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l\IAl{ESAL BADOGl.ıiO CEPHEDE iSE BASLARl(EN 
~ ' ' 

Avrupada bir yandan barış, öteyandan 
gerginliğin arttığı sözleri dolaşıyor 
Asmara, 30 ( A.A.) - ltalya'nm şar· 

ki Afrika yüksek komiseri Mareşal Ba
do,itio. dün buradan hareket etmiş ve as
&.et·İ hareketlerin başına geçmek üzere, 
umumi karargaha gitmiştir. 

Aımaı·a, 30 ( A.A.) -Röyter ajansı 

1KINCl TE~RJN 
l 935 yılının ikinci teşrinine sı

.;an memleket işlerini, ayın son 
,ıtlnünde topluca hahrlamakta ne 
ae.rin bir zevk var. 

29 birinci teşrinde cumuriye
tin 13 üncü yılma giriş, geniş bir 
heyecanla kuılanmıştı. Bütün 
~ u~·d. geçen 12 yılın genlik ve ba
ymdırlık alanlarındaki verimini 
m innel duyarak anmıştı. Hayra
.mm sevinci içinde, gelecek cumu
riyet yılının daha verimli olacağı
na beslenen inancı görmek güç 
dleğ-ildi. İkinci teşrin, bu inancın 
çok yerinde ve realiteye pek ya
lkm olduğunu gösterdi. Bu ayın 
13 ünde kömüre giden demir
yolu açıldı. Karadeniz kıyıların
daki geniş varlık kaynağı gövde 
yunfa akış yolunu buldu. 

Ayın 22 sinde Diyarbekire 
~·aı-dık. Yüksek kalelerin sessizli-
ine gömülmüş, birçok yüzyılların 

llcı matemini taşıyan Diyarbekiri 
aimendifer aydınlığa çekti. Açılış 
;.unü orada bulunanlar surların 
dtsında doğacak modern bir şeh
ri~ tatlı hayalini gördüler. 

F ırattan sonra Dicleye varan 
OokGmotif; çok verimli topraklar
dan emeğinin değerini alamayan 
yüz binlerce yurcldaşa kıymet ~ö-
frrdü, emniyet verdi. Ayın 27 sın

de Basbakan lzmit'te üç buçuk 
ınnilyo•; liraya kurulan kağıd fab
ırıikasmr gezdi. Burasının altı ~af
ta lcinde bütün randıınanıyla ışle· 
me.ğe başJıyacağını gördü. lzınit 
lk~ıd fabrikası, altı milyonluk 
kağtd istihlakinin yüzde altmış 
:kadarını karşılıyacaktır. 

lnönü, 28 ikinci teşrinde Bur-
a 'da Merinos, Gemlikte Sun-ipek 
fabrikalarının temellerini attı. 
Bunlardan birincisi 3,5 milyon li
rava kurnlacak ve yılda üç mil
]fo"'n kilo yünü iplik haline g~tire
c-ektir. Sun-ipek fabrikası, hır hu
:&uk milyon liraya mal olacak ve 
'il ıMa 300 hin kilo sun-ipek ku
ma,; cıkaracaktır. Bu ucuz kumaş
Ear;n halkta halis ipek sarfiyatını 
a tn-acağmı söyliyenler dünyanın 
!her taı·af mdaki tecrübelere dayan
"iıaktachrlar. 

Aym 29 unda Başbakan geçen 
l· [1 ağu.stoı.ta temeli atılan Paşa
lba'hce cam fabrikasını işlemeye 
çb: Yurd ihtiyacını karşılıya~ak 

olan bu müessese bir milyon !ıra
dan fazlaya mal olmuştur. 

bildiriyor: Mareıal Badogli.o, dün gaze
tecileri kabul ettiği vakit, gazeteleı·in 

neşı·iyatmdan aytarların mesul tutualca· 
ğrnı söyledikten sonra demjştir ki: 

"- Bu ihtiyacm nadir vaki olacağı• 
nı umuyorum. Düşmanın malumat al -
masına mani olmak için bilhassa kıtala
rın haı·eketi hakkındaki haberleri sıkı biı· 
sansüre tabi tutacağım. Kumandan isim· 
(erinin, benim ismim de dahil olduğu 
halde, telgraflannızda bildirilmesine mu· 
saade etmiyeceğim. 

Selefim bana çok güzel biı· durum 
bıraktı. Onunla eski silah arbda,ıyız. 
Ve ordunun bütün ağu·lığı ikimizin sır
tına yüklenmektedir .Hiç bir şey değiş -
miyecektiı·. Fakat bulduğum vaziyeti 
daha iyileştİl·meye ve ltalya'nın arzu et
tiği şekle eriştirmeye çalışacağım . ., 

llzfo~mtt miiz.ake,.eleri devmn 
edİ)'Ol' 

Londra, 30 ( A.A.) - Haber alındı -
ğına göı·e, İngiliz hükümeti, dış bakan
lığı Mısır işleri şube direktörü M. Pe
terson'a başka emre kadar Paı·is'te kal

masını bildirmiştir. 
M. Peterson bu hafta sonunda Lon· 

dra'ya dönecekti. 
Bu yeni karar, fransız ve İngiliz eks. 

C. H. P. 
(;enyöııli.ııruluııı • .. 

dünl{ü toplantısı 
C. H. P. Genyönkurulu bu sabah 

toplanarak Partinin iç İ§leri üstünde 

çalışmıstır. 

Mareşal Badoğlio 

pederinin bir sulh projesi hazırlaınala· 
rının arzu edilmekte olduğunu gösteı·iı· 
mahiyette telakki edilmektedir. 

ita/ya ııelrol ambargos111ıu lwrb 
reıfilesi yupnııyac<ık mı? 

Roma, 30 ( A.A.) - İtalya'nın Paris 
büyük elçisi Çerutti'nin B. Laval'i ziya· 
retle, pctrola ambargo konulduğu tak -
dirde bunun İtalya tarafından bir haı·b 
hlai addedileceğini bildiı·miş olduğu 

hakkındaki habederi basın ve propagan· 
.alttadır. 

lıalymıuı .'iilalı alıındald lmrıı'''l· 
leri 1 milyonclcm fazla 

Roma, 30 ( A.A.) - Milis kıtalan 

haı·iç olmak üzere, ltalya'nın, silah al • 
(Sonu 2 inci sayfada) 

DENiZ KONFERANSI ____ _.. . ._~···------
i lk. k:anunun doliuzunda toplanacak 

Londra, 30 ( A.A.) -:- Deniz konfe 

ransı evelce kararlaıttırılmış olduğu gİ· 

bi ilkkanunun altısında değil, dokuzun· 

da toplanacaktw. Bu geri bırakma, ge . 

.. 

leri şu sırada, iyi malUmat alan mahfil. 

ler konferans ufuklarının kararmasındıu1 

kol'kuyorlar. 

Avı·upada zecri tedbirlerin doiurdu-

~ .......................... -........................................................ ________ . 
; 
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~on. lıaherlel' 

; 
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"Uuis,, un dil yazdarı 
,.,,,,.,,,.,,.,.,.,,.,..,..,..,.,.,...,., 

Yatsı 
"Yatsı .. 

• • 
rııııı 

~atnıalr, uyumak,, ve "yol .;~özle .. 
etiııloloji, ınorfoloji, f oııetil

bak.ın11ııd an analizi 

Y TSI 

Kelimenin etimolojik şekli şu
dur: 

(1) (2) (3) (4) 
(Ay t at -t- as ~ ığ) 

(l) Ay: Köktür. Burada "'kuv
vel, hareket, faaliyet'' anlamları

nadır . 
(2) At: Kökün anlamlanm tem

sil eden, ona sahip olan unsurdur. 
(3) As: "at" unsurunun temsil 

ettiği anlamların oldukca uzak bir 
sahaya intikalini göste;ir ektir. 

( 4) iğ: Kendinden önceki sö
zün anlamını tamamhyan, tayin 
eden ve onu isimlendiren ektir. 

( Ayatasrğ - Yatsı): Kuvvet, 
hareket ve faaliyetin bizden 
uzaklaştığının ifadesidir; hare
ketsizlik, sükunet bildirir. 

Not: 1 - ''Yatsı'' ile "yatım, 
arasında ufak bir nüans vardır: 
''Y atsr'' sözünden, kuvvet, hare
ket, takat mef humlarmın uzaklaş
tığını anlıyoruz; fakat bunların 
henüz bitmiş, tükenmiş olduğu an
lamı yoktur. Bu işaret ettiğimiz 
nüansı göstermek için "yatmak'' 
sözünü de analiz edelim: 

(1) (2) (3) (4) 
Yalmak: (ay at+ ım +ak) 

( 1) Ay: Köktür. Burada doğ
rudan doğruya ''bitmek, nihayete 
varmak, kesilmek" anlamlarında· 
dır. [1] 

(2) At: Burada ektir. Bildiği
miz gibi kökteki mananın olmuş 
olduğunu bildirir. 

( 3) ım: Kök manasının olmuş 
olduğunu kendinde tecelli etti
ren bir unsurdur. 

( 4) Ak: Ektir. Sözün anlamım 
tamamlar, tayin eder ve isimlen· 
dirir. 

(Y atımak = yatmak): Kuvvet, 

[1] Pekarski: Yakut Dili Lugati 

~--~----------------~· 

takat, hareket, faaliyet bitmif ol
ma neticesi yapılan hareketi ifad!it 
eder. 

Not: 2- "Yatsı" kelimesinin ıe· 
timolojik ve semantik bakırmm
dan analizini yaparken iköktin i
şaret ettiği anlamların kayboldu
ğunu ve nihayet kelimenin sukü
net ifade ettiğini kaydetmittik 
"Yatsı" kelimesi "yatqı ( malr)r' 
şeklinde aynı mana ile dilimizde 
kullanılmaktadır. 

Y atr mak - Sükun bulm.ak: 
demekti~ 

Not: 3 - "YatSl" kelimesinde i~ 
şaret ettiğimiz gibi kuvvet ve ta·
katm mefkudiyetini gösteren T urk 
k~Iimelerinden kolayca hatırlıya· 
bıleceğimiz bir ikisini daha gös
terelim ve bu keJimelerin etİm·Glo· 
jik şekillerini "yatsı,, kelimesinin 
etimolojik şekliyle alt alta yaza
lım: 

(1) (2) (3) (4) 
1. - Yatsı: (ay+ at + as+ ığ) 

il. - Aydaşık: (ay+ ad -f- aş+ ık) 
111. - Aydaş: (ay -+- ad+ aş+. ) 

Bu üç kelimenin kökleri birdir; 
hepsi de aynı anlamdadırlın: Kuv
vet, takat, hareket. Kökten sonraki 
(V. d"t'') ekinin rolünü hildi~i~ 
miz gibi, ondan .sonraki (V. -t • 
''f") ve son ek olan (V. + ğ~"lıl") 
nin da rolleri malumdur. 

Şimdi kelimeleri son fonetik f~ 
killeriyle okuyalrm: 

1. Yatsı = izah olundu. 
il. Aydaşık = Aciz, zaifülbün

ye 
ili. Ayda§ = Mariz, :zaifülbünye 

~ 

UYUM (( 
Kelimenin etimolojik ~ekli ifU·· 

dur: 
(1) (2) (J) 

(uy+ um + ak) 
(1) Uy: Bitmek, tükenmek (ha

reket, kuvvet, faaliyet, akıl mef
humları) 

(2) Um: Kökün mefhumuntt 
kendinde tecelli ettiren bir unsur. 

(3) Ak: işte bu manayı tamam
lıyan, muayyen kılan ve isimlen
diren ektir. 

(Uyumak) = Kuvvet, faaliyet,. 
diişünce mefhumlarını kaybetmit 
olmak ve yahut onlarm bizden u
zaklaşıp kaybolmuş olması halin" 
ifade eder. 

Kelimede "uzaklaşıp kayb()l 
- Sayıfayt çeuiriniı: -

BUGÜN 

l~A ~~ ALARIMIZDA 

2. ;,,c; sayfada: 
İtalyan - habeş har hı; zeeci 
tedbirler; dış haberler. 

3. ii 11cii say/ ada: 

Bu kadar dolgun olan ikinci 
te~tinden, verimli bir aya dah:'
geçmekte olduğumuzu düşünebı
lliıriz. lnönü Zonguldaktaki sömi
ikok fabrikasını açtıktan sonra ye
ırai demir sanayii havzasını geze
ceğini söylemiştir. Başbakan "bu 1 
ıuretle, şimdiye kadar yapılanlar 
hariç, bir hafta içinde temeli a~ı
Ilan veya işletmeye açılan 25 mıl
yontuk bir eserin içinden,, halkın 
alaka ve muhabbeti arasında ge
çerek Ankaraya dönecektir. ~u ~~ 
önümüzdeki ayın büyük verımını 
nıujdelemekte, hergün hızı artan 
s~~ inc'.imize yeni ufuklar açmak

Tahdid edilmesi için uğraşılan büyük donanmalnrrlan biri toplu halde 

. Yarı sıyasal: Bir kadın ağ
zından; Düşünüşler: Edebi 
mükafatlar; iç haberler. 

1. ii ıwii sa)'/ ada: 

lad ır. 
Kemal üNAl 

cikmiş olan amel'ikan heyetinin konf e • 

ı·ansa iştirakini lemin maksadiyle ya • 

pıhnıştır. 

AmeriJ.w(Ja deni:: kon/ ercıwmım 
ııeticesi lwldmıdcc emli:jeler t'<tr. 

Va;;inglon, 30 (A.A.) - Ameı·ika • 

nm deniz konie.-.ıtn•ı Üyelerinin v.apuı·a 
binmek \.ız<?re N eQ·oı·ka h•reket ettik -

ğu gittikçe aı-tan geı·ginliğin müzakere 
ler üzerine ciddi surette tesiı· edeceği 

sanılmakta ve daha başlangıçta haı bcu 
bir tavır takınıldığı takdirde, ahenkli bi .. 

neticeyi imkansız hale sokabilecek olan 
ltalya'nın ağır bir mesuliyet altında bu. 
tunduğu kaydedilmektediı·. 

Maamafih ltalya'nm güçlük çıkarını· 
yacağı da umulmaktadır . 

El{nıek ıı<-uzladı 
Buğday ve un fiatlaı-ını yakından ve 

büyük biı· duyganlıkla takib eden ura -

yrmız bugünden itibaren ekmeğe on pa. 

ra eksiğiyle 12 kuruş on para, francala. 
ya d1. 16 kuru~ 30 pua narh koymuştut·. 

