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KIRAL ALEKSANDR 

Geçen yıl bugün, Ma:rsilya so
kaklarında, kendini sevinçle kar
şılamağa koşanlar arasınd~ bir 
hiyanet kurşunu ile, gözlerini ka -
payan Yugoslavya Kıralı Alek • 
aandr hakkında, bu sütun -
larda şöyle deniliyordu: ''Kur -
şunları kıral·n büyük kalbini bu 
lan suikast<- lar bu hiyanetten 
umdukları d". '..ıa büyük faciayı gö
remiyecekler<lir. Yugoslavya'nm 
sayısız vatanperverleri, Aleksan -
dr'ın hatirasına k~rşı··asıt hünnet 
ve bağlılığın, onun eserine devam 
etmek olduğunu bilecek kadar 
cesur, tedbirli ve iradelidirler. 
Orta Avrupa ve Balkanlar mu 
vazenes\nin esash unsurlarından 
biri oıan dost devlet sarsılacak 
olursa kıtamız sulhunun destekl~
rindcn biri yerinden oynamı~ 
olur. Avrupa sulhunun zararına 
olan her hangi bir hadisenin, Av
rupa milletlerinden hiç birinin 
menfaatine hizmet etmiyeceğine 
şüphe yoktur. Akıl ve hakikatin 
bu hükmü, yugosla~ vatanpen . 
lerinin heyecanlı iradesi, ile bir 
leşerek, Marsilya faciasmı oldu 
ğu yerde durduracağına tam bir 
kanaat beslemekteyiz.,, 

Yurdseverliklerinin ne kac!-• 
sağlam olduğu bilinerek bu kana
atla bahsedilmis olan yugoslav 
devlet adamlar~ kendilerinden, 
pek haklı olarak, umulan sağgö
rüyü göstermiş ve kıyacılarm k' ·, 
niyetlerini boşa çıkarmağı hilmi~ 
tir. Yugoslavya, kurucusu,· içerde 
karşılıklı sevgi ve dışarda barış 
prensiplerine dayanan koruy 
su büyük adamm, çizmiş olduğu 
yolda, dosdoğru yürümektedir. 

Marsilya trajedisinden bir ytl 
sonra Yugoslavya, ondan bir gün 
önceki sakin ve sağlam manzara
siyle görünmektedir. 

Dost devletin bu manzarasiyle 
övünürken yüreklerimizi acı ile 
dolduran şey, onun, daha çok za -
manlar yaşayabilecek kadar genç 
5efinin bir katil kursunu ile ulu · 
;unun başından ayrılmış olması · 
dır. Onu, kalblerinde yaşatmakta 
olan büti.in yul:!oslavlarla birlikte, 
ölümünün yıldönümünde, saygı 

edilişi hakkında uzun tafsilat ver· 
mektedirler. 

Deyli Telgraf şöyle demekte -
dir: 

" Dün İtalyan delegesi B. Alo
isi, tarafından ileri sürülen fikir -
ler insana hayret verecek mahi -
yettedir. Bütün dünya biliyor ki 
Habeşistan - bu barbar devlet · 
sözünü tutmuştur ve İtalya - bu 
medeniyet bayraktarı • sözlerini 
yerine getirememiştir. 

Mornig Post ise bütün öteki 
İngiliz gazetelerinden ayrı olarak 
şu mütalaada bulunuyor: 
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"ltalya'ya ekonomik ve finan

sal bir abloka kurmak hatadır. 
Eğer bütün dünya bu zecri tedbir

.ı leri fili olarak gözetmeyi teahhüt 
etmezse bu vasıta ile ltalya'yı kuv · 
vetlerini geri çekmek zorunda bı
rakmak ihtimali mevcut değildir. 
Diğer taraftan, ancak reaksiyon 
lar doğurabilecek iğnelenmelerb 
ltalya'yı sinirlendirmek de mana
sızdır. Her iki durumda ise harh 
tehlikesi, hiç olmazsa ittifaklar 

(Sonu 2 inci sayrfada) 

Roma. 8 (A.A.) - "Korriera 
Delta Sera,, gazetesinin Asmara · 
da bulunan aytarına göre, on bin 

• • aıyau generalleri - Soldan 

lerce kitiden mürekkeb iki habet 
kolu imparatorun kumandası al -
tında Dessie'de toplanmaktadır. 

Dessie bölgesindeki süel hare -
ketler genişlemek istidadını göı
te rmektedir. 

Roma, 8 (A.A.) - Habeşistan 
seferinin birinci 9afhası, İtalyan 

Altoıcı Tıp Kurultayı 
Toplantıda sovyet ı)rofesörleri de vardı 

Altıncı Ulusal Türk Tıp Ku -
rultayı toplantılarına girmek üze
re Sovyetler Cumuriyeti tarafın · 

Srhhat ve Sosyal Yardım Baka· 
nrmrz Dr. Relik Saydamdan değer
li misafirlerimiz Sovyetli profesör· 

/erin ziyareti hakkında ne düşün

düğünü sorduk. Fen ve kültür ha
yatımızın önemli hadiselerinden 

biri olan Altıncı Ulusal Türk Tıb 
Kurultayında dost ülkenin en de. 
ğerli ilim adamlarından üçünü 
şahsi misafiri olarak çağırmak gi
bi kurultaya bir özellik veren Ba

kan bize şunları söyledi: 

"- Dost ve komşu Sovyetli a
limleri aramızda görmekle balıtiya. 

rım. Sovyet - türk ilim adamJarrnrn 

halde ve istikbalde iş birliklerinin 

iki ulusu11 ilim yolunda ve çalışma 

~ sahasında biribitlerini tanıyarak 

~ dünyanın bu köşesinde bir bilgi 

~ 
varlığı vücu?a getirmelerini tabii ~ 
görenlerdenım.,, 

A/VVVVVVVVVVVVV~ 

dan gönderilmiş olan misafir Pro
fesörler dün sabah yanlarında me
mur doktorlarla birlikte Ankara. 
ya gelmisler ve istasyonda Sıhhat 

1 

Bakanlığı adına doktor Remzi, 
kongre adına genel sekreter Dr. 
Prof. Fahrettin Kerim, cerrahi 

Sovyet profesörleri kurulu bıış. 
kam Danişevski diin bize şunları 

söyledi: 
"- Yepyeni bir kuruluş olan ye

ni Türkiyem'n dinamik bir sembolü 
olan Ankarayı görmekten zevk du. 
yan bir misafirinizim. Burada gör
düğümüz ilim ve bilgi heyecanın
dan biz sevinç duyduk. Siz de sevi. 
nebilirsiniz. 

Değerli Sağlık Bakanrmza bizi 
buraya çağırdığı için teşekkür ede
riL. 

Kongreyi kutlanz. Tiırk hekim
liğinin hususiyle romatizmaya kar. 
şr olan başarılı savaşım yakrndan 
gördük. 

Uluslarımızın sağltğr davasmda, 
birge çalışmak bizim için bir ga
yedir. Bu temaslarrn iki dost dev
let arasındaki kültür yakınlığı ta. 
rihte yenl bir safha olacağına ina-

AA/V'\/'\/V'VVVVVVVVVVVvVVVVVv-VV'V\.'~ 
~ 

kongresi adına Prof. Kemal tara 
fından karşılanmışlardır. Gelen 
profesörler fonlardır: 

(Sonu 6, er savıfada) 

Sağlılc Bakanımız S()vyet prof~söcleriyle birlikte 

1 
hedeflerinin birinci hattını teşkil 
eden bütün noktaların alınması 
ile sonuçlanmıştır. 

Yeni bir ileri harekete baılan
madan önce, i91al edilmit toprak
larda yerleımek ve yeni bir hare -
ket U....ü hazırlamak üzere, kw 

Adua alındıktan sonra Habeşistanda ya 
prlacak savaşrn geçeceği sarp dağlık 

yerler. 

mayın, süel faaliyeti bir müddet 
için durduracağı sanılmaktadır. 

Şimdiki harp hattı, Aksum'un 
batısından, Adua' da Antiakio ku

(Sonu Z. ci sayıfada) 

B. Aras Cene,Teye 
gidiyor 

İstanbul, 8 (A.A,) - Dış Ba. 
kam B. Tevfik Rüştü Aras, bu sa
bahki ekspresle Ankaradan şehri
mize gelmiş ve istasyonda ilbay 
vekili, güvenlik direktörü tarafın
dan karşılanmıştır. 

B. Tevfik Rüştü Aras, bu ak . 
şamki ekispresle Cenevre'ye gide
cektir. 

İngiliz seçimi 
Londra, 8 (A.A.) - Gazetele· 

rin birçoğu, gelecek genel seçimin 
tarihini 28 ikinci teşrin olarak gös
teriyorlar. Bununla beraber, Dey
li Meyi gazetesi~ arsıulusal du -
rum halkın reyine baş vurmayı 
imkansız kılacak kadar ağırlaşır· 
sa, Sir Herbert Samuel ile işçi ön
derlerinden bir takımının da alın 
ması suretiyle bugünkü kabinenin 
genişletilebileceğini sanıyor. 

Morning Post: da, parlamen . 
toı sunulacak silahlanma prog . 
ramına işçilerin karşı gelecekleı·i 
kanaatinin, hükümet üyelerinin 
memlekette yeni yetkiler almmast 
hakkmdaki duyg~larmı artırdığı
m yazıyor. 

Bir anket 
1- Sabah, sabahleyin 
2- Öğle, öğleyin 
3- ikindi, ikindiyin -

ikindileyin 
4- Akşam, akşamleyin 

5- Yatsı, yatsıyın - yat· 
sıleyin 

6- Gündüz, gündüzün -
· gündüzleyin 

7- Gice, giceleyin . 

