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dıiı kooperatifçilik,, alanında 
son parti bnıltaJJDclaia sonra cla
ha .-it Ye ileri adanlar atmakta
d .... Bü,alı Partinin mayu 1935 
prop'&ml iacekilere s&e. bu yol
da Jeai imbmetler çm.iJ . .~e ..... ~-~~ 
~ ... 'hrWa ha' •il .... 
iin._ •atuiırhid ~
c.k olaa l&tlf ~tifleriDia 
ae lmndmuniı n-çOtaltılmuı,, m 
önemli itlerden saymqtır • 

Altı :rıl inceki kanunla kuru
lan kredi kooperatifleri bu yeni 
erıeleri ~ ...,....ı ola -
rak ....... Sanlan, PJ'OSUllllll 
lmrulmuml ill4NBli ... koope
ratiflerirle aypa bir liale P'" 
tirmek .-eldi. Yeai laecli koo-
__ ..:a.....: .__ ile -L!-· 
pv.-.... -. -- .,...., ara-
amclald ~........-.an
~ .a,lımeliri:ı ti K•mutay _. 
~-bir ele l&bf ~f
l'."feri kaa ı•• yard1r. Ziraat S.9ka.. 

fm& .... •• ileri bir mahiyet Ye 
ren taıl•ls da .........._ berabV 
K·~ ıelmit ft bmiqon 
larda w apı biribiri _... ..... 
konafl' llflm· Kredi kooperatif
leri ~ ...... öbürleri
nin ele baıünlerde çdanuı bek
lenebilir. 

Yeni kanun tarım kredi koo 
peratiflerini bölgesindeki 11 • 

kooperatiflerine bailıyor. Sabt 
kooperatifleri de çıkat merkezi• 
tinde Mrlikl• yaparak iç w dıt 
pi,...larda 6riintin deiwiyle • 
tipili~- r .... a.a:. 

(.._ '· er ..,ta4•} 

İnönü, memleketin her tarafın • ı iimiz bir iatibmettir. Memleket 
dan ıelmit bet Jiizden fazla clok- bu Nftflardan bü,ik fayda ıör-
tor ve -.Jonq dolduran seçkin bir dü. Her zaman yurdun her tarafm 

s.,..aaı.,. "fa-.ı.ır 11ı...--. 

d-.,W blabalıp iaiıade .. •• da taldlt ettitwz •-.lan.-... 
....... n fU ..,_li ll1leYi Yer· letaek ft .. •ntlan ....... -
mittir: • ....,.. .........,. - ••• ıll et-

"-Altmcı ....... , ~ bp kon· mek içiq_ taleWer ~ ..... 
..-..i aç.dmlfbr. Bu ~ top. n:ı. Bütii.n ha ........... ...._ 
lujJJa eeref ..... bel.t. •rm ifbt ,,. cemiyet için çek farda ve-

Altmcı ulual tl(k tıb lruralteyı befk•ıu Sıllat 

arbdatlan aelimla•ak benim 

için •••titarWd& . Arlai.,.tar,,_..w,.._ 
lmMn ... tecriibeleritl:ıtliri 
Mriaiae ........ t&: - ....... . 
IMitün mımld11ti f~l•ıkru.tr 
için toplaıulma. B..radald saht • 
...ıarmm, IMitUa memlebtla J&· 
km bir ilsl n •Yai ile Yf çOk 
dikkatle takib ettiiine ıü•eaehi · 
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Anketimize gelen cevap
ıantan birini bugün 4 üncü 
saydaımma okuyunuz 

İtalyan - habeş harbı 

Cephelerde ükôn var 
- ------

Konsey on üçlerin karanın kabul etti 
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S~YIFA 2 

Kamutayın toplanhsında 
Tarımsal kredi kooperatifleri hakkında 

önemli bir kan un kabul edildi 
' (B.aşı 1. ci sayı/ada) 

22 ıncı madde cöıu~uHırkcn tarım 

.komı yonu raportöriı B Ya ar Özey 
(Manısa) e ki lrredı lcooperatiflcrı 1ra -
nunundaki "ücreti adil,. alınmadığın· 
dan tarım komisyonunun önergesi gıbi 

bu kanunda da muameklerden "ucretı 

adıl,. alınmamasını istedi. Tü:z:e komıs -
yonu raportoru B. Salabattin Yargı (Ko
caeli) alınan paran1n harç degil noterin 
yaptığı masraflara kar ılık olduğunu 

"Soylcdi ... e madde aynen kabul edildi. 

1'll1İlnatnamı• ister mi. 
istemez mi? 

24 uncu madde okunurken soz alan 
B. Rcfık İnce (Manisa) kanun ve 'na 
mukavele yanında, durmadan degi mek 
ıhtınıcıh olan bir talimatname ılc cezai 
hükümler koymanın doğru olup olmadı 
ğıru sordu '\ie talimatnamenin hukuki 
tarifini yaparak devlet kontrolu altında 
obnamak şahsi mesuliyet üzenne yapılan 
.. tahnratı umumiye, muhalefetınden do
layı bir kooperatifin kaldırılmasına dorr -
m gidılemiyeceğini ve kan ıkhgın onu
ne geçilmesi için talimatnamenin kald . 
nlmasını istedi. 

B. Salah Yargı talımatnamerun ka
nun ve ana mukaveleye aykın olmasına 
imkan olmadığını ve şayed böyle bir şey 
olsc:ı b:le ilgiJilerin daima hıul nnı a. 
rayabileceklerini, lbıından dolayı kanu· 
nun tatbıAatmı kolaylaştıran talimat
namenin kalmasında hiç bir mahzur ol. 
madığını söyledi. 

Şukrü Yalçın (Çanakkale) Kamuta· 
yın eski bir teamUlü kanunlara hiç bir 
vakit talimatname kelimesini sokmamış 
olduğundan bunun kllldırr1masını i te

dı 

Eırnnomi Bakanı B. Celil Bayar ta. 
limatnamcnın yalnız muhasebeye aid 
oldugunu ve ne kanunun, ne de nizam
namenin tefsiri olmadığına işaret etti 

Tuze komisyonu raportörü B. Sa· 
lih Yargının verdiği izahat dinlendiıt
t n onra ba kan talimatname kaydının 
çıkarılma r hakkında Refık evket İn· 
cenin takririni reye koydu v bu tak-
rır k l edildi. 

lJuru olun ve olmayan lwZlmÇ 
Rdık Şevket İnce (Manisa) Koo -

peratH bakımından duru olan kazanç 
farkın ızahını istedi ve Ziraat Bankası 
oile duru olmıyan kazanç asa ındaki 
emr ylc feshedilen, yahut genel kurul 
emriyle tasfiye edilen sosyetede top -
Janmı paraların da verilmiyecegini ib
tıva den bu mad nin ağır oldugunu 

goyledı 

B Nazmi Topçuoglu (Aydın) c.e -
vap vererek kredi kooperatiflerinde ka
zanç derulen kısmın faiz farkı olduğu
nu atı koiperatiflerinde de kazancın 
f t !arkı, } ni muhammen kıymetle 

k tı sat t n faiz çıktıktan son a (mu
amele k } euyle satı h sılı safısı ara

nd kı f rk) oldugunu, kooperatifle • 
rın or gı ır kapital sahıbı etmek da -

ın dı klarını, onlarda ka anç. ol 
ı nı kooperatifin verdigi pnraya 

ıl dı ı faiz idare ve saire m -
ktan sonra geri kalanın duru 

k o du unu soyl di. 

fliildimcıin yardımı 
Halil Menteşe (İzmir) önemlı bir 

m ey temas edeccgiz ve bukiımetin 
v recegı para ı1e kuvvet bulan koope -
raufın çıftçinin malını daha iyi fiatla ve 
m srafsız satabileceğini ve bu kurumt -
r v rilen paranın bir • hsisat değil 

uzun vade ile verilmiş faızsiz bir para 
oldu unu soyliyerek memleket için ha. 
yulı bır işin başlangıcı o1masmı temenni 
cttt Yapılacak bu yardımlarla kooper:ı
tıflenn sayısı artınca. yardımlann da 
o nisbettc fazlalaşması gerekcccgini ve 
e er tahsisat verilirse, zamanla devle -
tın bu paralan yavaş yavaş alabilece6ri 
içın yardımın da geni letıleecgini sôy -
lcdı. 

• .mwnıi bakanının izulıı 

vetli olursa bu kuvvet bizatihi o tcşek. 
külün kuvı: etidir. Bunun bu şekilde bı
rakılması kooperatiflerin lehine bir ha -
rekettir. 

Daiıtılcm k06peratifirı yedek 
ak,çe i 

Refik Şevket İnce (Manisa) - Dağı· 
tılan kooperatifin yedek akçesinin bölge 
birligindeki kr di kooperatifine verilme
sınin doğru olmıyacağını soyledi B. Naz
mi Topçuoglu bu yedek akçenin; koo -
pcratif kredi ve harçtan aldıgı para ile 
iş gôrdugiınden pek önemsiz olduğunu 
anlattı 

B. Hamdi Ongun (İçel) - Koopera· 
tıflere Bankanın yuzde 7 ile para verdi. 
ğinı ve bunun çiftçilere % 9 ile dağı -
tıldığını aradaki yüzde iki farkın ne ol
dugunu sordu. 

Kooperatiflere bırakılcm fark 
Ekonomi Bakam Celal Bayar (İzmir) 

- Ziraat Bnakası hakikaten kendilerine 
% 7 faizle para ikraz ediyor. Onlar da 
kendi aralarında % 9 la tevzi ediyor'a:-. 
Aradaki fark kooperatiflerin kendileri -
ne kalıyor Bu, koopcratıflcrin lehinde 
olan bir harekettir, Zıraat bankasının 

esas hımayesini ifade eder. Yaurılan 

sermayeye faız yürutiılüp yürütülmemc. 
sı meselesi bizim noktai nazanmızdan 

tamamiyle itibari addedilmiştir. Faiz 
yurunilsün veya yürütülmesin netice iti
bariyle konulan intifai faydası kendile
rine aid olan kooperatif şeriklerine aid 
olduguna göre bunu mesele addetmemi
şız. Mesele bundan ibarettir.,, 

26 mcı madde satış kooperatifleri 
kanununa temas ettiğinden bu madde
nin müzakeresi bu kanunun müzakere. 
s1nden ı>onraya bırakıldı. 

Ziracıt bankasında imlan paralar 
Z ıraat bankasında kalan paraların 

ne sek.ilde kaldığı hakkındaki B. Ham 
dı Angun (Mersin) in bir sualine ce
vap olarak, Tarım bankası genel direk. 
törü B. Kemal Zaim, bir zamanlar ku· 
ruhr.ak ıstenen itıbarı ziraı birlıklerın
den ıkalnn bu paranın 100.160 lira oldu. 
gunu ve bunun ne suretle kullanılaca· 
ğmın tesbit edildiğini, sahibleri belli 
olanlann hisse senedlerine mahsub e
dıleceğini, belli olmayanların da o mın. 
taka zira\ kredi kooperatifinin yedek 
akçesıne alınacağını söyledi. 

B. Refik ince bu paraların sahible· 
nnin, dılerlerse geri almalarının, di
lerlerse hisse senedi almalarının ve hat. 
ta ölenler varsa mirasçılarımn gelip 
almasmın imkan altına alınmasmı iste 
di. Ve bu şekli temin ebnenin bir "iti
mad telkin etmek,, meselesi olduğunu 
oyledi. 

K<1rl§ık hesaplar 
Ekonomi Bkanı Celal Bayar - lti

b rı zırai d dık1cri teşekküller hayatig 
olmadıkları ıç n yaşıyamamr lardır. 

Parasına g lince bunlar Ziraat Banka
sında mevkuf tutlmaktadır. Bız bu pa
rayı dahi ıtibarı zirai i~ni görecek o
lan kredı kooperatıflerine devretmeyi 
muvafık bulduk. Eğer heyeti umumiye 
arzu eder kanundaki mecburiyet kal
dırılır, ihtiyari olur. Yalnız bunların 

hesabtarı o kadar uzun ve karı ıktır ki 
bunun alt1ndan çıkmayı çok şupheli 

addederim. Şu halde bu paraların da
ha uzun muddet bankada kalm sı 1azrm 
gelecektir. 

Bu paraların lwynağı 
Kamal Unal (Isparta) - Hatı.rla • 

dıgmıa göre ıt:ihan zirai birlikleri ka -
nunu, istiklal harbı sırasında yapıldı 

ve 340 senesinde meriyet mevkiine geç
ti. Bu para mahsule nisbetle toplana -
caktJ. Sermaye mahalli mulki amirler 
ve hususi komisyonlar tarafından top -
lanıp bankalara yatırılıyordu. Hatırla
dığım budur. Aıradan harb senesi geç • 
mesi sebebiyle bunların çoğunun da sa
bıbkri yoktur.,, 

Haklar Mıklıdır. 
Bu izahlardan sonra Refık İnce 

Maddenin görusülmesinın geri bırakıl. 
m ı ıçın bir takrir v rdi. E ono!1U ba· 
kanı B Ce 1 B y r, kurulan itı n zi-

ete raması do. 
n b'r k 

hu p r tlT ya J.ye 

ULU..> 

DIŞ HABERLER 
Jlu lar sosyetesi kon 
eyi, on üçlerin rapo

runu l{ahul etti 
(Başı 1. ci S3Jlfada) 

l :J-ler ı·omite~inin roporu 
1m1nıl e'dilcli 

Cenevre, 7 (A.A.) - 13 ler komite -
sinin raporu kabul edilmiştir. İtalya 
menfi rey vermiştir. 

Konsey, altılar komitesinin raporu • 
nu ittifakla kabul etmiştir. B. Aloisi, k~ 
bul edilen usul hakkında kaydı ihtirazi 
dermeyan etmiş ve: "raporu kabul et • 
mediğimi ve lüzumunda başka bir top 
bntıda düşüncelerimi anlatmak hakkını 
muhafaza eyJediğimi bildiriyorum ... de · 
miştir. 

Konsey konu~mcıltırımn gecikıi
rilnu>,.,si '1.-abul edilmedi 

Cenevre, 7 (A.A.) - Konseyde ko
nuşmaların geciktirilmesi hakkındaki 

italyan isteği reddedilmiştir. B. Aloisi • 
ye hitaben kaleme alınan bir mektupta 
kendisine barbın cereyan etmekte ol· 
duğu, çabuklugun çok lüzumlu bulun
duğu ve bunun için isteğinin reddedil. 
miş olduğu hatırlatılmaktadır. 

Konseyin şimdi başlayan aleni ccl· 
sesinde, B. Aloisi, italyan hükümetinin 
yalnız raporun sarahatsiz olması hak
kında değil, içindeiki tıirlü fikirlerden 
dolayı da en kati ihtiraz dtayıtları der. 
meyan ettiğini bildirmiştir. B. Aloizi 
raporun muhtelif noktalannı ve hele 
İtalyanın Habeşistan hakkındaki şika· 

yetlerinin tamamen dikkate alınmamış 
olduğunu tenkid etmiştir 

Raporda varılan sonu~· 
Cenevre, 7 (A.A.) - Saat l4 ten bir 

az önce ~ıkanlmış olan ve mesuliyet· 
ler meselesi hakkında bulunan rapor, 
şunu bildirerek bitiyor: 

"Komite, hadiselerin tetkiki esası. 

na dayanarak şu sonuca varmı tır: ital
yan hükümeti, uluslar sosyetesi statü
sünün 12 inci maddesine göre giriŞll)i§ 
olduğu teahbütlere aykm olarak mu. 
hasematı açmıştır. 

Bundan başlı:a uluslar sosyetesi üye
lerinden bidsi on altıncı maddeyi ileri 
sürdüğü takdirde diğer üyeleri bahse
dilen hususi halin ne gib,i şartlar altın· 
da vuku bulduğunu gözden geçirmele
ri lazım geleceği raporda bildirilmek. 
tedir. On altıncı maddenin tatbiki için 
harbın resmen itan edilmif olması zaru
ri değildir. 

Fransanın İngiltereye 

cevabı neşredildi 
Paris, 7 (A.A) - Fransanm Z4 ey

lül tarihli ingiliz notasına crvabında, 
bazı mülahazalar ve karşılıklı olma şar
tı altında f.ransız hükümetinin şağı • 
daki taahhüdlerdc bulunmaya hazır ol

duğu bildirilmcJctFdir: 
1 - Devletlerden birı veya ôburu, 

gerekirse, uluslar sosyetesi paktından 
ve yahut Lokarno andlaşınalannd n 
doğan yardım vecibelerini yerine geti
rebilemek ve yahut uluslar paktı veya 
Lokarno anlaşmaları gereğince öteki 
devletin ya.rdrmını istemek hakkını ha
iz olabileceği bir dumma karşı koya -
bilmek için kara veya deniz veya hava 
süel tedbirleri almak lüzumuna kani ol 
duğu takdirde, öteki devletle danışma

ya girişecektir. 

2 - Devletlerden biri veya obiırü 
taraFından, bu danışma veya bundan çr 

edenler kendileri ispat edilmek şartiy
le kendilerine iade edilir ve yahut ay. 
nı maksadı daha mükemmel surette ifa 
etmek için hazırlamakta oldu~umuz 
kredi kooperatiflerine devredilir, bu 
paralar devredilirken de kredi koope· 
ratifine devredilir ve devrediJirken bu 
paralan verenlerin şahsi hukukları mah
fuz olduğu temin edilir.,, 

Ekonomi Bakanının bu izahtan Ü

zerine madde yeniden hazırlanmak ti 
zere tarım komisyonuna verildi. 31 in
ci madde okunarak kabul edıldi. Gun
demdekı Finans bak nlığı teşkılat pro 
jesi büdcc komisyonunun i tegi üzeri
ne geri verildi. 

Kamutay çarsamba günü saat 1 S de 
toplamıraktır. 

italyanlar Aduay:ı ııası] alclı1ar? · Tjgre ve 
Adua c·ehhe]eriııdc durgunluk var 

Adısababa, 7 (A.A.) - İtalyan kıta 

larmın dün yirmi uçağın koruması al 
tında Adigrat'ı aldıktan sonra Adua'ya 
girdikleri saat 13,30 da resmen bildin1. 
mektedir. 

Asmara, 7 (A.A.) - Umumi karar 
gahtan bildirildiğine göre, it.llyan kıta 
atı başta mnıka olarak dün saat 10,30 
da Adua'yı işgal etmişlerdir. Lamba A.11 

gncr dagının alınması çok çetin olmuş 
tur. General Pesenti'nin kumanJHsrn 
daki yerli bir kıtanın esir alınan çetele 
ri idam ettii:,ri bildirilmektedir Sınır böl 
gesindeki halk önce glivensizlik göster -
mişse de sonra italyan kıtalarmı iyi kar 
şılamı ur. Köy ba~kanları ve papaslaı 

utavaat işaret ilorak armağanlar getir
mektedirler. 