Türk devletçiliğinin yeni bit' 
zaferi; Yabancı gazetelerde 
okuduklarımız; İranda yen: 
resmi kılıklar 

.) . i nd say/ada: 
• Radyasyon hakkında k-<> _ 

ferans; Spor. 
6. mcı say/uda: 

Köylüyü kooperat\He >~ İ•rtıır: ! . 
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SON DAKiKA 

Cephelerde sükôn var 
l~ akat ay l)aşıııda lıabeşleriıı uınunıi taar

rııza geçe•·eli ler i llildiriliyor 
Londra, 30 ( A.A.) - Röyter ajansı 

muhabirinin Gorrahai'den 27 ikinci teı· 
rin tarihinde göndeı·diği bir telgraf, bi
ribirine zıd haberlerin müphcmleştirdi
ği Ogaden bölgesinin vaziyetini aydın -
)atmaktadır. 

Bu telgrafında muhabir, Gorrahai'. 
deki İtalyan kuvvetleri ile beraber bu
Junduğunu, ve bu itibarla, Gonahai ile 
Guerlogubi'nin habeşler tarafından iş -
sali hakkında Adisababadan gelen ha -
berleri tekzib edebilecek bir vaziyette 
olduğunu bildirmektedir. 

Aynı muhabirin ilave ettiğine ~öı·e, 
hava faaliyeti müstesna olmak ü~ere 

mıntakada sükün hüküm sürmekte olu[l 

habeıler, Goı·rahai ve Guerlogubi'nin §a• 

malindeki kuvvetli İtalyan mevkilerine 
herhangi bir taarruz teşebbüsünden ka. 
çınmaktadır)ar. 

Gerek İtalyan, gerek habeş kaynak
larından bugün gelen haberler, habeş -
lerin önümüzdeki ay başında bütün cep
helerdo umumi bir taarruz yapacaklarr. 
nı bildirmektedir 

Bir taraftan İtalyan tayyareleri mü
him babeş kuvvetlerinin şimale doğru 
ilerlemekte olduğunu kaydetmekte di • 
ğcl' taı·aftan da Dessie'den gelen bir tel. 
gra{ habeş kuvvetlerinin biribiı·i arka -
srndan şimal cephesine hareket ettikte . 
rini bildirmektedir. 

İtalya l(alıirc~ c~lçisini 
. ""' 

gtkrı c;agırnıamış 

Roma, 30 (A.A.) - İtalyanın 
Kahiredeki elçisini geri çekeceği 
•aberleri kesin olarak tekzib edil
mektedir. 

Kahire, 30 (A.A.) - Kabine
nin huzurunda okuduğu bir muh
tırada başbakan Nesim Paşa, Mı-
11rın, Milletler cemiyeti üyelerin
den olmakla beraber, Kellog and-

laşmasını İmza etmiş bulunma!( 
itibarile zecri tedbirlere iştirak ey
lediğini söylemiştir. Mısırın bu iş
tiraki, onun ltalyaya karşı olan 
teahhütlerile tezat teşkil etmez, 
çünkü ltalya, dört ilkteşrin 1931 
tarihinde, Milletler cemiyetinin, a
za olmıyan devletlerle de el birli
ği edebileceğini tanıyan bir karar 
imza etmiştir. 

İ.ngilterc - İtalya gerginliği karşı~ında 
Paris, 30 (A.A.) - Sabah ga

zeteleri İngiltere ile İtalya arasın
daki gerginlikten bahsederken 
bedbinlik göstermektedirler. 

Jur gazetesi diyor ki: 
••tngilterenin, İtalyayı pek faz

la tazyik etmek suretile savaşa 

mümkün olduğu kadar çabuk ni
hayal vermeğe karar vermiş oldu-

mak" mefhumu sarihtir. 
Not: 1 - ··uzaklaşıp kaybol

mak" anlamında aynı kategoriden 
başka Türk sözleri de vardır: 

1. - Uyakma = Gurup [21 
il. -Ayakmak Gurup et

ili. -Uyhu 
IV.-Uyku 
V.-Uyuk 

mek l31 
- Hap [4j 

Hap [5} 
• - Hayal, haya

let, rakit [6J 
SakiA olmak 
(7] 

VI. -Uyunmak 

VJI. - Uyuntu 

V/11. -Uyur 

Faaliyetten 
mahrum 

- Naim [81 

Not: 2 - Pekarski'nin Yakut 
aozu vardır. Bunu "uğtayf' 
sözü vardır. Bunu "uğtuyat', 

§eklinde de yazar. Kelimenin ba
tındaki kökün ''uğ -= ay'' olduğu 
meydandadır. Bu kök "uyku'' ke
limesindeki "uy" un kendisidir. 

(Uğtrığt, ağtuyt) · Uyumaya 
yatırmak, uyutmak, uyumak im
kanrnı vermek, birinin uyumasını 
mucip olmak, ninni ~öyliyerek u
yulmak; söndürmek. 

Not: 3 - (Uyumak) kelimesin
de kök olan ''uy,' işaretinin Yakut 
dilinde ''ah'' şekli vardır. Anlamı 
.. durmak, birdenbire kesilmek, 
v.s." dir. 

insan uyku haline gelince ade
ta sersem olur. Yakutlar bu anla
mı ifade için "ah-mah" derler ki 
bunu da "ahmak, sersem, kendini 
ahmaklığa vurma'' anlamlarında 
kullamrlar. 

Arapça zannolunan ''ahmak'' 
kelimesinin de orijini budur. 

[2] Radlol. JV. "Uygur ve Ça
ğatay lehçeleri": Bursadaki K u
ran tercümesi. 

lJl Ça,ğatay Liıgati 
[4] Radlof. 1. "Azeri lehçesi'' 
LSJ Kamusu Türki; Radlof. I. 

"Teleüt, A /tay, Kugız, Karakır-
gız, Şart !ehcderi" 1 

[6] Ahterii Kebir: Dinavü Lu
gac-it-Türk 

f7] Dineıvü Lugat-it-Türk. 
,,... ·; rt· Dili Luf{ati 

ğu meydandadır. Bu hattı hareket 
ağır ağır umumi bir savaşa doğru 
gitmek demektir. Fransanm duru
mu ise, bilhassa ağırdır. Zira Fran-
sanın bu ışte hiç bir menfaati bu
lunmadığı gibi, ne Akdeniz ne de 
Hindistan ve Kapta müdafaa ede
cek bir şeyi olmadığı halde ken
disinden ltalyaya karşı mi.icadele 
etmesi istenmektedir. 

:\OK 
Kelimenin etimolojik şekli: 

( 1) (2) 
(Ay • ok) 

(1) Ay: 
mak, bitmek, 
kesilmek'' 

Köktür. "Uzaklaş
ni ha yete varmak1 

(2) Ok: Ektir. Kökün mana-
sını tamamlar, anlatır, ifade eder. 

Yok: Düşünülen herhangi bir 
süje ve objenin, düşünenlerin mu
hitinden uzakta olduğunu, hazır 
bulunmadığını ifade eder bir söz
dür. 

Yok Mağdum l 9] 
Yokamak - Nihan olmak [lO] 
Yokatmak Helak etmek fll] 
Not - Yakut lehçesinde kon-

sonlar arasında daima vukua gel
mekte olan tebadüllerden bir ha
tırayı kaydettikten sonra, bahıs 
mevzularımızdan, "'yat'', ''yat
mak" sözüne döneceğiz. 

Yakut dilinde şu konsonlar bi-
ribirinin yerini tutar: y s -= c ... 

"Sıt" (yıl): yat, cat, yatmak, u
zanmak,,; 

'' Sıtttktiı: birine yastık vermek''; 
mek''; 

'' Sıttıktan: herhangi bir şeyi 
yastık yerine kullanmak, başının 
altına bir şey koymak.'' 

·' -~ 

Çok malum ve anlamları her 
Türk için besbelli olan şu birkaç 
öz Türkçe kelimenin analizi, bize 
açık olarak gösteriyor ki, Türk di
li, Türk dimağının tam teşekkül 
ve inkişafından sonra düşünülerek 
kurulmuş akademik, sunği bir dil 
değildir. Türk dili, Türk dimağı 
kadar tabiidir. Tiirk dili, Türk di
mağı ve jenisi kadar lojiktir, yük
sektir. Türk dilinin en küçük bir 
morf emi, Türkün tabiatı tetkikten 
aldığı en büyük mefhumun ifade
sidir. 

[9] Kamusu Türki 
[10] Radlof. 111. "O.rnıanh ve 

Çağatay lehçe/eril' · l 
[ 11] l striııbulflaki'' Uy gllrta K u-

ran tercümesi. · · 

DIŞ HABERLER 
BADOGLlO CEPHEDE iŞE BAŞLARKEN 

Avrupada bir yandan barış, öteyandan 
gerginliğin arttığı sözleri dolaşıyor 

l\11ARESAL 
' 

(Başı 1. ci sayı/ada) Bugüne kadar jşgal edilen bütün ka -

tında 1.080.000 askeri vardır. Vaziyet, aba ve köyleri ziyaret edeceğim. 
bunların terhis edilmelerine ihtimal gös- Bazı ga.zeteciJerin verdiği maIU • 
termiyorsa da, umumi seferberlik yapr. mata göre, mareşal Badoğlip, Eritre-
lacağına dair yabancı memleketlerde den gönderilecek bütün haberleri 81• 

dönen rivayetlerin de aalr yoktur. kı bir tarzda kontrol etmek arzusun

1 talyanltırın almwılartı karşı ha
zır bulundurdukları lmvııetler 

f ramnz .ımıırna ;.:ifo.<l(•riliyorm "·1· 
Londra, 30 ( A.A.) - Röyter ajansı 

lnsbrük'ten öğreniyor: 

dadır. 

ffalw"i or.lm;unun knn·t·ti rrn • 
1.-adar? 

Roma, 30 (A.A.) - Eritre'nin eski 
valisi B. Korrado Zoli'nin tahminine gö. 

re, habeş ordusunun mevcudu, yanal Tig 
re, yarısı da Somali'de olmalı üzere 
120.000 kişidir. 

Mısırda yeni ıüel hazı.rlılı:lar 
Kahire, 30 (A.A.) - Mısır ve. 

İngiliz süel otoriteleri, yardımcı 

asker kıtaları marifetile Asuan~ 
daki benzin hazinelerini konıma
ğa karar vermişlerdir. Bu bölgede, 
uçaklara karşı toplar yerleştiril-

' mek için tedbir alınmıştır. 

Cenup Tirolundan alınan haberlere 
göre, şimal ltalya'sında önemli ve süet 
hareketler yapılmaktadır. Şimdiye ka . 
dar genel karargahları Bozen'de bu!u • 
nan yedi fırkadan yalnız üçü Brenner•in 
müdafaasına tahsis edlJecektir. 

ZECRİ TEDBİRLERDEN 

Röyter, son iki gün içinde Üç fırka· 

nın franıız - İtalyan sınırrna doğru ha· 
reket ettiğini iddia ediyor. Bir fırka pek 
yakmda cenup ltalyasına gönderilerek 
sahil ınuhafa7.asına tahsis editecf'ktir. 

Röyter, aynı zamanda, cenup Tiro 
lundaki Franzcnsfestc'den cenup lta'y · ı 

sına mühim miktarda gereç gönderildi
ğini de kaydetmektedir. 

ll un .. ~·ıl ı:mfo_ulio 'ıuw sijzleri 
Asmara, 30 ( A.A) - Havas ajan

sından: 

Mareş<ll Badoglio, temsil ettikleri 

sıyasal fikirleri itibara almaksı 

şark Afrikasında bulunan bütün ga -

zetecilere, ltalyanın en büyük kolay

lıkları göstereceğini söylemiş ve şun

ları ilave etmiştir: 

" - Mareşal do Bono, burada mü

kemmel işler görmüştür. Büyük de -

ğişiklikler yapınak niyetinde değilim. 

İzv(~sti}a gazctesiııjn 

l•ir yazısı 
"' Moskova, 30 (A.A) - 8. Hitle -

rin ı;on diyevini tahlil eden h:vesliya 

gazetesi, şiddetin bolşevizrn prensibi 

olduğunu reddetmekte ve Almanya -
nın Sovyet Rusya aleyhine olarak 
büyümek hu,.usundaki niyetini bu di

yevde sezmektedir. Bu gazete şun -

ları ilave etmektedir: 

"Beslediği sarsılmaz sulh azmin

den kuvvet bulan, Kızılordunun kud

retine ve sulh dostlarının sempatile -

rine dayanan sovyet kaınoyu, alman 
faşizminin emperyalist hrrslarının in

ki~afını büyük bir dikkatle takip et

mektedir.,, 

Gene bir sovyet - japon 

hadisesi 
Moskova, 30 (A.A.) - Tokyo'd.,.ki 

Sovyet büyük elçisi, 1858 andlaşm,ısiy
le 1934 anlaşması hilafına olarak, japon 
bandıralı bir geminin 29 ilkteşrin , .... : · 
hinde Sungari'den Amur nehri boyun · 
ca hareket etmiş olmasını bu ayın 28 İn · 

de japon hükümeti nezdinde protestf) 
etmiştir. Büyük elçi bu halin t~kerrür 

etmiş olduğunu bildirerek tahkikat ya -
pr1ma~ını japon dış bakam B. Hirota 
dan rica etmiştir. Bakan, ha •; ~ · 
haberdar olmadığım bildirmiş ve tahki • 
kat yapmayı vadetmiştir. 

Yalnız JlClrola değil, ı>amuk ve l>al{ıra da 
ambargo k oııacakııuş 

Cenevre, 30 ( A.A.) - İyi haber alım 
bir kaynaktan öğrenildiğine göre, 18 ler 
komitesi, pamukla bakıra ambargo kon
ması .neselesini petrola ambargo koy • 
mak meselesiyle birlikte, ilkkanunun 12 
sinde inceleyecektir, 

Komite, Önce bu hususta B. Lava) ve 
Oden 'i dinleyecektiı·. 

Zecri tedbirlerin tatb kini kontrol ct
m€kıe mükftllef komitenin eksperleri, 
ftalya'ya k"lrşr bu tedbirlere iştirak ed2n 
bütün hükJ.metleı-le tcmaslar:nı mııha . 
faza etmektedirler. 

l nt.:ili:::. hlLIJiw•:\i, yt'ui :wni f(>d
birlı•r i~ini .~ifrii~Pct•k. 

l ondra, 30 ( A.A.) - Kabinenin ge
lecrk pa:1.nrtesi günü yapacağı toplantı
da 1 ncilterenin 18 ler komitesine iştirak 
ecf .... crk olan delegesi tavin edilmek' 
raber, Kanadamn tek:ifini komiteye ka
bul cttil·meğe çalrşmast için bu delege
yeye verilmesi gereken talimat da ka -
rarla'?tırrlae11ktır. 

Ha.her verildiğine göre, lngiltere, 
petrol ambargoım halledildikten sonra, 
yün ve bakır üzerine de ambargo kon -
masını teklif etmek tasavvurundadır. 

l tnlyaya /Jetrol götiiren bir ame
rih.an getniHİ geri ~evrildi. 
Vaşington, 30 (A.A.) - Dıt 

bakan muavini B. Memere, ltalya 
elçisine, ltalyaya gitmekte olan 0-
lis adlı petrol vapurunun alıkon
ması keyfiyetinin zecri tedbir ol~ 
madığını, ancak harb durumundan 
ileri gelecek anormal kar temini
nin önüne geçmek maksadını gö
zeten bitaraflık sıyasasının tatbi
kinden ibaret bulunduğunu söyle
miştir.· 

leni tedllirler lwmite~i nt• 

::-Oman toplanm·al~? 
Cenevre, 30 ( A.A.) - Zecri tedbir

ler komitesi toplantısını 10 ikincil:imu· 
na talik etmiştir. 