1) Y ukardaki kelimelerin ilk 
ve asıl kökleri nelerdir f 

Il) Bu kelimeler nasd teıtck
kü) etmişlerdir? 

llJ) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ek· 
ler nelerdir ve eklerin lwr 
birinin mana farklan ha· 
kımmdan rolleri ne ol • 
muşlnr? · -

IY) Bu araştırma neticesindec 
A - T.ürk dili kökleri, ve. 
B .. Türk dili ekleri, ve, 
C .. Türk sözlerinin teşek• 

külü hakkında bir ka· 
· i~e çıkarmak mümkiin 

müdiir? 

Dil da.va1ın~ kentli dauaı bil
miı olan Ulu•, yukarJaki anketi 
aç.arak bütün bilginleri cevab rJer· 
meğe CJe memleketteki "bütün ga -
zeteleri Je kendi.ine yardıma ça
fırıyor. 

Me•ele, yukar<.la iıaret et -
tiğimiz gibi, Jüimiuleki kelime -
lerin kökleri, ekleri ue teıekkülle
ri hakkındaki görüşleri anlamak
tır. 

Bilginlerden ricamız ceuablar.
nı gazetemiz yazı itleri· direktör • 
lüğüne göndermeleri, 

M etılekiltqlanmıicl an ricamcz.; 
bu dileğimizi b'ütün memlekete 
yaymalarrcl ır. 

Ank~etiınize gelen 
cevaplardan 

l - Sabah, sabahleyin - Bu keli· 
menin aslı arabca "subuh,. dur. Acem
ce "saba., dır, subuhla, sabadan mürek. 
keb arabca ve acemce ile müşterek ola
rak lisanımıza geçen bir kelimedir. 
«Ta.besubuh:. sabaha kadar demektir. 
"Subuh ve saba., acemce kaide ile ya
pılmış bir terkibdir. işte şu terkib gös. 
teriyor ki acemccnin saba'sr ve ara'bca· 
nm subhu (sabah) a in:kdab etmiştir. 

Arablar bunu ''esbah .. diye tasrife 
esas gösterirler. Ve "ısbah,, derler, bu
rada "elif,, kalktığı z:unan "saıbah,, mey. 
dana çıkar. Manası sabahlamak, sabaha 
erişmektir. 

Söz arasında, sabahlama'·, sabaha. 
kalmak, sabahladım, sabahla, sabahla· 
malı, sabahtanberi, sabahın karanh~ın
da: diye kullanılrr. 

Sabahleyin: bekleyin, gect-nm nlha. 

(Sonu S. ci sayıfada) 
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DIŞ H BE 
]u lar o 1et ~i 1 ararı türl ·i tü .. Jii 

t ""f iı· edili) or 
( 8JJ:;ı 1. ci ayıfada) 

inınılma ı tehlikesi vardır.., 
iju gazete, ya.nsıron onunda, İngil

tere bukiımetine ıabır ve mü mah 
tav iye ctmt:ktc ve aynı tav iyeyi İtal. 
ya'ya kar ı da verirken İtalyan d Jet 
adamlannın akıllı davranıp Adua ile ik
tifa ederek hadiseleri daha farda zorlanıı. 
yacaklanm ummaktadır. 

l'rm11uz gazeıcft.ri de lwrurın 
öneminden bnlı edi,·orltır 

Paris, (A.A.) - Gazeteler, 7 ilk -
tc rin Cenevre günunun tarih oncmıni 

kaydetm ktedir. 
Jurnal, "ilk defa olmak uzere 16 m

cı maddenin konuşuldugu an, tarihi bir 
on olmu tur. , diyor. 

Sol parti gazeteleri alınan k:ır~rJa. 

n bliyuk bir hosnudlukla kar damakta -
dırlar. Bununla beraber mutedil gıızctc 
ler "almaca k zecri tedbirlerin barb ha
lini gc.nellestirmemesini dilemektedirler 

Poti Parizyen di~ or ki : 
"Diınya ban ı adına, 16 mcı madde

nin çok buyük bir özenle tatbiki kab 
eder. Dii ünülmeden alınacak fazla şıd
detJi tedbirler İtalya etrafında ekono -
mik bir abloka kurulmasına sebep ola -
bilir ve İtalya da ablokaya tahammül e • 
demiyerek onu viddetle yarmak niyetini 
bcsliyebilir. Ulwılar osyctesinin alacaf.ı 
tedbirler belki onun kredisini yük eltc 
«-ek, fakat aynı ı:amanda da bu osycte-

yi tehlikesiz olmıyan çapraşık bir du -
romla karşılaştıracaktır. Uluslar so. ye -

tcsi kendisini bn tehlikeli yola fazla kap
tırmamalıdır: Mademki pakt kurtanl -
nuşur. Sosyete, elindeki biıtün va&ltala. 
n kullanarak her §eyden önce barışı ko. 
rumak gayesini kovalamalıdrr.,, 

Maten gazetesi, bu sebebten otilri.ı 

16 ıncı maddenin ayn<"n tatbik edılmi _ 
yecc: ini tahmin c:tmektedır 

Ekonomik ve finansal tedbirlerin 
müsbet bir sonuç verebileceğinden §iıP
he eden Pertinaks, Eko dö Pari ga:z:ete . 
ııinde şunlan yazmaktadır. 

"Kollektif zecri tedbirler, aşagı yu -
ilan iyi bir sıraya konmuş ferdi tedbir -
lcr kollcksiyonundan başka bir şey de
lildir. Bunlar hiç bir ey ifade eımiye -
cek, yahut pek az birşey ifade edecektir. 
Arsıulusal kanun için, tecimin kutsal 
haklan feda edilebilecek midir?,. 

Frmısumıı Cenevredeki durumu 
hoşnıulluk uyandın~ or 

Londra, 8 (A.A.) - Taymis gazete. 
ıinin Cenevre aytan diyor ki: 

" Dün Ccııevre, sarsılmadan bil} uk 
bir buhran geçinni tir. B. Laval'in ro. 

lüne geline , Cenevre'yc y niden don -
düğünden beri uluslar sosyetesinin di -
f er üyelerindn aynlmak niyefinde ot • 
madığını hemen göstermi tir. 

B. Aloisi dün 24 saatlik bir mühlet 
lıtediği zaman bütün gözler, şimdiye k -
dar italyanlan daima guçlüklerden kur. 
tarnuş olan B Laval'e dönmüştür. Fa -
kat bu sefer, B. Laval, bir el i retiyle, 
yapılacak ha ka bir ey olmadığını an . 
Jatmıstır.,, 

n. n,.J. dı• Cnwı·"•)'' 1teliyor 
Varşova, 8 (A.A.) - Polonya dış 

bakanı B. Bek diin akşam Cenevre'yl! 
hareket etmiştir. 

Yuna11Uıtmı lıular oayete~inin 

lrartırlarını kaimi f!tlecek 

Atina, 8 (A.A.) - Yunanistan dı§ 
bakam B. Maksimos Cenevreye hareket 
etmiştir. 

B. Maksimos zecri tedbirler hakkın. 
da bir karar verecek olan uluslar osy::
tt'si asamblesine iştirak edecektir. 

Hiıkümet çevcnlerindcn öğrenıldiği. 
ne gbre, Yunanistan, uluslar osyetesi 
üyesi sıfatıylc, zecri tedbirlere iştirak e. 
decek ve bu husustaki durumunu, diger 
balkan anlasması devletlerinin durumu 
na uyduracaktır. 

4 ttmbl,• ne 'aımcal.-? 
Cen 8 (A A.) - Ha .. s n an 

bıldırıyor Ulu lar so } ete i genel sek. 
ret rlı ı i e mble 4 _ 1 O - 1921 ta 

1 ~~ 

dır. Bu karar sureti 16 ıncı maddeyi t L 
mr etmekte olup bu maddenin tamamı 

tamamına tatbiki bir çok itirazları çek • 
miştir. ÇünkU çok ağır bir tnktm .z<r 
tedbirleri ileri siınnekt dir. 

Komısyon, tekliflerini hazırladıktan 
son:-a ekonomık basıneın ba lanğıcı ta. 
nhinı bıitun devletlere bildırmek, korı. 
seye ııid olacaktır . 

Prensip itibarıyle butun devlet1crın 
ecri tedbirlere ı tirok etmderi lazım 

gelm lrtc i e de 1921 tanhincıe toplan • 
mış olan asamble bazı devletler için özel 
t ubır r alm k zornğr bulunabı]ecegıni 
kabul ve teslim etmiştir. Bu yüzden me. 

ı · , ıngmz fılo unun seferber edilme. 
ınin meşru oldugu kabul olunaca tır 

Kon C\ bazı devletlere alacakl n tedb'r 
l rı geciktirmek iznini 'erecek ancak bu. 
nun ıçin zecn tedbırlere aıd genel planı 
bozmaktan çekinmelerini şart ko acak _ 
tr 

Zecri ıerlbirl.ere luızırlık 

Londra 8 ( A A.) - Fransız ve İn

giliz ekonomık e sperleri Cenevreye 
gelmişlerdir. Bugun oğleden sonra, 
z en redbirler meseles ni göruşmck ü
ı:ere toplan caklardır. 

Cenevre, 8 (A.A.) - Royttr BJanSJ 
aytan bildiriyor: Yetkili çev-enlenn 
söylediiderine gore, zecrl' tedbirler, ıı

samblenin 4.10.21 tarihinde alınmı ka· 
r rdakı prensıplere dayanacaktır. Bun
hırı ılk once, konsolosluk degıl, fakat 
diplomatik ilgilerin kesilmemesi, onra 
posta, demiryolu "e oteki munak. !atın 
tahdidi ve süet ihtiyaçlarda kullanıla
bilecek bazı malların ihracını tııhdid 

gibi ekonomik zecri tedbirkrdir. 
Bu tedbirler, İtalyayı uzlaşmaya dt:1· 

ha eğgin bir durum takınmağa sev.ket· 
meue uluslar osyetesinın vereceği t -

Jimata göre, bütün devletler yahud bir 
veya iki devlet tarafından abluka ku
rulması diışunülecektir. 