Cenevre, 7 (A.A.) - Pikkolo gazc -
tesinin öze) aytan Adua'nm a'ını mı 

şoyle anlatıyor: 

" Habeşliler yalnız yedi bin askt"rl 
dayanıyorlardı. Savaş siddctlı fakat 1u 
sa oldu. Beşi on gcçeden altıya kad r 
öncüler Adua)ıın 30 ki'omctre yakrn n ı 

vardılar. A ker tankların yardımiyle ta 
arruz etti ... 

Adıw rwsıl dii{Iİİ? 
Adisababa, 7 (A.A.} - Adua'nın 

italyanlar tarafından i gali hakkrnd:ı 

şunlar an1atilmaktadır: 

Habeşler, İtalyanların t:ınklardan mti 
rekkep ~olbaşıları şehre girdikten sonra 
yan ve geriden saldırmı !ardır Bundan 
sonra şehir bir kaç defa elden ele geç -
miştir. Ancak dlin akşam italyanlar şel . 
ri kesin olarak ele geçirebilmişlerdir. Bu 
sabah harb tekrar başlamıştır. Netıcı 

henüz bcJJi değildir. Her iki tarafın da 
kayıpları agrrdır. Adigrnt bölgesind'c 
ita1yanlar bir çok hücumlarda bulun -
muşlarsa da henüz kesin sonuç alama -
mışlardır. İtalyanlar bu şehirci~ iki ki

lometre iJerdeki mevzilere tutunmuşlar
dır. 

lıalyada Acl.uanm WJJI& 

kutlanıyor 
Roma, 7 (AA) - Dün akşam Adua

nın alındığı duyulur duyulmaz, bütün 
italyan şchir1eri tarif edilmez bi.r coş
kunluğa kapılmışlardır. Her taraf do
nanmış, her yer~e alaylar tertip edil
miş, bayraklar asılmı krral, Duçe ve 
ordu allı:ışlanmıştrr. 

Süel muzikalar. meydanlarda yurd 
havalan çalıyorlardı. 

B. Mu., olini Adua)a gidf'..cek 
Londra, 7 (A.A) - Deyli Mirror 

gazetesinin Eritrede bulunan özel ay -
tan, B. Musolininin yakında üsnomal 
hızda bir uç.akla Aduaya gelip 1896 da 
ölen italyanlar için dikilecek anıtın a
çılış torenine başkanlık edt.<:cğini yazı
yor. 

Bu anıt dun Aduaya gctirilmıştir. 

kacak anl ş:nadan sonra, yukarda yzıh 
tedbirlerin alınmış olması, uçüncu bir 
devletin arsıuluc:al taahhüdlorinden ge
ri kalmasını haldı gösterebilecek bir 
tahrik teşkil etmiyecektir. 

3 - Devletlerden biri veya obürtl, 
danı ma veya anlaşmadan sonra alına
cak bu tedbirlerden dolayı bir taarruza 
ugrarsa, öteki devkt kendisine yardmı
da bulunacaktır. 

Fransız notaSJ, ingıliz hükümetinin lıu 
üç nokta hakkında mutabık olup olma • 
dığmı sormaktadır • 

Nota tekliflerden onceki mülahaza. 
lar kısmında, genel şümuliyle kabul e -
dilen ıngiliz teklifinin kollelrtif güven
lik sisteminin ~uğunu faydalı bir su
rette doldurduğunu bildirmektedir. 

Gö önünde tutulan yardım teahhuclu 
her türlu kara, hava, ve deniz taarruz~ 
h l"nde meri olmahdn. 

Nihayet, yardım, mutearnz devlet 
uluslar sosyete i üyesi olmadığı takdir 
de de temin edilmelıdir. 

• H l ve sartla müşt rek n gö d n 
· p kt n 16 ve 17 inci madd 

de u 

nlrn. ? v ki ol caktır 

l wl) urılar yeni tal:viyf! /..·wıları 
beldiyorwr 

ltaJyanlar yem bır taarruza gıri• 
mek için kuzay cephesine takviye kıtn
ları topluyorlar İtaly::m uçaklarının, 
sanıldıbma göre. ileri harekete h:!zır· 

lık olm k üzere birçok yerkri bor.lbar. 
donan cttıklen bildirilmektedir. Birçol( 
İtalyan mufl"ezeleri Adua mmtakastn
da istikşaf hareketinde bı.ılunuyorlar 

Bunların ~m;ıcı kuçiılr ıt ıyan postala· 
rını hırpalayan muııferıt bır çok habeş 
çetelcrınden kurtulmaktır 

~ ı•ıirı t.,'t11·ııı~mular 
Bir ıtalyan kaynagından alınan ha. 

bere gorc, buı:;iın Tigrt- cephe ının do
ğu kısmındaki tepeler üzennde sert 
çarpışmalar olmuştur . 

Adıgratm ıtalyan ordusu çetın bır 
mukavemetle -karşılaşmış ve fakat ha· 
bqlcre 11ğır kayıplar verdırmi tır 

4tlisubulmtl" nil./Jin bir luıvu t'ar 
Royter :ı,ansının Adı aba adan al. 

dığı bir telgrafta. daha nıkbin bır hava 
estiği bıldiriHyor tmparatorun yakın~ 
ları .halkı gormemekle beraber .impara
torun imdıye kadar mutat olmayan bir 
dereced" keyıfh olduğunu bildirıyorlar. 
Bununla iberabcı durumda bu nikbinlf. 
ğı haklı gö t~recek Jıic h;r değişiklik 
voktıır. 

1'attk m fo11wk iç-in -yeni bir u.sull 
Habeşl~. fil evlıunak iç.in kullan • 

dıklart usulu tanklara karşı da kullanı
yorlar Derin hendekler ııçarak bunları 
dallarla ve kumlıı ortu} ,lrlar. şımdiye 
kadar dort ıtalyan tankmm bu suretle 
duşuruldügu vt ıçindekılerin ôldüğU 

bildırılmektedir 

Doğu guneyı cebhesinde, Gerlogu • 
bi} c atılan bombalardan 40 kadar habe§ 
askeri ölmLiştiır. 

'Romada ngclcn bn telgrafta, Adı~ 

ababada yab ncılara karşı yapılan bi• 
gosten sırasında bir kaç gazetecinin 
yanlandıgı ve birinin öldüğü bıldirili• 
yor. 

llabeş m"flusu çekilme 
emrini aldı 

Adisababa, 7 (A.A.) - Hükumet ku. 
zay cephesinde Adigrat'm ve güney 
cephe&inde de Gerlogubi'nin duştüğü· 

nü teyid etmektedir. Orduya harbı ka· 
bul ctmiyerek çekilmesi emredilmiştir, 
İtalyanlar Vaodkait vilayetine karşı ta. 
arruzlanna devam ediyorlar. 

Ceplıelf•rde durgunluk var 
Londra, 7 (A.A.) - Tigre cephesi 

üzerindeki harekat nisbt bir durgunluk 
devresi geçirmektedir. Şimdi Tigre i· 
çine kırk kilometre kadar girmiş olan 
italyanlar Adua _ Entışko - Adigrat hat 
tı üzerindekı mcvzılerını kuvvetlen· 
diriyoı lar ve binlerce ıtalyan ve yerli 
işçı .İtalyan kıtaların.m ia esini temin L 
çin çabucak yol yapmakla uğraşıyorlar, 

Öte taraftan Ras Seyum'un kuman
dasındaki habcs ordusu Makal - Aksum 
arasındaki hat üzerinde yerleşmekte ve 
takviye kitaları beklemektedir 

llabeşisıarı rıl11slar so~·eteısine 

nota verdi 
Adisababa. 7 (A.A.} - D. N. B. nin 

özel aytan bildiriyor: 
Habeş dış işleri bakanı, uluslar SOS• 

yetesi genel sekreteri B. Avenol'a ıo 

uçak :tarafından kuvvetlendirilmiş lan 
İtalyan kıtalannm dün Adua'yı ve bira. 
sonnı da Adigrat'ı işgal etmiş oldukla
nm .bildirmiştir. Habeş lutalan, Adua'· 
dan çıkmı trr. ve barb bölgesi dışına çe. 
kilecektir. İtalyan taarruzu, aylardanbe· 
ri hanrlanmış ve andlaşmalarla tesbit 
edilmiş olan bir bölgenin sınırlan için. 
de yapılmıştır. Bununla bcra~r Habe • 
şistanm mudafaası ıçin lazım olan silah. 
lann teslimine Slstematik hir surette 
engcJ olunmuştur. 

l <:alı bmnbartlımwılcırı ,leumn 
ecli) 01· 

Adısab ba 7 (A.A) - İt lyanlar 
GOTahai hr.i u erine 300 bomba at ,. 
mışla dır B nl rın tJÇte bırı patlama ,. 

mı tı 

(1lc1IJt•s lmrbı l al·l:.uıdnl.i lwbcT
ledu ~onu 6. ,., scıvıfamı::tladır.J 
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500 den fazla doktorumuzun girdiği kurultayda 
Başbakanımız önemli bir söylev verdi 

(Başı 1. ci sayrfada) 

rine katıp ilerlemek ve yükselmek için 
bu toplantılarda göstereceğiniz gayret -
lerle ölçülecektir. 

A.r.kada:,ılar, bundan önceki yüksek 
toplanışlarınızda da memleketin bir 

büyuk ihtiyacına temas etmiş, demiş -
tim ki :Hekimlerimiz ulusal ve sosyal 

bayatnnızm yük ek mevkilerini bizzat 
kendileri hiç bir zaman göılerinden 
uzak tutma.malıdırlar. Memleketimizin 

derken bunun uyuşturucu maddelere 
tealluk eden kısmını bilhassa anmalı
yım. Bunları saHihiyetli bir hekim gi. 
bi değil, yurdun sıyasal ve sosyal işle· 
riyle uğraşan ve mesut olan bir adam 
gibi söylüyorum. 

Uyuşturucu maddeler tahribatından 
her afetten fazla korkuyoruz. Bunu hu
zurunuzda memlekete karşı söylemek 
benim için bir borçtur. Genç bir unsu. 
ru, onun aylesini ve lbu gibi aylelerden 
toplanan bir cemiyeti fena surette al· 

l 

d8§1Ja1tamm1z, Kamutay bB§kBnr ve iç Bakanile birlikte sağlık sergisini gezerken 

ilerlemesinde ve medeni hayatının ge -
lişmesinde hekiml!rimizin yalnız ba -
şına tarihi bir rolü vardır. 

Sizin sosyal hayatımızda, fazilete, 
iyiliğe, sıhhata doğru mütemadi bilgi
leriniz memleket için faydalı ve Ulzım 
bir unsurdur. Çok çalışmaya, herkesin 
yaptığmd .. n Cjok daha fazla uğraşmaya 
mecburuz. 

Arkadaşlarım, bu sözlerimdeki e. 
hemmiycti kemaliyle takdir ederler. 
Çok çalışmak için, sıhhat, neşe, kendi 
hayatında ve cemiyet hayatında daima 
herşeyi, iyi görür bir tabiat esas şart · 

trr. Bunları hakimlerimiz içtimai haya
tımızda çok güzel inkişaf ettirebilirler. 
Çc~ sağlam ve temelli tutturabilirler. 

Arkadaşlar, bu mevzua temas edi. 
fim sizin çalışma programınızda bulu· 
aan esaslı meselelere yakın bir alaka 
hissetti ğimdendi r. 

Bilhassa toksikomanile uğraşacaksı
nız. Bu mevzu, bizim sosyal hayatnnız. 
da sizin çok ehemmiydle uğraşacağı · 

nız ve hütün memleketin dikkatini üze
rine toplıyacnğ1 bir şeydir. 

Arkada lar, bizim memleket toksi. 
kom ı nıdcn en ileride muzdarip olan 
mer'eketler kadar yıpranmış değildir. 
An '< bunun bizim memleketteki tah· 
rib ·mı z gdrmek veya ilerisini emin 
gön .:k gibi biraz kısa görürlüğe ken
dimı?:ı kaptırmamalıyız. Toksikomani
den '·orkuyoruz. Bununla mücadele i· 
çin mlcl:ctte geniş mikyasta esaslı 
olar k mücadele tertibleri almak lli
zım<lır. Fakat bu tertiıb ve tedbirlerin 
hepd ni zihinlerde ihtiyaç olarak, bir 
lüzum olarak olgun hale getirecek si?. 
ler.,'niz. Buradaki tetkikleriniz ve 
memleket hayatındaki tesirleriniz bu 
toksikomani belasının muhtelif teza· 
hürlerine karşı cemiyette ciddi bir ak. 
ıüliimel uyandırmalıdır. Bunun için 
memleketin bütün münevverleri size 
yardım etmeye borçludurlar. 

Arkadaşlar. toksikomaniden bahse 

-
• 

çaltan. ;\' hrib eden, dermansız bir hale 
getiren toksikomani ve uyuşturucu 

maddeler iptilasından cemiyetleri ve 
milletleri kurtarmak üzere elden gele
ni yapmak, fen adamları ve sıyasa a. 
damları için en esaslı bir ödevdir. 

Arkadaşlar, bütün bu korkularımı· 

zı söyltmenin, sıyasal mesuliyetlerimi
zi ve kuvvetlerimizi bu istikametlerde 
hiç düşünmeden bütün azim ve irade
siyle kullanacağımızı ifade etmenin bu 
tarzı sanıyorum ki, aynı zamanda bti. 
tün memlekette toksikomani o;avaşmı i· 
dare yolunda nasıl kuvvetli bir azimle 
mücehhez olduğumuzu da söylemek de
mektir: 

Arkadaşlar, afyon, memleketimizin 
ekonomik ürünlerinden biridir. Bu yüz. 
den memleket servet kazanıyor ve bir 
çok vatandaşlar geçiniyor. Bununla be
raber biz uyuşturucu maddeler toksiko· 
manisinden muzdarip olmadığımızı gö. 
rerek azçnk müteselli oluyoruz. Bu a· 
fetin arsıulusal alanda uluslara ve in· 
sanlara zarar vermemesi için dikkat e. 
diyoruz. 1928 denberi birçok kanunlar 

ve nizamlarla bu savası devam ettiri 
yoruz. Fakat bu tedbirler kafi gelme· 
di. Arsıulusal bir iştiraki mesai ile u. 
yuşturucu maddeler mücadelesini taki· 
be karar verdik. Onun için bütün arsı
ulusal muahedelere katılmışızdır ve bu 
muahedelere, dikkatle, sadakatla, ria. 
yet ·iarımızdır, fakat ıbu kadar değil. 

Ri:o: hunlara kendi rizamız ve ihtiyarı· 
mızla katılmışızdır. Dünyada hiçbir 
kimse bu mücadeleyi yapmamış olsa 
biz kendi inancımızla bu mücadeleyi 
en sert bir surette gene yapmak kara
rındayız. Zihniyetimizin iç yüzünün bu 
tarzda bilinmesi, iktıs.1di veya diğer 
faydalar ıtcarşısında bu mücadelede her. 
hangi bir tereddüde düşeceğimiz ihti· 
mallerini ortadan kamilen kaldırmak i
çin lazımdır. Onun icin söylüyorum, ar. 
kadaşlar. (Sonu 6. er sayrl:ıda) 

; 

Başbakanunız, f(ıwMCHJ' b .ı'fk;ım, SıJı!ıJt 81ıkam ve 1:ckitlcr Baka· 
ile birlikte, sıhhi klivün nı,ıketinı gö?r/en geçırırlerken 

tsr AN BUL TELEFONLARI : 

Tarım Bakanı 

İstanbul da 
İstanbul, 7 - Doğudan gelen 

Tarım Bakam İstanbulda incele
meler yapıyor. Bugün Tarım 
Bankasında çalıştı. 

İstanbul ilbayı geliyor 
İstanbul, 7 - İstanbul ilbayı 

bugün öğle treniyle Ankaraya ha
reket etti. Bazı işler hakkında ala
kadar bakanlıklarla temas ede
cektir. 

Üniversiteye 350 genç 
kaydedildi 

İstanbul, 7 - Şimdiye kadar 
üniversitenin muhtelif fakültele
rine 350 genç kaydedildi. En az 
hukuka kayıd vardır. Kayıdlar 20 
teşrine kadar devam edecektir. 

Ankara - İstanbul tlef onu 
kuvvetlendiriliyor 

İstanbul, 7 - Ankara - İstan
bul telefonu üç ay içinde kuvvet
lendirlecek, eldeki altı hat, doku
za çıkarılacaktır. 

Sovyet sporcuları geliyor 
İstanbul, 7 - Sovyet sporcu

larının ayın 12 sinde İstanbula ge
lecekleri haber veriliyor. 

Ekmek ve francala 
fiatlanna zam 

İstanbul, 7 - Narh komisyonu 
bugünkü toplantısında ekmeğe 
10, francalaya 20 para zam yaptı. 

Bir açıklama 
Ankara, 7 (A.A.) -
Figarola isminde bir adamın 

Amerikada Sil Bakanlığının yet
kisini haiz olduğunu iddia ederek 
süel sipariş işlerine girmek iste
diği öğrenilmiştir. 

Bu adama Türkiye hükümeti 
namına bir sipariş için hiç bir yet
ki verilmemiş olduğunu ilana A
nadolu ajansı izinlidir. 

B. Tahsin Uzerın 
incelemeleri 

Kars, 7 (A.A.) - Üçüncü ge
nel enspektör B. Tahsin Uzer bu
gün yanındaki danışman la~la bir 
tikte Iğdır, Tu:ı:~uca, Kagızr •. _n 
ilçelerini in~el~dıkten sonra şeh
rimize gelmıştır. 

Sovyet tıb aliml~ri bu -
gün geliyorlar 

İstanbul, 7 (A.A.) - Bugün 
Ankarada toplanmakta olan al
tıncı tıb kongresine Sovyet hükü
meti adına iştirak edecek olan üç 
Sovyet alimi, bu sabah ekspresle 
Berlinden şehrimize gelmişlerdir. 
Alimler, bu akşam Ankaraya ha
reket edeceklerdir. 

Yenişehir yolu yaya 
kaldırımları 

Taşhandan yenişehire doğru 
yapılmakta olan asfalt caddelerin 
iki taraf cndaki yaya kaldırımlar 
da asfalt olacaktır. Bunların yapı
sı üstenciye verilmek üzeredir. 
Yolun değişmesi dolayısiyle İs-
metpaşa kız enstitüsünün önü çok 
bozulmuştu. Buranın iyi bir hale 
getiri tmesi için Ankara bayındır
lık direktörlüğü bir proje hazırla
mış ve Bayındırlık bakanlığına 
vermiştir. Bakanlık uzmanları 
projeyi bir kaç gün içinde incele
yip onayacaklardır. Kaldıranlar 
ve Enstitü önü herhalde kıştan 
önce bitirilecektir 

Fındık kongresi 
perşembe günü 

toplanacak 
İki gün önce yazdığrmız gibi 

Karadenizde devam eden fırtına
lar dolayısiyle Trabzon, Ordu ve 
Giresun oruntakları gelemedikle
rinden dün toplanması lazım ge
len fındık kongresi perşembeye 
bırakılmıştır. Kongreye bu üç fın
dık şehrinden beşer kişi gelecek
tir. Bunlardan üçü üretmenlerin 
ve ikisi de tecimerlerin oruntak
larıdır. Tarım ve iş bankaları, iş 
limited, iki önemli yabancı ihra
cat firması, İstanbul tecim odası 
toplantıya bi r kişi ile katıla
caklardır. 