Laval kabintsi iç:n 
l1"'ransız gazeteleri ııt~ diyorlar? 

Pllrİs . 30 ( A.A.) - Gazeteler. dün 

ve evelki gün aldrğı reylerle frnvvetle -

nen hükümetin birlikler hakkındaki mü. 
zakerclcri de iyi bir neticeye bağlıyabi · 
leceği filu-indedirler. 

Pöti Pariziyen gazetesi diyor ki: 
·• Frank etrafında yapılan büyük sa· 

vaş kesin surette kazanrlmıştır. Asıl iç 

l\l~u·ar - Avusturya 

dostlıığu 
Budapeşte, 30 ( A.A) - Başba -

kan R. Gömböş seyahatinden çok iyi 

intibalarla döndüğünü gazetecilere 

söylemiştir. 

Dış bakanı 8. Kanya da demiştir 

ki: 

" - Viyana konuşmalarından ge

rek sıyaııal ve gerek ekonomi bakr • 

mından memnunum. Avusturya - Ma

caristan dostluğu sayesinde bütün 

r,neselelerde tam bir anlaşma hasıl 

olmuştur.,, 

sıyasa meselesi önümüzdeki snlı günü 
müzakere edilecektir. Her şeyin yolun
d" gideceği kuvvetle tahmin edilebi"ir.,, 

Eko dö Pari şunları yuıyor: 
0 ?arlamento, ehemiyetli bir çoğun. 

lukla güvenliğini gösterdiği hükümeti; 

üç gün sonra devirmeğe kalkışırsa. ken· 
di varlığını tehlikeye koymuş olacaktır.,, 

Yunanistan' da 
l\luval{Jcat yeni 

kahine 
Atina, 30 ( A.A.) - Demercia yeni 

kabineyi yapmağa memur edilmiştir. 

Atina, 30 (A.A.) - Yeni kabine ke

sin olarak şu şekilde teşkil edilmiştir. 

B?şbak:ın ve dış ve sü bakanı B. Demer. 

cis, İç ve deniz bakanı Triandafilos, ha. 
va bakanı Papamigospulos, finans ha • 

kanı Nantsovnios, ekonomi b;ıkans Ka

nelopuloı, tarım bakanı Benakis, genel 

yardım bakanı Bekazou, tüze bakanı Lo-
getis, kültür ve dış işleri bakanı Bala • 
nosı. 

Japonya bütçesi 
Yeni hükümet bu sabah kıral hu..ı:u. 

ı·unda sadakat yemini yapacaktır. 

Atina, 30 (A.A) - Sadakat yemi

nini yaptıktan sonra yeni hi.ikümet 

umumi af kararnamesini neşredecek

tir. 

Rüclceniıı yarısını milli mü<laf aa 
teşkil ediyor 

Tokyo, 30 (A.A.) - Kahine 
büdceyi tasvib etmiştir. Gelir 2 
milyar 271 milyon yen'dir. Milli 
müdafaa tahsisatı 11milyar 59 nıiJ.: 
yondur. Bu mikdar büdçetıin yüz-

de 47 sini teşkil etmektedir. Bu 
mikdar, geçen yıla nazaran kara 
kısmında yüzde 17 ve deniz kıs
mmda yÜzde 21 fazlalıı< göster
mektedir. 

Demerci.s milli asamblede Ça}da -

ris ve Metaksas tarafmdan müdafaa 

edilecelCtir. Hükümet, itimad reyi İs· 

tiyecelil:ir. Menfi bir rey verildiği 

takdirde asanible dağıblacakttr. 
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Bir kadınııı 
ağzından 

"Yeni Adam" ın .son •ayısı "Yeni 
Mer•İn" ga:z,etesinden fCI parçayı alı· 
)'Or: 

Hep biliriz. Aradan uzun yıllar 
da geçmedi. Türk kadını, cennet mü· 
tevellisi kürsü vaızlannm tethirinden 
korkar, hacılar hocaların diline düı
mekten çekinir, kendisini kafes için
de hapsederdi. Bir zaruret duyup da 
aokaia çıksa bile tepeden tırnaia ka

dar kara kefene bürünürdü. 
Vaızın dili, yobazın eli ayaiı pran· 

gaya vurulunca kafes kendiliğinden 
parçalandı. Çarıaf, peçe devrim mü
zesine tatmdı. Fakat ne yazık ki ka· 
dın, timdi de sayısı gün geçtikçe ar· 
tan züppelerin göz hapsine girdi. Dü
nün geri hayatında kadın için, ayaiı 
lapçinli, eli tespihli mürai yobaz ney· 
ae, bugünün ileri soayetesinde de 
"kitabları ayna, kalemleri tarak, 
hokkaları briyantin kutusu" olan kü· 

bik baylar tıpk111dır. 
Bunlar atsineği gibi gezinti yerle· 

rinde, caddelerde, stadyumda, lokan· 
tada, mahalle aralarında, pastane· 
lerde, bulU. kadının her girdiii ve 
gezdiği yerde sımatırlar. Bir kadının 
göğsüne abanmak için fırsat kolbyan, 
kalabalıkta bir taze vücuduna sür
tünmeyi gününün en büyük kin aa
yan yandım tututtum bakıth bu Ho
livut softaları hareketlerinin ne ka· 
dar bayağı olduğunu bilseler, herhal· 
de bu kübik zanparahktan vazgeçer· 

ler. 
En gü:zel türkçe ile yaz.ılmıf bu 

satırlarıa ü~rinde "Holivut soltala· 
rı" bGflıiını altında da Selma Yal
iın im.zcraını olıuyoruz. 

Bir cemiyetin içinde ayl• terbiye· 
si 11örmÜf ve olgun in•anlar wibi de· 
iil de "cinaiyet" •ıtmaarnın lıamçıla
dıiı a~ınlar gibi dolGf'ln lıinuelerin 
suratın• bir iradın •Iİ .bundan clalaa 
mült•mmel 6ir pmar indiremez. 

Şiiplec yolr iri yeni yGfayıp gÜ~l· 
lqtirmelr için çalı mücadele etmelr 

lazımılır. Ve 6u mücalleletle S.lma 
Y al111n gibilerin prclli •ir )'9rİ oe ro-

lü olacalıtır. 
Bizlle bu hal, "KClfdili" yahut 

"ŞelazaJebafı" nda çaplıınlık melrte
~ine Jevam edenlerin tecrüb•lerini ve 
huylarını veni yafa)'•Jın da içinde ele· 
vam ettirmek arzularından ve bu ar· 
ııulannı tatbikte lıenJilerini •rbest 

~ulmalarından ileri 11elmelıtedir. 
Ankaralı ayla lıadınlarına aoru· 

nu.z, ltaranlılt baatılıtan aonra "/(ara· 
oilan" cadde•inden ltızarmaJan 6e· 

febiliyorlar mı? 
"Kaldırım çaplıını", 6izde, Avru· 

pa'nın "aalalt çiçclıleri'' lıaclar derin 

ve çirkin bir yaraJrr. 
Burhan BELGE 

Dil hakkında 

Etimolojik ve Morfolojik 

ıx uncu Anket 

1 - l ğ ( .'lu m<mmuna) 
2 - Öl (rutubet •. ) 
.1-0lmek 
4 - Olrrwl.· 

1) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

11) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmitlerdir? 

111) Bu kelimeleri tetkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmuıtur? 

iV) Bu arattırma neticesinde: 
A - Türkdili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin tqekkü

lü hakkında bir kaide çı
karmak mumkiın müdür? 

ULU~ 

.. 
iÇ HABERLER 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Başbakanımız 

Perıembl! günii Zonguldtığa 
gidecek 

lıtanl»ul, 30 - Bafl-kanmuzın per· 
ıembe ıünü Zonsuldaia ıitmeai ve ora. 
da Sömikok fabrika11nı açtıktan sonra 
demir sanayiinin kurulacaiı mıntakayı 

sörmek üzere Filyoı yoluyla Ankara· 

ya dönmesi muhtemeldir. 

İstinye dok kumpanyası 
lstanbul, 30 - lıtinye dok kumpan

yasının cezası ile beraber yanın milyon 
liradan fazla ıümrük ve vergi kaçakçı • 
hiı yaptıiı kendi memurları tarafından 
ilcili resmi makamlara ihbar edilmiı v~ 
derhal <Jahkikata ba,lanarak kumpanya. 

nın defterlerine el konmuıtur. Haberin 
doğru çıkması hatta ıümuUenmeai çok 

muhtemeldir. 

Değirmem·ilerle fırıncılardan te
ahhiil aenedi alımlı. 

lıtanbul, 30 - Uray ekmek hakkın· 
da aldıiı kararların kusunuz tatbik e -
dildiğine dair deiirmencilerden, kirma. 
cdardan ve fmncdardan birer teahhüd 

senedi almı,tır. Pazartesi &Ünü birinci 
nevi ekmek, dün de bildirdiğim gi~i, 12 
kurut on paraya, ikinci ekmek 11 kuru' 
30 paraya indirilecektir. Francala hak • 
kında da belediyenin pazartesi günü bir 
karar vermesi muhtemeldir. 

Buğday piyasası: yumutak buğday, 

7 kurut 7 paraya; sert butday, 6 kurut 
27,S paraya dü,müttür. 

Seferden t;ıkarılacak vapurlar 

İstanbul, 30 - Deniz.yollan vapur· 
tarından bazılanmn seferden çakanla • 
caiı ve acele tedbirler alınacaiı aöylen· 
mektedir. Çanakkale vapuru yana ha • 

vuza ıirecektir. 

Tramvay 1irketi sermayeri 

lstanbul. 30 - Tramvay ıirketi his
sedarlan 30 birincikinun pazartesi ıünu 
toplanacaklardır. Bu toplanbda ıirket 

sermayesinin .arttmlması konuıulacak 

tır. Şirketin buıünkü sermayesi; 1 mil· 

yon 454 bin 27 liradır. 
Bu 2.257.479 liraya çıkarılacaktır 

Ronıanylldan gelen siH;menleı 

lstanbUI, 30 - Nazım vapuru ile: 
ıelen 1800 söçrnenin 200 ü Uzunköp • 
rü'ye ve seri kalanları Edirne'ye gön 
lllerilmi,tir. Denizyollannın Cumuriyet 
vapuru yarın Köstence'ye ciclec:ek ve o 

radaki 3000 ıöçmeni getirecektir. 

) """" kıralı için ayin 

lstanbul, 30 - Yunan Kırahnın 

memleketine dönmesi münasebetiyle ya 
rın yunan konsoloshanesinde bir ayin ya 

pılacaktır 

B. Tevfik Rüştü Aras 
Dıt itleri Bakanı B. Tevfik Rüıtu 

Araı birkaç gün kalmak üzere dün ak 
ıamki ekspresle lstanbul'a ıitmi,tir . 

YurdWl sağlık durumu 
normaldir 

Ankara, 30 ( A..A.) - Srbat ve 

içtimai Muavenet vekaletinden: 

27 aontefl"İn ~r...-ı.a siinii top· 
lanarak müzakereye bqlıyan yüluek 

"hat ıür .. ı ltu toplantı devresinde 
kendiaine tevdi ~ilen itleri bitirerek 
daiılmıt ve yurdun bulatık ve aalım 
haatalıldar bakımmdan olan durumu· 

nu da inuliyerek bu durwn nannal 
olduiu ve ihtimam ile kontrol edil· 
melde ve iri.fi tedbirler ile karşılan· 
rnakta bulunduıu net cesine varmıt· 

lir. 

c L 1 
..> 

B. Cemil Bilsel'in dünkü konferansı 
Hukuk ilmini yayma kurumu

nun ilk konferansı dün Halkevin
de Üniversite Rektörü B. Cemil 
Bilsel tarafından verilmiıtir. Sa
lon ıelenleri alamıyacak kadar 
kalabalıktı. Dinleyiciler arasında 
Tüze Bakanı B. Şükrü Saraçoğlu 
ile İç lıleri Bakanı B. Şükrü Kaya 
da vardı. Kurumun baıkanı Mani
sa saylavı B. Refik ince celseyi 
açta ve gelenlere gösterdikleri ala
kfldan dolayı teıekkür ettikten 
~onra, zaten herkesçe ilmi kıyme. 
ti ile tamnmıt olan B. Cemil Bilıe
li takdim etti ve sözü kendisine 
verdi. B. Cemil Bilselin konf eran
sı, son zamanlarda tamamen ak-

T TtlRKle 
Arnavutluk kıralı ara -
sında kutlama telgrafları 

ArllllVUciluk ...... ~ lllilNI" • 
betiyle Reisicümur A.tatürk'ün A.raaYUd· 
luk Kıralı Zoıo'ya çektiii telsnlla bu. 
na verilen cevab af&iıdadır: 

Arnavudluk milli bayramı münase • 
betiyle, hararetli tebriklerimin \le ıahsa 

saadetleriyle A.rnavudluiun refahı içip 
beslediğim temennilerin kabulünü ma • 
jeste14;rinden rica ederim. 

Milli bayr•m münasebetiyle beyan 
buyurdukları temennilerden dolayı ekıe 
tanılarına çok hararetle tqeldriir edeı· 
ve .-hsi saadetleri ve fanh türk mil' ti . 
nin refahı için olan temenaileriml, bir· 
likte Nnılmaıs dostkık temenniyabmı 

teyide müıareat eylerim. 

Profesör B. Landsberger 
geldi 

Ankara Dil, Tarih ve Cografya fa • 

kültesinde kadim önasya dilleri ve 
A.suriye dili okutacak olan profesör B 
Landsberıer dün tehrimize gelmi,tir. 

Yeni limanlar genel 
direktörü 

Ekonomi bakanlığı limanlar 
genel direktörlüğüne zat itleri. di
rektörü B. Feyzi Erçin atanmııtır. 
B. Erçin itane batlamıttll'. Şimdi
ye kadar limanlar genel direktö
rüne vekillik eden B. Muhain Se
ren tarif eler bürosundaki ödevine 
devam eddeektir • 8. Seren öteyıün 
lıtanb\lla ıit.mittir. Orada bulun
duiu müddetçe türlü kurumlarm 
tarife itlerini inceliyecektir. 

B. Yusuf Razi'ye veri -
lecek ikramiye 

tüalitesi olan ehemiyelli bir mevzua 
tealluk ediyordu. (Milletler ara-
11ndaki münasebetlerde milletle
rin meıuliyetine ve bunların son 
zamanlardaki yeni vaziyetine) te
alluk ediyordu. 

