
rı• komisyon reisine vermeleri (3622) 1-5569 

Aııliara bölge Sanat ol·ulu 
Direk.törlüğüııden: 

Ankara bölge sanat okulu için Postal, kasket, palto, dahili keten 
elbise, iş elbisesi yaptırılacaktır. Şartnamesini ve nümuncsini gör· 
mek istiyenler her gün okul Direktörlüğüne ve pazarlığa gire~k. 
lerin de 9·1-1936 perşembe günü saat üçte kanunun icabettirdiğl ve· 
saikle birlikte Kültür Bakanlığındaki okullar alım satım komisyo. 
nuna gelmeleri lazımdır. {3712) 
Cinsi Mikdarı Fiatı Tutaıı Muvakkat teminatı 
Postal 180 çi(t 510 918 69 lira 
Ka&kc~ 180 tane) 120) 
Palto 180 tane) 950) 
Keten dahih 
elbise 
iş elbisesi 
(Dimiden) 

ıtso takım) 

180 takım) 

550) 

500 ) 

1926 

1890 

İnıar müdürlüğiinden: 

145 lircı 

142 hra 
1-5718 

Kimden ıstimla:k Muhammen bedeli 
ediidiği Mahallesi Sokağı Ada No. Parsel No. Lira 

Ali Seyit Hatuniye Bağçe 184 30 150 
Yukarda kaydı çıkarılan eve talip çıkmamış olduğundan 13.1.936 

tarih pazartesi günü saat on beşde pazarlık suretiyle ihale edilmek 
üzere bir ay müddetle temdid edil rr.iıı;tir. Taliplerin imar Mildür. 
lüğündeki komisyona müracaatları. (3675) 1-5654 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankaranın Kurtuluş Mahallesinde Yiğit er Sokağında (8) sayılı 
evde Ahmet oğlu lsmaile: 

Karınız aynı adreste oturan Abbas kızı Kiraz tarafından aleyhi
nize boşanma ve nefaka davası açılmış ve bu babtakı arzuhal sure· 
ti on gün zarfında cevap vermek üzere size ilanen tebliğ edilmiş 
ve tayin olunan (23.xu.935) pazartesi saat (14) de de mahkemeye 
gelmemiş olduğunuzdan hakkınızda gıyap kararı verilmiştir. 

Muhakemenin bırakıldığı (15-1.936) çarşamba günU saat (14) de 
mahkemede hazır bulunmanız ve yahut bir vekil göndermeniz aksi 
takdirde hukuk U. M. K. (401) ve (405) inci maddeleri mucibin· 
ce muhakemenize gıyaben bakılacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 1-5760 

Kiralık Oda • 

Emniyet ·şleri Umum 
müdürl~Oünden: 

1 - Zabıta memurlarının 935 senesine ait fotinleri 20 gün müd· 
dede ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bir çiftine 
biçilen eder (500) kuruş olup mikdarı 3639 ila (4000) dir. 

2 - Şartnamesini almak ve örneğini görmek istiyenler her gün 
Umum Müdürlükteki müteşekkil komisyona gelebilirler. 

3 - Eksiltmeye girecekler (1500) liralık ilk teminat paras 
mektup veya makbuzlariyle kanunun ıkinci ve UçüncU maddelerin. 
deki belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale gilnil olan 10.1.936 
sah günü tam saat on beşten bir saat evvel komisyona vermeleri. 

, (3678) 1-5669 

Anl?"ara Etnoğrafya 1\lüzesi. 
direktörlüğünd ıı : 

1 - Müze için on bir teşhir dolabı. iki piyedestat açık eksiltme 
ile yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 1651.74 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 123 lira 88 kuruştur. 
4 - İhaleye iştirak edeceklerin Ankara Nafıa Dırektörlilğün

den alacakları fenni ehliyet ve tecim odası vesikasını ihaleden evel 
Müze idaresine vermeleri. 

5 - Kesif, şartname ve kroki her gün Müze idaresinde görüle
bilir 

6 - İhale 3.1.936 cuma günü saat 15 de Etnoğrafya Müzesinde 
yapılacaktır. (3664) 1-5638 

Karacabey Harasımüdüı·lüğünden: 
Karacabey Hara:.ı ihtiyacı için (Sekiz bin dört yüz) kilo Zıeytin 

yağı ile (Dokuz bin altı yüz) kilo zeytin tanesi kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltme günü 17 kanunusani 936 cuma gü
nü saat onbeştir. Temint muvakkate zeytin yağı için üç yüz lira ve 
zeytin taMsi için iki yüz elli lira olup zeytin yağının kilosunu 
kırk beş kuruş ve zeytin tanesinin kilosuna otuz Uç kuruş muham.. 
men kıymet takdir edilmiştir. İsteklilerin §artnamesini Bursa, İs· 
tanbul Baytar Müdürlerile Karacabey harasından meccanen alabi .. 
lirler. Taliplerin teminatlarile birlikte eksiltme günü Hara~ bu. 
lunmalan ilan olunur. (3741) 1-5755 

- - - - - ··~ı;-.. -- --" 

Ayle yanında, temiz, konforlu, 
ucuz. Yeniş. Sağlık Bk. ark. Tu. 
na cad. Yiğitkoşun S. 15 1-5728 f : { YENil 

INEMALAı · 
- --- ---

l rı'lt ı \ ;tf r.ahı bi ve Başmu··) 
ha ı rı ri fa lılı R ıfkı ATAY. 

Umunıi neşrİ) ııh ida re: eden 1 

. \'cızı it leri müdürü Na uhi 
BAYDAR. 

Çarkırı ceddesi cn·M mda 1 
,~ marbaasznda basr/rnrş•ır) 

BUGÜN BU GE(;t~ 

Gi rulmemiş bir güzellik ve 
müessir bir mevzuda olan 

İLK GECESİ 
Anna Sten - Gary coopel' 
yrıca - Paramount Dünya 

havadisleri 

BU GECE 

Kafka hayatın., a :i fo;rıca lKJe 

bit ı-uı; c: Jeri 

p .J. 1.J o 
Senenin tı g 'i:.. e l { .~n.i 

BİR AŞK GECESl - Grace 1<Hlr 