Kongrede Tarım Bakanlığının 
2, Türkofisin 3, İç tecim genel 
direktörlüğünün 4 oruntağı bulu
nacaktır. Kongreye verilmek ü
zere uzun bir rapor hazırlanmış
tır. Konuşmalar sonunda üretmen 
ve ihracatçılar için çok faydalı ve 
önemli kararlar verileceği anla-
şılmaktadır. Bu yıl memleketimi
zin fındık rekoltesi geçen yıldan 
çoktur. Dış piyasalar da isteklidir. 
Fındıklarımıza iyi müşteri bulu
nacağı ve para edeceği söylen
mektedir. 

İstanhul gazetelP 
,~inin hasy;ızıları 

"'· 
C 

. deki baş yazısın-
umh urıyel da B. Yunus Ns

di şunları yazıyor: 
Habeşistanda da savaş başhyarak 

kendi aleminde mutad gırtlaklaşmlarını 
yürütüp gidiyor. Milltler cemiyetinin 
ağır olan kararlan savaşın Avrupa sab. 
nesine geçmemesini temine yetecek gö
rünüyor. Denebilir ki milletler cemiyeti 
bu karışık meseleyi halletmek için ken
disine çok kuvvetli bir yardımcı bulmıt! 
tur : Zaman. 

Milletler cemiyeti kararlannda acel~ 
ve telasa lüzum görmedikçe her geç"" 
gün sinirleri daha ziyade yatıştırarak 

elbet nihayet meselenin en makul hal 
şekli bulunmuş olacaktır. 

Bugünkü görüşe göre de va?.iyeti biz 
h~vlr J. Hlsa edihiliriz.,, 

ZAM il N 
da, Zaman imzalı 
yazıda da denili • 

yor ki: 
"Yunanlı do:.tkrımızın iç işlerine 

karışmak ödevimiz değildir. Fakat kom. 
şularımızın, aylardanberi kıral, kıra! di
ye biribirlerine girmeleri nihayet dış 

kuvvet ve sıyasalarını da zayıflığa dü -
şürebilir. Halbuki B~lkanların hususiy -
Je bu zamanda banş ve selameti namımı 

yunanlı komşularımızın kuvvetli bulun_ 
malan Hizımdrr. Bu, hem kendilerinin 
hem de müttefikleri olan diğer devletle· 
rin menfaatleri gerektiğidir. İşte bu ba 
kımdan komsulanmızın bize bir incir 
çekirdeği doldurmaz gibi görünen su i• 
anlaşm:ı :dık ve miicadelelere artık biı 

sonıı~ •• r'Tleleri... temenni olunur ... 

KURUN da da B. Asım Us 
§U düşüncede bu-

lunuyor: 

" Görünüşe göre ltalya'ya karşı süe-1 
mahiyette değil, fakat ekonomik mahi -
yette zecri tedbir yapılması kararlaştı _ 
rılacaktır. Bu karan İtalya'nın Habesiı
tanda girişmiş olduğu harbın devamına 
filen engel olmazsa da bu memleketi 
ekonomik noktadan saracaktır. Süveyş 

kanalının geçit harcını üç misline çıkar
mak gibi tedbirler de, bu sarsıntının te
sirini arttıracaktır. 

İtalya'yı bu zorlu durumdan yalnu 
bir şey kurtarabilir. O da kısa bir z-ı _ 
manda Habeşistan'ı amana getirecek lıil
yUk bir zafer kazanmasıdır. Meselenin 
bu cepheden fili olarak kendi kendine 
halledilmesidir. Böyle bir hal karşısın _ 
da İngiltere'nin Tsana gölünü ve hava -
lisini işgal ederek italyan - babeş dava
sının yeni bir safhaya ginnesi ihtimali 
vardır. Bununla beraber bu ihtimal çok 
7.aytftır. Ve üzerinde şimdiden zihin yo 
racak b'r değeri haiz değildir. 

LER 
Uraylar kongresi 

hazırlıkları • 
Lç bakanlığı 2.J birinci letrin· 

ae toplanacak uraylu koa&resl 
hazırlıklarına devam etmektedir. 
Bilindiği üzere kongreye blidce
leri 20 bin liradan çok olan uray
lar katılacaklardır. Oruntak sa• ı
sının 11 O u bulacağı sanılm:ıkta
dır. Bakanlık kongre için urayla
ra bazı sorular göndermİ§ti. Ge
len cevaplar raportıödere dağıtıl
mıştır. Bu raportörler cevaplan 
inceliyerek genel raporu hazlrh
yacaklardır. 

Kastamonu ve Kars 
ilbayhldan 

Kastamonu ilbaybjma ~ 
ye enspektörlerindm B. Tewfik 
Talat Demirkan ve Kan ilhayh
ğma Sıvas ilbayı B. Akü IJido
ğan atanmışlar ve kararnameleri 
Cuınur başkanlığınca onayı.,.,.,... 
tır. 

B. Ahmed Tevfik An -
karaya döndü 

İspartada bir deprem 
İsparta, 7 (A.A.) - Bu mılllılı 

7 ,35 de şehrimizde oldukça bY
vetli bir yer depnini olaa111 w Od 
saniye sürmüştür. Deprem imarı 
batıdan gelmiştir. ' 

İsmetpaşa Kız Enstitiisil 
ne bu yıl ÇUlttil'lllii~~ 

yazıldı 

İsmetpaşa Ku BmtitUstlae ba 
yıl yeniden 250 talebe yaa"•t
tır. Okul kısmı yatdı talebeli 30 
dan 60 şa çıkıruftır. bk ve orla o
kullara öğretmen yetittfı'mek için 
açılan kısım talebeaile .....,.. 
yatılı talebe saymı 120 dir. Olillı
düz gelemiyenler için karulaa B• 
şam okuluna yurlmelr lstiJ iPie-
rin sayısı da pek --· V .... 
karar üzerine haf.._ 'tallll9ıJl 
okullara yerleştirmelı ve llÇlkta 
çocuk bırakmamak au oldataa
dan diğer okullarda oldup gibi 
enstitünün bu duruma da ......_ 
tıkça incelenmektedir. Lizum gi
rülürse yeni şubeler açdaca • 
öğretmen ilave olUDllCl.ktır. 

İlk okul müfredat 
progranu 

İlk okullar i~ i.a bir ha ._ 
yon tarafından~,_ 
<lığımız müfredat JlllDCl••n• J q .. 
yıl yeritimine dm dlllla bir .... 
verilmemiştir. 

Yeni öğrebnmlerinü 
İlk okullara at•"DIHI ola ... 

yılki öğretmen okula cliplcnt1a-
lannm yeni ödevlerine yerlıı ı 
leri işi bitmiştir. Ba ,.ı ~ 
okullarından eylfll deneai isW4f 
diploma alanlarm a.......,.n .. 
önümüzdeki hafta içlade bltmie • 
lacaktır. 

ÇAGRILARI 
Parti Kamut•y 6raov lvaı

lar ka'1ur::ı komls,.,. 6qllt • 
at ıs de taplaııacaita. 
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·ların varlıklarını korumaları bahsinde, nur s 
meselesi en başta gelen bir iştir 

İnsanlar arasında nüfus düşün
ce (tel kki) si, türlü zamanlarda 
mrlü iekillerde idi. 

İlk çağlarda fili' teııasülün ha
yatla olan ilgisinin zoru uzun 
müddet anlaşılamamıştır. 

Sonraları, eski milletlerde nü
fus artması cenkçilerin tutarını 
yükselttiğinden bir sosyal kazanç 
sayılmaya başlamış ve çabuk üre
me bir ictiınai sıyasa temeli ol
muştur. Bunun için evlerune teş
vik edilmiş, çok çocuk doğuran
lar mükafatlandınlmış ve bekar 
kalanlar cezalandırılmıştır. 

Hele eski milletler içinde Ro
ma gibi sıyasası İmparatorluk o
lanlar için, istila muharebelerin
de ölenlerin yerini dolduracak 
insanlara lüzum vardı. 

On altıncı yüzyılın ortasından 
on sekizinci yüzyılın ortasına ka
dar tecimen ulusların muhteşem 
saraylarını, ma!raflı büyük hükü
metlerini beslemek ve üstünlüğü
nü muhafaza etmek için büyük or
d'ulara ve paraya ihtiyaç vardı. 
Bunun için, oralarda da insanla
rın çabukça ve pek çok üremele
rine büyük önem verilirdi. 

Nüfus artnnma aykın olan dü
§ünceler on sekizinci yüzyılın baş
langıcında mayalanmağa başla
mıştır. Bu zamanlarda Malthus'
ün fikirlerine doğru bir akış var
dı. Nüfusun artması kıtlıkla so
nuçlanacaktır. Bununla beraber 
bir taraftan da yine, düşünce a
damlarının pek çoğu Malthus'ün 
meşhur nazariyesine aykın olarak 
milli refahın nüfus çokluğunda ol
duğu fikrindedirler. 

Malthus'tan sonra daha pek 
çok nüfus nazariyeleri ortaya a
tıldı. Bu nazariyecilerden kimi nü
fusun artımı, kimi de azalması ve 
kimisi de ıslah edilmesi için ko-
uyor ve kendi nazariyelerinin 
insanlık için daha faydalı olacağı
m ispata cahşıyordu. Fakat bu 
laflar nihayet kitap sayıfalarında 
uyuyordu. 

Bilginler nazariyelerini kura
dursunlar, hakikat da öbür taraf
tan koşmasına devam etmekte ve 
nüfus artımı sıyasası m illetler 
için eski kıymetini muhafaza ey
lemektedir. 

Bugün belli olan §udur ki; her 
millet, kendi :varlığını koruyabil
mek, ötekinden dahaüstün olabil
mek ıçin sayıca da çok olmak ge
rektiğini anlamı§tır, bunu teşik 

ccmckde ve bu ~deal için uğra§

maktadır. 

Şimdi, görülüyor ki milletle
rin mevcudiyetlerini muhaalza 
bahsinde nüfus meselesi en başat 
gelenidir. 

1 ş böyle iken, bu ka lar önemli 
bir kuvvetin kemmiyet ve keyfi
yet itibariyle hesab ve tutarının 
her yönden açıkça bilinmesi de en 
iinemli iş değil midir? 

*lF* 
Bir milletin kendi benliğini ta

nıması ve bir devletin yurdunu 
iyi idare edebilmesi icin bütün 
kuvvet ve kudretini bilmesi Ia
zrmdır ki onlara bütün bunları an
cak istatistik anlatır. İstatistik, 
hadiselerin ve mevzuların bir ne
vi büdcesi ve onların röntgeni, 
barometresi ve aynası olduğu gi-

bi, hem rakibi susturucu kuvvetli 
bir vasıtası hem de bir milli mü
dafaa silahıdır. O, tahminlere yer 
vernıiyen, apaçık bir sözdür. Aynı 
zamanda bu açıklığı ile de so
nuçlara ilmiğ bir kıymet verir. 

Şimdi bizim de insan kuvveti
mizi anlamak için tekrar istatisti
ğin yardımım istiyeceğimiz za
man geldi. 

Yurdumuzda ilk ve ilmiğ nü
fus sayımı 1927 yılrnda yapılmış
tı, ondan beri 8 yıl geçti. Cumu
riyeti11 bu lerahlr 8 yılında çok 
arttığımızr bazı yerlerde yaptığı
mız deneme sayımlarından anla
dık. Şu halde, şimdi önümüzdeki 
ilk teşrin ayında yapacağımız sa
yım sonucu eskisine göre daha 
çok tutar göstereceğinden bizi 
sevindirecektir. 
Yapacağımız bu son sayımda da 

kaç kişi olduğumuz hiç yanlış 
SLZ ortaya çıkacağı gibi, bu tuta
rın kadınları, erkekleri, çocukları 
ve bunların yaşlan, ana lisanları, 
dinleri, okuyup yazma bilen ve 
bilmiyenleri, evli, bekar, dul olan
ları, meslekleri ve sanatları hatta 
sakat ve sağlam olanlan ve daha 
birçok yönden özellikleri de an
laşılacaktır. 

İstatistik medeni insanların işi
dir. Şimdiye kadar biz bunda er
kinliğimizi gösterdik, bukez de 
elbirliği ile çalışarak ve sayım 

günü gösterilecek yollarda gide
rek bu sayımın kolayca yapılma
sına ve istatistiklerin doğru tu
tulmasına yardım edelim. 

Server İSKİT 
Matbuat Umum Müdürlüğünde 

Anketimize cevap 
Etimolojik Dil anketimize al -

makta olJağumuz cevapları cqa -
ğıya birer birer yazmaya bcqlı -
yoruz. 

Bunlara, ıüphesiz kendimiz • 
den hiç bir görü§ ve düşünüf ka -
tacak değiliz, ancak önemli bir 
uluı İJİ olan J il anketimize cevap 
vermek ilgenliğini gösterdiklerin
den dolayı yazı ıahiplerine teıek
k ür ödevimizi beyan ederiz. 

Bundan sonra gelecek olan ya
zıları da aynı wrette derce devam 
edeceğiz. 

Ulusun dil hakkında açtığı etimo)o. 
jik ankete şu karşılıkları veriyorum: 

Kelimelerin orijini (aslı): 

Yatsı, yatmaıktan 

Gündüz, gün, güneşten (aydınlık) 

Gece, geç olmaktan. 

Sabahın türk~e karşılığı (ir) dir. 
irken de denir ki (irikin) den irken ol· 
:muştur. 

Yarın ir (yahut irken) gel, yarın sa· 
bah gel demektir. 

Sabahleyin, öğleyin v.s. derken ıka. 
tılan Jeyin'in a .. lı ile 'dir. Halk ağzında 
ile'nin talaffuzu zor olur: Ahmed ile 

demeyiz, bir n katarak Ahmetlen de
riz. İle, sırasile, ilen. len yayılarak ile
yin, leyin olmuştur. Bazı yerlerde ahengi 
talaf fuz için leyin, yin olmuştun Öğ. 
!eleyin demek zordur, öğleyin demek 
kolay ve daha ahenklidir. 

Yin-de le, ile düşer, yin olur. 
K.Ö. Ç. 
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Genel nüfus sayımı 
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in ;an, uluslar sosyetesi den ya ıa olan İngiltert 

Habeşi.stan'da sat:aş başla.ılı . S"mdi Avrupa'da i leyen sıyaaa makinelerinde görülen manza
ra şudur: Uluslar Sosyetesi toplantılar yapıyor. lngiltne, Franıaya ana sıyasasının ne olduğunu 
sormuş _ve cevabını almıştır. ltalya'nın Londra elçin lngiltere hükümetine bir anlaşma önergesi 
yaptı. Ôte taraftan, §İmdiye kadar alınacağı söylenen zecri tedbirlerin nasıl alınabileceği hak -
kında esaslı bir karar yoktur. 

lngiltere, ne dereceye kcıdo.r uluslar so•yet~ine bağlıdır ? Zecri tedbir almakta Fransa in -
giltere ile ve uluslar sosyetesi ile n~ kadar elbirliği edecektir? ltalya'ya karşı cephe alan lngil -
tere midir, ufı.rslar sosyetesi midir? ltalya'nrn uluslar ao•yete•i dışında yapmak istediği sıyasal 
manevralar ne dereceye kadarbtqarı gösterecek 

B·ı somlara cevab olabilmek üzere İngiliz gazetelerinden üç betkeyi dilimize çeviriyoruz: 

Dcyli Tclegraf gazetesi. "Jt,dyaya 
karşı değil; Uluslar Sosyetesinden ya. 
na,. başlığı alttnda yazdıf:ı bir ba§yazı. 
da diyor ki: 

İngiliz kabinesi, dün toplandı. Önü 
müzdeki mutat toplantıya kadar bakan • 
ların buluşması be.klenmiyordu. Bunun. 
la beraber bu toplanış, hayırlı bir ala · 
mettir. 

Romadaki İngiliz elçisi Sir Erik Dru. 
mond'un İtalyan dış asbakanı ile görü§. 
mesinden ve Sir Samuel Hor'un Bay 
Musoliniye gönderdiği mektubtan u· 
mulan ve istenen tesiri yaptığı anlaşı. 

hyor. 
Bu te~ebbüı> İngiltere ile İtalya ara. 

sındaki gerginliği azaltmak maksadiy· 
le yaıırlmı tı. 

Bu yolda ingiliz <lı§ bakanı ile in
giliz elçisi uzun zamandanberi italyan 
basınının körüklediği dü~nlık ve 
nefret duygularını yatıştırmağa ve İn· 
gilterenin meıoeleye yalnız esasları 

prensipleri müdafaa için el koyduğu. 
na Musoliniyi ikna etmeğe muvaffak 
olmuşlardır. 

İngiltere, İtalya ile olan ananavi dost· 
luğunu bir tarafa kaldırıp atmamıştır 
ve ortadaki karga alıklar kalkınca ge. 
ne onunla bir Avrupa devleti olarak ba· 
rış yolunda elbirliği edecektir. 

Aynı :zamanda sonuna ermekten çok 
uzak olan karga alıklar, henüz en teh. 
likeli tarafına da erişmiş değildir. He· 
nüz Afrikada çıkacak harbın önemlen. 
mesi gerçekleşmemiştir. 

Dün İtalyan bakanlar kurulunun 
toplantısında B. Musolini, İtalyanın 
karşılık - önergede bulunmadığını, yal. 
nız Cenevrede beşler komitesi öner~· 
lerinin neden kabul edilemiyeceğini 

ağızdan anlattığını söylemi~tir. 
Bunun için konseyin atacağı ikin. 

ci adım ve alacağı yeni kararın da Ro. 
mada kabul edi1miyeceği umulmakta· 
dır. 

Eğer Uluslar Sosyetesi dışında bir 
buluşma ve konusma yapılacak olursa 
bund·m daha iyi sonuçlar çıkacağı fik

ri yürütülmek ist~niyor. 

1923 yılında B. Musolini, Korfu hiL 
<lisesinin Uluslar Sosyetesi tarafından 
kotarılmıyacağını söylemiş, sonra elçi. 
ler konferansına havale edilen bu an· 
laşmazhk sonucunda verilen kararı hem 
İtalya. hem de Yunanistan kabul et

mişti. 

Gene bu yolda harc<ket edilmek iste. 
niliyorsa da, ortada benzerlik yoktur. 

Uluslar· Sosyetesi, tekrar tekrar l. 
talya ile Habeşistanın kendi aralarında 

konuşarak anlaşmazlığı ortadan kaldır· 
malarını ileri sürmüş, bunu istemişti. 

Bundan başka, Habeşistanla ilgili 
üç devletin konuşup iki tarafça kabul 
edilebilir bir kotarma şekli bulmalarını 
da uygun bulmuştu. Fakat Londra ile 
Paris'in yaptığı bu önergeler Romada 
akamet~ uğramıştı. Şimdi. konsey de 
belki bu akamete uğrayacaktır. 

... İtalya ile İngiltere arasındaki ger
gin 1 iğin azalması. esasta, iyi bir şeydir. 
Fakat bu hal, Musolini'nin Afrikada 
tatbik etmek kararını verdiği planın 

getir~ceği tehlikeyi ortadan kaldırmış 
değildir. 