Bir milletin resmi oraanları ta
rafından viki olan hareketlerden 
dolayı, batka bir millete menı\lb o
_lan ıahıs ve zümrelerin can ve mal 
itibarile zarar görmesi halinde bu 
zararın telafisi ve bundan müte
vellid meıuliyet mevzuubahı o
luyordu. Konferans çok derin bir 
ilgi ile dinlenmit ve alkf!lanmıı
tır. 

Dil, Tarih, '"""'
fakülte im acıma 

.:9 

töreıı· 
Ankara Dil, Tarih ve Coirafya fa· 

kiltesinia aplma p-. n ~ to. 

renini teabit etmek ıçaa Kültür Baka11 • 
bjında pazartesi ıunu Kultür Bakanı 

B. Saffet Anbn'ra 1Ntkan1ıiı altında 

bir komisyon toplanacağı haber alın • 

mııtır. 

Türk Tarih urumu 

Yurddaşlardan şunları 

dileyor 
Yurddat. 
Türk topraimın üstü ve altı de

ierli antikiteler, anıtlar ve tarihi e· 
aerlerle doludur. Bunlar, Türk ulu
sunun dünyada ilk kültürü kurcluiu
nu, ulusumuzun batka ulualara kül
tür önderliği ettiğini bütün acuna ta 

nıtacak tahidlerdir. insanlık kültürü
nün kurulutunda, gelitiminde ve iler
leyi,inde Türk ulusunun yaratıcı var
lığını gösteren, bu ata andaçlarını 

korumakla, "Türk Tarihi" ni koru
mu, oluruz. 

Yurddq, Ulu Cwnur Baıkanımız 
ATA TORK'ün yüce önderliii altında 
"Türk Tarihi" ni batlangıcından bat· 
lıyarak incelemekte olan ve "Türk 
Tarihi" nin eskiliğini, genitliğini ve 
yük..ekliiini bütün dünyaya tanıtma
ğa çahtan Türlı Tarih Kurumunu, 
bütün çalı,malannda tarihi eserlere 
dayanmaktadır. Bu eserler, hepimi

zin ulusal, müıterelı malımızdır. O
nun için 6'u eNrleri yılrdmalrtan, ha
rap olnH1lrtan, yabancı illere oe elle
re l'•çmelrten lroruma.lı laer Tarlı için 
Ulusal bir öde11dir. 

Yukardaki dokuz.uncu clil anke
timize okurlarımızın uerecekleri 
cevablar, ga:r.etP.mi:r. yaza ifleri cli
rektörlüğüne göm/ermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kwlar ol4cjunı& 

Yüksek mühendis mektebi ter
sim• hendese müderris ve resmi 
hatti dersi muallimi iken tekaud 
olan 8. Yusuf Razi'ye verilecek ik
ramiye için mezkür mektoh büd
~esinde münakale yapılmasına da

~~---~~~~~ı_~--..:.__.._.~ıua..tmt1a.._l__iıudaa 

Dahiliye ve M.aliye Encu.menlerincle 

miareldıeb muhtelit encumea Z • uı - 935 

Yurdda., bu 9«1evi canla, batla ye
rine getirmeie çalıı. Tarihi eserle• 
bulur, bö,.le eserlerin yerlerini cörür 

vera ititiraen, bu eserlerin ıunun bu
nun eline geçmesine meydan verme
den müzelere ve hükümet adamları 
na haber veor. Kendi kendine uaulsüz 
ve Tarih devirlerini altüst edecek 
toprak kazılarında bulunma. Böyle 
hkle define arayacağım diye, bula

cağın eserler ne sana, ne de tarihe 
yarar. Sana atalardan kalmıt veya 

eline geçmİf olan tarihi eserleri de 
yabancı ellen! kaptırma. Bütün IMua
ları Uuluaal K...,_.lara vennek kut· 

.i YIFA .; 

Düfünuşler: 

Edebi n1iikafatlar 
Franaa'nın Goncourt akademiai a

zalarından Jan Ajalbert'in son Nou
velles Litteraires sayısında bir yaaısı
nı okudum. Yazar, Fransa'da edebı 

mükafatların lüzumsuz bir ifratla ala • 
bildiiine çoğaldığını kaydettikte. 
aonra Goncourt mükafatı için aam· 
zedliiini koyan romanlaran bollııai .... 
dan ıikayet ederek diyor ki: 

"Bir yıl içincl• 6iu gönderila ~ 
ni ... rlcrin •ayı .. üç )'iiaii ı.u1me1tt .. 
tlır. Gün olu,,or iri bir lturiyell .. 7"'· 
mi cWI eNr birden çılrı,,or. B• h
llar çolr lritabı bir ilri a~ılr bir ...... 
içinde olrumaya imkan oor mul....,, 

Sayısı onu bulan edebi miüfatıı 
lann bir tekine namzed olarak tape 
taze basılmıı üç yüz yeni romaa ! 

Verilecek mükafatta re~ kulla· 
nabilmek için her sene sürüyle lütalt 
okumaktan bıkm11 ve ıene ele ..,,.. 
ni okuyamamaktan içi rahat elmiye• 

bu franaız edibi, tiki.yetine seMlt o
la• Takamlarm bir ayda üç ro e•m 
çıkıtı hadise olabilecek bir memleke
tin edebiyatçıları için ne kadar İln· 
rendirici olduğunu acaba hiç hatırın

dan geçirdi "mi? 
llkkanun mükafat daiıtma ayı ol· 

duiu için franıız matbaaları, bütün 
yaz edebi eser basmaya yeti .. mez ve 
tetrinlerde kütüphane vitrinleri bir 
roman sağanağına tutulur. Sonbahar 
mevsiminde toplu bir halde piyaaaya 
sürülen bu bereketli mahsulün edebi 
muhitte nasıl bir hareket yapacaiı 

ve okurlarda ne kadar alaka uyandı· 
racaiı tahmin olunabilir. 

Bizim edebi muhitimizde hiuecli
len buhranın da en fazla bu alaka 
yobullutuadan ileri seldiiini .... 
hede eta,e'k mümkündür. Edebiyat· 
çtlarımızm kıurhldarına kartı yapı· 

lan tenlddlere verdikleri ce•ab a:rm· 
dır: ••Hareket ve al.ika yok, HIİİne 

akis veren olmayınca haykırmak ae· 
ye yarar?" Fakat ffıll'&lllU da .. ut. 
mamalı lazımdır ki e,.nizliiimia aau
hitimizdeki edebiyata kartı bu alaka 

ıevşekliiinden ileri ıeliyoraa, ortaya 

J'911İ ...rler koa..a..&IDMI tt. ba lııali 
WrH iılaha •ahila ... tiaa•lı ........ 
bir .. ye yaraml)'ecakbr. Şa ....,.. 
ltu çıkmazdan ııynlmak için bir çare 
aramaya mecburuz. 

Bugünkü okurlar kütlemiz cicldii 
sanat eserlerini besliyec:ek kun-ette 

deiilM, edebiyatı büabiitün IÖMlek• 
teo ancak himaye sistemi ile ~
biliriz. Piyasamızda sürülen edebi 
mahaallerin ıerek kalite ve ıerelue 
kantite bakımından lMaPnkü .-W • 
yatçılar kadromuzun 'bakikii kapa· 
ıitelİnden çok •taiı oldujunu itiraf 
etmek lazımdır. Şu halde bu ka ... 
aiteye tam randımanmı verdirmek 
için kendi haline ter"k edilmek .. 
"'taleb" noksanı yüzünden paalamnıt 
olan mekanizmayı yeniden harekete 
geçecek hale koymak, sanat eaerleri 

vücuda getirmek için lazımgelen e
nerjiyi kendilerine temin edecek o
lan maddii ve manevii tetvikleri e• 
debiyatçılarımızdan esirgememek la· 

zımdır. 

Edebiyat için en iyi te,vik '9kille· 
rinclen biri değerli eserlere fU veya 
bu tedbirle sürüm temin etmek ise 

bir diğeri de edebi mükafatlar teaie 
etmektir. Bir Goncourt mükafatm111 
Franaa'da ne kadar eserin yazılma· 
sına Yeya daha iyi yazılmasına sebelt 
olduiu kolayca tasavvur olunabilir. 

Mirasının bir kısmını bu kadar mÜ• 

bim- bir hayır itine terkedecek bir 

türk zengininin - hatta edebiyatçıla· 
rımız arasında bile • timdiye kadar 

çıkmı, olmadıimı burada e.efle kay· 
detmek mecburiyetindeyiz. Şu la.ide 

bu büyük noluanı tamamlamak iti 
de, hepai birli.irinden mühim tHr su· 
rü •aaifelerin yükü altında bul-. 
devlete kalmaktadır. Bununla bera· 

ber, memlekette her sene bir iki ay. 

lak bir hareket ve münakata bawau 
uyandırabilecek ve bu itibarla da e
debiyatımız için çok fay dalı bır 

stimulant rolü görecek boyle bır mu
ki.f atın, memlekete , .gorece i hızme· 
tin biayüklüğiyle olçülemıyeeek k a -

dar ucuza mal olacağın ı du ürun k 
beni bö,.le bit teıebbu$..Un bir an ne.I 

R•çeldetmea11\İ temenni)e sevlledi· 
or.. ___ _ 
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HALKEVİNDEKI DÜNKÜ KONFERANS 

•• 
1 J ( 

ri ı ~r f;_ ı~ iil ('~İ İ<; ha ta hl lar ııstitü -
o(:en ti B. ". L \ pa) l{ad) a ·)on hakl ııı

, Ja •I :.ğcrli hir koııf cran. verdi 
Vt rıncr f kültesi ıç ha talıkhıı'< 

n titüaü d~cnti B. S. Apay dün ıaat 
t hnlkt"vinde Radyaıyon meıe• 

ıi bn kında bir konferans verrniıtir. 
al 17 ilginleri tlefil, hftlk tnhakaunı 

e teç ln oir di yica 
11\nlsabalığırun buhınduğu konfcran11 kı· 

aıbyoru3:ı 

11 - Radıntion'un eaa ı; nrbatlar, 
yvanlar v imanlanla birçoh radio 
tl! cisimlerle madeni ve §ibih made • 

• cisimlerinin lektironlanndan inti§ar 
den b"ı kudrettir. Bir enerjidir. Bu • 

ncrjiyi b<:zı kimselerin cumlei aıabiycaı 
yet haaMU olduğundan kolnylıkl 
ptedilcbihrler. Bazılanrun ise tahminen 

yuzde 35 - O ı radmtonu almak k. bili· 
etim h 12 degıldirler. 

Türlu nebatlar, hayvan 'l:e İnsani -
n vuc.ıdun çıkan mc\:C: lcr başka 
ir ın nm vucuoundan geçerken ndelı 

elyafta hnfif hafif bır takım tekalluslcr 
dogurur ar. Bu teknlhisler gözle görüle. 
mc:ı. Fakat climızdc bir şnkul ve yahut 

mu ~ndul rırun kul and.klan bak ti 
ıak deli elyafm gozle gorulmh~n 

tcluıllu lcrin bu söyled· ~mi:z: ıki 'I: n ıt 
ıla mp ıfi dılmiş ol.ırlar Beher cisim 

r tt i m cey gor şakul aletin , 
y bul b K t hus.ueı bir hareket verir. 
J t radıatonun esası bundan ibarettir 

Bız huni. n h kımlige tatbik ederek 
• zami d r ced f }' dalanmaktayız. Eli-

mızo verilen bır kan veya bir eerumun 
ğlam ve yahut ta hasta bir ha)'" an -

dan elde ı:dilmiş olup olmadıgını takdır 
cd biliriz. Tüb"rkiloz, Morv, Dur-in gitH 

b stalıkhmn seri Radisc:tesic d~di ,imi:t 

bu gibi uwl ile tc~hiskri müıuk.ındur 
Bundan ba~ka ekinokok; distomntoz. gi 

i tufeyli hnatahk ar dnlıi teşhis olunur 

H yvanlarda gebelik ı;İf at'ı takib ('den 

30 • 40 gün onra tayin olunab lir. Yap 

tığımız mahdut tec. ubelerle ccmnin 
n iyetinin dahi tayinıne imıd n hıısıı 

c:ı cagı knnaab bizde mcvcudr.ır. Bun -

dan başka bir kırıntı etin hangi ha~tvnn 
dan mı.itedank o dui!u tayin edilebilir 
Yumurtal. nn cinsiyeti, kene gıbı ufal« 

haşerelerin ve trikosefaller gabi gayet 
inco tuf ylatın erkeğini ditiıini tayin 
etmeli imkam .,,ardır. 

Gerek rakkas ve erelue baket ile 
ber ne kad. r hoeta1ıklar teşhis oluR:t 

bilirse dtı en !büyült mahzur operacurun 
kendi kendine telkin etmesi keyfiyeti • 

dir. 
Düıündügumü:ı herhangi bir hare • 

keti rakka.sda elde etmek imkanı vardır. 
Iıto bu mabmru ixale etmek ve uzviyeti 
daha ziyade bas almak maksadı ile 
bu yeni aleti yaptım v c bütun tecrübe
lerimi bu vaııta ile yaptım. Aletimin e
sa11, cisimlerin mevcclerini 20 \Olt kuv 
vetinde bır dcktrik cereyanına bindir • 
mek ve ondan &0nra mcvceyi elektrik 
cereyanı il karışık olarak uzviyetten 
geçirmektir Su urctlc uzviyettcki rcf· 
lcksler yani «blatın tekallüsah daha 
kuvvetli oluyor. Rakkas doğrudan doğ· 
ruya el il tutulmuyor. Sabit bir bakır 

le\lha u7.crİn nulmış ve parmaklarımı 
zın tcmasil harekete gelmektedir. 

Benim yaptıgım bu tecrübeler, bun. 
dan bir kaç acn once Fransn'da Prof 
sor Dr. Regn uld, Profesör l.avaron 
Prot. Du erni tarafından kısmen yapıl 
mıştı. Yani opcratoriın üzerine bir nıik
n tis verildiği ve yahut da operatöre hn.. 
fif bir elektrik cereyanı verildiği vakıt ta 
r kk s ve ) ah.ut baketin hareket ettiril. 
m k kabiliy ti arttıgını ilan ettiler. Fa 
kat operatörün iradeşini uzaklaştınnağn 
murnffak olamnmışlardır. Benim alc 

bu mahzuru da bertaraf etmektedir ki 
Radicsthesi mcsclclerindc büyük bir 
ilerleme adımı tcsbit edeceğine asla şüp-
hcmiz yoktur.,, 

l <ılwları.aıı l.açokçı1'lr 

Ankar , 30 (A.A.) - Geçen bir 
haft:t. içind gümrük muhafaza Ör· 
gütü biri olü 65 kaçalı:çı, 3062 kHo 
giırnrük kaçagı, 201 kilo inhisar ka· 

çağı, 10950 defter sigara kağıdı, 8 
kilo 840 gram esrar, bir tiifek, 15 
mermi, 72 kaçnkçı hayvanı ele geçir

miştir. 