Fnknt bu ancak son bir tedbir ol rak 
kullanılacaktır. Çünkü bu son tedbir, 
tabiatile süel bir tedbir mahiyt:tinde o
lac.aktu. 

l tal)a bir nota uerdi 
Cen vre, 8 (A:.A.) - Baron Aloısj, 

uluslar sosyetesi .konseyine bir nota 
ermiştir Bu notada altılar raporunun 

gdrü iıhnesınin g ri bıraktlması dileği. 
nın onsey tarafından reddedilmesi U
zerine İtalyan tezini anlatmaktan bir 
fayda umrnadıgı, çunkü geri bırakma 

dileğinin bu ızahlann verilmesi mak 
diyle istenildigı bildirilmektedır. 
Gene notada bildirldığine göre, kon. 

scyin almı olduğu karar, kendisinin 
meselede en fada ilgili olan tarafJ din
lemege liızum ormedıgini go tennek 
t dir. 

B. Aloisı ulu.:! r "'OS} etecınin hal. 
yaya karşı usule U} mayan bır takım u
suller kullarunı olmasına esef ettikten 
sonra hüki.ımetinin bu hu usta ılerıde 

gereken kararları almak hakkını muha 
faza ettiğini söyltmektedır. 

U Üı•.' ~ idf!lcr ıne. elt-.si 
Ccn vre, 8 (A.A.) - Ulu lar os.. 

:yetesı genel sekreterliği, yarın oğleden 
sonra toplnnacak asamble gen l kurulu
nun toplantı ına aıt hazrrhklarla uğ· 

rnşmı tır. 

Ekonomik v fır.ar. • al müeyyıdeleri 
tarif ve tayin ed cek teknık komitenin 
çalışmasına yalnız mu yyidelerc taraf. 
tar olan devletlerin ıştirak edec kleri 
sanılmaktadır 

ltal,um elc.:isi llt1lu~.~üwrnlan 
ayrılıyc)r 

Cen vre, S (AA.) - Habe ıstan de
h:ge ·. biıktimetınin ıtalyan elçi i B. 
Vınçıye Adisababadan ayrılması için 
emir verdığhıi ulu 1 r sosyete ine biJ
dırmi tır. 

Uluslr.r os ete ı gc.-nel ekreterıne 

gonderdıği bır notada B. Ha>arı t dı. 

yor ki: 
'Adı ab b d k ' ıtaly n I ıh i Ha

be ıstanda genel duzene 'kar ı kurulmuş 
bır entrık, ve fr ad, ca usluk merkezi

<lu 

ULU!) 

L 
1 abeş çeteleri Adi -
kal şelırini aldılar 

(Bnşı 1. ci sayı/ada) 

zayından ve Adigrat'rn doğusundan 

geçmektedir. 
İtalyan cephesı, habeş kuvvetlerinin 

toplanmı bulundugu bir sıradağların 

onünde bulunmaktndır. 
İtal anlar asıl ha beş ordusu ile kar. 

şılc1 madıklan ve şimdiye kadar ancak 
büyuk, küçük bazı grublarla çarpıştık . 
lan ıçın, ıki ordu arasındaki temas bu 
l uksek yerde olacaktır. 

""'"~ ler Eriıre<lt! bir şehir 
"lclılar 

Londra, 8 (A A . ) - Adisababa'dan 
bildmldigine gore, habeş "fedai hb1Uk • 
en, Eritre'ye girerek Adılrale şc-hn • 
ışga1 etmışlerdir 

I m p<ırutor ne reci,•? 
Roma, 8 (A.A.) - Korriy re dellcı 

Seranın habe.r verdiğine gore, habc im 
paratoru Volloya gıtmiştir. 

1. ı eçli sul1ayltır Habe.,.i ı.anda 
l•alıyorlar 

Stokho1m, 8 ( A.A.) - H beşistan

d süel öğretmenlik yapan isveçli su· 
baylar, Habeşistanda kalmak maksadiy. 
Je lsveç ordusundan çekilmek için i
zin i temişlerdir. Ancak bir t k subay 
İsveç'e dönecektir 

Gondar korısolosıı Sudrında 
Hutum, 8 (A.A.) - Yanında kon. 

so os?uk ışyarları bulunan Gondar ital
yan konsolosu, Sudan sınırı üzerindeki 
Gallahat'a gelmıştır. • 

Konsolos, yollardaki sular çekilin 
ce, otomobille Asmaraya hareket ede. 
ccktir. 

lltıbı·~i."ımwı Roma elçisi de 
I tal ymfon gidiyor 

Adısababa, 8 (A.A.) - Habeş hüku
meti Romadakı elçisine pasaportlarını 
ıstt'mesi ıçin emır vermıştir 

Ölen ı;uzctccinin ceıw:.e tifreni 
Adisababa, 8 (A.A.) - 6 ilkteşrindc 

malaryadan ölen Şikago Tribün ve Dcy. 
1i Herald gazeteleri özel aytan B. Vil
fred Baııber'in bugün yapılan cenaze 
töreninde kor diplomatik üyeleri, 50 

den fazla gazeteci ve birçok habeş ha 
zır bulunmuştur. 

Loııdrada Hube~istan için 
p<ıra ıoplamyor 

Londra, 8 (A.A.) - Kanterbari baş 
pukoposu habeş kızılhaçı mcnfaatınc 

iane açmıştır. 

I n.giliz gazeteleri_ İtalyan ba urı
bırının önemsizliğini ileri 

süriiyorlar 
Londra, 8 (A.A) - İngiliz gazete

leıinin r.iıel yazarları, halkı, italyanlar 
tarafından elde edilen başarılara fazla 
değer vermeımeğe çağırmaktadırlar. 

Deyli Telgraf gazetesinde general 

Scımperley diy~ ki: 
« İtalyanlar, yeniden ilerlemeğc geç 

medcn önce, günlerce bugünkü yerle -
rinde kalmak zorundadırlar. Yol yap -
m k, yiyecek ve cephane getirmek ve 
aynı zamanda habeşleri şimdi tutmakta 
oldukları çete harbı mevkilerinden at
mak lazandır. Bundan sonra ise, ital -
yanlar, karşılarında, muhakknk surette 
daha büyuk mikdarda düşman kuvveti 

bulacaklardır. > 

Yal,ancılur Adisalıabmlan 
kaçıyorltu' 

Adisababa, 8 (A.A) - Roytc.r ay -

tarından: 

Aksum diıfJllÜ tür. Böylece Ad igrat, 
Adua ve Aksum şehirleri italyanlann 
ellerinde bulunuyor demektir. 

Adisababa şehrinden uzaklaşmak is
tıyen yüzlerce yabancı, dün, Cibutiye 
gitmek ü.ı:ere demiryolu istasyonuna 
hücum etmişlerdir Ancak, tren tıklım 
tıklım dolu olduğundan, bunlar çok ü -
zulmuş bir halde evlerine dönmüşler -
dır 

İstasyonun manznrası hazindır. Bu • 
tun bir ömı.ir harcadıktan i lcrindcn, 
guçlerinden şimdi ayrılmak zorunda kn 
1 n ve artık şuphesiz ki muhakkak bir 

lcte duşecek olan bir yrğ.ın insıın 

burada beklemektedirler. 

1 

s:: J 

SON Dff l<iKff 
Adi ahabadaki Ame ril{an binalarına 

bomba atılınama ı • • 
ıçın 

Va~ington, 8 (A.A.) - Dış Bakanı 

B. HuU ıu diycvde bulunmuştur: 

- Adisababa8nki amrikan elçilik bi. 
nasına ve amerikahlarm evlerine bomba 
atılmamaBJ için İtalya hükümcti nezdin. 
de girgilerde bulunulmuıtur. Gerek el _ 
çmk birıasının gerek e amerikan evleri. 
nin damJanna amerikan bayrağı gerildi
ği glbı bu binalar amerikan renkJcrine 

boyanmI tır. Aynı zamanda İtalyan hü. 
kümetine Adisababa'nın bir planı veril. 
miitir. Planda am nkan mcnfr•nlannın 

bulunduğu yerler i~arct edılmi tir. !tat. 
ya kumandanlığına bunu.1 için talimat 
verilmesi bur.usunda amcnkan clçislıs _ 
rar etmistir. Amerikn bükilmeri Adisa • 
babadaki amerikan mulklerine ve m!ilk 
sahiblcrıne saygı gl:I teriJm.,sini bekler. 

itaJyaıı ve hal> eş talıiyeleri 
Londra, 8 (A.A.) - Harb alanının 

her üç boJgn indcm alman haberler çok 
müphemdir ve genel durum h kıkında 

açık bir hkir edinilmesine elverişli de 
ğiJdir. 

İtalyanların t kib ettıkleri tabiye 

kuzay ordusunun cephesini batıy .. doğ. 

ru Sudan istikametinde genişletmektir. 

İtalyanların maks.,dı bu suretle habcş
lerin yüz lbin kişi olduğu sanılan bü

yük bir kuvvetl yandan taarruzuna en. 

gel olmaktır. Filhakika habe ler bu yan 
hareketini ba anrlarsa İtalyanlar Erit
reye çekilmek zorundıı kalacaklardır. 

Biri i on beş bin atlrdnn murekkcp öte· 

ki iki habeş ordu u da lmz..y ve kuza} 
doğusuna doğru ilerlemektedir 

Öte taraftan Adi abal>ada sö) lcnil. 
diğine gör~. Jfabeşistımın t~bivcsi İtal

yan orduları onundc yavaş vavaş ı;eri-
1eme-1r, bunları çete harbkri ıJc yıprat
mak ve toprağın elveıişh olduğu yer
lerde oe arkalarına akarak mhnak~le· 

terini kesm .. ktır. 