* * .. 
Deyli Herald gautcsi, "Britanya. 

nın cevabı,. bqlığı altında yazdığı bir 
başbetkede diyor ki: 

Bu ayın başlarında Londradaki fran
sız elçisi İngiliz hükümr in~. sürekli 
İngiliz dış tııyasasının ne olduğunu sor
mu~tu. 

İngiltere, her "türlü saldırganlık hartı. 
Jarı karşısında da U luslar Sosyetesi 
andtaşmasına, sonuna kadar, bağlı ka -

lacak mıdır? 

Cevabı daha fazla mübaleğa ctm<:ğe 
imkan yoktur. Çünkü bu cevab: 

- Evet 1 olmuştur. Bu "evet,. ceva
bı hakkındaki haberleri bugünkü sayı
mızda neşrediyoruz. Bu cevabın öteki 
tafsilatı henüz bizce meçhuldür. 

Fakat öyle ümid ediyoruz ki ceva. 
bın bütününde hiç bir şüphe ve tered
düd golge10i yoktur. 
Eğer herhangi bir saldırganın kar

şuuna bütün bir birleJik dünyanın küt
le halinde çıkacağı ve sonunda da dev. 
Jeti maglUb edeceği çıktan açığa bili
necek olursa o zaman Uluslar Sosyete· 
sinin tiÜrekli ve devamlı bir barıgı ko
ruyamaması meselesi ortada kalmaz. 

Uluslar Sosyetesi sisteminin canı 

ve ruhu ise vuzuhtur. 
B. Musolini, Maltaya hücum etmiye. 

cektir, çünkü gayet vazıh olara'k bunun 
ne demek olduğunu o, kendisi bilir. 

Bu yılın yazına kadar ingili~ sıya
sası, Sir Con Saymen'in idaresi altında 
Uluslar Soııyetesini öldürücü bir sıya· 
sa idi. 

Bu sırada, Fransanın bu yüzden ve 
İngilizlerden yüz bulamadığından do
layı eski usul ittifaklar sistemine dön. 
müş olduğu söylenebilir. 

Çünkü İngilterenin sarih ve kuvvet. 
li bir müzaharet olmak ızın Uluslar 
Sosyete i &istemi, ne Fransaya, ne de 
herhangi bir Avrupa devletine emni
yet hissi veremezdi. 

Fakat İngilterenin herhangi bir sc
lbebıiz saldırganhk karşısında kollektif 
tedbirler almak hususunda verdiği va. 
idden, yaptığı teahhüdden sonra, hiç 
kimsenin emniyetinden şüphe etmesine 
mahal luılmaz. 

Böylece Uluslar Sosyetesi gayet 
kuvvetli olacaktır. 

Zahirde Fransaya, fakat hakikatte 
bütün dünyaya verilmiş olan bu cevab· 
ta kesin ve son olarak ortaya konulm 
olan bir hakikat varsa o da bundan son
ra ne bir ingilizin, ne de herhangi bir 
insanın bir harbta ölıniyeceğidir. Çün. 
kü hiç bir ulus, bundan onra harba cc. 
saret l·demiyecektir. 

Esasen Uluslar Sosyetesinin dunı· 

ınundaki sarahatin gittikçe artması Ro
madaki düşünü leri müphem bir hale 
koymaktadır. 

Eskiden B. Musolini, i )eri kestirme 
olarak ya "evet!,., ya "hayır!,, şeklin. 
de konuştuğunu söyler, bazen pek ile. 
riye gittiği bu tavurJa öğünürdü. 

Bu değişme niçin? Yoksa kendisi, 
artık tek başına ve di~ine gitmenin e· 

min bir iş olmadığına kanaat mı getir
meğe başlamıştır 

Bu tereddüd ve şüphelerin vukua ge1. 
mesi umudlanmak için bir sebeıb olabi. 
lir mi, yoksa bunlar vaziyeti kurtarmak 
için yapılmış manevralar mıdır? Bu i· 
kisi arasında bliyük bir fark yoktur. 

Uluslar Sosyetesinin ve ona bağlı 
olan devletlerin yürüyecekleri yol ön~ 
lerinde açık ve sarihtir. 

Yarın Uluslar Sosyetesi konseyi top • 
lanıp beşler komitesinin raporunu ala. 
cak ve genel durumu etraflıca gözden 
geçirecektir. 

Konseyin ilk ödevi, artık yapılan 

bütün müsaadekarhkların son haddine 
erdiği ve bundan sonra ne tehdidle, ne 

de entrika ile fazla imtiyaz ve müsaa· 
dekfirhklar koparılamıyacağını İtalya
ya an':umak olacaktır. 

Eğer Musolini, bu son fırsattan is. 

tifade etmeyip de gene maksadına harb 

yolu ile erişmek hususunda ayak dire. 

yecek olursa o zaman İtalya, başına fe

laket getirme>ksizin savulamıyacak olan 
bir takım hadiselerle kar ı karşıya ge
lecektir. 

Uluslar Sosyetesi konseyinin ikinci 
ödevi de bunu anlamak olmalıdır. 

Deyli Herald gazetesi, yazdığı bir 
başbt>tkedc diyor ki: 

'İngiltere kırallığı bükümeti, bu sı. 
yasa üzerinde ayak direyecektir.,, 

B. Edenin dün Uluslar Sosyetesi 
konseyinde söylediği söylevin sonu o

lan bu cümle. yalnız İngiliz hükümeti
nin, yalnız ingiliz ulusunun değil, ay. 
nı zamanda bütün Uluslar Sosyetesinin 
sıyas.asından ses vermiştir. 

Geçen haftalar içinde sosyetemn da· 
ğılacağı, telaş ve tereddüd gösterece
ği yolunda bir ta'kım yayıntılar almı 
ylirümüş, İtalya hükümeti de bunlnrdan 
cesaret ve cüret alarak işi ilerletmişti. 

Bugün, artık kendi kendisini al. 
datmak imkanı kahnamıştır. 

Uluslar Sosyetesinin dayanı ıklığı 

ve kararındaki kesinlik artık gözle gö· 
rüJür bir hakikat halini almıştır. 

Dünkü karardan sonra on bc_şinci 
maddeye uygnn olarak bir rapor hazır
lanması artık katiJe§DÜttir. 

Bu kararın yalnız bir rapor hazırla. 
mak değil, o raparu tatbik etmek de 
demc.k olduğunda bütün konsey birle· 
şiktir. 

Eğer B. Musolini, imdiye kadar 
anlamamışsa bugün anlamalıdır ki ya
pacağı herhangi bir saldırganlık hare. 
keti karşısında 16 ıncı maddenin tatbik 
ediJeceğinde biç şüphe almamıştır. 

O, gene bi1melidir ki konseyin ar• 
kasında dayanı ık bir asamble vardır 
ki o da konseyin vereceği bütün karar• 
ları yerine getinneğe hazırdır. 

İtalya, Ulu lar Sosyetesinin dışın. 
da bir "selamet sahili., bulamaz. 

Bundan başka ne Amerika, ne Ja· 
ponya, ne de Almanyadan mcded um
mak doğru değildir: onların hiç birisi, 
bu fazla heyecanlı maceraları boş gör. 
memektedirler: ve hiç birisi Uluslar 
Sosyetesi tarafından alınacak tedbirle
re müdahale etmiyeceklerdir. 

Bu, böyle olmakla beraber, Uluslar 
Sosyetesi, gene bütün yatışma yolları
nı kapamamak ve İtalyaya bu işten çık. 
mak imkanlarını bırakmak suretiyle 
çok doğru davranmıştır. 

Dünkü kararlarda ilk nokta, daha fe
na hadiselerin, ikincisi ise en iyileri
nin vukuuna hazırlanmaktı. 

Fakat bir üçüncü ve en müstacel 
bir nokta vardır ki, B. Eden onun üze
rine balmumu yapıştırmıştır. 

UlusJar Sosyetesinin ödevi, yalnız 

barışı bozan bir ulusa karşı gerekli ted. 
birleri almağa hazırlanmak değildir. 

Uluslar Sosyetesi andlaşmasının on 
birinci maddesine göre "harb tehdidin· 
de lbulunan bir devlete karşı barışı ko· 
ruyabilmek için faydalı tedbirlere baş. 
vurmak da bu kurumun ödevleri ara. 
sındadır. 

Habeşistan hükümetinin istedigi şe
kilde sınıra Uluslar Sosyetesi adına 

gözmen)er göndermek bir tedbirdir. 
Fakat başkaları da vardır. 

Uluslar Sosyetesinin ve ona bağlı o
lan devletlerin bir hücuma hazırlanan 
ftalyaya her türlü yardımdan el çekme. 
Jeri lazım gelmez mi? 

Somali ve Eritrede bulunan İtalyan 
ordularına gönderilecek olan cephane 
ve silahtan başka yiyecek ve içeceğe de 
ambargo koymak gerekmez mi? 

Ulu lar Sosyetesi, eldeki andlaşma· 
nın 20 inci maddesine dayanarak Sü· 
veyş kanalını İtalyan harb ve nakliye 
gemilerine kapatmamalı rnıdır? 

Bir takımları, bu tedbirlerin şimdi· 

den almanın fazla acele göstermek ola. 

cağını söyliyebilirler. Fakat kaybedi· 

Jecek pek u zaman kalmıştır. 

Vaktinde atılmı~ bir adım, harbın 

onüne geçebilir. 

B ir insanı bir suçtnn alıkoymak da 

herhalJe onu, sonra, cezalandırmaktan 
daha iyidir. 
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'Arkeolojik ara§tırmalar • 
Alaca Höyükte yapılan l{azı]ar it lyan - ıw abeş harbının yankıları 

------------------·--------------------------firic Tarih Kurumu Genel Sek
-...Uğinden: 

Ttlrk Tarih Kurumu Alac:a Höyük
t• yapmakta olduğu hafriyatta elde e -
dilen ilk sonuçları şu kısa bjJdiriğ ile 
tiirk genel oyuna ve cihan ilim alanına 
sunar: 

6.10.1935 cumartesi günü Kültür 
Bakam Bay Saffet Arık.anın başkanlı
ğı altmda Asba§kan Bayan Afet ile 

• Hikmet Bayur, Muzaffer Göker, Yu -
suf Ziya Özer, Hasan Fehmi Turgal, 
Saffet Engin, Faik Reşit Unat ve An
kara kız lisesi tarih ve coğrafya öğret
menlerinden mürekkep bir heyet ile 
Kurum tarafından Alaca Höyükte ya -
pılan hafriyat yerine gidildi. Yerköy • 
de trenden inilerek otomobillerle Yoz• 
gat, Alaca ilçesi üzerinden Alaca Hö
yüke varrldı. Kendi mıntaka/arrnda 

heyete katılan Yozgat ve Çorum ilbay
lan da beraber idiler. Alaca Höyükte, 
Dr. Hamit Koşay ve arkeoloğ Remzi 
Oğuzun idaresi altındaki hafriyat he -
yeti ve halk kurum üyelerini karşıladı 

Bir buçuk aydır sabır ve metodla 
hafriyatı idare eden heyetin araştırma
Ja11 sırasında bugüne kadar Anadolu 
hafriyat tarihinde rastlanmaml§ keşif -
ler yapılmıştır. 

Höyüğün, nisbeten, en alçak yerin -
de ve daha önceki ara.ştırmalarda bulu
nan sfenksli kapıların hemen mihve -
rinde seçilen deneme hafriyat yeri, da
ha J metreye varmadan Eti eserleri 
vermeğe; S metreye varmadan Hruva 
J, 11; Alişar 1 ile yaşıt eserlerin bollu
ğu ile dikkati çekmeğe başlan1Iştır. 
Höyüğün yaşını ve kültür tabakaları. 

nı belli etmeğe çevrilen bu ilk araş -
tırmalar böylece hemen ilimsel sonu -
cunu vermiştir. 

Halbuki 6 metre ile 6 metre 25 san
tim arasında meydamı çıkarılan ve tan
rılaştırılmış bir hükümdara ait olma -
sına inanılan iskeletli mezarda ele gt!

çen hazine, A nadoluda Eti ve Proto -
Etilere ait olarak hiç bir yerde ele geç 
memi§ bir zenginliktedir. Bunun 11kı
m1zın tarihi ve Anadolunun ilk mede • 
niyetleri bakımından önemi son dere • 
ce büyüktür. 

Eserlerin beşini, güneşe ibadeti tem 
sil eden tunçtan dört güneş kursu; 
ayr.ca gene tunçtan yapılmış bir ge
yik heykelciği teşkil etmektedir. Kurs
lar; içerileri hendesi bölümlerle dilim 
dilim görünen sade veya alt yanların -
da çifte öküz boynuzu, yahut kenarla-

unda çiı;ekler üLerine ot..ırtulmus kuş 

lar bulunan değirmi eserlerdir. Birisi 
dört köşe olup içindeki nakışlar hııgün 
Kurvagame (Croix-Gammees) denilen 
işaretlerle süslüdür. 

Tunç eserlerin diğer ikisi - eski 

l Mezopotamya edebiyatında sık .sı: gö

rülen evreni andıran bir daire iı.;inde 

üçer hayvanlık gruplardır. Dayrelerin 
birisi sade bir çubuk olup çevresinde 
dokuz çift öküz boynuzu dizilmiş ve 
her çiftin arasına be~er yuvarlak yap
raklr çiçecikler oturtulmuştur. Buradaki 
üç hayvandan ortada bulunan iri ve 
muhteşem boynuzlu bir geyik; ötekiler 
- yüzleri geyiğin arka tarafına dön -
müş bulunan - iki pars, yahut da as -
landır. Öteki gruptaki hayvanların or 
taya geleni iri geyik olup iki yanma 
geleni de yavru/an zannedilmektedir. 

A.rkayıklığı meydanda olan tunç ge
yik heykelciğinin vücudu bir merkezli 
dayrelerle beneklidir. Boyun (Chev -
rons) la süslü; başının göz üstünden a
şağısı altın maskelidir. Bu tunç Eser -
lerin hepsinin bir yere çakılmak üze~e 
çataJ/ı sapları vard1r. 

Tunçtan ( Votif) dört mızrak ucu, 
üç sadak kanca - ki tavuk veya ördek 
cinsinden bir hayvanrn ayağını da ha -

trrlatıyo~ - ; ü.ç tane çan; büyük iske

letin - talcriben 180 veya 190 sa.zıt.im 

uzunluğunda - göğsünü kaplıyan zırh 

Jr gömlek aynca amlmağa değer. 

Fakat, aynı yerde ve derinlikte bu
lunan altın ibrik ve ~ugünkü yüisek 
ayaklı şampanya kadehlerinin modern 

örneği olan altından şampanya kadehi; 
biçimlerindeki incelik, üzer/erindeki 

nakışların son derecede önemli ifadesi, 
hele altın ibriğin gövdesinin toparlak -

lığı ile ağzımn enliu bir .tuş ibiğini 

andıran özeJJiği, asıl ve menşe balcım· 
Jarından eşsiz bir değerdedir. 

Ele geçen bir altın asa topuzu som

dur; üstünde düğme biçimli sü.slerle 
büsbütün özel bir biçimde ve değerde

dir. 

Bunlardan başka bir (Pectoral) a 
veya bir gerdanlığa ait bulunmaları 

muhtemel bir çok alun süs ve taneler 

incelikleri, çoklukları ile bir güzellik 
yekunu yapıyorlar. 

Mezarda bunlarla birlikte çok gü -
zel bir seraıilik kase; diorite'den bir 
saplı mühür; bakırdan bir sadak bulun 
muştur. Mühürde üzerinde eğri gaga-

l:irlt•~il..· tledetlerde 

8. Rıızı:elı re ambargo 
Birleş.ik Devletlerin gerek İtaıya, 

· gerek Habeşistana gönderilecek barb 
malzemesine ambargo koyduğunu yaz -
mıştık. Bu iş için çıkarılan bildiriğ 

dolayısiyle diyevde bulunan B. Ruzvelt 
bu iki devletle münaEebette bulunan 
her amerikalmm, kendi hareketlerin -
den kendisinin SOi°avlı olacağını söyle -
miştir. 

_ Giine~m.erika~ında: 

lıalyuıı aleyhıarlıgı 
Meksikodan bildirildiğine göre 

işçi, talebe ve öğretmenlerle bunlara 

katdan bir takım solcular 5000 kişilik 

bir grup halinde İtalyan - habeş har -
hını protesto etmişlerdir. Polis, ital -
yan elçilişiyle it.alyanların bulundukla

rı yerleri gözetlemektedir. Ötey gece 
habeş haırbı yüzünden çıkan bir müna -
ka§ada birisi, karşısındaki adamı öl -
dünnüştür. 

Riyo dö Janeyrodan bildirildiğine 

göre, Habepstan için ilk gönüllü ka -
filesi hareket etmiştir. Las Paulos ital
yan konsolosluğu bir kaç defa saldm
ma uğradığı için polis muhafazası al -
tındadır. 

lı iki uçan kU§ua pençeleri altıada pıs
mış bir tavşan resmedilmiştir. 

Şöyle toptan baluluıca aklımıza Su

se, Kiş, Ur, Kubaa, Maykop, Jlobenco

Daro ve Anav'ı getin11; Etilerin bü • 

yük güneı tanrıçası Arenna'yı düşün -
düren,· böylece bundBll beş altı bin yıl 

önceki çağa kadar derin bir tarih i'zi 

açan bu eşsiz, çok güzel ve çok önemli 

hazineyi takdir ve sevi~le gör.den ge

çiren kurum üyeleri, hafriyat heyetı · 
ni candan kutlatıll§ ve değerli belge • 
leri Atatürk'e arzetmelr. ve müzede teş-

hirini temin eylemek üzere An.karada 
Çulr.11yaya getirmiştir. Orada bu eser -
Jer birer birer Atatürk ve başbakan lnö
nü tarafından tetlcilc ve talcdir olun -
muştur. Kültür Bakam, Türk Tarih 
Kurumu ve bafriyatı idare Men türk 
arkeoloğ ve üyeleri tebrik edilmişler _ 
dir. 

Hafir mevsiminin sonuna kadar araş 
tırmalara devam edilecektir. 

Norveç paktına Mldık 
Norveç hükümeti, Cenevredeki dele

gelerin, uluslar so:>yetesi paktına mut
lak surette saygı gösteren d1N"umunu 
onamıştır. 

Alnwnya' da: 

Ulwl/.llr sosyete."i ı·e bir alman 
#UZete.~İ 

Laypziger Noyeste Nalırihten ga
zetesi Almanyanm, uluslar sosyetesin. 
den ne beklemek gerektiğini anlamadı
ğını, şimdi sıranın Afrika ve Asyaya
ya geldiğini, İngiltere gilbi bir devlet 
uluslar sosyetesi gibi nazilk bir aleti sı.. 
yasasının temeli olana kabul ederse 
bu temelin yıkılması ha§ göstereceğini 

yazarak diyor ki: "Barışı korumıyacak 
olan uluslar sosyetesinden yalnız Ha· 
beşistan değil, fakat hiç kin:wıe bir şey 
beklememelidir"" 

lnKilıere'de: 

lııgilıere ve ~ecri 1edbirler 
Morning Post gazeteıinin haber al

dığına göre Cenevr-ede alınacak zecri 
tedıbirler üzerinde anlaşılınca ingiliz 
parlamentosu toplantıya çağxrılacaktır. 
Parlamento zecri tedbirlerin tatbi.kin. 
den doğacak hadiselere İngilterenin 

karii durabilmesi için yapılacak §ey
leri toptan görüşecelktir. 