ULUS 

ı<)nç tal~ı n1larııı 

nıaçları 

Gerıçler birliği ııe 4.nhara giicii~ 
t;;h,em,; SJloru )'erıtliler 

Dün Ankara Gücü alanında genç ve 
ikinci takımların Iik rnaçlan vardı. Çok 
zevkle seyredilen Gençler Birliği • Cü • 
venç Spor amsmdaki birinci maçı, Genç· 
ler Birliği 5 • O gibi güLCI bir sonuçla 
kazandı. GençlCT Birliği takımmda, üç 
dört sene sonra çok iyi birer futbo c 1 

ol cak1nn muhakkak olaıı küçük fut • 
bolcular gördük. Güvenç Spor'dn da il<" 
oyuncunun topu diledikleri gibi idare 
edebilmeleri, birinci takımlarda lıil\! 

görmediğimiz bir manzara idi. Kulüple. 
rin hu takımlara ehemiyet vcrmelerina 
yannın futbolu için çok lüzumlu görü • 
yoruz. Kvlüp bn~kanlarının da bu hu • 
susta bizimle aynı fikirde olduklannı 

umuyoruz. 

ikinci maç, Ankara Gücü • Güvenç 
Spor ikinci takımlan arasında idi. Anka· 
ra Gücünde henüz bu yıl birinci takım 
da iki m~ yapmamıt ve ekzersizini ta • 
marnlaması lazrrngelcn birinci takım o • 
yunculan "Vardı. Dilerse bu ayarda 4 • S 
hatta daha fazla ikinci takım çıkaracağı· 
nı yakından bildiğimiz Ankara G ·· ·· 
nün, ikinci taımına birinci takımın ekzer. 
siı ckipi halinden kurtarmasını istiyo 

ruz. 
Güvenç Spor takımı çok temiz ve dii. 

gün spor kıyafotiyl bize g.clecek gün· 
lcr için iyi 11mudlar verdi. Takımları 

enerjik ve içlerinde çok istidadtı ıı -ç 
ler vnr. Metodlu bir çalışma ile ba§arı 

günlerin kavuşınalan kendi cllc.rind -
dir. 

ikinci takımların bu maçını S • O An· 
knrn Gücü kazandı. 

Bugüııkü maçlar 
f>n11irıcpor - ,,ençler birliği 

Bu maı. saat 13 de batbyacaktır. Al· 
tınordu karşı ında 4·1 gibi bir JiOnuç 

alan Demirspor'un Gençler birliğin 

de yenilmesi ihtimali kuvvetlidir. Fa
kat Dcmirspor'un geçen 15 gün ıar
fında ittifak nizamnamesine göre oy
nayacak vaziyete gelen yeni vekuv

vctli oyuncularını hesaba katarsak, 

gol farkı belki o kadar fazla olmıya
caktır. Maamafih bu, biraz. da Genç· 

ler birliğinin ~ıkaracağı oyuna bağ· 

hdır. 

Altuwnlu - llulw/ız giidi 

iki tarafın çıkaracağı takım a§ağa yu· 

karı bellidir. Geçen iki haftada her iki
sinin birer de oyununu gördük. Fakat 
llar§ılanndaki takımların durumları, Mu. 
hafız Gücü ve Altmordu baklanda biz 
tam biı bilgi vermedi. Geçen seneki o • 
yunlarına göre maçı, n§ağı yukan mütc-
vazin geçecek. diye tahmin edebiliriz. 
Her halde bugün mev!imin gÜLel maç· 
Jarından birini seyretmiş olacağız. 

İç Bah~au 1 ] a 

İşleri bitiril en öksüz ve 
yetim aylıkları 

K ) seri husu&ı idare b şkatibi Öm r 

1 
Sönmez tekaüt, Akçaabat kaymakamı 

Fikri Günyol tekaüt, Refahiye nufus 
memuru Hamdi eytam, Sarıyer bel diye 
şubesi tahsildarı Celruettin tekaüt Pü • 
türg hususi muhasebe memuru Ôsman 
tekaüt, Sinop mektupçuluk kalemi v • 
rnk memuru Mehmet eytam, Konya bu-
usi muhasebe müdürlüğü masraf me • 

muru lemail Yaver Algan t kaüt, lstnn. 
bul hukuk işleri müdürü Kenan tekaüt, 

Beylerbeyi bclediyc tahsil tubeai talı k· 
kuk m muru Ali Osman eytam, Heyeti 
fenniye müdürü mütekait Hüseyin Kad. 
ri cytnm, O küdar knzası nufuı katibi 
Mehmet Şakir tekaüt, Kırşehir evr k 
memuru Ali Uğur tekaüt, Burdur husu-
i muha5cbe tahakkuk katibi Fehmi Tun· 

ccl eytam, Manyas nahİ) esi nufus me • 
muru Şemsettin eytam, Kuzca nahiye • 
mudürü Etem tekaüt, Haller idaresi ta· 
hakkuk memuna Mehmet Rü,tü tekaüt, 
Demirköy hususi muhasebe m m l"U 

Mehtnet Sayılgan tekaüt, Konya hususi 

muhasebe varidat memuru Tahir Anca 
tekaüt, Mezbaha müdürluğunden müte· 

im.it Abdullah eytam, Giregi • Arslana. 

pa nahiyesi müdürü Mehmet Arif Yatır 

tcknüt, Hisarönü nahiyesi müdürü M h

met Hulusi tekaüt, Eğirdir hususi mu • 

ha.ebe memuru Hasan Kemal eytam, 

Bünyan hususi muhasebe tahıildan Be

kir Sıtlo eytam, Kocaeli encümen ikinci 

lciitibi Ali Sait eytam, Marmaris hususi 

muhasebe memur refiki Ömer eytam, 

S vur lcausı nuCus memuna Fuat Alc -

gül tekaüt, Finike tahrirat katibi Şevket 

eytam Şaphane nahiyesi mudürii Sabri 

ytam, Gümüşhacıköy kazaaı hususi mu· 
hasebet tahsildan Hasan Tahsin eytam. 

•• 

SAYIFA S 

C. H. P. 
li al Milli ocak 

1 ongrel :.ri 
C. H. P. Misakı Milli lıamun yöne 

ku~ulu baıkanlığınJcın: 

Kamunumu2a bağlı oc klann ae
nelik kongreleri •taiıda yazılı gÜQ 
'\cı aaat ve yerlerde yapılacaktll'. O. 
caklara yazılı P-arti üyelerinin mes • 
kur gün ve aaatta toplantıya gel.e. 

1 ri ilan olunur. 
J birincikanun pazar saat 7,S, Ye

nituran ocağı, Yeniturnn maballe8in
deki merkezinde. 

2 bir:incikanun pazarteaı, saat 7,51 

Doğanbey, Çocukaarayı cadde:s3°ındıôl 

Parti binaaında. 
3 birincikanun .ah, saat 7,5, Kızıl. 

bey, Çocuksarayı caddesindeki Parti 
binasında. 

4 birinciki.nun çarşamba, sa t 7,5, 
Yeğenbey, Çocukaarayr CAddeaindekl 
Parti biansmda. 

S birincikinun pel"§ m , saat 7,8, 
Yenic~ Çocuksarayı c dd "ndekl 
Parti binasında. 

• 
C.H.P. Sakarya Komunu Yön

kurul BO§kanlıtmJan: 
"C.H.P. Sakarya kamununa 

bailı Mevcut semt ocağmm )'Jlhlr 
kongresi 1.12.1935 pazar giinü 
(bugün) saat onda ocak kongre
sinde >:•J!ılacaktır. Bu ocaia byıt. 
h Parti Üyelerinin gelmeleri rica 
olunur.,, 

Doğurr~ 
Cumurıyet Halk Partisi Me,... 

kez Bürosu Sekreterlerind n B. 
Süreyya Duman'm bir oğlu olmut 
ve adı Toraman konmu§tur. 

5 GUN SONRA 
ZDE 7 FAtzJ,J 

1 A - ERZUR 

·tikraz tahvillerinin ayıt 

ınüddeti llitiyoı· 

Bu tahviller; küçük ve büyük bütün sermaye
ler için en sağlam bir gelir ve yurd bayındırlı

ğı için en faydalı bir yardımdır. 

Kızılay Balosu 
31.12. 935 

ğ)t-nccleri 
~ 

" 
6-12-1935 de çekilecek olan Türk Maarif Cemiyeti eşya piyangosuna ait biletler bütün banka gişeleriyle İstanbul eczanesinde 

Yüniş, İpekiş acentaların da ve Cemiyetin Anafart~ lar caddesindeki genel mPrkezinde satılmaktadır. Tanesi ı liradır. ' 

ULVS'un romanı: Tefrika: 50 

ırm z Zan bak 
Yaz Auatol FRANS 

Turkı.; ve ~cvıren N su hı BAY DAR 

Mis Bel ile Terez konuşurlarken Madam 
M nne'nin yanında olan Doşartr da içinde, 
zarif kadınlarla ak~am yemegi yiyen akade
mi üyelerınin bulundugu hikayeleri sabırlı 
sabırlı dinliyor ve bu suretle, kaç gündenbe
n ttilden bir pece almaga u;;rasan kadınca
gızın tasalarını paylaşıyordu. Floransa ma-

a.za1annda tabiatine uygununu bulamamı -
tı v Bak sokağını esefle anmakta idi. 

Kilıseden çıktıktan sonrn, Şulet'in kendı
n dost edındiği kunduracının dükkanı ônün
d n geçtiler. Adamragız köylü kunduraları 
yamahyordu. Yanındaki fesliğenin yeşil to
pu yükseliyor ve tahta bacaklı kuş da cıvıl-
dıyordu. 

Madam Marten ihtiyardan sıhatte oluı> 

olmadığını, yaşıyacak kadar iş yapıp yapına
dığmı ve memnun olup olmadığını sordu: 
Bütün bu suallere, İtalyanın güzel "evet'.' ~ 
olan ve dişsiz ağzında hafif bir şarkı gıbı 
şakıyan "Si" terle cevab veriyordu. Madam 
Marten ona serçesinin hikayesini anlattırdı. 
Zavallı hayvan bir gün, ayağını, kaynıyan 
çirişe batınnıştı. _ . 

- Kü ük arkadaşa tahtadan bır ayak 
yapum veç şimdi de eskisi gibi gene sırtımda 
tüne yor. 

Mis Bel: . b 
- Mösyö Şulet'e akıl ve hi~etı , u ı -

tiyar adam öüretiyor, dedi. Atina da Sunon 
adında, kitab byazan ve Sokrat'ın dostu .?l~ 
bir kunduracı vardı. Ben her aman Mosyo 
Şulet'i Sokrat'a ben etirim. 

Terez kunduracıdan adını sordu. Adı 
Serafino Stoppini idi ve Stia'da do~u~tu. 
İhtiyardı. Hayatta çok zahmet c;ekmı_ştı. 

Gözlüklerini alnına kaldırıp mavı, çok 
tatlı bakıslı ve kınnIZI göz kapakları albn
da adeta ~önmiiş gözlerini meydana çıkar-
dı: 

. - Kanm, çocuklarım vardı. Şimdi hiç bi
n yok. Bir taknn şeyler bilirdim ki artık bil
miyorum. 

Madam Manne ile Mis Bel peçe almağa 
gitmişlerdi. 

Terez düşündü: .. Dünyada van yogu a
letleri, bir avuç çivi, köselelerini ıslattığı ka
bı ve bir saksı f csliğenidir. Ve bahtiyardır:' 

Sonra ona: 
- Bu güzel koku or ve yakında da çi-

çek açacak, dedi. 
Cevab verdi: 
- Zavalh, çiçek acarsa ölür. 
Tcrez aynlrrken masanın üstüne para bı

raktı. 
Döşartr Tercz'in yanında ıdi. Cıddıb ve 

hemen hemen sert bir tavurla sordu· 
- Biliyor muydunuz ki? .• 
Terez baktı ve bekledi. 
D-Oşartr söziinü tamamladı: 
- ... Sizi seviyorum. 
Bir dakika, kapaklan titriyen açık renk 

gözlerini, sessizce ona dikti. Sonra başı ile 
tasdik etti. Ve sonra, Dösartr'm alıkoyma-

" 
ğa kalkışmasına vakit bıralonadan ondan 
ayrılıp sokağın köşesinde kendisini bekle.. 
mekte olan Mis Bel ve Madam Marm il 
bulusmak üzere yürüdu. 

xv 
Terez, Doşar.tr'dan ayrıldıktan soııra 

Madam Marme ve Mis Bel ile birlikte, Vik· 
torw Emanül'in, Savua dükası ikrn evmiş ol
du~u F~oz:ınsalı pek ihtiyar bir kad111a yc
mege gıttı. Bu kadın boyamp <liilıl?,im süre
rek, başına da eflatun bir peruk taKuhtan 
sonra, beyaz salonlannda ahar c ld.~ r Ar
no ~e~ri üzerindeki sarayından ot ı1 v~lrlan
berı hır kere dışan çıl.."'tllamıı,tı. Ploranc;a'nın 
aydın osyetesini evine kabul ed rıi1 vr Mi 
Bel de sık sık onu görmcö-e ~· le' r4i. Sofra
da, bu seksen vedi vasınci., l"i e ri~n ıkmaz 
hareketlerini ga'letelerden ve '-< 
dan takib etti<Ti Paris kibar al ni 
da Madam Marten'e sualle1 or 
başına va-. clt"• halde zevke ay ni 
bir ilgi gösteriyordu. 

(S n 1 
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Kooperati leştirnıe 
Tarim Kredi ve Satış Kooperatifleri köylümüzün 
hayatında yeni bir devrin başlangıcı olacaktır. 

Kamutayın aon .ay.ioinde kabul et

liti ''Tanm aatıı ve kredi koopet"a • 
tifleri,. kanunlar•na ait ta•imatname 

~. izahname Ziraat Bankasınca ha • 

acrlanmıthr. 

Türk köylüsünün istihsal hayatın-

4• yepyeni bir çalııma devri açan bu 

kanunlar, mevzu bakımından köyün 

ekonomik kalkınmasını temin ede • 

cek eaaaları tafıyan baılc baıına bir 
l"ıYYettir. Ekonomi Bakanımızın Ka • 

mt1tayda İzahlarından da anladığı • 
mız gibi ''bu kanun uzun zaman dü • 

ıünüldükten ve Üzerinde esaslı tet • 
kikler yapıldıktan sonra inkılabın bir 
zarureti ve mesud bir hadisesi,. ola • 

rak çıkarılmııtır. 

Ziraat Bankasının ôteygün top • 

luan umumi heyetinde, 934 yılı için· 

de, zirai kredi kooperatif hareketi • 
nin bir durgunluk geçirdi;;.j ve sayı • 

aının şon bir yılda ancak 8 faz1asiy .. 

le 661 e çıktığı kaydedilmekte idi. 