Bir habeş uçağ1 bugün kuzay cep
hesinde İtalyan hatları lberinne uçUJ 
yapmış ve dbnmuştiir 

ftalyan uçaklafl da keşif uçuşlarına 
cievam etmekte ve rastladıkları bütün 
habeş kuvvl'tlerine mitraly6z ate i aç· 
m~tıtdır, 

Siiveyş sosyetesi kaııah kaıJamıyacak 
Parıs, 8 (A.A.) - Süveyş kanalı ak

siyonleıinin yıllık toplantısrnda Sü _ 

veyş kanahnm kapatılması meselesinin 
görıişulmiyeccği sandmı§tı. Halbuki 
Entransijan gazetesinin öğrendiğine gö. 
re bu mesele görüşiılmüş ve menfı bir 
karar alınmıştır. 

Direktörler, ne 1856 lngilız • mısır 
anlaşmaınnın ne de 1888 İstanbul anlat
masının kanalın kapanmasıpa eJveri§U 
olmadığını soylcmiştir. 

Bu toplantıda kanaldan geçiş resmi • 
nin üç kat arttırılması haklandalri in. 
giliz teklifi de reddolunmu tur. 

Adisahahada uçaklara l\:arşı tedbir 
Adisababa'da uçak hücumlarına kar. 

ŞI tcdbir1cr alınmıştır. Uray geceleri şc. 
birde katiyen ı§Jğı yasak etmiştir. Oto. 
mobiller lambalannı rullanmıyacakları 
gibi sokaklardaki bütun lambalar da 
söndurülec::f'ktir. Evlerde de ışık ancak 
perdelerden k.atfyen dışarıya sızmama1( 

şartiyle yakıJabilecektir • 

Geceleyin meçhul bir uçak Direda _ 

va üzerinde uçmu ve ehri projektör • 
lerle gözetlemiştir. Bu sabah ise italyan 
uçakları Diredava ve Harar'a bildiriğlcr 
atmı )ardır . 

Henü:r: teeyyud etmıyen bir habere 
göre italyanlar zehirli garlar kullanma& 

tadırlar .Gene teeyyüd etıniyen bir ha • 
bere göre İtalyanlar Ogaden b •lgesinde 
geri çekilmektedirler. 

Habeş kuvvetleri Eri treve doğru ilerliyor 
Adısababa, 8 A.A.) - Royter ajan

sı aytan bildiriyQr: 
Ras Seyyum Dedjn. Smateh . ayelu 

ve Kassa'nrn komutası altında bulunan 
g habeş kolunun Eritr deki it.:ılyan kuv. 
vetlerinin sağ cenahını tehdid ettiği 
hakkında buraya g len haber, cephede-

ki durumun yeni bir şekild gelişmekte 

olduğunu göstermektedir. 

Haber verildigine göre, 80.000 ki· 

şilik bir ordunun ba ında bulunan Raa 

Kassa, Erltre sınırı üzerindeki Setit 

nehrine doğru ilerlemektedir. 

B. Aloisi l{onseyi protesto etti 
Cenevre, 8 (A.A.) - B. Aloisi kon

seyin dünkü toplantısında takib edilen 
usulü protcst9 etmiştir. 

B Aloisi, durumunu izah etmek ü
zere konseyin bugün öğleden sonra 
toplanmasını istememekte, fakat yarın 
asamble önünde izahlarda bulunmak 
hakkını muhafaza etmektedir. 

B. Aloisi, protestosunda bılhasaa 

şunları söylemektedir: 
••- Ülkem hakkında, uluKlar sosye· 

tesinin ilk defa olarak en iptidai mOtad 
uırnllerle açık bir tezad teşkil eden me. 
todfar kullanmış olmasındnn ötürli esef
lcnmekteyim. Şimdiden, bütün ihtiyatt 
K<tyıdliırr ileri ürmek i terim . ., 

AJ\:SUID da dÜStÜ 
' 

Roma. 8 (A.A.) - iyi haber alan 
<.< rde soylendiğine göre, italyan 
kuvvetleri Aksum'u almışlardır. Bu 
haber henüz resmiğ olarak teyid edil· 
memiştir. Adua'nm alınmasından sonra, 
bu şehre 25 kilometre uzaklıkta bulu. 
nan Aksum'un da düşmesi beklenmek
te idi. 

2.000 metre yükseklikte bulunan 
Aksum şehri şimdiki halde İtalyan cep
hesin 'nen sağ yanım t şkil etmektedir. 

Aksum'u İtalyan ordusunun sağ ya. 
nını korumak ödevi ile yi.ıkı.imlu olan 
Maravigna kolunun almı§ olması ihti· 
mal içindedir. 

Aksum tarihi biıyilk oncmı olan bir 

habeş şehridir. 

Eskiden Habe istan ba ehri olan 

Aksum, şimdiki Ulkenin kutsal bir şeh

ridir. Bütün imparatorlar, orada t aç 

giymişlerdir. 

TiiFk - sovyet kültür bağlan ve Pravda 
Moskova, 8· (A .A.) - Pravda gaze

tesi son seneler içinde Türkiye ile Sov. 

yet Rusya arasında çok sıkı kültür bağ

larının yaratılmı olduğunu ve iki mem· 

leketin büyük halk yığını içinde geniş 

bir spor hareketinin yaşamakta oldu
ğunu yazdıktan onra diyor ki: 

"Turkiyede büyük bir spor hareke

ti gelışmektcdir Ba ka hlitun alanlar· 

da olduğu gibi bu alanda da yeni Tur
kiye ile sultanların eski imparatorluğu 
arasında hiçbir kıya l ma yapılamaz. 

Atatürk ve 1nöü beden terbiyesıne btt· 

yük bir dikkat gösteriyorlar.,, 

Gazete yazmnı şöyle biti rmektedir : 

''Türk atletleriyle ka r rla malarm
da sporcularımua başarılnr dileriz:. Bu 
başarıyı dost Türkiye sporcularına da 
dilemekteyiz. Çünkü bu karşılaşmada 
yenen ve yenilen olmıyacnktır. İki öost 
ekip aldıkları puvanlnrrn s:tyıı:ı her nf! 
olursa olsun asıl kazancı rı Sovyet Rus. 
ya ile Türkiye cumuriy-ti arasındaki 

s~glam dostluğu kuvvetlt>ııdirmeleri o
lacaktır.,, 



l'an - 11ya.al 

Gezginci 
tiyatroculuk 

So.yeteaUı iyinde öyle kuvvet· 
ler vardır ki - he!~ devrim yapan 
memleketlerde - bunlar bir kötü 
Körii4ün orgsnizmasrnı yapan u
zuvlardan biti olmaktan ziyade bu 
(~rllıDn sadece taşıyıcılarıdırlar. 
Ornek olarak bizim "tuluat,, çılarr 
yani gezginci tiyatro truplarmı 
gösterebiliriz. 
lnsanlığın ortaya koyduğu e§

siz piyesler bir yanda bugünkü 
modern tiyatro ve sinema tekniği 
de öte tarafta dururken, tuıaatçı
lığa yer ayırmak saçmll. gözükür. 
Fakat bu, çok naıari bir hüküm 
değil nıidir. 

Tiyaro .. nerede tiyatro ve ne 
içia tiyatro? 

Türkiyede sahne sanatı ne ka
dar ilerlemiştir daha doğrusu ne 
kadar ilerliyememiş ve ileri dene
bileceği durumlarda da ne kadar 
"mahalli,, dir, bunu hep biliyoruz. 
Gezginci truplar, Türkiyenin her 
tarafına gidip halkı eğlendiriyor
lar. Zehirliyorlar denecek. DuruR 
bunu sonra inceliyelim. 

Gezginci/erin her yere gidebil
mesine karşılık, lstanbul'un bir 
tek "Şehir Tiyatrosu,, yılda bir 
defa (o da her yıl değil) şöyle bir 
turneye çıkarak her büyücek ~eh
rimizde üç dört gün kalabiliyor. 
Türkiyede halbuki daha birçok şe
hirler olduğu gibi bir yıl dediği
miz zaman ölçüsü de üç yüz şu 
kadar günden ibarettir. Bu "ls
tanbul Şehir Tiyatrosu,, na rasla
mıyan şehirler ve günlerde ne ya
pılsın? 

"Tuluatçılık,, a§ağılıktrr diye
rek bunu ortadan kaldırmak, "na
zari,, bakımdan, dediğimiz gibi 
ancak doğrudur. Fakat iş üzerin
de bir amaca varmak istersek faz
la bir ıey ilade etmez. 

Şu halde. "tuUlatçılık sanat 
bakımından neden fenadır,. mese
lesini kenarda bırakarak "tuluat
gılılc,. ın halk üzerinde neden leaa 
etkiler bırakmakta olduğunu ve 
müdahale edilerek ona yeni pi
yesler vasıtasiyle bir halk terbi
yecisi rolü verilirse ondan hem 
halkımızın hem de rejimimizin 
laydalanıp Jaydalanamıyacakları· 
nı d~ünelim. 

"Tultlatçı •• birkaç motifli mu
sikiler gibi birkaç piyes mevzuu
nun bozukdüzen kadrosu içinde 
ne kadar varyasyon yapabilirse 
onu yaparak öte yanmı halkı halk 
ağzı tekerlemelerle eğlendirmeğe 
çalışır. 

Eğer elindeki piyes döküntüle
rinin tradisyon halini almış tek
rarlarından başka piyeslerle kur
tarılır ve tekerlemelerin lazla ka
lın ve yılışık olmamasına çalışı
lırsa o zaman "tulUatçılık,. pek 
güzel yeni görüşlerin de taşıyıcı
sı olabilir. 

Bu meseleyi düşünmek üzerin
de yazar arkadaşlarımızı fikirleri
ni söylemeğe çağırabilir miyiz? 

Burhan BELGE 

Sovyet sporcuları yolda 
Moskova, 8 (A.A.) - Elli fut

bolcu, güreşçi, tenisçi ve eskrim
ciden mürekkeb bir spor heyeti 
bugün Türkiyeye hareket etmiş
tir. Yanlarında beden terbiyesi 
yüksek kurul başkanı B. Mantsev 
bulunmaktadır. Kendilerini istas
yonda Moskovanm spor kurumla
n ileri gelenleri ve gazeteciler 
uğurlamışlardır. 