Ötey taraftan övr gazetesinin Ce
nevreden öğrendiği.De göre, ingiliz de. 
legelerinin Fransadan başka memleket
lerin düşüncelerine bağlı kalmadan zec
ri tedbirler hakkında şiddetle hareket 
etmek üzere hükümetten talimat aldık. 
ıları sanılmaktadır. 

lngiliz sosyalistleri harb 
istemiyor 

İngiliz erkin sosyalist partisi genel 
konseyi çıkardığı bildidğde in.glliz u· 
lusu.nu, İngiltereyi barba sürü.kliyecek 

her girişime karşı gelmeğe ça~ınnaıkta
dır. 

Konsey toplantısı ve ingiliz 
gazeteleri 

Dürııkii ingiliz sabah gazeteleri kon.. 
sey toplantısiyle uğraşmaktadırlar. 

Deyli Telgraf, alınacak zecri ted
birlerin neler olduğunu anlattıktan son
ra, İngilterenin Fransa olmaksızın hiç 

bir harekette bulunmıyacağını, fransız 
ve İngiliz görüşleri arasında epey fark 
olmakla beraber lngilterenin süel zec. 
ri tedbirleri düşünmediğini, en kestir· 
me yoldan, ltalyadan mal almanın ya
sak edilmesi olacağını, Romadaki elçi. 
leri geri çağırmak fikrini doğru bul
mayan lngilterenin finansal zecri ted
birlere başladığını ve lngilterenin beş 
büyük bankasının ltalyaya krediyi kes.. 
tiğini yazmaktadır. 

Deyli Herald, B. Lavalin harekete 
geçme zamanını geciktirmek için her 
şeye baş vurduğunu anlattıktan sonra, 
uluslar sosyetesi etkin bir şekilde ha· 
rekete karar vermezse Avrupa barışın
da bundan sonra hiç bir rol oynııyamı. 
yacağmı yazıyor. 

Bir kavgaya meydan vermemek için 
her adımın hesablr olması gerektiğini 

yazan Taymis, İtalya'mn barba baslıya. 
rak yaptığı korkunç yanhşr, aosyetede 
üye olan her uluaun ltalya'ya anlasmaS& 
gerektiğini söylByor. ' 

B. Makdonaldın bir söylevi 
Deyli Telgraf da: "italyanlar 1896 

bozgununun acısını çıkardılar, artık o 
felaketi unutabilirler.,, demektedir. 

Kroydon'da bir söy1ev veren B. Mak 
dona1d, İtalya'nın Habeşistana lı:arp ile
ri sürdüğü şikayetJeri vaktiyle yapma -
mış almasına §almakta olduğunu ve 
uluslar sosyetesinin silalılanmaaına kar· 
şrn bulunduğunu ıK>ylemiştir. 

Muır'da: 

Habe,utMna yardım "in 
Kahiredeki Kopot patriği Habe§is-, 

tan için bir yardmı liatesi apıştır, 

Patrik kendi adına 450 ingilis lirası 
nnnişti.r, 

iri.anda' da: 

lrlanda da sadık 
B. dö Valera, verdiği bir söylevde 

hUkümet ve memleketin uluıolar sosye· 
tesine sadık olduğunu ve İngiltere ay
nı sıyasayı güdüyor diye bu yoldan ay
rı1mağa sebeb olmadığım söylemiştir. 

Fransa' da: 

Zecri tedbirlerde fran~ız 
gÖTÜ§İi 

İngiltcrc'nin Uluslar SosyetC'Sı pak
tının tefsiri hakkındaki sorusuna Fra:ı-

ULUS' un romanı: Tefrika: 2 Madam Marten Mösyö Danyel Salomon'a 
bir çocuk grupu hakkında fikrini almak iste
diğini söyledi. 

~~yan ~eba gazetesi başyazarı, saylav Mös
yo Bertıye d'Eyzel vardı. 

niz. Şan dö Mars'ta onun pek güzel bir haç 
madalyonunu gördüm. Fakat ço kaz iş çı
karıyor. Amatör değil mi? 

Kıl mızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Evet, şairleriniz? Sizi kırmızı boyun 
atkısı ile ziyaret eden Mösyö Şulet ne oldu? 

- Şairlerim beni unutuyor, beni bırakı
yorlar. İnsanlara da, eşyaya da, inan olm1-
yor. Hayat bitmez tükerunez bir ihanettir. 
Beni yalruz Mis Bel unutmıyor. Bana Flo
ransa'dan mektub yazarak yanma çağırdı. 

- Mis Bel, hani şu, san kıvırcık saçla
riyle ev köpeğine benziyen gene kadın mı? 

General zihninden hesablıyarak, Mis 
Bel'in otuz yaşında olması lazımgeldiğini 
düşündü. 

Beyaz saçlarının tacını tevazulu bir va
karla taşıyan ihtiyar bir kadınla kısa boylu, 
canlı bir adam, arka arkaya, odaya girdiler: 
Madam Marme ve Mösyö Pol V ans ... sonra, 
dimdik, gözünde tek gözlük, .zariflik hakemi 
geçinen Mösyö Danyel Salomon göründü. 
General sıvışıverdi. 

Haftanın romanından bahsettiler. Gene 
ve pek sevimli olan romanın yazarı ile Ma
dam Marme birkaç kere yemek yemişti. Pol 
Vans kitabı sıkıcı buluyordu. 

Madam Marten içini çekerek: 
- Her kitab sıkıcıdır, dedi. Fakat erkek

ler onlardan da sıkıcıdır. Fazla olarak hiç 
bir şey de beğenmezler. 

Madam Marme, büyük bir edebiğ zevki 
elan kocasının, ölünciye kadar, natüralizm
den tiksinmiş olduğunu anlattı. 

Tarih akademisi üyelerinden birinin ka
nsı olan Madam Marme, ölen kocasının ünü 
lle gitti~i salonlarda öğünürdü. Bununla be
raber, siyah rubası ve beyaz saçlariyle tatlı 
ve tevazulu bir kadındı. 

- Senklu'da yapılmış çinililerdendir .. ~o
şunuza gidip gitmediğini bana söylersını~. 
Eğer bu gibi ufak tefek şeyleri küçümse~ı
yorsanız düşüncenizi esirgemezsiniz, degil 
mi? 

Mösyö Danyel Salomon, Pol Vans'a küs-
kün küskün yüksekten bakıyordu. . 

Pol Vans gözlerini salonun dört köşesın
de dolaştmyor<lu. 

- Güzel şeyleriniz var, Madam. 
Madam Marten onun bu sözlerinden duy

duğu zevki saklamadı. Pol Vans'ı, kabul et
mekte olduğu pek zeki. tek adam sayıyor
du. Kitabları ona henüz büyük bir ün ka.za~
dırmadan onu takdir etmisti. Kötü srhatı, 
her şeyi karanlık gören mizacı, devamlı ça
lışması onu salonlardan uzaklaştırıyordu. 
Bu küçük ters adam hic de eğlendirici de
ğildi. Bununla beraber, Madam Marten on~ 
cezbediyordu. Onun derin istihzasını, vahşı 
gururunu, yalnızlıktan olgunlaşmış istida
dını pek beğeniyor. ve sanat ve adetler ha~
kındaki deneme] eri meydana getirmiş bır 
yazar olarak hakh bir beğenle kar~byordu. 

Salon yavaş vavaş parlak bir kalabalıkla 
doldu. Şimdi koltuklann teşkil etti!!i büyük 
çember içinde, hakkında korkunç hikaveler 
anlatılan ve iyice kapatılamamı~ virmi vıl
lık iskandallarilan sonra gene bakire yanak
ları üzerinde çocuk P.'Özleri muhafaza ede
bilmiş olan Madam dö Vresson: yapu~ı nük
teleri bağıra çağıra zihinlere sokmağa ça
lışan canlı, saskın ve şisirilmiş kursaklar a
rasında yüzen bir kadın gibi vücudu
nun dev şekillerini oynatan ihtiyar Madam 
Morlen: akademi üyesinin karısı 1'f adam 
Reymon: eski bakanın karısı Madam Garen; 
daha üç kadın ve ocağa dayanıp avakt::ı du
rarak ve ak ı;;~kaJlanm Ç>k~~v.::ır::ılr slonnn 
dört kö~esinde olup biteriic-n gözden kaçır-

Madam Morlen ona bağırıyordu: 
- Bimetallizrn hakkındaki yazınız bir 

inci, bir pırlanta, hele sonu! •. 
Salonun dip tarafında, ayakta duran ku

lüblü geneler, aralarında fısıldaşıyorlardı: 
- Prensin avında rozet almak için ne 

yaptı ki? 
- Kendisi hiç, kansı her şey. 
Onların kendilerine göre filozofileri var

dı. İçlerinden biri edilen vaidlere inanmı
yordu: 

- Hiç hoşuma gitmiyen tiplerden biri de 
şunlardır: hani temiz yürekli, açık sözlü de
nilenler. "Kulübe mi girmek istiyorsunuz? 
Sizin için rey kotusuna beyaz yuvarlak at
mayı vadediyorum ... ,, Beyaz ha? AJçıdan bir 
toparlak! bir kar topu! reyler veriliyor: 
güme gidiyorsunuz. Hayatı düşündükçe ne 
iğrenç şey olduğunu anlıyorum. 

Bir üçüncüsü söze karıştı: 
- Öyle ise hayatı düşünme. 
Bunlara katışmış olan Danyel Salomon, 

temiz sesi ile, kulaklara bir takım sırlar fı
sıldıyor ve Madam Reymon, Madam Ber
tiye d'Eyzel, prenses Seniavin hakkında her 
sır açışında, kayıtsız bir tavurla ilave edi
yordu: 

- Bunu herkes biliyor. 
Sonra, ziyaretçiler, yavaş yavaş çekil

diler. Yalnız Madam Manne ite Pol Vans 
kaldı. 

Bu sonuncu Madam Marten'e yaklaşarak 
sordu: 

- Size Döşartr'ı ne zaman tanıtayım? 
Bunu ona ikinci defadır ki soruyordu. 

Madam Marten yeni simalarla tanışmaktan 
ho~lanmazdı. Büyük hir kayıtsızlıkla ce,·ab 
verni: 

- Sizin heykelci mi? Ne vakit isterse-

- Bir ince ruhlu; yaşamak için çalışma
ğa ihtiyacı olmıyan bir adam. Yaptığı hey
kelleri sevdalı bir eda ile okşayan biri. Fa
kat yanılmayınız Madam: o bilir ve duyar: 
yalmz yaşamamış olsaydı bir üstad olurdu. 
Çocukluğundan beri kendisini tanırım. Onu 
kötü zan sahibi ve kederli sanırlar; hırslı ve 
çekingendir. Onda eksik olan, sanatının en 
yüksek derecesine erismesi için sona kadar 
eksik kalacak ofan taraf fikir sadeliğidir. 
Kaygulanır, şaşırır ve en güzel duyuları her· 
had eder. Bence o heykelcilikten çok şiir ve 
filozofi için yaratılmıştır. Çok şeyler b"lir 
ve gördüğünüz .zaman zekasının zcnginligi
ne hayran olacaksınız. 

İyi zan sahibi bir kadın olan Madam 
Marme bu sözleri tasdik etti. 

Madam Manne herkesten hoslanır göni· 
nerek herkese kendini sevdirirdi. Çok din
ler, az söylerdi. Gönülleri kazanmanın yolu
nu pek iyi bilir ve hiraz bekletmek suretiyle 
de bu halini değeriL.ıdirirdi. İster Madam 
Marten'den zevk aldığı, ister her gittiği evde 
acığa vurmaksızın üstün tutma emarele•i 
göstermeyi bildiği için olsun, müsamahacı 

ihtiyar kadın güzelliğine yaraşan en temiz 
on altıncı Lui üslfibundaki ocağın köşesin
de, bir büyük anne gibi memnun, ısınırdı. 

Orada onun eksik olan şeyi uzun tüylü 
finosu idi. 

Madam Marten sordu: 
- Tobi nasıl? Mösyö Pot Vans, si~ To-

bi'yi biliyor musunuz? Onun ipek gibi urun 
tüyleri ve kara, miniminicik bir bumu var
dır. 

(Sc.11u var) 



SAYIFA 6 

6 ıncı Tıp Kurultayı aç 
(Ba~ı 3. cü sayıfada) 

Uyuşturucu maddeler mücadelesini 
bir ~uur meselesi, bir inanma meselesi 
olarak takip ediyoruz. Uyu~turucu 

maddeler kaçakçılarmrn cemiyet için, 
insanlar için en aşağı, en tehlikeli in -
sanlar olarak takip ediyoruz. Bugünkü 
kanunları bunlar hakkında tatbik et -
mek iç.in gözümüzü hiç bir şeyden kırp 
mıyacağız. Bu kanunlar ve nizamlar 
yetmezse tedavi edecek, cezalandıra -
cak, müessir olacak tedbirler nelerse, 
kanunlar ne kadar sert olmak lazım 
gelirse bunları tamamen vücuda getir
mek için Büyük Millet Meclisine mü
racaat etmekte asla tereddüd etmiye -
ceğiz. ( A 1 kışlar) 

Arkadaşlar, çalışacağınız ve uğraşa 
cağınız mevzuların yüksek ehemmiye -
tini biz kavradığımız gibi bütün mem
leket efkarı umumiyesi de kavrıyarak 

takip etmektedir. Size çalışmanızda 
muvaffakiyetler dilerim ve çalışmala -
rınızdan her zaman olduğu gibi ilim 
için, yurdun sağlığı ve ilerisi için e -
sas1ı faydalar çıkacağına eminim. 

Size muvaffakiyetler temenni ede
rim. (Şiddetli alkışlar). 

*** 
Basbakanımızdan sonra kurultay baş. 

kanı Sıhat Bakanımız B. Refik Saydam 
kurultay ve yurd hekimliğine daima ya
kınlık ve ilgi göstermiş olan Şeflere ku. 
rultayın şükranını sunarak kurultayın 

önemini ve uğraşacağı işlerin kamusal 
hayatımızdaki yerine işaret etti. Vakla 
§an nüfus sayımı dolayısiyle nüfus işL 
nin ilim ve iş cephesini üzerine alan 
doktorlarımızın çahşmala_riyle, bu büyük 
yurd davasının halledileceğine ı\ı:ani ol
duğunu söyleyen Bakan kurultaya başa. 
rılar diledi. 

Bundan sonra kurultay genel sekre
teri Doktor Fahrettin Kerim Gökay, Cu
mur Ba~kanı Atatürk'e, Kamutay Baş
kanı Abdülhalik Renda'ya ve Başbakan 
fnönü'ye kurultayın derin saygl ve bağ_ 
tıııklannı bildiren telgraflarla; Genel 
Kurmay Ba!!karu .Mareşal F .. vzi Çak 
mağın ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle 

Universite Rektörü Cemil Bilse'nin ve 

tanın vereceği ve sah sabahı çıkarılacak 

olan cevabta fransız hükümeti, paktın 

metnine göre, zecri tedbirlerin tatbikin
den sonra gereken koDektif güvenlik 
garantisini o tedbirlerin tatbikinden ön. 
ceye teşmile hazır bulunduğunu bildi -
recektir. Böylelikle fransız hükümeti 
sosyete üyesi olup da saldmma uğrayan 
her hangi bir devlete karada, havada. 
denizde yardımı üzerine almış olacaktır. 
Ancak böyle bir durumdan alınacak 

tedbirlerin Fransa ile ilgili devlet arasın. 
da kararlaştırılmış olması ve paktın çiğ
nenmesinden sonra alınabilecek zecri 
tedbirler çercevesinden dışarıya çıkma _ 
ması şarttır. 

Zecri tedlıirler t~e Frwıstı 
Orta partilerin olup zecrı tedbirlere 

karşı İtalyadan yana egğin bulunan ga 
zeteler İtalyanın Adua zaferiyle 189l 
lek sini silmis olduklarını, solcu gazete
lerse bunun, kulübelere karşı kazarul _ 
mış bir ;ı;cıfer olduğunu yazıyorlar. 

Adua'nın zabtiyle 1 talyanın ulusal 
onurunu tatmin ettiğini ileri süren ba -
zı P'azeteler, durumun uzlaşmayı kolay
la tıracak bir evreye geldiğini kaydedi 
yorlar 

Figaro gazetesi, savaşı durdurmak 
içın ıki tar:ıfa başvurulmasını tavsiye 
e ek, Hab şistanın buna vereceği ce
vabın belli olduğunu, İtalyanın cevabı da 
o kadar musbet olsaydı her şeyin bu -
günden halledilebileceğini yazmaktadır. 

Bu gazete, zecri tedbirler tatbik ed"l 
meden yeniden uzlaşma yapılması için 
uğraşılmasını tavsiye etmektedir. 

B. Musolininin Londraya yaptığı 

son tekliflere dayanarak görüşmelere de 
vam imkanı olduğunu söyleyen Pöti Pa. 
rizven, bunun, B. Musolinin lehine kay
delimesi gereken bir hareket olduğunu, 
İngilizlerin bunu takdir etmelerinin şe. 
refli bir hareket olacağını yazmaktadır. 

Solcu gazetelerden Övr, B. Ruzveltin 
mbargo hakkında verdiği kararın öne
ine işaret ederek diyor ki: "İngiltere 

1 
UkUmeti, abloka veya başka hareket -

erde Amerikanın teveccühünü kazan 
. 'llmakt dır . ., 

Profesör Nurettin'in kurultay onursal 
üyeliklerine kabulü hakkındaki dilergc_ 
lor alkı§larla onandı. 

Öğleden sonra 14 de toplanatak ha
zırlanan program gereğince raporların 
okunmasına karar veren kurultay üye -
leri Sergievinde hazırlanan sağlık sergi. 
sini gezdiler. 

Öğleden sonraki programda Dr. 
BB. Mazhar Osman, Fahrettin Kerim. 
Nazım Şakir, Şükrü Yusuf, Mustafa 
Hayrullah ve Ahmet Şiikrü raporlarını 
okudular. Doktor BB. Akil Muhtar, 
Tevfik Sağlam, Osman Şerefettin, Ne -
cati Kemal söz alarak aytışmaya katıl -

mışlardır. 

Memlekette y!.;ksek dereceli içkilerin 
kullanılmaması ve rakı yerine diğer ha
fif içkilerin yayılması ileri sürülmüştür. 
Raportörler bunlara cevab vererek elde
ki kanunların tatbikinde şiddet gösteril
mesi, köylerde alkol satılmaması hak -
kında inhisarlar bakanlığının kanuni 
mevzuatı tatbik etmesi, meyva sarfiya -
tının artırılması ve propaganda ve tel -
kine geniş ölçüde yer verilmesi gibi fi -
kirler ileri sürüldü. 