Çiftçiyi ürününü değer fiatına sa· 

tli& kavusturacak, teıkilatlandıra • 

cak, mahsul cinslerini ideal tiplere 

kavuıtuı·acak olan yeni telkilatın e • 
ıaları şunlardırs: 

1 arım .•mtı:: J.·ooverotifll'rİ 

t'P bir lildl>rİ 

Bir utıt kooperatifi kurmak 
ıçuı en az on çiftçi birleımelidir. 

Çiftçi olmıyan veya komisyoncular, 

kooperatife ciremezler. Aynı mahsu· 

lün Hbfı için bir yerde birden faz • 
la kooperatif kurulamayacaktır. En 

az üç aatıı kooperatifleri birleterek, 

bir tarım satıı kooperatifleri birliii 

yapabilirler. Kooperatif ortakları • 

nrn vazifeleri, mahsule mÜ§teri bul • 

mak, fiatların zararlı dalgalanmala • 
rının önüne geçmek, yabancı ülke • 

)erdeki müatahaillere karşı daha zi • 

yade kuvvetlenmek, normal fiatları 

muhafaza etmek, mahsulü ıslah et • 

meldir. 

S.tıt kooperatifleri ve birlikleri 

mukavelenameleri Tarım Bankaaın • 

ca hazırlanır ve Ekonomi Bakanlı • 

iınca taadik edilir. Ortaklar araaın • 

c:bı yapılan mukavelelerde ortakların 

vazifeleri, salahiyetleri, ortaklık prt· 

tarı, yedek akçe, idare kontrol ku • 

rullarının kuruluş tarzları, kooperatif 

ve birliklerin umumi toplantıları, va-

zifeleri, aalahiyetleri, birlik ve koo -

peratiflerin karşılıktı münasebetleri, 

kooperatif ve birliklerin fesh ve tas· 

fiyesi hakkında hükümler buluna · 

caktır. 

Kooperatiflerin kapitallerinin ne 

olacağı, ortakların ne şekilde iştirak 

edeceklerini bildiren hukümler var • 

dtr. Ortaklar on ~neden evel ortaı.. 

lıktan ayrılamazlat·. Mu3tesna vazi • 

yetler için ayrı hükümler konulmuş· 

tur·. 

Ortaklar, aldıkları bütün mahsu · 

lü birJiğe teslim etmek mecburiyetin

dedirler Mahsulu birliğe vermek is • 

temiyenler haklunda talimatnamenin 

l 1 inci maddesinde tasrih edilen hü • 

küınler içinde muamele yapılır. Sa • 

tıf kooperatillerindeki mal, bilanço, 

zabıtname, rapor ve bütün evrak ile 

defterler ltaerine ıuç itliyen bütün 

kooperatif Üyeleri tıpkı devlet me • 

murları gibi ceza göreceklerdir. 

Birlik ve kooperatiflerin bütün def

ter ve kayıdları, Ekonomi Bakanlıiı

nın ve Ziraat Bankasının kontrolu al

tındadır. Kooperatifler ve birlikler 

Bakanlığın İzni ile mal alabilirler. Bu 

mallar İpotek edilemiyeceği gibi ha

ciz de konulamayacaktır. Bu tefek • 

küllerde görülecek i~ ve tutulacak 

hesab usuJleri ve bütün defterler E • 

konomi Bakanlığınca tayin ve tesbit 
edilecektir. Bu kooperatif ve birlik • 

ler yıllık itlerinden dolayı zararları 

kartılamak için, bir yedek akçe he

sabı ayıracaklardır. Bu yedek ak • 

çe hesabı, birliğin bir yıl içinde sat

tığı mahsullerin safi tutarından kesi

lecek binde dört nisbetindeki para • 
!ardan toplanacaktır. 

Bu kooperatif ve birlikler ilk ön
ce ortak kooperatiflerin teslim ettik

leri mahsulü değerlendirip satmaya 

'ht•mii •taç yeciştırmek ve koyu ye.şillecıdırmek !c l'>pera
dll•ıın ana 1.,'ennden !Jid o!aca.kt!r. 

mecburdurlar. Bu tarım satıf tefek • 
küllerinin iıleri dörder ki,ilik birrer . 

idare heyeti taı·afından görülecektir. 

Herhanıi bir üçüncü ıah11la -üier 

Kooperaculeri11; üzüm, ıncir, fın
dık, buğday gibi milyonlarca yurt
ta§rn hayatını bağladığı ana ürün· 
terimizle, köylümüzün en belli 
başlı serveti olan at. inek, koyun. 
keçi, tavuk ve arıcılıkta ideal tip
ler bulmak, istihsal şartlarmı dü
zeltmek ve teşkilatlandırmak gibi 

büyük ödevleri vardır. 

kooperatif ve birlikler arasında çı • 
kacak ihtilaf o kooperatif veya birli-

ğin idare merkezinin bulunduğu mah 

kemede halledilecektir. 

1'orım l.·redi kooıu~nıtifleri 

Bu kooperatiflerin ana mukavele

leri de Ekonomi Bakanlığı ve Tarım 

Bankası tarafından tayin ve tasdik 

edilir. Kredi kooperatiflerinin kuru(. 

ması için, en az otuz ortak bulunma-

ICooperatıfleşme, rurk iütiitun"" 
nun gelişimine imkan hazırlayaıı 

aı lazımdır. Kredi kooperatifinin aer- ı 
mayesini ortakların hiaseleri tetkil 
etmektedir. 

Ortaklar en az sekiz )'•l ortak ol-

maya mecburdurlar. Bundan .onra 

ayrılmak iııtiyen ortaklar hakkında 

kanunun ilgili maddelerine röre mu

amele yapılacaktır. 

Tarım satıı kooperatifi, bölgesinde 

bulunan kredi kooperatiflerinin or • 

takları satıt kooperatifinin kurulma • 

sında esas olan satacağı bütün ürün· 

lerini, bu satı§ kooperatifine teslim 

mecburiyetindedirler. Bu ürünler ~ı

şında kalan ürünlerini borçlu ortak • 

lar, ortak oldukları kredi kooperatİ· 

finin yazılı iznini almadan satamaz

lar. 

Kredi kooperatiflerinin idare şek

li, kontrol, muamele ve hesablarının 

fekli satış kooper~tiflerinin aynıdır. 

Tarım kredi kooperatiflerinin u · 
mumi heyetleriyle idare kurullarını 

ve mürakiblerinin vazife ve salahi • 
yetleri, kazancın dağıtılması tarzı ve 

kontrolu, birletme ve tasfiye gibi İŞ· ı 
leri hakkındaki hükümler ana mu . 

kavelede gösterilir. Umumi heyetin 

kararları Ziraat Banka-sınc.a tasdik 

edilmedikçe tatbik olunam•z. 

Her tarım kredi kooperatifi alın-

ması imkanıız olan alac.aktarınıft 

L.apatılması için bir yedek akçe ayır· 

maya mecbur oldugu İfaıret edilmek· 

tedir. Tarım kredi koopera.ttf1erinin 

esas mukavelenameleri ko,.terde ıhti -
yar heyetlerince, :tehır vıe lkas:abatardA 

tefler tarafından İmzaiamır. 

Tarım kredi kooperıtıiflennrn ça • 

lıştığı ekonomik bolgelerde E1conomı 

Bakanlığı lüzum gon.ııır11e bu koope -

ratifler arasında bo1.-r .. l!tan~a ı uinı 

de görebilecek tarım !laedı koopera • 
tifleri bölge birliklen k;uurab iecekbr. 

:t:"' 1 

Kooperatifler mahl c n,.terimn 

ıslahı ve bunların idea tip ere orc 
tanzimi, köylerin ağaçlanı:iırdma:st. 

ekim itlerinin rasyone le~bn mesı ~ ıe 
teknikleşmesi, ekimı ıl ıleadmen ku· 
rumlarla çiftçi arasındaDu •şbirligi· 

nin temini, hava durumu hakkında 

köylüye sık sık haber verme ibi koy• 
lü hayatında hususi bir ehemmiyeti 
olan işleri de başaracaktır. 

Ziraat Bankasının, zirai alanda ihti

yaca yetmiyen kredi kaynaklarını arka

lamak ve kuvvetlendirmek yolunda çok 

umutlar bağlandığı bugür.kü kredi ko· 

operatifleri son yıllar içinde bir durgunllık 

devresi geçirmiıti. Yeni kurumlar için 

yaıanı. ve ilerleme ,artlarının araştırıl

ma11nda fazla titiz davranılmasından 

doian bu durgunluk yerine mevcudla • 

rın ortak ve sermaye durumlarının kuv. 

vetlendirilmraine ve idarelerinin daha 

düzıün işleınesine ehemiyet veren Zira. 

at Bankası, 934 yılı içinde zirai kredi ko 

operatiflerine teahhüd ~dilen kapitalin 
300.000 ve ödenen kapital mikdarının 

400.000 lira artmıı bulunmasc ıibi muj
deli bir netice almııtır. 

Kooperatiflerin bank kanaliyfe ltul
duklar• krediye, ıermayelen ve ortak 
mevduatlndan toplanan keadı ilı;aynak • 

lannı da ekliyerek ortak nna 934 yılı 
içinde · bir önceki ıenerun devn de da 
hil - on yedi buçuk mdyoa liraya ula 
fan bir kredi claiıtnuı olmalan hıu lı:u • 
rumlardan kendi alanlarmı:Lı !Kklene~ 

faydanın gerçeldetmekt~ oldu:i-unu gos 

termektedir. 

Çıkartılan kanun bet senelık bir de

r.eme devresi geçirmiı oaı:t koopei attf~ 

lerin idare ~e mürakabe itleMnde burun. 

kü hükümlerin kıırşılayamadı,?ı ihtı) 11ç· 

laı·ı başarmak ve eksikleri gıdeırmek uze 

re uzun zaman üzerinde ç.alısıbralı: çı ~ 

kartılmı,tır. Büyük bir ozenle h zırla • 

nan kanun mevcud kurumlan yeni hu.. 

kümlere göre battan kurar gıbi luvvet· 

lendirecek ve yepyeni bir hamle heye_• 

nı içind!; köylünün kalkınmasını temuı 

edecek bütün vasıfları taııyan bir kadro 

dan koylüye geniş ve kolay bir kredı ba 

dan köylüye geniı ve kolay bir lıtredı bıı 

lan öte yandan da çıftçirun urununu de 

ğer fiatla satacak ve onu teılul ıtlan,, a 
cak olan yeni teşekküller<kn çok 'C) '_, 

bekliyebiliriz. 

Koopentıtt•r. t{•niş ~ıazide m•kineli ziraatı gem~ CJı .t' lui: 
...,..cu olar•lc •'e r:-)acalr.lud•t. 
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Pazarlık ilanı 

l\laliye V ekiletinden: 
y • (Maliye Vekileti Heaabat Mildüıiye. 

l - Puarlga konulan lf 1 . · 'kiye ayrılmak üııere böl· 
tinde defteri lrabir ile evrak kalem ennın 1 

ıne r.amekan iti) 
2 - Kefil bedeli 207 lira 90 kuruttur· 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
a) Plin 

1 

1 
i . 

b) Şartname ·m E lak müdürlüğilıı. 
c) Keşif evrakı (istiyenler bu evrakı Mı m 

de görebilirler.) ü ü saat on beşte 
4 - Pazarlık 11 birinci kanun 1935 ç:.-ş~a g ı:caktır 

Maliye Vekileti Milli Emlik miidürlü& .. n e yapı · 
5 - Eksiltme puarlıkla yapılacaktır. . 

• • . 15 lira 60 kuruş muvakkat temı • 
6 - P~arhğa girebı1mefk ıçı.~dürlüX-ilnden verilmit ehliyet ve • 

nat vermesı ve Ankara Na ıa mu • 1-5341 
aikasını haiz bulunması lazımdır. (3477) 

Türk Hava Kurumunun 

Büyük .piyangosu 
ŞİMDİYE KADAR BİNLERCE KİŞİYİ 

ZENGİN ETMİŞTİR 
2. ci ketidt 11. ı. ci kinun 1935 tedir3. o 000 
Büyük ikramiye • 

Liradır 
... 15 flOO 12 .nnn ıo .. 000 llrabk 
~\·rıea: • ., .~ ı 

ikr~w1yelerle 20.000 Hrabk bir nıükaf'at \ar• ır. 

İLAN 
1 - Yenişehiıdc u ltui)Cye ait lıın;ı tamir cttiıilecektır. Keşif 

l~deli 1077 77 lirarhr. 
2 - Keşfini \~ sartnaınesini gôrmek :çin fen dirf'ktorluğüne 

g.clinecektir. 
3 - İhale 16.12-935 tarıhine rastlıy.ın pazartesi gilniı saııt ı 1 de 

f~n dirf!ktörlUğU odasında açtk eksiltme ile yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 81 liradır. (3536) 1-5420 

iLAN 
Bat• hoş bulunup İaviçre banma teslim edılen .. bir merk~p ve 

bir 1.SkUziln on be§ gUn zarfında sahipleri çıkmadıgı takdirde satı. 
JacaJrtır. isteklilerin 16-12-935 pazartt'ııi günü saat sekizde mezba. 
ha ~rında hayvan SAtııil yerindeki mcml\ra mliracaatları. 

{3544• 1-5414 

İLAN 
l K.i.n1"'.ue~cl 35 dcu iubaren francalaya on altı kuruı otus pa. 

ra lıh'>f'ci ekmege on iki kuruş on para fiyat konulmuftur. 
(3540) 1-5417 

İLAN 
ı - Saman pa ilrı meydanında Belediyece yaptırılmıı olan 12 

dukıkand~ l ve 2 harita numaralı iki dükk4n 31-5-937 gUnl\ne ıra. 
dar :asrk artırma ile kirayı verilecektir. 

2 - Senelik Muhammen kirı bedelle'"İ Muvakkat teminatları 
Lira K. Lira K. 
soo 56 25 

J - İstekli olanlar ~rtnamesini Korn~k i&tiyenler her (iin mu
hue\ııeye gelebilirler. 

4 - lbale 16.12-935 pazartesi gUni on befde artırma " •S.ilt. 
me komisyonunda yapılacaktır. (3543) 1-54U 

iLAN 
ı - .Makarnalar ve 19hriyelcr 11' cins eert buid•Y'*' yapıl ... 

~ıb. kepek, .p•paldaa ari ianiokMc olacaktn·. 
2-- Gı.tu miktan ,uGe- ollftn aşağı obmyaoütır. Ve etılNt

leriAck innilı amkarna- n pbri,- olduiu yuılacaıletır 
3 - irmikten mada alelide undan yapılanlar da ılotcn miktarı 

ıwldaden qalı olmıyaaıktır. V-e bu kabil malların etiketlerine un 
makarnası olduju yuılacalrtır. 

4 - İrmik makamalarındaki rutubet azami on olup bundan fu· 
la rutubet kabul edilmiycceıkıtir. 

5 - Boyalı makarnaların etiketlerine (boyalıdır) diye yazılı. 
caktır. 