.. 
iÇ HABERLER 

tsr AN BUL TELEFONLARI : 

Ars~ulnsal tıL tarihi 
kouo-resi o 

İstanbul, 8 - 21 eylUldc M;:d
ridde toplanan arsıulusal tıb tari
hi kongresine gi<l~r. delegt"lerimiz 
döndiıler. Bu kongrenm 1938 de 
lstanbulda toplanmasma karnr 
verilmiştir. Dok•·.1rlarımrz burldan 
dôrt yüz yıl öne~ bir hasta ylı:du 
olan bugiinkti süe~ ba.:;:m evi bi
nasının vaktile '"SHlevmaıı:ve Ja
rüşşifası,, olduğunu, lHrli:ıın tıb 

tarihi enstitüsü yapıl.masıru ve 
kongrenin burada toplımmasmı ö
nergey~ceklerdir. 

Doktorlanmtz, türk hekimligi
nin bu dört asırlık tarihi binasında 
toplanmasm:n tiirk hekimlik ta
rihinin mazisini b~Htm e~i bakr
mından yerinde bir şey oldc~ğı 
kanaatindedirler. 

General Düval geliyor. 
İstanbul, 8 - Er frans yönetim 

kurulu üyelerinden general Dü
val İstanbula geldi. llu akşam Atı
karaya gitti. General bu yolculu
ğunun Erfransm bu mevsim so
nunda bitecek olan sözbağmı ye· 
nilcmek için yapmaktadır. 

Turizm işleri 

İstanbul, 8 - İstanbul gümrük 
baş direktörü turizm işlerini dü
zenlemek için Edimeye gitti. 

İkinci italyan grupu 
İstanbul, 8 - 50 kişilik ikinci 

italyan gönüllü grupu cuma günü 
İstanbuldan gidiyor. 

Yunan dı§ yönetgeri 
İstanbul, 8 - Yunan dış yönet

geri Biberopulos gezmek için 1s
tanbula geldi. Pazar günü döne
cektir. 

İstanbul icrası 

İstanbul, 8 - İstanbul icra 
memurluktan kadrosundaki boş
lardan dolayı haciz yoluyla alın
ması gereken vergilere aid 40-50 
bin dosyalık bir hazne alacağının 
tahsil edilemediği haber verili
yor. 

Kuruçeşmedeki depolar 
İstanbul, 8 - İstanbul urayı 

Kuruçeşmedeki kömür depolan
nm kaldırılması hakkındaki hak
yeri kararım müsaid karşılamıştır. 
Depoların buradan kaldırılması 
elverişli yerin bulunmasına bağlı
dır. 

Ekmek fiatlan 
İstanbul, 8 - Narh komisyo

nunun ekmeğe on, francalaya da 
20 para zam için dün verdiği ka
rar ekonomi direktörünün itirazı 
üzerine tatbik edilmemiştir. 

Üzüın bölgesi 
İstanbul, 8 - Müskirat inhi

sar idaresi en çok randıman vere
cek üzüm bölgesini seçmek için 
tetkikler yapıyor. 

1 BaşJ,alcanımız Eko
noıııi Bak.aıılığında 

DUn Parti Grup toplantısından 
sonra Raşbakan lsmet lnönü E
konomi tlttL:anlığma gelerek B. 
Celal Bayada bir müddet göı-Uş
müştiir. 

Van gölünde yaprlan 
inceleme 

Van g{)lü i<jlP.tmcsini yerinde 
in .Phmck üzere El:onomi bak:m
lı.P,ı ta:a.fıııdan Vana gönderilen 
cl'!!lİ t y'5n~tgerliği tasıt genel di
rekt"51·ii B. Ayet Altuğ dün Anka
rav:ı ~för..mi.istür. Veriien haberle· 
re g :h·I! Van .. gölii isletme idare
s:n :n Ekonomi bakanhğma geçe
crg i an 1a-;dmaktadır. 

Kauçuklann istihlak . . 
vergısı 

Ham olarak ithal olunurken 
istihJak vergisi alrnan kaucuklar· 
dan memleketimizde mamUl hale 
J!etiritdikten sonra yeniden istih
lak ven6!1i a1mmaması finans ve 
ek"nnmi h~kanltklannca kararlas
tırılmı~trr. 

İstanbul gazetele. 
rinin başyazıları 

Cumhuriyet deki baş yaz1S1n -
da 8. Yunüs Na -

di diyor ki: 
« Uluslar sosyete~inin evrensel 

olmasındaki lüzum ve ehemmiyetedcni
lecek söz yoktur. Yalnız bunu bir teori 
olmaktan kurtamıak için hiç olmazsa 
fimali Amerika Birleşik Cumuriyetle
rini cemiyete alabilmek lazandır. Bu 
enensellik timdilik teorik bile kalsa 
cemiyet lıi:entii kuvvetleriyle avrupa 
İflerine d~en verebilecek bir vuiyet 
alabilirse, bunun bile kendi başına bü
yük bir kir olacağı şüphesizdir. 

Bizim gördüğümüz şudur : Millet
ler cemiyti timdi yalnız İtalyan-Habeş 
anlafQıazlığını halle uğraşıyor, ayni 
zamanda kendi varhgı, kendi talihi 
ve kendi geleceği mecelelerini de hal
letmekte bulunuyor.« 

"" U K U N dakı baş y:ıusında "° da B. Asım Us, 
tarım kredi kooperatifleri işınden b h
setmekte ve de ıektedir ki: 

c Beş altı yıllık tecrubeden sonra 
tarmı kredi kooperatiflerinin mcka
nizı.ıalannda bir takım eksiklikler bu
lunduğu anlaşılmıştır. Yeni kanunlar 
bu eksiklikleri de yoluna koyacaktır. 

tJa Zamaıı im:talı 

lA!'1. Jl J:\I yazıda demliyor 

ki: 
c Muhterem İtalyan başvekili ken-

dine göre bir siyaset çeviriyoı ve İn
giltereyi elinden geldiği kadar müş.
kil mevkide bı.rakarak, akvam cemiyeti 
nezdinde bak kazanmak istiyor. Yalnız 
ingilizler, böyle siyasi manevralar kar
şısında aciz kalacak ınsanlar dcgildir
ler. Bizim bildiğimize göre, onlar baş
tanberi tutturdukları yolda devam ede 
cekler, ve ergeç, herhangi bir şekilde 
olursa olsun, istediklerini yaptıracak • 
Jar veya daha doğrusu istc<likleri ken
di kendine olacaktır. Çünkü Ziya Paşa
nın da dediği gibi «Manendi şecer na
bit olur sabit olanlar > bu kaide ise, o 
kadar oynak olan sıyasada bile hiıkmü 
cari olan cliyemub kaidelerindendir. ~ 

' 

1'arım Bakaııımız 

geliyor 
Doğu illerinde bir inceleme 

gezisiiıe ç:kan Tarım Ba\rannmz 
B. Muhlis Erkmen'in bugiın 1s
t~n~uldan yoı:. çıkarak yarın şeh
rımıze gelecegı haber alınmıştır. 

Bu yıl şehrimize gelecek . . 
ızcı sayısı 

Bu yıl cumuriyet bayramı do
la; ısiyle Ankaraya lstanbuldan 
100 ve diğer il ve ilçelerden 300 
izci talebe gelecektir. Şehrimizde
ki okullar her yılkinden çok izci 
çıkaracaklardır. 

Çankında cumuriyet 
bayramına hazırlık 

Çankırı, 8 (A.A.) - Bugün cu
muriyet bayramı komitesi toplan· 
dı.Cumuriyet bayramım köylere 
kadar ulaştırma programı yaptı. 

Türk - yunan tecim 
anlaşması 

Hükümetimizle yunan hükü
meti arasında Atinada imzalanan 
tecim anlaşmasının bir suretini 
hükümet Kamutaya vermiştir. 

* •• 
Tiırkofis baskanhğmdan: 

1. - Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki 30 ilkteşrin ı 930 tarih 
ti ikamet, tecim ve denizyollan 
mukavelesine ek olmak üzere 26 
eylUl 1935 tarihinde Atinada im
zalanan avenant'm J itkteşrin 1935 
tarihinden itibaren muvakkat ola
rak yürürlüğe girmesi Bakanlar 
kurulunun 2.10.1935 tarih ve 
2/3314 sayıh kararnamesiyle, 

2. - Türkiye ile Yunanistan 
arasında 26 eylO.I 1935 tarihinde 
Atinarla imzalanan k1iring anlaş
masınını ilktesrin 1935 tarihinden 
itibaren yürürÜiğe girmesi bakan
lar kurulunun 2.10.1935 tarih ve 
2/3303 sayılı kararnamesiyle o
nannnsttr. 

Güney şehirlerimizin iç -
me suyu tesisatı 

Mersın, 8 (A.A.) - Evelce pro
jeleri hazırlanmış olan Mersin, A
dana, Tarsus şehirlerinin içme su
ları hakkında incelemelerde bu
lunmak üzere iç işleri bakanlığı 
komisyonu su mühendisi B. Tev· 
fik Fikret buraya gelmiştir. Ayn
ca komisyonun pror:amında bulu· 
nan Silifke, Osmaniye, Ceyhan, 
Dörtyol uraylarınm da içme su du· 
rumlannı yerlerinde inceliyecek 
tir. 

Çankırı kızrlay kongresi 
Çankırı, 8 (A.A.) - Kızılay 

kongresi yapıldı. Genel kurul se· 
çildi. 

Giresunda fındık fiatları 
Giresun, 8 (A.A.) - Fındık fi. 

atlan yükselmekte devam ediyor. 
Dün 46 kuruştan 16 bin kilo fın
dık içi satıldı. Piyasanın genel 
durumu çok isteklidir. 