Kurultay üyelerine bugünün anısı 

olarak rozetler dağıtılmıştır. Bugünkü 
program şudur: 

Öğleden evel saat 9 da 
A - Romatizma: 
1 - Romatizma patojeni ve patolo -

jisi, O. Prof. Oberndorfer (İstanbul) ve 
Prof. Sedat Tavat (İstanbul). 

2 - Had romatizma O. Prof. Tevfik 
Sağlam (İstanbul) ve Prof. Abdülkadir 
Noyan (İstanbul), 

3 - Kronik Romatizma O. Prof. 
Frank (İstanbul) ve Doç. Dr. Arif İs -
met Akman (İstanbul) .• 

Öğleden sonra saat 14 de. 
A - Raporlar üzerinde konuşma: 
B - Özgen bildirisler: 

O. Prof. Ziya Nuri Birgi (Ankara) 
ı - Römatoid artritlerde infeksion 

ajanlarının tesiri hakkında O. Prof. Zi
ya Nuri Birge (Ankara), 

2 - Radikülit romatizmal Prof. Ka<L 
ri Raşit Anday (İstanbul), 

3 - Romatizma! hastalıklarda fizi -
koterapi Prof. Laqueur (Ankara), 

4 - Hıstaminle ionizasyon Doç. O. 
Cevdet (İstanbul) 

5 - Tenbih tedavisi Dr. Rıza Remli · 
(Bursa) 

6 - Türkiyede Brusella intanları ve 
gizli sekitleri Dr. O. Şerafettin Çelik (İs 
tan bul) 

7 - Tüerperal ateşe karşı savaşta 

yeni bir metod Dr. O. Prof. Liepmann 
(İstanbul) 

8 - Türkiyede Trahom mücadelesi 
Dr. Nuri Fehmi Ayberk (Gaziantep) 

9 - Dört yıl önce taşı çıkanlmış tek 
böbrekli bir hastanın ikinci kerre yenL 
den olan b<Sbrek taşlan anlirisinde yapı
lan yardım. Profesör Behçet Sabit Erdu. 
ran (İstanbul) 

10 - Röntgen laboratuvarlarından 

dışa yayılan tabii şuaların uzviyet üze -
rindeki zararlı tesirleri. Dr. İsmet (Kon. 
ya). 

saat 17 de Sağlık ve Sosyal Yardan 
Bakanlığl tarafından Halkevi salonla
nnda çay verilecektir. 

Sağlık ser!!isi 
dün açıldı 

Altıncı ulusal tıp kurultayı dolayısiy
le hazırlanan Sergievindeki Sağlık Ser 
gisi dün açılmıştır. Büyük bir özen ve 
dikkatle hazırlanan sergiyi gezen Baş _ 
hakanımız, Partimiz Genel Sekreteri R. 

Peker ve Sovyet büyük elçisi B. Kara
han'la saylavlarımıza; tablolar hakkın _ 
da izahat verilmistir. Büyüklerimiz ser
giyi çok beğendiklerini söylemişlerdir. 

Hususivle Başbakanımız çiçek hastalığı_ 
na avnlan kısımla, maketi yapılan "sıh
hi köy .. e yakın bir ilgi göstermiştir. 

Antrede ve kapının karşısına gelen 
yerde biiyiik ve renkli bir "srhat harita. 
sı., yanılmıştır. Üzerinde hastane, dis -
panser. sıtma dispanseri, firenği dispan. 
seri, trahom hastane ve dispanserleri, 
verem dispanserleri, süt çocuğu ve kres 
diğer sıhhi kurumlar, hudud ve sahiller 
sıhhi te<ikilatr ayrı ayrı renklerde ya -
nan ufak ampullerle i~:ıret edilmiştir. 

Büyük salonda giizel ve uğraşılarak 
yapı111" " resimlerle canlandırılan sari 
hasta1ı'·'ara aid t blolar ve mankenler, 
hastalık hakkında verilen kısa iı:ahlarla 
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TAHI 1 KRED1 
KOOPERA TIFI .ERİ 

(Ba.şr 1. ci sayıfada) 

sı, bu kurumları yalnız krediyle 
bes-!iyecek değildir. BMıka; dev 
letin de yardımiyle, geniş bir yet
ki icinde bunları kontrol edecek, 
gerekirse yürütecek ve amaca 
ulastıracaktır. 

Bütün bu tedbirlerle kredi, 
türk ürününü en yüksek değer ve
rilen pazara kadar götürecektir. 
Kooperatif nizamı ise bu yüksek 
değeri yalnız üretmen için yarar
lı kılacaktır. 

Kredi kooperatiflerine girit ve 
bunlardan faydalamş yeni kanun
la daha kolaylaşmıştır. Esk1den 
ortakların alacağı kredi, yazıldık
ları hisseye göre ölçülürdü. Yeni 
kanundan sonra kredi çiftç;ni" 
her vılki üretim genişliğine görf' 
verilecektir. 

Yeni kanun ortakların sımrs,-z 
soravlr olmalarını kabul etmiştir. 
Kamutayda hu sınırsızlık üzerin
de uzun konuşmalar olmuştur. 

B'.\şkalarınm tedbirsizliği vÜ?:Ün 
den zarara uğramak ihtimali üret
meni kooperatiften uzaklaştırma· 
mı? Bazı memleketlerde sınırsı7 
soravlı kooperatifler ilerlememiş 
değilmi dir? ... 

Bütün bunların cevabı şu ola -
bilir: Yeni kanunda üretmen bir 
çok kolaylıklar ve iyilikler hula -
caktır. Buna karşılık kendinden 
istenilen tek şey "kooperatif ah 
takma,, kayıdsız bağlılıktır. Çift
çi bu ba~lılığı yalnız kendi benli
ğinde duymakla kalmıyacaktır. 
O, öbür ortakların da topluluğa 
yarar bir yolda yürümesini yakın
dan ~üd0cektir. Sınırsız sorav; 
onu her duygunun üstüne çıkara
rak yanlış giden ortakların önüne 
ger.İrecek ve doğru yolu göstere 
cektir. 

Yeni kanun; ortaklar arasın -
da aykırılıklar doğuran genit ser
bestliği kaldumıı, Ziraat Banka -
sının ve devletin tarafsız kontrolu
nu artırmıştır. Bu kontrol, koope 
ratif kadrolarında yararlı unsurla
rın baıardı çahtmalannı sağlı 
yacak genitliktedir. Ortakların 
hiribirine bağlılık duvSlUSU ve iş 
kadrolarının yalnız ehliyet ve ze
kayı içine alması; kooperatiflerin 
en büyük kuvvetidir. Kanun, bu 
iki kuvveti koruyacak ted:.:. · r 
almıştır. Ancak hunları bütün 
memlekete yetecek ölçüde yarat -
mak doğrudan doğruya yurdse -
verlerin ödevidir. 

Kamil ONAf 

Fındık fiatları yükseliyor 
Gireson, 7 (A.A.) - Fındık pi

yasasr önemli surette yükselmek
te devam ediyor. Dün sabah 41 
kuruş olan fındık içi fiatı akşama 
kadar 44 ve bu sabah 45 kuruştan 
satılmıştır. Kabuklu tombul fın
dık 22, sivri 20 ve 21 kuruştan sa
tılmıştır. Piyasanın genel durumu 
çik isteklidir. 

ilgiyi çekmektedir. Sağdan başlıyarak 

sırasiyle şu hastalıklann ne demek ol -
duğunu, nasıl geçtiğini, vücudda ne gi
bi eserler bıraktığını, nasıl korunulaca
ğını anlıyoruz: 

Bulaşık hastalıklar, kızamık, kızıl 
şarbon, veba, ku palazı, çiçek, trahom, 
sıtma, firengi, belsoğuktuğu, hummayı 
racia, lekeH humma, kolera, dizanteri, 
kara humma, kuduz, hısnmayı nifasi, 

çocuk bakımı, su ve verem ..• 

Salonun ortasında mankeni yapılmıs 
olan sıhhi köy, gezenleri kendine çeke
cek kadar orijinal ve güzeldir. 

Altıncı tıp kurultayı dolayısiyle Dok.. 
tor Cemal Zeki Önal "çocuk hastalıkla· 
rı, sağlık koruma bilgisi,. adlı ve 300 sa
yıfadan fazla bir kitab çıkarmıştır. Ki 

tabın içindeki bahisler, ilmi değeri hak 
kında yeter bir fikir vermektedir. Es" 
rin asıl özelliği temiz ve güzel bir öz 
türkçe ile yazılmış olmasındadır. Bu ya
zı tarzı da, ilmi ve fenni eserlerin ken 
dilerine has olan lisan dışında ve öztürk 1 
çe ile yazılamıydcağı etrafındaki kana -
atlere ı::üz:l bir cevab tt;1tll etmektedir 
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talya - Habeş harbı 
(Başı 2. ci sayıfada) 

Habeşler de İtalyan toprakların
da ilerU)•,r 

L~ndra, 7 (A.A.) - Deyli Kroniıkle 
gazetesinin Adisababadan öğrendiğine 
göre, Ras Seyyum'un kuvvetlerinden 
bir kısmı Adua'nın batı kuzaymdaki 
Mareb'den italyan hatlarını geçerek 
Eritreyi istili için ilerlemeğe başla

mıştır. 150 bin kişilik bir yardım kuv· 
veti Adua bölgesine gitmektedir. 

A ... ıl kuvvetler daha 
karşılaşmamış 

Adisababa, 7 (A.A.) - Resmiğ çe -
venlerde kaydedildiğine göre, şimdiye 
kadar italyan ve habeşler arasında ya -
pılan çarpışmalar yalnız öncüler arasın
da olmuştur. 

Ogaden bölgesinde de çete barbı de · 
vam etmektedir .İtalyan uçaktan keşif 
uçuşları yapmakta ve bombalar atmak
tadır. Habeşler ise İtalyan öncülerini pu
sularda bekliyorlar. Gerlogt!bi'nin İtal

yanlar eline düştüğü söylenmektedir. 

ltalyanl<ır )·eni bir ileri h<ı
reketi lıazırlıyorlar 

Londra, 7 (A.A.) - Haber verildi _ 

ğine göre, İtalyanlar yeni bir ileri hare
keti hazırlamak üzere Habeşistan'ın ku
zayına takviye kuvvetleri yığmaktadır

lar. 

}' abancı ei<ilikler A.disababm 
bombardıman edilmesini 

İFlf miyorlar 

Adisababa. 7 (A.A.) - Yabancı el
çilikler hüklimetlerine birer telgraf çe. 
kerek Adisababanın ve Diredovarun bom
bardıman edilmiyeceği hakkında italyan 
lardan teminat almasrıw: rica etmiş· 

!erdir. 

Bir italyan konsolosu daha 
Adisababaya geldi 

Adisababa, 7 (A.A.) - Derba'daki 
İtalyan konsolosu ve yanındakiler bura. 
ya gelmişler ve geceleyin muhafaza at • 
tında italyan elçiliğine götürülmüşlerdir. 

Habeşisıandaki İtalyan elçbi 
ve konıolosıı 

Cibuti, 7 (A.A.) - İtalya'nın Adis -
ababa elçisi Kont Vinçi ile henüz habeş 
topraklarında bulunan İtalyan konso -
loslan, söylendiğine göre, yalanda özel 
trenle Cibuti'ye geleceklerdir. 

Adi!fababa halkı ve urak 
tehlikeıi 

Adisababa, 7 (A.A.) - İmparator 
halka kendi güvenlikleri için yakın dağ
larda sığınak yapmalarını emretmiştir. 
Bir hava saldırımı karşısında şehri hı.da 
boşaltmak için tedbirler alınmıştır. 

Bir ıwzt•teci Adisab<ıbad" 
sıtmadan öldii 

Adisababa, 7 (A.A.) - Deyli He -
rald ve Şikago Tribün gazetelerinin 
özel aytarı amcrikalı gazeteci B. Wil -
fred Barber dün sıtmadan ölmüştür. 

O~mdenirı güneyinde 

Adisababa, 7 (A.A.) - Ogadeı:· ı 

güneyinde italyanlar uçakların yardı -
miyle Polo ile Yet arasında büyük bir 
gavret göstermektedirler. Gamala ırm ı 
ğının solu boyunca ve komşu tepelerde 
'ıahesler kuvvetli mevziler tutm·· · 

Kızıldenizde 25 italyan 
harb gemisi var 

Londra, 7 (A.A.) - Taymis gaze -
tesinin Portsait'den aldığı bir habero 
göre İtalya'nın Kızıldenizde 25 harp gc.. 
misi bulunmaktadır. Bunların biri To • 
ronto kruvazörü ve dördü denizaltı ge • 
misidir. Öbürleri küçük torpidolardır. 

lt.a/;)'mdar Yemen topraklarına 
çıkmak istetliler 

Londra, 7 (A.A.) - Deyli Telgraf
ın inanılır kaynaklardan aldığı bir habe. 
re göre italyanlar İmam Yahya'dan has
ta askerlerini yatırmak için Perim a 'a
sinin karşısında bulunan Şeyh Sait şeh
rine çıkmak iznini istemişlerse de İmam 
kendi topraklarına italyan kıtalannm 

çıkmasını kesin olarak reddetmiştir. 

Mısırda lwrb ilııfowline lmr§ı 
lw::ırlıklar 

Kahire, 7 (A.A.) - Mısır şimendi· 

fıer idaresi, gergin durum dolay ı:.ıyle, 
bir harb olursa, kalmıyacağı 1914 dene. 
ciyle bilinen kömür ve öteki lüzun.lu 
malzeme toplamaya karar crmışt•r 

Mısır ordusunda lıaıb haztrhkları 

devam ediyor. Sü Bakanı ıksrk görüş

meler yapıyor. 

Genel enspektör Spinke paşa ıngılı; 
komiscci ile daimi temas halindedh. Ö
nemli stratejik noktalarda, şimendifer 
birleşme noktalarında ve limanlarcla 
koruma kuvvetleri artırılmıştır. Bir in. 
gilir: kıtası Sudana hareket etmıştır. 

Durum daha çok fenalaşırsa, hükümet 
gazetelere ve haber alınıp verilmesine 
karşı istisnai tedbirler almağı düşi.ın

mektedir. 

lngilt~renin .Mısırdan bir isıc~i. 

Kahire, 7 (A.A.) - 51ehram gaute
sinin bildirdiğine gi?ce, ingiliz fevka
lade komiseri mısır hükümetinden bir 
italya.ıı - İngiliz harbı halinde mısır 

timendiferleriyle mısır ordusunun, ta· 
rmıın, limanların, uçak alanlarının ve 
ooemlı mikdarda işçilerin tngilterenin 
emrine verilmesini istemiştir. 

Başbakan, ingliz isteğinin tahanunül 
edilemiyecek bir şey olduğunu bildir
mii ve çekilmek tehdidinde bulunmuı 
olduğu bildiriJmektedir. 

Cebelü.ııarık' a giden İngiliz 
kuvvetleri 

Lizbon. 7 (A.A) - Dün lngiltere
den hareket eden iki ingili.z bornbar -
danan uçağı bugün öğle vaktı burada 
karaya inmişler ve hemen Cebelütta.rı -
ka doğru tekrar uçmuşlardır. 

*** 
Cebelüttarık, 7 (ı\.A) - İngiliz 

kruvazörü Galatea ansızın İngiltereden 

buraya gelmiştir. 

Bir ingiliz generalinin lwbe§ 
harbı hakkındaki dii~ünceleri 

Londra, 7 (A.A.) - Deyli Telgrat 
l!azete~inin süel yazarı liva kumanc1 .ı 

Temperley, Adua'nın italyanlar tarafın

ian işgali hakkında ğu satıdan yazıyor: 
" İtalyanların, iaşe güçlükleri karşı -

"•nda bu kadar önemli kuvvetleriyle ileri 
hareketlerine devam edebilmeleri ihti -
mali çok azdır. Habeşler, eğer manevi -
yatları bozulmazsa, bundan sonra hele 
Adua'nın 80 kilometre güneyinde kuv
vetli bir şehir olan Makalle'nin kuzayın
da çok daha kuvvetli mevzilerde tutu
nacaklardır. Şimdiye kadar olan temas. 
tarın strateji bakımından hiç bir önemi 

voktur ... 
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Karacall } Haı~a.·ınc)a J\ılüteş kkil 

l\'Ieriııos Y eriştirme Çiftliğinden: 
Merinos yeti tirmc çiftliği ve cht ruru hayvanları için 9690 ki. 

10 Mı .~r 68~9 Kilo tuz 319699 kilo yulaf 93609 arpa 83917 kilo su 
eam kuspesı 6731 kilo baklcı kırıntısı 35743 kilo kepek kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. lstckhlerın 1630 lira muvakkat 
te~ın~.tl~riyle birlikte eksiltme guniı olan 14/T evvel/935 pazar. 
~esı gunu saat 15 de Merınos ÇHtliğı Miıdiırliıgune müracaatları 
ıJan olunur. (6156) 1-4500 

Sındırgı kasabasına akıulacak 1>u ıçın rnuktazi (7) antım kut· 
ıunda (14110) kilo pik dokum font boru ıle (683) kilo sikJetinde 
(~l) adet vantoz, tabliye ve tevkif muslukları, rapt aksamı ve üç 
agızlı rapt boruları ( l 702) lıra bedelı ke if ile 2 tcşrinievel 935 de 
başlayıp 21 teşrinieve] 935 pazartesı guniı saat 16 da ihale olunmak 
üzere (20) gıin miıddetle açık ekıiıltmeyt konuldu, istekliler 2490 
savı~ı ~anunda enva. ve makadirı taı;nh ve tayin olunan teminat ve 
Vf'saıkı \•erecekJerdır. Ek<-iltmenin Sındırgı belediyesinde yapıla. 
~:iğı ve şartname ve proje orneklerinın 1.ıelediymızden alınacağı 
ılan olunur. (2874) 1-4467 

Ziraat Vekileti 
abıı alnıa koınis on nuııdan: 
Muhammen bedeli (3.400) lira olan 10 ton orsemklı kur un to. 

2u {Ar eniate de plombe) 20 lkin.cı teşrın. 1935 çarşamba gunü 
aaı.ıt 15 te kapalı zarf usuliyJe Vekllılet binasında eksiltmeye konu
lacaktır. Şartnameler Ankarada satm alma komisyonunc .. ve 1 tan
bulda Ziraat Mudtirhiğünce parasız olarak vcrilır. İsteklilerin tek. 
liflcrile (255) liralık teminat mektuplarını şartnamede yazılı bel. 
geleri yukarda yazılı eksiltme saatından hır saat onceye kadar ko-
misyona vermeleri lazmıdır (2843) J-4466 

Ankara inhh~arlaı~ 

Ba~miidü r liiITTiııdeıı: 
Kc if bcdelı 640 lira olan keçeç tuzlasnun Koçeç kısmı gol ve 

bavuzlarmm daimi tamiratında kullanılmak lizere 400 metre mik. 
ap toplama sağlam taşın getirilmesı iş.ı 25 eyHU 935 gününden iti. 
haren 20 gün rniıddetle a~ık eksiltmeye konulmuştur. 

lhale 16-10.935 çarşamba gunU saat 15 dedir 
İsteklilerin yevmi mezkurda Anlrar2 1nhısarlar Ba MbdıirJıiğü. 

ne miıracaatlan. (2759) 1--4302 -------
Sam uıı Tümen Sa.Al. Ko. Bşk. 