6 - Bu evsafı haiz olaııyan makarna ve tdıriyeler ıattırılmıya. 
caktrr. (3541) 1-5416 

iLAN 
ı - itfaiye müstahdemini si günü saat onda Belediye le· 

için alınacak 25 adet mqamba vanm Direkt8rlüğil odasında ya-
açık ebilbMye çıkarıhmttır. pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (375) 5 _ Şartname ve nUmumyi 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (28,5) görmek lıtiyenkrin her ıUn it. 
liradır. faiye direkt8r1Uğllne mllracaat· 

4 - ihale 14.12-935 cumarte- lan. (3506) 1-5370 

Daktilo 
Ankara, Dil, 1'aı-ib ve Coğrafya Fakültesi için müsabaka ile bir 

d~tilt> aıı-.c~ 't)c:re liıad~ 
lafda"t: 
ı - Maldna ite yanlıpız ve ~ yazmak, 
2 - Tilrkçc Ye Almanca'yı iyi bilmek 
3 - MUsavi vaziyette olanlar arasında ikinci bir ecnebi lisan o

larak franeızca veya· İngilizce bilenler tercih edilecektir. Müsaba. 
balta Anlrarada Evkaf Apartımanındaki Falrilltede 9.12-935 pazar
tesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

İstekliler iıtidalannı mUsabaka günfine kadar FakUlte idaresine 
vermit veya göndermit olmabdrrlar. Müsabakaya gireceklerin cep
heden alınmış fotoğraflarile birlikte saat 9 da Faldiltede bulun. 
malan lbnndrr. (3500) 1-5408 

Ankara Evkaf müdürlüğünden : 

~vıkii "llıılo: sr 
Muhammen 
bcdeJ 

Aılan hane lll müfrez 1301 00 

Muhammen bedel 
lberiııden alına

cak teminat 
98 00 

Anbar eokak 112 
Yukarda cina ve meV'kii muhammen bedelı ve muvakkat temina

tı yazılı dUJdWun açık artırma usuliyle ve peşin para ile artınna· 
ya konulinuttur. 

İhaleai 16 kinunuevel 935 pazartesi günü aaat on befde Anka.. 
ra evkaf müdUrl&ğUnde yapılacakıtır. izahat almak lıtiyenlerin her 
giln An.kara evkaf MIMUirlilğ\lne müracaatları. (3527) 1-5411 

Tornacı alınacaktır 
Askeri Fabrikalar 

Umum müdürlüğünden: 
Kırıkkale fabriıkaları için tornacı alrnacaktır. Bunlardan latan. 

bulda bulunanların Zeytinbarnu Fllbrikumdı, lmürdeJdlerin 
Halkpmar tamidıaneainde, Ankara Ye einrmdakllıerinde merkez 
fabrikalarında imtihanları ~ede yapılmak .., bardrahlann 
kendilerine aid olmak üzere hemen Kmıkkaleye gidebilirJıer. Ta· 
liplerin istidalarile doğruca yukarda adları yazılı mahallere mUra. 
caatları. (3478) 1-5413 

Harita genel direktörlüğiinden : 
ı - Muhammen bedel (2726) Ura Harita Genel DirektirHiği 

kıta eratı için ( 16) kalem yiyecek pazarbkla eatm alı.nacaktır. 
2 - Talipkrin Jiyecck enaflarile ntımwıelerl ı&rmell Daere 

bıe.r gUn ft puarlıja gireceklerin de (204) Ura (45) lruruı teminılıt 
makbmlariyle 11 birbtel lılnqn 935 çarpmba sini aat (15) te 
Cebecide Harita Genel Direktörlüp utınalma 1romi9yonuna pl-
meleri. (3537) l-5419 

P.T.T. Başmüdür.lüğünden: 

azı çoğu f'.':..uv l.Lt ı:"nnii 
A ki iye ve asabi} e bastan .. in~ 500-600 'fc..n Ko!r 87 7 ,SO & 
~işli Çocuk hastanesine 200.300 ,, ., 438,75 ı., 

Kuduz tedavi MüeHeteıi.nc 55- 75 ,. .. H9.69 14, 
Yukarda yazılı ııhhi müesseselerin kt4r kömürler!:.e lsapab 

urf ile verilen Hatlar fazla görüldilğünden aynr sart ve nıuf da. 
bilinde yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur . 
. 1 - M_ıiesscs !erin bir veya bir kaçma veya tam;ın na fıat teli. 

lıf olunabılir. 
~ -._Eksiltme 4 Blrincikllnun 935 çarşaıfıba günü ~aat ıs,:o da 

Cagaloglunda Srhhat MildürJUğü binasındaJsi kQmisyonda yapıla
caktır. 

3 - Miktar ve muvakkat &arantileri hizalarında vazılmışt r · 
4 - Tahmini fiat beher tona 19,5 liradır. ' ' 
5 - late~liler prtnameleri parasıı: olarak =komisyondan ak:,ilit. 
6 - Elrmltmeye glreceklerha 135 Tlc•"et odaıı veıikune 2411 

sayılı kanund~ yazılı belge ve muvalr.bt garanti malmuz veye ban.. 
ka mektuplarıyJe uaulil dai:uindelri teklif melrtuplarnn hıvt 2rı·f. 
ların yukarda yuıh eksiltme IMtından bir ts*at 5ıtcfVe kadar m•ll. 
buz mukabilinde komiıyona vermeJerl (7195} • ı-!9:!44 

Ankara valiliğinden: · 
fatuyoııda 1/1 kapı ve 49 metruke No. lu Anb-&ruı aylık vedi 

lira be4ieJi İC&fl muhammen (\z~rinden açık artn"!IMl llHCtty'f! iha. 
1Mi 10-12.tH •b gtinU aaat 15 de icra cdil~cektir. !ıtekJı c .. i., altı 
111'9 otuı lmnıtluk dipoaito makbun i!e yevmi 111eJ:\dlrdıt de~r
darlrkta kurulan llhf lromiıyonuna mllracHtlarr. (!tHt) l-SS14 

nkara valiliğindeıı : 
lolrajı Cfnei Umum Ve(ruke Muşumıl«tr 

No. No 
Yatter"ı.. tıı.ııılr otJu ev l5/2.li7 144 1ık1 oda m tbah hell 

ve IMltre 
Yulıı:arda yuıh evin icarı ınukaddenwı talibine ay~ta oı• yröi H.. 

Nal Glul11f bedelle ihale edilmif ise de teahhüdıtın ifa edilmeme
tladen ihı!eaf feth edilerek evin icarı yeniden mıiuv eıie\ f' konuJ. .... . 

lhaı. 10-12-935 1ah aünil uat ıs de y.aµılacaktır. !sttk!i?'1rin 
ıer~t Bfrenmelr " pey aflrmek &zere doku• lirah>k depo?ito ntak. 
buzıle y.evmi me.akOrda defterdarlıkta "kurulan satış kotn·51 onuna 
milracaatlarL (3450) 1-5313 

Ankara va)iliğinden : 
latasyonda 8 kapı 50 metruke N~ hı an\Hırın aybk be~ lıı a be· 

deli icarı muhammen Uzerinden açık artırma ıuretlyle ıhaleli 
10-12.935 ıah giinil ..aaat 15 de icra eClOfcektir. lstekJilerııı dort 11. 
ra elli kuruıtuk depozito makbuzu ile yenni mezki\rda deftel'dar .. 
hkta kurulan komisyona müracaatları. '3449) l-.5'312 

Açık eksiltıne ilanı 

Maliye Vekaletintlen 
1 - &ıı.ikmeyc konu.lan it (Adlir VeMktı DinMın n ptı ... 

mirau) 
Keşif bedeli 7761 lira 88 kuruşhır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ~vı&k tllnlardır 
a) Eksiltme p.rtnamni 
b) Fenni prtname 
c) Mukavele projesi 
et) Huıud prtname 
f) Keşif eedve Ji 
g) Plan 
lstiyenler bu tartıwneleri ve evrakı 40 kurut bedel muluablliao 

de Maliye Veklletl lflJlt Emlik Mildürlilğtııiden alabilirkr. 
3 - Eıkailtme 16 birinci kanun 1935 pu~ itiotl Mat on-. 

te Maliye VeJd.leti Milll EnıiAık lltiltirlUIUnde ,.pdacaktır 
4 - Eksiltme atık ebiltme. ıuntlyle yap1ı.c.lltır. 

• 

5 - Eksiltmeye pebllmek için iateklinin 582 Urı 14 kt.mll, 
muYalrkat temhıat yatlnnıf olmMı "" lnm.t. b9tlra AnAııara • .,. 
BqmUhendialiiinden verllmit ellllyet yfflbuzu hml buJ"-
Jimncbr. (3496) l-5171 

Pazarlık ilam 
Maliye Vekiletinden 

1 - Puarhtı kıonulmı it (mab.zenl •nelı. binMr llaforifcr • 
miratı) 

lte§if bedeli S58 lira 50 kuruftur. 
2 - Bu ite ait tartnmneler Ye nrak tıınlndır. 
a) Ekliltme 11rtnameıf . 
b) Muknele projui 
c) Fenni p.rtmme 
d) HuSUll prtnmne 
f) Ketif cedveli 
letiyenler bu evrakı llilll ....wr lllldlrtqendc ılcelıılllrla. 
s - Puad* • Dmmanel '35 puartMI ..... ... - .... 

Maliye Veklleti lllllt aallJr llUlrl ...... ,_,ı1ac:8'bı. 
4 - Dııllltme paarlrk ...,... yapa~. 
5 - Bkllıtmqe pnwlmelr itin s.tekllıllD 21 llft llN'ftlıılrat ... 

miDat wrmal w Nafıa llU.JllW.. WrlJmli .....W tltllJet -. 
ublmı hais olup 11etennnl 11nndır. (34111) ı-ma 

Devlet Demiryollan ve L=manlan umum 
Müdürlüiü ilinlan 

iLAN 
Muhammen bedeJleri yek6nu (108000) lira tutan iç pu,_ 

miUeldrep Siffl atelyealne ait bir kısım teqih. llapah Ad ...ıt 
iJe qaiJda yurh tarih Te uıtlerde Ankara 1dare blnaıınde ihale •• 
leceıktir. 

Muhammen Muvakkat Ebiltme llrtnMll 
Grup bedeli teminat giln ve saati fiatı 

ı 58000 Lira 4150 Lira ıo. ı. 36 uat 10 290 kun11 
il 15000 ,, 1125 ,, ıo. ı. 36 ,. ıs paraaı% 

İdare vesaiti nakliyesi için pazarlıkla 735/740 sikleti izafiyeti 111 35000 ., 2625 ,, ıı. ı. 36 ., JO 17' k\U'Uf 
1800 litre ben•ID eatm alınacaktır. . Bu İ§e girme_k istiyenletin her grup için ayrı muvakkat teminat 

Muhammen bedel litresi yirmi yedi kuruştur. ıle kanunun tayın ettiği vesikalar kanunun dördllncü maddeai mq,. 
Muvakkat teminat otuz altı lira krrk b ş 'kuruştur. cibince ite girn1c ğe kanuni maniİeri bulunmadığına dair beyumae 
thal• tD. 12 • 935 salı gUnü sut on lM-ı.te BqmüdUrlük EncU .. ~eve tek1iflerini eksiltme için tayin olunan aaatt.en blt tut eveti. 

meninde yapılacaktır. Pazarlığa gireceklerin ihale 1Utinden bir_. sıne kadar Cer dairesi komisyon reialiğine •ermeleri lbundır. 
at evvel temin,~l.aqnı .Ba~ü~urlük vum;."ne y,a:t.ırmaları ilin o~u" • . . ~u .~Ş~ ~\t şartnameler yukarda yazılı ~ddlcr mukabilinde AD. 
nur. (3476), . 

1 
, • • , 1-5340 kara ve H ::l' daı naşa v zn lertnden ahJ1abilr 1 • (3444) 1-5337 .. . 



SAYlfA 8 

A vrupaya talebe 
göııderiliyor: 

l\1adeıı rl'etliik. ye aı~anıa Eu~ıi-

tü.._·iindcıı: 
ı. - Maden "hendisligi tahsil etmek üzere Avrupaya 

müsabaka ile 27 talebe gönderilecektir. !stiyenlerin aşagıda. 
ki şartları haiz olması lazımdır. 

a) Türk olmak 
b) Maden ocaklarında çalısabilecek kabiliyette ve sıhha. 

ti tam olmak. (sıhhi muayene Ankarada yaptırılacaktır.) 
c) Lise mezunu olup fransızca, almanca. İngilizce dille

rinden birisini okuyup yazabilmek: 
d) Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak: 

2. - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. Enstitüsün
de 4 ikincikanun 1936 cumartesi günü yapılacaktır. Açılacak 
musabaka imtihanında kazanmış olmakla beraber gönderile
cek talebelerin ihra:ı: ettikleri derece itibarile 27 arasında bu
lunmaları gereklidir. 

3. - İmtihan: hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik ve 
kimya ve yukarda yazılı ecnebi lisanlardan birisinden yapı· 
lacaktır. 

4. - Tahsile gônderilecek olanlar, ileride tahsil müddet. 
leri kadar mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta 
mükellefiyetlerini tevsik etmek üzer~ bi:. teahhüdna~e vere. 
cekler ve bunun için de muteber kefıl gostereceklerdır. 

5. - İsti yenlerin: Nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal va. 
rakası, mektep şehadetnamesi veya bunların tasdikli suret 
leti, 4 kıta fotoğraf ve tiilekçelerini 2 İkinci Kanun 1936 gü
nü aksamına kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direk
törlüğüne göndermeleri ve 3 üncü cuma günü sıhhi muaye 
neleri yaptırılmak üzere öğleden evet Bay Hasan apartıma 
nındaki enstitü dairesinde bulunmaları ıfan olunur. 1-5189 

B!lllllllllAUIUlllOOMJI llıllltmlltmUtlfttMMHllllttllMllM .... ,...........,..lflttftMlmtm .... lltCINllKQfftttnftlmmtff91lllil•lhıllltllutlf 

il Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğu ~ 
= 1

- ~ 

Satrn Alma Komisyonu ilanları i 
1 

1000 Ton Elektrolit bakır 
1000 ,, Elektrolit tütya 

500 .. Pilatinen saç 
50 ,, Bohçalık saç 
10 ,1 Fosforlu bakır 
10 ,, Manganezli bakır 

520 ,, Saf kurşun 
50 ,, Kalay 

Tahmin edilen bedeli (821400) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma ko. 
misyonunca 10/2. kanun/935 tarihinde cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname (41) lira (7) kuruş mukabilınde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (36606) li
rayı havi toklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komis· 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun l ve 3 
üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona gel-
meleri. (3429) 1-5335 

11 KALEM MUHTELİF 
MALZEMELER 

Tahmin edilen bedeli (2700) 
lir.a olan yukarda miktarı ve cin
ai yazılı malzeme askeri fabri
ka.dar Umum Müdürlüğü satın
a1ma komisyonunca 17/2. Ka
nun/935 tarihinde cuma günü 

saat 14 de açık eksiltme ile iha. 
le edilecektir. Şartnamesi para
sız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat o
lan (202) lira (50) kuruş. ve 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkfır 
gün ve saatte komisvona müra-
caatları. (3508) 1-5406 

Çif teJer hara ı direktörlüğüııdcn: 
1 - Kasaplık olarak beslenen ıki öküz ile 16 bas boz ve kara 

inek 4 birinci teşrin 935 çarşamba günü pazarlıkla Eskişehir hay
van pazarında satılacaktır. İsteklilerin o gün pazarda bulunmaları. 