.,ağlık sergıllode aç pıvyondao ı~ranaşler 

Ba~bakanıınızın türk 
anıtlaı-ı.mn korun • . . .... ---· 
ması ıçm verdıgı 

hirenıir 
B~~ak.an İsmet lnömi telgraf

la blitun ıllere şu tamimi yapmış
tır: 

•'Müteaddid tebliğlere ay-km 
olarak baz• vilayetlerde ;dare a. 
mir ve beledıye reislerinin "·akıi
Iar akaı ve hayı atına karşı k:mun
suz ve yolsuz harekette buiun
duklan ve yıkılmak üzeredir diye 
sapa sağlam binaları ~arçabuk 
yıktıklan ve daha buna benzer ha· 
reketlerle hem evkah hem ulusal 
kül türü ı:ortadıkları anlaşılmak
tadır. 

Kanunlarımu:ın gosterdilderi 
yollar dururken bu gibi hallere 
sapanların kendilerini ağır mcs. 
liyete koymuş olacaklannı bildi
ririm. 

Türklüğün yüksek abidatma 
ve yadigarına karşı saygı beslen
mesini isterim." 

Nüfus sayunı hazırlıklan 
Genel nüfus sayımı hazırlıkla

rı bütün il ve ilçelerde büyük bir 
gayretle ilerlemektedir. 

İstatistik genel direktör mua
vini Tokat'da sayım memurlarıq 
konferans verdikten sonra Ama> 
yaya, şube direktörlerinden B. A
li Fuat Erzincan ve Gümüşhan~ 
de konferans vererek Trabzon•a. 
Nefi de Gaziantepde konferans 
verdikten sonra Urfaya harl'lket 
etmişlerdir. 

Gene) direktör vekili B. CeW 
Aybar da ayn 17 sinde İstanbul 
radyosu vasıtasiyle İstanbul sa
yım memurlarına sayım günü Y• 
pacaklan işler hakkında bir kon
ferans verecektir. 

20 birinci teşrin pazar günti 
yapılacak genel nüfus sayımında 
çalışacak işyarlann ödevlerini ve 
bölgelerini gösteren kağıtlar An
kara nüfus direktörlüğünde işyar
Jara dağıtılmağa başlanmıştır. A
yın en beşinde halkevinde savı

mın faydalan ve nasıl yapılacağı 
h_akkında bir konferans veriieG,ck
tır. 

İş kanunu projesi 
Kamutay iş kanunu muhteht 

komisyonu birinci toplantısında 
esas üzerinde konuşmalara uiri .... . o-, 
mıyerek muhtelif sosyetelerden 
ve is birliklerinden gelen dilekler 
üzerinde çalışmış ve bu dilek)~ 
rin bastırılarak kom syon üyeleri 
tarafından ayn ayrı tetkik edil
dikten sonra kanun projesi iiz~ 
rınde çalışmalara başlannıasına 
karar vermiştir. 

Kazanç fazlalarından 
alınacak vergi 

Beyannan e uımlu ile kaz~ 
vergisini veren mükelleflerin ver
dikleri beyannamelerin gözc!~n 
gccirilmesi sonucunda beyanna
mede yazılı mikdardan fazla ola
rak meydana çıkarılacak olaı: ka
zançların beyannamedeki mikda
ra göre yüzde onu geçtiğini, ve fa
kat bin lirayı bt:lm!tdığı hal1eı
de nasıl hareket edilcceö'ine da ı 
Finan~ bakanhwı defte~darlıkla
ra bir tamim gönd~rmis ve rnü
kelidin kacu anl:;.<>ıiırs

0

~ bu far 
kın eczalı olaral .. ı·nması Hlz· 
geldiğini bıldirmict!r. 
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Belgrod mektubu: 

Büyük yas günü 
9 Birinciteşrin 

9 birinci teşrin yas gününde 
bütün memleket kalıraman kıra
lm ölümü yıldönümünü anılarla 
geçirecektir. 

Geçen yılın 9 birinci teşrinin· 
de Kıral AJeksanch, yüksek bir 
ödev başarmağa haz.ulanırken hir 
çetecinin kurşunu ile ölmü§lü. 

Y~goslavya o gün, bütün var
lığında dökmediği göz yaşlarını 
döktü. Ne kayl>ettiklerini bilen er
kek ve kadınların ağlaması. rady.o 
yoluyla bütün dünyada duyuldu. 

· Amerika ve Avrupa, Kıra! 
Alekıandr Yugoslavya ıçm bit 
kıraldan çok bir baba olduğunu 
bilmiyorlardı. O, memleketin her 
tarafını, her kötesini bilirdi, gez· 
medik yerini bırakmamqtı. Onun 
yüz binlerce sa•aı arkadaşı yardı. 
Onların bir çoğunu adde, sanile 
tanır, batta ay.lelerini bilir, ço -
mklanm yetiştirirdi. Herkesin der
dine çare bulmağa çabırrdı. Kırat 
Alekaandr, bütün vaktını pul top
lamakla yahut ~ini kolleksiyona 
yapmakla geçiren " figüran " kı
rallardan değildi. O, büyük Petro 
gibi ıslahatçı hükümdarlar cin
ıindendi. Diğer bir tacıız ıslahat
cıya, yani Atatürk' e karşı duy. 
c1uğu sempati belki bundan ileri 
gelijordu. Büyük zerveler birbir
lerine yaklqu ve anlatırlar. 

Gençliğini savaşta ve siperde 
ıeçiren bu büyük kıral, Yugoslav·· 
1a'ya sağlam ~ı1ar verdi. Bu 
esasları kurarken, ordusunu mey
dana getirirken aynı zamanda. 
memleket hayatının her alanını 
göz albnda bulunduruyordu. Sa 
rayları her zaman halka açıkb. 
Halk, omın gözü ve kulağı idi. Gc 
celerini rahatsızlık içinde geçirir, 
sinirlerinden çok çekerdi. Her şey
le kendisi uğrqtığı için her hü -
kümet buhranı onun için bir sinir 
bahram demekti. Her yerde bu · 
hmmak, herşeyi görmek, her şe 
yin ba,ma geçmek isterdi. 

Her hangi bir hareket onun 
yardımına mazhar olurdu. HayJT
h gjrifimlere yardım eder, işe ya
rıyan insanları bulmasını bilid'. 

Ruhan İstibdat taraflısı olan 
kıra) Aleksaııdr, bütün dıt ve iç 
uyasayı elinde bıtardı. Sıy.uacı · 
lar, iplerini parmakları arasında 
tuttuğu birer kulda idi. İsmini 
kimsenin bilmediği adamlar gü -
nün birinde kıralm otoritesi saye
sinde bir parti yahud hükümet 
batkanlığına geçirilirdi. Kıral, 
onları Ut.ediği gibi yükseltir ve 
küçültür, onlarla oynar. fakat 
Olimpos ilahları gibi hepsinin üs
tünde dururdu. 

1914 denberi Yugoslavya'nm 
her itinde hikim Te söz sahibi 
idi. On dördüncü Louis gibi: ''dev
let hellim,, diyebilirdi. Sıyasal dur
luksuzluğun ve hırsların ulusal 
birliği tehlikeye diiJüreceğini aö
rünce 1929 yılı başında, kendisi 
ile ha1k arasındaki vasıtaları or -
tadan kaldırmağa, yani parla -
mentoyu dağıtmağa, partileri ka
patmağa, eski ana kanunu kaldır
mağa ve yalnız kendi mesuliyeti 
esası üzerine dayanack hir durum 
ihdasına karar \rerdi. Bu ~ı 
yalnız o ha§arabilirdi. Hemen hiç 
bir kıralm yatağmda ölmediği 
me ..... 1e1tetinde ondan bqka.•1, ba 
yüzde;ı r..ezalaadınlırdr. Fakat 
halk, kual Alebaadr'ı anlamqtı. 
diktatörlüğü, halif bir ameliye 
oldu. Bu diktatörlük zamanında -
dır ki Balkan dayanqmuı fikri 
doğımqtu.. Kıral Alebandr'm 
Bükre,, latanhul ve Sofya semi -
nin sonucu, bu Balkan dayamt -
ması Te anlapnuıı olwqtur. Ken
di toprağına sahib olmak, dünya . 
nın bqka taraflanndaki kavgala
ra kantmamak Ye büyük devlet -
lerin 11yasa aleti olmaktan kurtul
mak: iıte 1934 de ba,layıp uzun 
zaman sürecek olan yeni aıyasal 
dunun budur. Bamm ıerefinin bir 
kısmı da Kıra] Alekaandr'a aidtir. 

"O b' . . . . . nsuz,, geçen ırıncı ıe-

ULUS 

[Yabancı gazetelerde okuduklarımız, 
- - ·- . -~ 

Süveyş kanalı üzerinde · kim hüküm sürüyor? 
ltal~an - habeş harbı ba§ladılrtan sonra ltalya'ya kartt alınması düşünülen zecri tedbirler 

araaında, Süveyı Jıanalının ka patJmasından da aık sık bahsolunu yor. 2 ilkteşrin tariJJi •ayımız
da, kanalın kapatılmasının hu kulıi bakımdan mümkün olup olma Jığını gözden geçiren bir yazı 
neıretmiflik. Okurlarımıza, ta nınmlf lrannz yazan Fransi dö Dölezi'nin, lıanal üzerinde mıl 
kimlerin ve ne ıekilde hüküm sürtlüklerini anlatan genİ§ bir yazıs uıın birinci parçasını. bagün m
nuyorıız. Yarın da bu yazının ikinci parçasını koyacağız. 

Londra, 28 eylfil - Süveyş kanalı 

yönetim kurulundaki İngiliz üyelerin 
Pacise çağrıldıklarını ve orada, 1talya
ya karşı al:ımna:n mııhtemel bir zecri 
tedbir ofa.tak, kanalın kapatılması me. 
selesinın gözden geçfriltteğirJi Deyli 
Herald gazetesi bildirmektedir. 

Kumpanyan'ın aksiyonlarından yüz
de "4 ne sahib olan İngiliz hülriimetinin 
Vikont Kromec'Je Sir lan Mellco1m ta
rafından temsil oluııacağı söyleniliyor. 