Merzifon garnizonunda bulunan kıtaat ihtıyacı için 5i00 kilo 
erinmiş sade yağı kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 5415 lira olup muvakkat tcmınatı 407 liradır. Şartnamesi 
Samsun Tümen satın alma komisyonundadır İhalesi 17 1. teşrin 
1935 perşembe günü saat 15 de tümen satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mudbince ta· 
liplerin ihaleden bir saat cveline kadar mektupl2nnı komi yona 
vermeleri ilan olunur. (2878) 1-4457 

anı uıı Tünıen Sa.Al. Ko. Bşk. 
1 - Çorum garnizonunda bulunan naat ihtiyacı içın 4300 ki· 

lo erinmiş sade yagı açık eksıltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
4128 lira olup muvakkat temınatı 310 Jıradır. Şartnamesi Samsun 
Tümen satın alma komisyonundadır. İhalesi 17 /1. Te rin 935 per. 
ııcmbe günü saat 16 da Tıimen satın alma komisyonunda yapıla
cakttt. 2490 sayıb artırma ve eksıltme kanunu mucibince t Jiplcrin 
ihal den bir saat evveline kadar m ktupJarını komisyona verme. 
leri ilan olunur. (2871) 1--4452 

anı uııTümen a.Al. Ko. Bşk. 
Amasya garnizonunda bulunan kıtaat ıhtıyacı içın 3000 kilo 

erinmiş sade yagı açık eksiltmeye konulmuştur Tahmin bedeli 
4700 lıra olup muvakkat teminatı 353 lıradır. Şartnamesi Samsun 
Ttlmen satın alma komisyon ndadır İhalesı 16 1. Teşrın 935 çar. 
tamba gıinu saat 16 da Turne satın alma kom" yonunda yapılacak
tır. 2490 sayılı artırma ve ek ltm k nu mucibince taHplerin 
ihaleden bir saat evveline adar m ktupl rını komisyon -.erme. 
leri ilan olunur. (2872) 1--4453 

ANKARA ASLiYE B1RINCI HUKUK MAHKEME
SiNDEN: 

Ankaranın Atıf bey mah l esınd bcihçhan H n efcndı han • 
sinde kiracı Ahmet oğlu Mu ta! . 

Anl.aranın O man mahalle nde t ccddın ok gında 45 numa. 
ralı hanede Mesude ile e.vlılık b ki ıkcn bıla nf k kendısini bıra

karak g tmi oldugunuz ve aıl bı rlıgınt bır dah avdet etmediğiniz 
den aleyhınizde ıhtar dava ı açtıgını ve ıhtara ra m n gene gelme. 
dıgini den karınız M sud tarafından bosanma dava 1 açılıp bu 
baptaki arzuhal usulen yukar aıkı adre inize teblı edilmek u ere 
müba">ırc tevdı edilerek } a n t harnyatta bu gosterılen adı c
sinizden ikı sen evel çık rak gıttıgınızı 'e halen nerede oldugu
nuz mallllll olmadığı beyanı e bil teblı ı de cdı mı olduğundan 
davacının talebıle ı bu dav ar uhalınm hukuk u ul muhakemeleri 
kanununun 141, 142, 143 ve 144 uncu maddele.n mucıbince ilanen 
1ırıbligine ve dava} a on gün zarfınd cev .. b verilmesı luzumuna ve 
muhakeme gıinu olarak da 23-J0.935 çar amba saat 14 ıcrasına k~
rar verilrnış oldugundan mezkur gun ve saatte Ankara Aslıye bı· 
rinci hukuk mahkemesınde h~zır buhınm, nız ve yahut musaddaık 
bir vekil göndermeniz aksı takdırdc gıyabını d muamele yapıla. 
cağı malftmunuz olmak üzere keyfiyet ıJancn tcbhg olunur. 1-4524 

Güınrük 111uhafazaGeııel 

l"omutanlı~'1 
t taııbnl . alınaln1a konıi 1onundan. 

k ol n 1047 
t 16 da k • 
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ULUS 

iKi GENÇ KA 1 

Anny Ondra - Max Schmeling 

Ankara Cezaevi müdürlüğünden: 
Ankara ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı için 20 eyl\ıl 935 

tarihinde açılan kapalı .zarf usuliyle münakasaya talip zuhur et. 
mediğinden mezkfu ekmeğin aynı şerait altında ve 20 eylUJ 935 ta. 
rihinden itibaren bir ay zarfmda pazarlıkla alınmasına karar ve
riJmi tir. 