2 - 24 baş damızlık boz inek ve düve de ayrıca satılacağmdan 
isteklilerin 6 birincikanun 935 tarihinden sonra Mahmudiyede Ha-
ra Direktörlüğüne müracaatları. (7352) 1-5318 -------

Belediye reisliğinden: 
l - Köpekleri olanlar ve köpek beslemek istiyenler köpekleri

ni muayene ettirerok belediyeden numara almağa mecburdurlar. 
2 - Numaralı köpekler sahipleri yanlarında olduğu halde zin· 

cirli, tasmalı ve ağı:ı:hklı olarak gezdirilebilir. 
3 - Zıncirsiz. tasmasız ve ağızlıksız köpekler numarası dahi ol-

sa öldürülür. (3459) 1-5302 

ANKARA ASLiYE MAHKEMESİ IKINCI HUKUK DAi
RESiNDEN: 

Ankara Posta, telgraf idaresi vekili Avukat Saim Hüsnünün 
e ki Diyarbekir posta, telgraf idaresi makinistligine tayin edilipde 
gitmiyerek Ankarada Milli Müdafaa vekaleti muhasebe müdüriye
tinde katip ve Hacıbayramda Ahi Yakup mahallesinde çeşme so
lsagında 51 no. lu hanede ikamet etmekte iken adresini mahkemeye 
qaber vermeden gaybubet eden ve halen nerede oturduğu da anla
şılamıyan Arif aleyhine mektep masrafı olarak 483 lira 65 kuru. 
şun tahsiline dair açılan davanın icra kılınan muhakemesinde müd
dealeyh Arifin halen ikametyahı meçhul olduğundan ilanen yapı
lan tebliğat uzerine kendisi mahkemeye gelmediğinden hakkında 
glyap kararı verilmiş ve muhakeme bakiyesi de 17-12-935 salı saat 
14 de bırakılmış olduğundan adı geçen gün ve saatte bizzat veya 
tarafından musaddak bir vekal~tname ile vekil göndermediği tak. 
dirde muhakemenin gıyabında devam ve intaç olunacağı gıyap ka. 
rarı makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 1-5421 

Artivin hudut tahuru atınalma 
konıİS)'OJIUlldaıı: 

Artvın Hudut Taburiyle böliiklerin yüz yirmi beş bin kilo un'un 
te hhüdı.inü ifa edemcmesındcn mukavelesi feshedilen miıteahhit 
nam ve hesabına mustacel ihtiyaç için otuz bin kilo un mübayaa 
eciılmi muteb ki doksan be bin kilo un da yeniden münakasaya 
konulmustur. Bu mikdar dört taksitte ödenecek ve mefsuh muka
veledekı evsaf ve şeraiti haiz bulunacaktır. 

Açık Eksiltme suretiyle alınacak bu unun ihalesi 20/ l. Kanun/ 
35 cum gunu saat 9 da Artvin Sa. Al. Ko. sini huzuriyle yapılaca
ğından taliplerın mezkur gün ve saatte bin üç yüz elli lira temtnat. 
larıyle muracaatları. (3494) 1- 5407 

ULUS 

Doktor ~ı 
Hilmi Kosa~· • :: 

' . Cebeci H stahanesi Cilt, Saç, ~. 
• Zı.ihrevi hastalıklar ~ 

Mütehassı ~4 

• Balıkpazarında Polis nokta.~· 
! sı karşısında, Çıkrı•·çılar yo- ., 

1 
ku u alt başındaki evinde. ~1 

~ 4 Hastalarını her gün öğleden • 
~ 4 sonra kabul eder. ... 
• Telefon: 3506 ~ 
·~~ ... ~ 

Doktor 

laruf t· nveı· 
DERt. FlRENGİ VE BELSO. 
GUKLUÖU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında AL 

tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 
hergün 9 • 13 ve 15 _ 20 ye kadar 
kabul eder. Telefon: 1298 

İngiliz kanzuk eczane i labo. 
ratuvarlarmda hazırlanan Juvan. 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
marldelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahseder. 
J uvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze· 
rinde tertib edilmiştir. 

Gavet tabii ve sabit olarak te
min edilen renk yıkanmak ve ter
lemek hatta denize girmek sure. 
tiyle de çıkmaz. En ciddi ve em
niyetli markadır. Eczanelerde ve 
ıtriyat mağazalarından arayınız. 

Tas vekunı 
' 

Önümüzdeki yaz mevsiminde 
insaat yaptıracaklara büromuzca 
şimdiden ucuz fiyatla taş ve kum 
temin olunur. Büromuz her nevi 
nakliye islerini sürat ve intizam
la ifa eder. 

İş Bürosu: Kerim 
Telefon No. 2037 

1-5382 

JL N ~ı\RTLARI 
Beher Beher 

Sayıfa Santimi 

2 300 l 200 
4 150 5 100 
6 80 7 40 
S 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri mak. 

BONE ŞARTLAR] 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 
6 Ayhğı 9 ,, 16 ,, 
3 Aylığı 5 ,, 9 ,, 

Posta ücreti gönderilmiyen 
mektublara cevab verilmez. 

lmtıyaı sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civannda 

Ulıı& Baıımevind• bısı/mış· 

J 

"" "" 
\Jifö hidaf aa \ek aleti 
atmahna Komi \ouu 

ltanfarı 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen eder 150 

bm lira olan 400ila 600 bin met· 
re çamaşırlık bez kapalı zarfla 
eksiltmey: konulmuştur. 

2 - İhalesi 4 birinci kanun 
935 çarsamba günü saat 15 dedir. 

3 - İlk inanç parası 8750 li. 
radır. 

4 - Şartname 750 kuruş M. 
M. V. satm alma Ko. dan alınır. 

5 - Ek:.iltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makl.ıuzlarile kanunun iki ve 
3 üncü maddelerinde yazılı bel
ge terle birlikte teklif mektupla. 
rını ihale saatından bir saat ev
vel M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (3376) 1-5200 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen eder 

100 bin lira olan 300 ila 400 bin 
metre çamaşırlık bez kapalı 7.arf· 
la eksiltmen konulmuştur. 

2 - ihalesi 4 birinci kanun 
935 çarsamha günü saat 14.30 da
ctır. 

3 - İlk inanç parası 6250 li
radır. 

4 - Şartname be liraya M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlarile kanunun iki ve 3 
iıncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatınlan bir saat evvel M. 
M. V. satın alma Ko. na verme-
leri. (3377) 1-5201 

BtLtT 

1 - 770 metre muhtelif ebad
da bakir boru pazarlıkla eksilt. 
meye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
450 lira ilk inanr parası 33 lira 
75 kuru tur. 

3 - İhalesi 2.12-935 pazarte. 
si günü a.at 11 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün saat 15 den 
16 ya kadar, eksiltmeye girecek
lerin de 2490 sayıh kanunun 2. 
3, ı.incü maddelerinde istenilen 
bil~elerilc ihale gı.inü M . M. V. 
satın alma komisyonuna varma. 
tarı. (3375) 1-5199 

BİLİT 
1 - Biçilen ederi 16.000 lira 

olan 100.000 kilo ve biçilen ede- ı 
ri 20.800 lira olan 130.000 kilo 
un Edremit garnizonu için ka
palı zarfla eksiltmeye konulmus-
tur. 

2 - 100.000 kilonun ihalesi 
12/ 1. ci kanun 935 perşembe gü
nü saat 10 da ve 130.000 kilonun 
ihalesi 16/ l. ci kinun/ 935 pazar
tesi giinü saat 10 da Edremit sa. 
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - 100.000 kilonun teminatı 
1200 ve 130.000 kilonun teminatı 
ı 650 liradır. 

4 - Eksiltmeye gırecekler 
kanuni sekilde hazırladrkları tek. 
lif mektuplarını ihale saatından 
bir saat evvel Edremit'te satın 
alma Ko. na vermeleri. (3491) 

1-5364 

BİLİT 
1 - Kapalı zarfla alınacağı 

ilan edilmiş olan 6000 liralık toz 
şekere verilen fiat tahmin fia· 
tından fazla olduğundan yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmus
tur. 

2 - Hepsinin hicilen ederi 

hılı mmcn bed li 
iıv•rinden alma· 
C.l temınat 

J.ira Kr. Muhamı:n-en 
107 5() 150i! 
3h <;O 70 1 

6.i 75 85 
71 25 9SU 

107 50 1500 
7'i lOOU 
3. 75 450 
4S 75 65 
60 800 
97 50 13(}1} 

135 1800 
66 5'1 900 
78 75 1050 

131 25 1750 

Jedd N • s 
9 

IJl 
13.? s 
133 
131 
125 

124 
121 

14 
14.> 

147 .. 
l 
149 
146 

Yukarda t.uıs ve mevlcilerile muhammen b deh ve muv lı:a t ·
ıninatları yazılı akaratın mulkiyetı açck artırma usulıyl 
p;ora ile artırm ·ı konmuştur. İhale::.i kanunuevelın 9 p.ız.ı 
niı saat on be e Ankera Evkaf MudurHıgiınde rapdacaktıc (, ı 
hat almak istiyenlerın her gun Ankara Evkaf Mudurhi,,.une J-

racaatları. (3132) 1-5303 
~-ı:t'~~·:ı:ı.,~ı:;;ı:~ıı: 

AııKara Levazım Amırllğı ;:::,cn.u 

Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 

l - Garnizon eratının senelik ıhtiyaçlarma 
35. bin kilo sabun k.apah zarf usuliyle 17-12.935 
beşte eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye konulan sabunun mecmu tutarı 11200 mı o uı1 
teminatı muvakkatesi 840 liradır. Şartnamesinı gormek t 
her gün Ankara Levazım amirligi satın alma komısyonun a g.ıt!· 
bilirler. 

3 - Ek:.iltmcye i::ıtirak edeceklerin belli gün ve saatten e a.ı: 
bir saat evel teminatı muvakkate makbuz veya banka me tup .ı,.c 
ile beraber teklif mektuplarını havı zarflarını kanuna uygun >ır 
şekilde tanzim ederek komisyonumuza vermeleri. {3538) l-54lli 

İLAN 
l - Malatya kıtaatımn ihtiyacc için 200,000 kilo unun 23 1 

nun/ 935 pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf u:.uliyle ıhale ı 
aziz tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Unun muvakkat temin.atı 1950 liradır. 
3 - Eksiltmeye girecekler zarflarını ihaleden bir :ı:ıt e~ ·l 

komisyona vermiş olaeakl:-,.dır. (3487) 1-5405 

İLAN 

1 - Elaziz kıtaatının ihtiyacı ıçin 300.000 kilo un 23 1. k.in:ın/ 
935 pazartesi giınü saat 9 da kapalı zarf u uli ile ihalesı Ela <ı:: 
tum satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Unun muvakkat teminatı 2700 liradır. 
3 - Eksiltmeye girecekler zarflarını ihaleden bir at ev·l 

komisyona vermis olacaklardır. (3490) 1-5404 

İLAN 
l - Garnizon kıtaat ve mües· 

scsatın senelik ihtiyacı için 
50,000 kilo bulgur kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 3/I. kanun/9 35 
tarihine müsadif sah ı?Ünli saat 15 
tedir. 

3 - Bulgurun tutan 7 500 li
ra olup muvakkat terl\İnatr 562 
lira 50 kuruştur. 

4 - Sartnamevi parasız olarak 

6000 lira ve ilk inanç parası ( 450) 
lfradır. 

3 - lhalesi 16-12-935 pazar. 
tesi günü saat 10 dadır. 

4 - Bksiltmeye girece.klerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3, üncU 
maddelerinde istenilen bilgeleri. 
le birlikte ihale saatında M. M. 
vekaleti satın alma komisyonuna 
varmaları. (3530) 1-5410 

BİLİT 
(7) Baş nakliye ve payton 

kosumu beygir pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 5.12-935 
perşembe günü saat 10 dadır ts
tekliler belli gün ve saatında 
hayvanlarile birlikte M. M. V. 
satmalma komisyonuna gelme. 
leri. (3'i31) 1-S40Q 

Ankara levazım amır11g1 sat n a. , 
ma komisyonunda gorülebılır 

5 - Eksiltmeye ıştırak ed • 
cekler 2490 numaralı an:.ı :ı 
ı. 3. üncü maddelerinde yaıdı 
vesikalarla teminatı muvakkate 
mektup veya banka mektupl.ıa 
birlikte teklif mektuplarını :ili 
gün ve saatten bir saat evet An· 
kara levazım amirliği satın lma 
komisvonuna vermeleri. (3400) 

1-5231 

Tottlaancde 1 tanhul Lıt. 
vazını mirliği atm 

lma Komi"} mm 

İLAN 
Harbiye okulu için 17 ton ı

de yağı 20.12.935 cuma gunil ,,.ı
at 15 de Tophanede Satrnalm.• 
Komi·yonunda kapalı zarfla k.. 
siltmcyc konulmuştur. Tahmın 

bedeli 15300 liradır. İlk temm.ı-
tı 1147 buçuk liradır. Şartn : 
ve nümunesi komisyonda g 
lebilir. lsteklılerin kanuni v 
kalarite birlikte ihale aatı 
bir saat evci tekliflerinı 
vona Vl'l""flt'll'rİ (7'i4'i 

HEH SENE UIR ÇOK Kf!\1 .... rl..F REZE 'GI 'IKR HYl:l.ER D 

Türk Maarif Cemiyetinit 

( 

Büyük eş}'a piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

ikramiye: 15.400 lira 
RIR BiLET BiR LiR ~DIR. Btl 01 PIYA 'GO SA 1' 'U • .\RINO \ BUl.l i\1 R 

:ır. 

r SİNEMALA 
f KULÜP] 

BUGÜN BU GECE 
YENi 1 ' 

İki gundenberi misilsiz muvaffakiyetler 
kazanan ve bu ölmez eserini binlerce se

vircinin büyük istekle alkışladıjlı 

KASTA Ot VA 

{ilmini mutlaka görut' :t: 

BUGÜN ~AAT l M ı\TİNNES1N lJi:. 

İTİBAREN 
MACAR ROMANSI 

Maı:cel Cbantat · Femand Gra~ e 
Yalnrr bugu 4,30 • n mda KORS 

KlZ fılmi go terilecekti• 