Bu karar ortaya çıkalıdanberi dün. 
yanın gözleri Cenevreye değil. Paris
te Astorg ~okağmdaki küçük bir binaya 

çevrilmiştir. Orada toplanaca.k olan bir· 
kaç adam hakrkatte, Avrupayı kana 
boyamak tehdidini gösteren anlaşmaz. 
lığın bakemleridir. 

Bunlar kanalı kapamağa 
rirlerse, memleketlerinden 

karar vc-
3000 kilo· 

metre uzakta, Eritre'de oturan 200.000 
italyan askeri cephanesiz ve yiyeceksiz 
kalacakla.r. Musolininin ordusu bir ka

pana tutulm~ olacaktır. 
Eğer kapıyı açık bırakırlarsa, amiral 

Fişer, Renovn'un toplariyle 'kanala gi
rilmesine engel olacaktır. Bir kere de 
bir top patlarsa, ona kim bilir başka 

hangi toplar cevab verecek.? 
Hakikatte, bu görüşmeden çıkacak 

olan ya barış, ya hari>tır. 
Halbuki, bu işte karar vermek ne U· 

luslar Sosyeteıı.inin, ne hi.iıkiunetlerin, 

ne de dış bakanlıklarının etindedir. 
Bir yönetim kurulunun yeşil örtülü 

ma&aSı elrafma toplanarak Avrupa mu. 
vazenesi ve ulusların mukadderatı hak
kında kacar verecek olanlar. resmiğ hiç 
bir vazife ve unvanı o1mıyan otuz kişi· 

dir. 
Fransa gibi büyük bir demokrat 

memleket belki buruı ıaş.acaktır. 
Bu "yer değiştirme .. işi nasıl oldu? 

Bu adamlar kimlerdir? Nasıl seç.ildiler? 
Onlara bu salahiyeti klırı verdi ? 

Harbiarı yapan ve harb masraflars
nı veren iyi yurddaşlar belki de bunu 
öğrenmek için merak duyarlar. Bunlar, 
bizimle beraber maliyeciliğin gizli ta· 

raflarını dola ·mak isterlerse, bugün 

hür ulu&ların mukadderatının nasıl ida· 
re olunduğunu görürler. 

ln~ilizler Knnal K11rn1Hm~·11~ırw 
nwcıl girdiler"! 

Süvey.ş kanalı kumpanyası, 32 üye· 
si bulunan bir yönetim kurulu tarafın
dan idare olunur; Bunlardan 21 i fran· 
sız, 10 u ingiliz, 1 tanesi Hollandalıdır. 

Belki bu işte bu kadar ingilizlerin 

de bulunmaıoma şaşanlar olur. Çünkü 
ingiliz hükümetinin ve İngiliz iş adam· 
!arının çok aleyhtar olmalarına rağmen. 
kanalın bir fransız olan Fcrdinan rlö 
Leseps tarafından düşünülüp fransız 

sermayesiyle yapıldığını herkes bilir. 
İngilizler. o zaman uzak doğu ile yapı 
lan ticaretin Akdeniz limanlarının eline 
geçmesinden korkuyorlar ve Fransanın 
Hindistan yolunu kontrol ... etmesini çe· 
kemi yor ]ardı. 

Kanal. 1869 da bitirilince İngilizler 
buna çok şaştılar ve yaptıkiarı biiyiik 
yanlışın farkına vararak, kendileri de 
bu işe gi~kten .başka bir şey d~ün· 
medHer. 

187 5 te. kanalın getirdiği gelirle 
gözleri Jc.;mıapn ve bakikiğ bir "binbu 
gece,. hikayesi kahramanı olan Mısır 
Hıdivj o kadar çok aaray yaptırmıştı 
iri. birdenbire çok büyük borçlar altına 

ginti. 

Alacaklılarmm tehdidinden kurtul· 
mak için. bnaJ kumpanyasının kendi
sine t~sJim ettiği veya imtiyaz rn veri· 

ne bitti. Büyük kırat, bir aeneden
beri Op~enatz tepesindeki meza -
rın wı altında yabyor. Her giin 
taze çiçeklerle süslenen mezar; 
yeni ~mer için kutsal bir ziyaret 
yeri oldu. 

M. Svetovsky 

lişi sırasında kendisinin satm aldığı 
aksiyonJarı &atmağı düşünerek tabiiğ 

fransız maliyecilerine başvurdu. Fakat 
aksiyonlar çoıktu; bunlar, ufak partiler
le bile satışa çıkarılsa, fiatlar düşmez 
miydi? 

Fr.ansa'da, imparatorluk devrinin bil· 
yük iş adamları ortadan kaybolmuş, 

yerlerini milyoner "dükkancılara., bı
rakmışlardı. Cumuriyet hükümetine ge. 
lince, o devirde hükümet kıralcılann 

elinde idi ve bun1arm ba~hca uğraştlk
ları iş, lejitimist1erdcn veya orleanist
lerden hangisinin galib geleceği idi. 

Tereddüdle vakit geçirilir, fiatlar 
ve komisyonlar üzerine pazarbklar ya· 
pılrrken. ingiliz başbakanı Disraeli işi 

haber aldı. Bir saatten az bir zaman 
içinde arkadaslarırıı razı ettikten son· 
ra, avam kamaras.iyle Jordlar kamara. 
sına bir .şey söylemeden ve tahsisat da 
istc.merlen lıütün aksiyonları satm al
dı. Ro~ild bankası. bu işe lazım olan 
parayı vermişti. 

işte böylece İnglltere, 800.000 ak
siyondan 353.204 nü, yani yekunun yüz. 
de 44 nii ele gccirdi ve halfi da bunları 
elinde tutmaktadır. 

Bu sayede İngiltere. yönetim kuru· 
lunda - biri ikinci başkanlık olmaJıc ü. 

zere · 10 yer elde etti. Bu on isimden 
ikisinı alacağım: 

Bunlardan biri, eski 'Mısır yüksek 

komiseri olup Kap - Kahire demiryolu
nu çizen ve İngihereye Afrika egemen
liğini veren lord KTomer'dir. Öteki de, 
İngiliz - İran petrol sosyett1;ini kura
rak memleketini amerikan kumpany~1 
olan Standard Oyl'le Hollanda s~cre 
si olan Royaı Doç'ün hükmünden kur· 
taran Sir Con Kadman~drr. 

Nil yolunun kenarındaki Habeşis· 

tanın ehemmiyetiyle, İngilterenin pet. 
rolsuz kalmaması bakımından Süveyş 

kanalının ehemmiyetini 'b-unlar kadar 
iyi kimse bilmez. 

Asto.rg sokağında yapılacak o1an 
konuşmalar sırasında Sir İan Melkolm 
bunların direktiflerini ta1<İb edece'ktir. 

/in biiyii k llk.'fiyoner h·inulir? 

Buna karıp. 21 fransız kimlerdir? 

Her seyden önce şunu kaydedelim ki, 

hükümet bunların ı;eçilmcsi işine hiç 

karısmamıştır. Suveyş kanalı kumpan
yası ,monim bir sosyetedir; bunun yö. 
netim 'kurulu, kanun gereğince, aksi. 
yonerler tarafından seçilir ve yalnız 

onlara karşı mesuldür. 

Şimdi tedaviilde olan aksiyon sayı

sı 446.716 dır (ki ~u sayJnın içinde, te

davülde olmıı:an ıngı liz aksiyonJan 

bulunmömaktadır.) Bu sırada, işli:ri yo. 

lunda olan fransızlardan. bu aksiyon

lardan birkaçına sahih olmıyan hiç kim

se yoktur. Çiinkü. Süveyş kanalının 

gelirleri altın frank olarak tahsil edil. 
diği ve "temettü hisseleri,. de aynı pa· 
ra ile cdendiği için, Süveyş aksiyonları 
paranın düşmesinden doğabilecek her 
türlü tehlikeden masundur. Onun için, 
normal olarak yüzde 6 gelir getirdiği
ne göre 6000 ile 7000 frank arasında 

satılması gereken bu aksiyonlar bugün 
17000 franga satın alınmaktadır. 

Bu hesabla. fransız aksiyonerlerden 
çoğu ancak on tane kadar·aksiyon sahi. 

bidirler. 
HaıbuJci, genel kurula girebilmek 

için, nızamname gereğince en apğı 25 

aksiyon sahibi olamk lizımdır ki bun 
larm değeri bugünkü kur'a göre 425 

bin frank eder. 
fıte bu yüzden. Frangada tedavül e

den sermayenin ekseriyetini tetkil e. 
den küçük hamil~ri r~y verme bak· 
lan yoktur. Yalmz oüyük akSiyonerler 
.eçime gireblirler. Belki de, Fransada 
SiiYeyt kanalmm en büyük abiyone -

riDin kim olduğunu öğrenmek iltcni. 
nh. Bu zat Andre Büren de Rozye'dir 

ve bu srfatla abiyonerlerin son toplan· 

tısında "tasnifi ara., yı o yapmıştır. 

Onun adını boş yere Parisin Mon

den kronikleri arasında araştırmayın. 

O sadece bir memurdur (taıbüğ büyük 

bir memur) ve Providans adlı kazalara 

karşı sigorta sosyetesinin ducktörüdür. 

Bu sosyeteyi, ikinci direktör olan oğlu 
Lui ve genel sekreter olan öteki oğlu 

Fransua ile birlikte idare eder. 

B. de Rozye aynı zamanda yangına 

karşı sigorta yapan Providans sosyete. 
sinin de yönetim kurulunda üy-edir. 

20 milyon gibi mütevazı bir serma
yesi olan bu sigorta sosyetesi yarım 

asır içinde müşterilerinin verdiği prim
ler sayeııinde .300 mil,.onu aşan ihtiyat 
akçesi biriktirmiştir. Bu paranın da bi. 
rinci sınıf aksiyonlara yatırılması ge· 

rektiği iÇin bununla Süveyş kanalı ak
siyonları satın almmıştır. 