İsteklilerin {1803) Jira • 38 • kuruş teminatı muvakkate akçesi 
veya banlra mektubu ile birlikte her gün ögleden sonra cumuriyet 
muddci umumiliğindc muteşekkil komisyona ve şeraiti anlamak 
iırere Cebecide ceza evi Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(2735) 1--4318 
~~~P..IJI.!!~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AVUSl~URYA 

E JORJ l\fEKTEBi 
. Taşr~.-talebesine mahsus leyli kısmı bulunan ve Alman ~~ 
hsanım ogreten mekotebdir. Mcktcb, iki sene zarfında ihzari ~ 
kurslarla aJmancayı mükemmelen öğreterek mcvc.ud bütün ~ 
sınıfları takib edebilecek derecede hazırlatır. 

Mutedil bir ucretle, havadar bir yatak odasında yatırılır 
ve gece ı;iınduz gayet miıkemmel yemek verilir. 

Mektebin fevka15de zengin bir kıituphanesı ve jimnastik 
salonu ve asti du tesisatı vardır, 

Fazla tafsılat almak için Sen J orj Mudurlıigıine mu raca. 
at olunması. 

Adres: İstanbul, Galata, Osmanlı 
~ merdivenlerin üst başında. 
~--~tı;~~~~,.,-... ~-.~"'1ı~"l!l'-'."'!"-'.~-.'.'I~~·---·---·-

Ziraat Vekileti 
Ankara ·Etlik baytari merkez 

laboratuvarı müdürlüğündeıı: 
Müessese hayvanatı için 40000 ila 50000 kilo saman açık eksilt. 

meye konuJmu tur. Tahmin edilen bedeli 1625 (Bin altı yüz yirmi 
beş liradır) İhalesi 9 teşrinievel 935 çarşamba günil saat 15 dedir. 
Şartnamesi Mtidü~iyetten verilir. Taliplerin 2490 sayılı kanunda 
y:ızı.h şart~ar dahılınde. muayyen günde 122 liralık teminatlnriylc 
bırlıkte Zıraat V ekaletı 'Muhasebe Müdıiriyetinde toplanan satın 
alma komisyonuna müracatlan. (2630) 1--4135 

Anliara lnlıisarlaı 
BaşmUdii rlüğündeıı: 

1 - Açık eksiltmeye konan iş Orman çiftliğindeki memur evi 
bahçesi etraf duvarlariyle evin cephe inde parmaklık yapılmasıdır. 

2 - Keşif bedeli 1048 lira bir kuruştur. 
3 - EksiJtmc 15.10.935 salı gi'nü saat 15 dedir. 
4 - Muvakkat inanç parası 78 lira 50 kuruştur. 
İhale aatmdan iki saat evveline kadar Ankara İnhisar} r Baş-

mudıirluğu ve nesine makbuz mukabilinde yatırılmış olacaktır. 
5 - Bu ise nıt evrak şunlardtr. 
A - Şartname 
B - Fenni şartname 
D - Nafıa umumi şartnamesi. 
c - Plan. 
6 - İstekliler 2490 No. kanunun tarifatı dahilinde şeraiti umu. 

mıyeyi haiz olmakla beraber fen adamı olmaları meşruttur. 
(2758) 1--4301 

~ -
Kaılalı zarf usulile elisiltme ilaıı1 

Si"mer Bank 
Genel Direktörlüğünden : 

ı. - Bursada kurulacak kammgarn fabrikası esas 
binalariyle Müdiirhik ve i ~iler~ mahsus binalar, il
tisak demiryolu toprak tes~ı~e~ı, fabrika ve iç yolla-
n drenaj işleri inşaatı v?hıdı. fıat esasiyle eksiltme
ye çıkanlmıştır. Tahmın edılen bedeli 1.357.320,70 
liradır. 

. 2. - Bu işe ait evrak ~unlardır: 
a) Eksiltme ş rtnamesı 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Umumi şartname 
e) Metraj ve keşif hulfisa cetveHen 
f) Projeler . 
İstiyenler bu evrakı 68 lıra bedel iJe Sümer Bank 

Ankara şubesinden alabilirler. 
3. - Eksiltme 18 birin~i teşrin 1935 cuma günü 

saat 15,30 da Ankarada Zıraat Bankası binasında -
ki Sümer Bank merke~hldeki komisyonda yapıla . 
caktır. 

4. - Eksiltme kapal~ z~ usuliyle yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye gırebılmek için isteklilerin 

54.470 lira muvakkat teminat vermeleri, bundan bas
K.a en az 250.000 liralık bir bina inşaatını muvaf faki
yetle bitirmiş olduğunu isbat etmesi ve eksiltmeye 
çıkarılan 1.357.320.70 liralık bu işi halen yapabilecek 
mali iktidarda olduğunu arttırma ve eksiltme. kanu
nunda teminat mektubu verebileceği tesbit edilmiş 
bir nkadan alınmış şehadetname ile isbat etmeleri 
lazımdır. 

6. - Teklif mektuplan yukarda yazıldığı gün ve 
saattan bir saat eveline kadar Sümer Bank Umumi 
Müdürlügüne makbuz mukabilinde verilecektir. Pos-
ta ile gönderilecek mektuplann nihayet ihale tari· 
hinden bır saat e\ eline kadar gelm; ve zarfın kanu-

, ni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 

Wor:e:?#x***ı.7Ji$&mmmm~ 
1 

SAYIFA 7 

1 1 Ankara Levazım Am:Jiği s:;~ 1 
1 Alma Komisyonu ilanları 

t LAN 
• l - 857 ton lev~in k~mürü ile 143 ton tuvonan kömürunün 

fıatı ~apab zarfla eksıltmesı 22.10-935 salı günü saat ıs Selimiye 
asken satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Marin lave ılrömürünn tahmin fiau 13644 tcvanon ltömüril· 
nün tahmin fiatı 17115 lira olup her ikısimn muvalr;kat teminatı 
ll52 liradır. 

3 - Teminatlar eksiltme saatından iki aat eve) mubasebecihk 
veznesine yatırılacaktır. 

4 - Başka malsandıklarına yatırılmış olan teminat makbuzları 
ile banka teminat mektuplarının ve diğer belgelerin teklif mek
tuplarının içinde bulwıması ve mektupların kanunda tasrih olu
nan formük uygun bulunması prttır. 

5 - Şartname her gün komisyonda görulc:bilir. (2841) J -4421 

l LAN 
1 - İzmir mustahkem mevki kıtaatının 141.800 kilo bulgur ıh

tiyacı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. 
ı. - İhalesi 18 .~eşrinievel 935. cınna giınu saat ~s buçukta 

İzmırde kışlada mustahkcm mevkı satın alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

3 - Bulgurun tahmin edılen mecmu tut. r 15598 liradır. 
4 - Beher kilo bulgur için on bir kurus hat t hmin edilm tır. 
5 - Teminatı muvakkate akçesı 'l 169, hra -85 l.uruştur 
6 - Şartnamesi her giın komisyonda gorulebiJir. 
1 - İstekJiJer ticaret odasında ka) ıtlı o16uklarına daır sıklı 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye girecekler 2490 numarah kanunun 2 ve uncu 

maddelerınde ve şartnamesınde yazılı ve ik ları ile teminatı mu. 
vakkate makbuzlarını ve muhurlü teklif m uıplarını ihale , tın· 
dan en az bir s at evel komlS} ona v rmı" bulun lard r (?. 'i6) 

1-4~32 

t LAN 
1 - Manisa merkezind ki kıtaat ıhtı\iacı ıç n 240.000 kıl un 

münakasaya konmuştur. 
2 - Şartnamesı 145 kuru mukabılınde Manıcada tumen satın 

alma komisyonunda alınabilir. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır 
4 .- Eksiltme 11 /1. inci teşrin 935 cuma gunu aat ı 1 . o da 

Manısada tümen satın alma koisyonunda yapılacc1ktır. 
5 - Muvakkat teminatı 2160 Jira ve beher kilo ınu muhammen 

bedeli 12 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekler 2490 num r lr kam mın 2 incı madde. 

sinde tarif ettigi vesaiki ve teminatlarını birlıkte bulundurmaya ve 
kapalı zarfları ihale saatından bir sa t eve) komısyon rcisliğınc 
vermeye mecburdurlar. (2721) 1-4244 

İLAN İLAN 

Erzincan kıtaat ve mues e 
sat hayvanat ihtiyacı için bir 
milyon otuz sekiz bın altı ytiz kı. 
lo arpa pazarlıkla ıhale ediJec k. 
tir. 

2 - Muhammen bedeli 64912 
Jira 50 kuruştur. 

3 - llk teminatı 4868 lira 50 
kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek ıs
tiyenler Erzincanda tümen satın 
alma komisyonund hergün gö
rcbiJirler. 

5 - İhalesi 25 1. teş. 935 gu. 
nü saat on beşte Erzincanda tu. 
men satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. (2917) 1--4532 

İLAN 

1 - Erzincan kıtaat ve rnıi
essesat hayvanatının ihtiyacı o· 
lan altı yüz otuz yedi bin dokuz 
yüz yirmi beş kilo saman yeni. 
den kapalı eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

2 - Muhanmıen bedeli dokuz 
bin beş yliz altmış sekiz Jira sek
sen yedi buçuk kuruştur. 

3 - İlk teminat yedi yUz on 
yedi lira altmış yedi kuruştur. 

4 - Şartnameler Erzincanda 
tümen satın alma komisyonun
dan bili 'bedel verilir. 

S - İhalesi 25 1. teş. 935 gıi. 
nü saat onda Erzincanda tümen 
satın alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

· 6 - Şartnamenin dordüncıi 
maddesine göre istekliler 2490 
sayılı artırma ve eksiltme kanu
nunun 32, 33, 34 maddeleri muci
bince teklif mektuplarını tanzim 
ve ihale saatından bir saat evel 
komisyona vermiş bulunacaklar. 
dır. (2915) 4530 

İLAN 

Muham. 
Miktarı men B. 

lira 
140 
600 
160 
596 
280 

Cim; 
Terlik 
Frenk g<>mleği 
Patiska don 
Yün faniJa 
Ten fanila 
Yun çorap 
Tire çorap 
Pijama 
Yatak örtüsü 

adet 
200 çift 
400 
400 
~96 
100 
171 çift 
176 çift 
200 ta'lnm 
200 

İlk teminatı Lira Ku. 
214 72 

85 
52 

560 
450 

2863 

Kırrkkale askeri :>anat mek
tepleri ihtiyacı olan dokuz ka
lem melbusat açık eksiltme su. 
retiyle 25 1. teş. 935 cuma gunu 
saat 14 :17 ye kadar tın alına. 
caktır. 

Tal" rın muh mmen b d -
1i olan 286 liray muk bil (214) 
lira 72 kuru trr-ı n h evveli e 
sini Kmkk le crı f brık l r 
muhasebecili ine y tırarak vak. 
ti muayyen de 
racaatlarr .(2928) 

l - K kosc me ez kıtaa· 
tının senelık ıhtıyaçl n olan 220 
hm kiJo un k pah zarf usuliyle 
eksıltmey.e konmuştur. Tahmin 
bedelı 30800 liradır. İlk tcmınatı 
2310 liradır. İh Jesi 25.10.935 ta. 
rihıne mu cldif cuma günu s:ıat 
ondadır. 

2 - Kag ı.man merkez kıta;ı. 
tının s nelik ıhtiyaçları olan 
206000 kilo unu kapalı arf u· 
suli> le eksiltmeye konul mu ttJr 
Tahmın bedelı 28840 lirad r tık 
temınau 2163 lıradır. İhalesı 25. 
10.935 tarıhıne musadif cum gu· 
niı saat 11 dir. 

3 - İhaleleri Karaköse suva. 
ri ttımen binasında satın alma 1ı:o 
misyonunda yapılacaktır. t tek
lilerin belli gun ve saatten bir 
saat ev el teklı f mektuplarını ko
misyonumuz vermeleri (2932) 

1-453' 

İLAN 
Bursa garnizonu içın 50,000 

kilo koyun eti satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bcdcJi 17500 lira. 
dır. Şartnamesi satın alma ko
misyonund drr. Eksiltme 2510 
935 cuma gunu saat 16 da Bursa· 
da Tophanede satın alma komis. 
yonu binasında olacaktır. Ek ilt. 
me kapalı zarf usuli iledir Mu
vakkat teminat 1312 lira 50 kurtıf. 
tur Ek iltmcye i tirak edec kler 
ticaret odaSTnda kayıtlı oldukln. 
rına dair v sika göstermeleri la. 
zımdrr. Teklif mek+ııpları 25,10 
1935 c ıma snat on beşe kndar sa
tın alma komisyonu reisli· ine ve• 
riJmi olacaktır. (2927) 1-4533 

İLAN 
1 - Er ıncan kıtaat ve mil

esse at cratınm ihtiyacı olan 29 
bin 250 kılo sade yağı yeniden 
kapalı eksi1uneye konmuştur 

2 - Muhammen bedeli 12656 
lira 25 kuruştur 

3 - İlk teminatı 949 lira 22 
kuruştur. 

4 - Sartnameler Erzincanda 
tıimen satın alma komisyonun. 
dan bila bedel verilir. 

5 - İhale i 24.10.935 gilnu sa. 
at on birde tümen satın alma ko
misyonun~a yapılacaktır. 

6 - Şartnamenin dördiıncil 
maddesine gl:>re istekliler 2490 
sayılı artırma ve eksiltme kanu• 
nunun 32. 33. 34. inci maddelcrL 
ne göre teklif mektuplarını tan. 
zim ve ihale saatmdan bir saat 
e\el komi vona venniş buluna-
caklardır (2916) l-4531 

ZAYi 

lbrabim H ıt 
1-4543 
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Dil, Tarih ve Coğraf-1. 
ya Fakültesinden: 
T LEBE YAZIJ.,MA 'SARTLARI 

' 1. Fakiılteye 40 yatılı atlebc ile gündüzlü talebe alınacaktır. 
2. Yatılı talebe yazılmak için yapılacak sınacı kazanmak şarttır. 
Bu sınaca girmek için lise veya 6 yıllık öğretmen o'lculundan 

mezun olmak lazımdır. 
3. Yatılı talebe için yapılacak smaçlar 15.16 birinci teşrin 1935 

tarihlerinde saat 10 da başlamak üzere Ankarada Gazi Terbiye 
Enstitüsünde, 1stanbulda Yüksek Öğretmen okulunda yazılı olarak 
yapılacaktır. 

4. Yatılı talebe olmak için bu smaçlara girmek istiyenlerin 10 
biriııci teşrin 1935 tarihine kadar Kültür Bakanlığı Yüksek Öğre. 
tim Genel Direkt~rlüğüne başvurmaları gereklidir. 

5. Gündüz talebesi olmak istiyenlerin: 
a) Bir liseden mezun olmaları 
b) Lise bakaloryası geçirmis olmaları 
c) 1935 yılı lise mezunlarının olgunluk yoklamasını vermis ol· 

maları. 
6. Gündüzlü talebenin 1 ikinci teşrin 1935 gününe kadar Anka. 

rada Evkaf Apartımanındaki Fakülte Sekreterliğine başvurmaları 
gereklidir. (2911) 1-4499 

il ve orta tahsil tale
besine ilin 

Otobüs i~Jeri DireJ{törlüğünden 
hk, Orta ve Lise talebesi çalısma gün ve saatlerinde Uray oto. 

büslcri üzerinde yarı ücretle seyahat edebileceklerdir. 
Bunun için kendi okul direktörlerinden fotolu, mühürlü ala

c klan 16 kuruşluk pullu vesika, 15 kuruşluk pul ve iki foto ile 
Belediye reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (2902) 1-4496 

inhisarlar Ank:ara 
Baş müdürlüğünden: 

Ankara inhi arlar Baş Müdürlüğü için altmı~ ton yerli kok 
kömürii açık eksiltme ile alınacaktır. 

Eksiltme 21.10.935 pazartesi günU saat onbeşde baş müdüriyette 
yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesi (120) liradır. Şartları an. 
tamak iıtiyenlerin müracaatları. (2869) 1-4451 

Samsun Tümeıı Sa.Al. l{o. Bşlc. 
Samsun garnizonunda bulunan kıtaat ihtiyacı için 10000 erin· 

miş sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin be. 
deli 9300 lira olup muvakkat teminatı 698 liradır. Şartnamesi Sam
sun tümen satın atma komisyonundadır. İhaiesi 16 1. teşrin 935 
çarsamba günü saat 15 de tümen satın alma komisyonunda yapıla. 
ca'ktır. 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mucibince taliple
rin ihaleden bir saat eveline kadar mektuplarını komisyona ver. 
meleri ilan olunur. (2879) 1-4458 

Ankara mü ·tal\:il Jandarma 
talıuı-u karargahıııdan: 

1 - Jandarma Müstakil taburunun bir senelik ihtiyacı için ek. 
iltmeye konulan azami 140000 asgari 125000 kilo odunun eksilt. 

mesi 18·10.935 cuma günü saat 15 de yapılacak. 
2 - İsteklilerin eksiltmeden bir saat evet teminat mektuplaq

nc komisyona vermeleri gerektir. 
3 - Ekı;iltmeye konulan odunun beher kilosunun tahmin bed~-

li 2 kuruş ilk teminatı 210 liradır. ' 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlcrin hc;_r gü? :'ilay~t kon~ğı ar

kasındaki müstakil jandarma tabur karargahı ıçındekı komı yona 
başvunnalan. (2857) 1-4433 

Ankara unıuııe hastanesi 

IJaştallih~Oi.nden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ma aj kısmına yapılacak ilave in · 

aatı. Tahmin keşif bedeli 8331 lira 12 kuruştur. 
2 - Bu işe ait prtname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi ve hususi ~artnamc 
D - Keşif cetveli. 
E - Bir adet plan. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 41 kurus bedel mukabilinde 

Ankara nümunc hastanesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 18/1. Tcşrin/935 tarihinde cuma günü saat 14 de 

Nümune hastanesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme a~ık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 
s - EJksiltmeye girebilmek için isteklinin 625 }ira 1~ kuruş m~. 

vakkat teminat vermesi bundan 'başka aşağıdakı vesıkaları hau 
olup gö5termesi lazımdır. . . . 

• 6 - E~siltmcye en az bir parçada 20,000 lı~alık hına ınşaatı 
yapmış ofduğuna Nafıa Müdürlüklerinden vesıka almış olanlar 

· girebilir. 
7 - Teklif mektupları yukarda üçüncü madde~e yazılı .s~attan 

bir saat evveline kadar Ankara Nümunc hastanesıne getırılcr~k 
eksiltme komisyon reisliğine makbuz. muka.~i!!nd_~ verilccektır. 
Posta ite gönderilecek makbuzların nıhayet ufo.u~cu madd~dc y~ı
lı saate kadar gelqJiJ olması ve dış zarfın muhur mumu ıle ıyıce 
kapatılmış olması lazımdır. . 

Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. (2847) 1-4419 

.._ am"'UD şarhaylığıııdan: 
ı - Şehrimiz sokak laml:alarmın ihtiyacı olan 75 vatlık (350) 

adet (100) vatil'k (150) adet 150 vatlık (400) adet 200 vatlı~ (150) 
adet amput ~artnamesi dairesinde bir ay muddetl_e açık ~ksıltmeye 
lwnulmuştu-r. İşbu ampullerin muhammen bedelı 1136 lıradır. 

z _ th~le 31. 10. 935 günlemecine rastlıyan perşembe günü saat 
onda belediye encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin .o gü? v~ sa. 
atta 935 ~nesi ticaret odası vesikası ve seksen beş lıra yırmı ku. 
ruştan ibaret tcminatlariyle birlikte encümene gelmeleri. 

3 - Eksiltme ıartnamesini görmek istiyenlerin belediye yuı 
i leri kalemine müracatları. (2914) 1-4520 
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Milli l\fiidafaa Vekaleti 
atmalma Komisyonu 

flanJarı 

BlL1T 
İstanbuldaki Kuleli ve Mal. 

tepe liselerile Bursadaki Bursa 
Askeri lisesinin 10 ve 11 inci sı. 
nıflarına yeniden talebe alına
caktır. Girmeğe istekli bulunan
ların bu mekteplere veya asker. 
tik şubelerine hemen müracaat. 
ları ilan olunur. (2866) 1-4448 

BtLtT 
l - 1600 Ton mazut kapalı 

zarfla eksiltmeye konmustur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

9600 lira ve ilk inanç parası da 
720 liradır. 

3 - İhalesi 15.10.935 salı 
günü saat l l dedir. 

4 - Şartnamesini görmek ü. 
zere her gün saat 15 den 16 ya 
kadar komisyona gelmeleri. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgile. 
riyle birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını kanunun emrettiğ i 

mühürlü bir zarf içinde ihale 
saatından bir saat evvel M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonu-
na vermeleri. (2780) l-4327 

BİLİT 
1 - 160 ton mazot kapalı za: f 

la eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

9600 lira ve ilk inanç parası da 
702 liradır. 

3 - İhalesi 15-10-935 sah 
günü saat 10 dadır. 

4 - Şartnameyi görmek üze· 
re her gün saat 15 den 16 }'a 
kadar komisyona gelmeleri. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgele. 
rile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarının kanunun emretti. 
ği mühürlü bir zarf içinde iha. 
le saatından bir saat evvel M. 
M. Vekaleti satınalma komisy"· 
nuna vermeleri (2712'ı t-~ı43 

BİLİT 
Kalöriferlere konulacak tas

fiye cihazları ile kalörifer kaza. 
nı tamiri işine aid keşif evrakı 
dairesince tashih edilmiş oldu. 
ğundan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli (9484) lira (50) kuruştur. 
Keşif ve şartnamesi bedeli kar. 
şıhğmda inşaat şubesinden ah· 
nacaktır. İhalesi 14.10-935 pazar. 
tesi günü saat on birdedir. İlk 
teminatr (711) lira (34) kuruş
tur. Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad. 
delerinde istenen belgelerle bir. 
likte teminat ve teklif mektup. 
larınr havi zarflar en geç olarak 
ihale saatından bir saat evveline 
kadar M. M. V. satın alma ko
misyonuna vereceklerdir. (2802) 

1-43.52 

B1L1T 
l - Bir kilosuna biçılen eder 

1 lO kuruş olan 30 bin kilo kun. 
dura boyası kapalı zarfla eksilt. 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 14 birinci teşrin 
l 935 pazartesi giinü saat 11 de. 
dir. 

3 - Şartname 185 kuruşa M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
2475 liralık ilk inanç parası mak
buz veya mektuplarile kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerile birlikte hazırlıyacak. 
Jarı teklif mektuplarını ihaleden 
bir saat evel M. M. V. satın al. 
ma komisyonuna vermeleri. 

(2763) 1-4304 

BİLİT 
5000 adet müstahzar sargı pa· 

zarhkla satın alınacaktır. Pazar. 
lığı 21.10-935 pazartesi günü sa· 
at 14 dedir. Hepsinin tahmin e. 
dilen bedeli 995 liradır. Muvak· 
kat teminat (74) lira 63 kuruş· 
tur. Evsaf ve şartnamesini al. 
mak ve görmek üzere bedelsiz o. 
larak M. M. V. satın alma komis· 
yonundan alınacaktır. Pazarlığa 
iştirak edeceklerin (2490) numa
ralı kanunda gösterilen vesaikle 
ve 74 lira 63 kuruşll,lk teminat 
mektubile birlikte ibclli giln ve 
saatında M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (2851) 

1-4417 
BİLİT 

1 - Eeliiziz garnizonu için 
hepsine biçilen eder 16.000 lira 

lmtıyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Nasuhi J 

BAYDAR 1 
Çankırt caddesi civannda 

Ulua Bu1nıavind• basılmış· J 
t~. -

olan bir milyon kilo me c odunu 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - ihalesi 22.10.1935 sah 
günü saat onda Elazizde tümen 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname Ankarada M. 
M . V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

4 - İlk inanç parası 1200 li· 
radır. 

S - Eksiltmeye girecekler 
kanuni şekilde hazırladıkları te';:. 
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evel Elazizdc tümen sa
tın alma Ko. na vermeleri 

(2867) 1-4447 

BİLİT 

1 - Bir tanesine biçilen eder 
680 kuruş olan 15 ita 20 bin tane 
yün battaniye kapalı zarfla ek. 
siltrneye konulmuştur. 

2 - !halesi 15 birinci teşrin 
1935 sair günü saat 15 tedir. 

3 - Şartname 680 kuruşa M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
8050 liralık ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlarile kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte hazırladıkları 
teklif mektuplarını ihale saatin. 
den bir saat evci M. M. V. Satın 
alma Ko. na vermeleri. (2762) 

1-4303 

Dr. CEl\iS'in 

Nasır ilacı 

En caki nasırları bile pek ' 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökUnden çıkarır. 

Umumt deposu: lngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu
lunur, ciddl ve müessir bir na· 
sır ilicıdrr. 
Kanzuk ökslirilk şurubu: Ökııil· 
rüğü kati şekilde durdurur. ---

Ank.ara o·ünırül{l\lüdürliif!iin,len: 
~ t" 

Müdürlüğümüz Anbarlarında mevcut 50 kalem sahip iz eşya 
8.11-935 cuma günü saat 10 da artırma ile satılacaktır. İsteklilerin 
güvenmeleriyle birlikte o gün Gümrükte kurulu satış komisyonu· 
na müracaatları ilan olunur. (2910) 1-4519 

YOZGAT SULH HUKUK MAHKEMESi: 
Yozgadm köse oğlu mahallesinden Olto muhacirlerinden İs. 

mail karısı Cemile tarafından kocası Salih oğlu İsmail aleyhine 
açılan ne faka davasında: Müddeaaleyhe çıkarılan davetiye müdde
aaleyhin ikametgahının meçhuliyeti hasebile mü!:>aşir tarafından 
bila tebliğ iade edilmi!i ve arzuhal nüshai saniyesile davetıyenin 
ilanen tebliğine karar verlerek dava 22.10·935 tarihine salı günü 
saat 9 za talik olunmuş ve davetiye ile arzuhalın birer nüshası mah.. 
keme divanhanesine talik kılınmış olmakla mumaileyh: İsmail 
mezkur gün ve saatte Yozgat sulh hukuk mahkemesine gelmediği 
veya bir vekil göndermediği takdirde: hakkında gıyap kararı itti· 
haz edileceği davetiye ve arzuhal nüshai saniyesinin tebliği ma-
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 1-4528 

ILGAZ SULH HUKUK HAKIMLlGlNDEN ~ 
Ilgazın Eksik köyünden topal oğlu Ahmet vekili Ali Rıza ta

rafından kız sınırı köyünden Ruşen oğlu Hasan, Hakkı ve Ruşen 
aleyhlerine açtığı meni müdahale davasının muhakemesinde: Müd· 
deialeyhlerden Ruşen Ankarada Ziraat mektebi. odacısı iken namı· 
na gönderilen davetiye mezkur mektebde bulunmadığından bila 
teıbliğ iade cdilmş, ner,.eye gittiği malilm olmadığından ve adresi 
bilinemediğinden Ulus ve Çankırı gazetesiyle ilanen tebliğat ya.. 
pılması kararı mahkeme iktizasından bulunmakla bcr:mucibi karar 
muhakeme günü olan 14.10·935 pazartesi günü saat 9 da Ilgaz sulh 
hukuk mahkemesinde hazır bulunması veya bir müdafi göndcnne· 
si lüzumu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 1-4529 

DiS HEKil\li EKREM A VN. 
' Avdet ederek rahatsızları tedaviye başlamıştır. Himayei 

Telf: 3910 1-4526 

Karacabey harası Müdürlüğünden 
Haranın 1 teşrinisani 1935 tarihinden 31 teşr.inievel 1936 tari. 

hine kadar bir senelik manda ve karasığır sütleri kapalı z;arf usu.. 
tiyle artınnaya konulmuştur. İstekli~rin 18 tcşrinievel 1935 tarl· 
hine müsadif cuma günü saat 15 de 600 lira muva:kkat tcminatlar.iy. 
le birlikte Hara müdürlüğüne müracaatları (6211) 1-4541 

l\ıJersin belediye Reisliğinden: 
Keşif değeri 17909 lira 20 kuruş olan 100 metre uzunluğunda ve 

altı metre genişliğinde yeniden yapılacak beton anne iskele inşa.
atı kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. Önergelenen fi. 
atlar uygun görülürse 22.10.935 salı günü saat 11 dC' belediye dai· 
resinde alabilecekleri ve keşif değerinin yüzde 7,5 nisbetindc sli

resiz tutak belgeleriyle beraber önerge bitiklerini ihale günU saat 
ona kadar belediyede toplanacak .tcomisyon reisine vermeleri bilit 
olunur. (6212) 1-4540 

Mürebbiye arayanlara c·· ··k · l · ) V k" · d 
T .. k t b b' F s Ba umı·tı ve in ıı "'ar ar e a etin ıı: ur e aası ır ran ız -

yanı yüksek aileler yanında mü· 
reb'biyelik arıyor. A. R. rumzu 
ile basımevimize müracaat. 

,, 
M 
• 

E 

1-4495 

Y enişehirde kiralık 
ev 

Lozan meydanı ile Havuz ba· 
şı arasında çarşı yanında dört 
oda tam konfor, telefon: 2655 

1-4502 

r ı ıı mmnmıııııuınmıuıın 

Dr. TURGUT 
i§i Cebeci Hastanesi Operatörü ~ 
~ Hastalarını Adliye Sarayı 1 
~ karşısında Hayati apartmanın E!I 
El da her giln 15 den 19 za kadar 

kabule başJamıştır. 
i§ıımııııınıımıııtl!lıııınınıılllllİ!llllllllllıı:ııiumıılllllll!illllill!llllllllllllll [§ 

Sencanh köyünde 
acele satılık ev 

ve tarlalar 
3 oda 1 mutbak ı balkon içe. 

risinde suyu mevcut . Anbar ve 
saire 450 dönüm 8 parça tarla 
jkisi sulu bir de Dav:tr ağılı v .. r· 
dır. 

Kurtuluş mahallesi 13/14 
No lu evde Satılmışa müracaat. 

t-4~1~ 

Tetkik müdürlüğüne ,yazı makinesi ile yazmasını iyi bilen ve 
lüzumunda vekaletin her şu'besinde çalrşabilece:k ve memurin ka
nununun dördüncü maddesinde yazılı şartları haiz iki işyar mü.. 
sabaka ile alınacaktır. 

Müsabaka 11.10.1935 cuma günü saat dokuz buçukta yapılacak
tır. İsteklilerin 10.10.1935 günü akşamına kadar belgelerle birlik-
te vekalet zat işleri müdürlUgune ba vu~ları. (2920) 1-4535 

Mürebbiye 
arıyanlara 

Emzikte ve iki üç yaşların. 
daki çocuklara bakmak üzere iş 
arıyor. Yenişehir post rcstant 
Schwester Anna. 1-4525 

Öz almanca 
Halis bir alman Bayan en kı. 

sa zamanda müsait şeraitte öğ· 

retir. 
Müracaat P. K. 173 

1-4425 

İLAN 
Türkiye Tiftik Cemivetinde 

Katip ve muhasiplik açıktff. 
Mak!na ile süratle yazı yaımak 
ve uSL•fü muhasebe ve deftrriye 
vakıf ,. lmak şartiylc talip olc?n
ların nıerkezi umumiyeye, yet
lerin 1ı:ki vesika ile birlikte mi! 
racaat etmeleri, lazımdır. Men· 
sucat fabrikasında çah~nns o. 
!anlar tercih olunur. 1-4517 

Göz mütehassısı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASAGUN 
Anafartalaı caddesi Zenit 

saatleri mağazası üstiinde pa. 
zardan başka her gün sabahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. Sah günleri voksuzlara 
oarasr:ı-

ZAYi 
Namıma olan 748 araba numa.. 

ramı zayi eylediğimden hü'kmü 
olmadığı ilan olunur. . 

Akköprüde Hacı Abdullah 
hanında nevşehirli İbrahim 

1-A~7 

1 Ankara Belediye Rei liği 1 
nanlan 

İLAN 

Fazla bulunduğundan müsa• 
dere edilen 24 teneke büyük bir 
teneke küçük gazın ihalesi yapı. 
lacağı 7.10.1935 pazartesi günü 
istekli çıkmadığından 7.11.1935 
perşembe günü saat onda yapı
lacaktır. Taliplerin komisyona 
gelmeleri. 

Muhammen bedeli (97) mu· 
vakkat teminatı (7,5) liradır. 

(2930) 1-4536 ---
Doktor 

Ali Maruf Unv~r 
DERİ, FfRENGl VE BELSO· 
GUKLUGU HASTALIKLARI 

MOTEHASSISJ 

Tabakhane caddesi başında Al· 

tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 
hergün 9-13 ve 15-20ye kadar 

k~l1111 eder 

..-r --.SİNEMALAR 
l 

1 
ULüP) r YENi. ) 

BUGÜN BU GECE 

Fransızca sözlü kahkahalarla 
dolu bir filim 

KIZ KADIN OLUNCA 

Canlandıran: Marion Oavieı 

BUGÜN BUGEE 

Baştan başa heyecanlr 
sahnelerle dolu 

JNSAN KAÇAKÇILARl 
Claudette Colbert - Ben Lyon 

F ransn:ca sözlü 