B. de Rozye aynı zamanda Anzen 

mağdenleri wsyet~inin de yön.etim 
kurul•ında üyedir. Bu sosyeteler de az 
kar dağıtırlar. Onun için 222 milyon. 
luk bir sermaye ile 680 milyonu bulan 
ihtiyat akçesi bidktirm~tfr ki, bu pa· • 

ranın büyük bir kısmı Süveyş kanalı 

a ksiyonlarıııa yatırılmıştır. 
Bu aksiyonlar da B. de Rozye tara

fından idare olunmaktadır. Böylece 
bu mütavazi "direktör,, Süveyş kanalı. 
yönetlırı kurulunun en büyük seçmen· 

}erinden bi.ri olmuştur. Tabiiğ bu iyi 

?dam. patronlarına borçlu olduğunu 

biliyor: onun için yönetim kurulu üye
leri seçilirken reylerini Anzen maden. 
leri sosyetesinin ikinci başkanı ılan 

B. Eqgar B~ ile. Providaıu sosyete· 
sinin yönetim kurulu üyesi olan kont 

Rober dö V ogüe'ye vermiştir. Böylelik· 
le Marki dö Vogüe kanal &oiyetesinin 
başkanı, öteki de ikioci başkanı olmuf
lardır. 

B. Makdonald 
ln.l!iltereni.n lıal:yaya kar,. l#esle

dcii dosılak da,-1(11iarmdan 
fmluf!tt i. 

B. Ramsey Makdon.ald, Avustural. 
yaya flk seferini yapacak olan Orion 
isimli büyük geminin güvertesinde ve· 
rilen bir şölende bir söylev söylemiş ve 
bunda sıyasadan, harbtan ve barıştan 
bahsetmiştir. 

Aytaç, •bu aytasmda B. Bruce'in ba

ruıı korumak yolunda elinden geleni 

yapmakta ve kendisine büyük bir ka. 

moy'un arkaeı olduğunu, uzun zaman

lar ağır ağır kurulm~ olan ban~ siste· 

mine el kaldırılmasına ve dünyanın bu 

suretle yeniden korku ve sarahatsızlik 

içine atılmasına müsaade ed . ...miyeceği
ni söyledikten sonra demiştir ki: 

- Bizim diişmanlacımız yoktur ve 

biz kavga etmek istemiyoruz. Bizim 

hükümetimizin uzun zamandanberi güt. 

tüğü sıyasa bütün öteki uluslarla dost. 
ça geçinmek, onlarla elbirliği etmek, 

onlarla aynı masanın etrafında buluş· 

mak. derdlcrimizi ve ihtiyaçlarımızı on

lara .anlatmak ve onlarla dostça anlat
malar yapma.k olmuştur. 

Dünya barışının dıevam ettirlimesi 
~ dün.ya uluslariyle ~ ~bil. 
menin de biricik çıkar yolu budur. 

Biz, yıltardanberi İtalya ile dost 
bulunuyonu. Biribirimizi luskanmıyo· 
ruz ve biribirimize karşı önürdeş gözü 
ile bakmıyoruz. 

logiltere Stresa yöneyini boz~k 
ister. İlerde bu iki memleketin genli
ğinden başka hiç bir düşüncemiz yok. 
tur. 

İlerde bütün ulusların biribirlerine 
karşı .karşılıklı bir güven besliyere\ 
barışı korumalarından başka kendi ge. 

lipnelerini sağlayacak çıkar bir yol 
yoktur. 

Taymis gazetesinden 
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Fransız cevabınııı in
gilteredeki yankıları 

Londra, 8 (AA.) - Pres Assosias
yon·un diplomatik yazarı, Fransanın İn. 
gilrereye verdiği cevap n~ı haltkında 
diyor ki: 

"'Bu cevap in5anı um~aya uğr.rtaca'K 
mahiytte saydmahdır. Fransa bu frr

sattan istifade ~derek. Frarnıa'ya 'katıt 

bir alman tecavüzü 'ihtimali hakkında 

garantiler memi~ir. Fransa, tngı1tere • 
nin Akdenizdc aldığı deniız tedbirlerinin 
ulus1ar sosyetesi statfü;ünün 16 mcı 

maddesi gereğince ahnacak zecri ted -
b1rlerin tatbiki için birer 'hazırlık ı; _ 

yı1maST lazım geldiğine işaret etm ,,.e
dir. Halbuki hakikat bu değihlir, ÇTl

kü bu ingiliz tedbirlerinin zecri t"ı'I 1r

ler ıhtimati ile hiç bir ilgisi yol • ... r. 
Bunlar, Roma hükiimeti tar~fmd:ın ı _ 

d:ıre edilen İtalyan basının lngilter e 

karşı yaptığı tehditlerin bir netice~ r 
ve bu~ünkü gergin durum neticesi cı _ 
k:ıcak hadıse1ere karsı ahnmıc; ihf t 

tedbirlerinden başka bir -şey değildir. U. 
Jusfar sosyetesi statüsü, sosyete üyele _ 
rinden birisi statüyü bozacak olan bir 
devlet tarafından özel bir saldınma uğ _ 

rarsa ihtiyat tedbirleri almabileceğioi 

yazmaktadır. Sosyete zecri tedbirler tat. 
hikine karar verdilı:ten sonra bütün .sos_ 
yete Uyeleri saJdırıma uğrıyana yar<lım 
borcundadırlar. Bununla beraber. sta _ 

tünün, bir sa!dmma uğraması karsısın. 
da, sosyete asamblesi saldırgana karnı 
b

. ~ 

ır karar almadan ve zecri tedbir\er ta•_ 
bikinc kalkmadan yapılabilecek hiçbir 
te<lbiri düşünmemekteüir. 'Lıte, fran~.z 
hükümetinden sorulan şey, - böyle bir 

durumda böyle bir saldıruna karşı dur_ 
mak için sosyete üyelerinin karıılıklı 
yardım edip etmiyecekleri meselesi idi. 

Verilen cevab, İngiliz hükümeti tarafın. 
dan düşünülen ihtimale karşı verilmiş 
bir cevab değildir. Bu cevab, ayrıca ü _ 
zerinde sıla incelemeler yapılması lazım 
~elm başka durumlarla ilgili bulunmak. 
tadır . ., 

Deyli Herald ise şöyle demektedir ı 
" Fransız notası, gayet ihtiyatlı hir 

"evet,, ile cevab vermekte ve İngiltere.. 
yi Akdenize harb gemileri yollatan ha _ 
kı"Ki sebebleri tamamen yanlı§ olarak tef. 
sir etmektedir. Bu yanlış tefsir, iht" ıl 

ki, düşünülerek yapılmış bulunmatka , 
dır. Her halde cevab genellikle bükü • 
met çevenlerince hO§nudluk verici gö • 
rülmekle beraber bazı noktalan aydın _ 

lanmağa ihtiyaçlı sayılmaktadşr. thti • 

mal, İngiltere Fransa tarafından mevzu. 
ubahsedilen çok önemli bazı meaelelerl 
aydınlatmak için yeniden bir soru serisi 
verecektir.,, 

Deyli Telgraf ise aşağıdaki fikri yü.. 
riltmektedir: 

" Fransız notası us.taL.kh yazılmış-~. 
Fransa, saldırıcı uluslar sosyetesi üye _ 
si olsun olmasın, kara, deniz ve havada 
güvenliği muhafaza edecek karşılıklı 

yardım mecburiyetini kabul ve teslime 
mütemayildir. Eğer kollektif güvenliğe 
sağlam bir temel kurmak istenilirse ,, 
gene eğer bu güvenliği kabul edenleri'l 
hepsi bunun tatbiki için dikkatli dav • 
ranır1arsa bu sistemin bazı açık bırakıl. 

mış noktalarını doldurmak için Fransa 
tarafından ileri sürülen şartlar haklı gö.. 
rülebilir. Bununla beraber şunu ilave et. 
mek isteri.t: ki eğer iki taraf da bugün
kü şartlar içi.n<ie aynı dikkati sarfetmiş 

olsaydılar bu meseleyi konusmak belki
de 1azım gelmezdi. Cünkü o zaman 

"evet,. uvabı pek tabii sayılırdı ... 

ln[!iltere Frrın!farlnrı lmzı rıoJ..·w
ları sorac,ali 

Londra, 8 (A.A.) - Resmi çevcnler, 
fransız cevabınİn muhteHf devlet dai

relerince incelenmesini gerektirecek bir 
takım meseleleri ortaya attığını söylü.. 
yorlar. 

1
Bunun için bazı noktalar diplo· 

masi voluyla Fransadan sorulacaktır. 

·<--- ... -...-.. ........ -.-... -·--·-.-.. ~ .. ~. 

jGeneJ nüfus 83yımıl 
4 Türk ulusunun dirim hare- i 
! kederini hiç söz götürmez sa- ' 
~ yılarla gösterecek bir belge 
! olan nüfus saynnma her tür- ~ 

i kün canla başla ve tam bir , 
doğrulukla yardım etmesi, ! 
kendi sağhğmm iz1crini göriip ! 

! anlaması demektir. 1 

1 
! Başvekal"t i 
• istatistik Umum r ·· ~··rHiğü J 
i-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-· ..... ·-·-1 
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Anketimize gelen 
cevaplaı·dan 

1 POLIS1'E: 

1 ŞEHİR HABERLERİ l Başka yerlerde 
mizah 

(BS§ı 1. ci sayı/ada) 
yetine erinceyt! kadar durun manası 

9üa.r. 
Saba ve yahut subuh kök ek olan 

• h dır. 

Bir de aydmhğa ıkavuşmakla sabahı 
karşılayın manasını çıkaracağım. Eski 
k~ ve mahalle mekteblerinde hocalar, 
imamlar ders bahislerine saıbah derler
di. Bundan da bahsi ayıran bir haddi 
fasıl manasını kastederek derim ki 
- sab:.ıh • gece ile gündüzün haddi fa
sılıdır. Gecenin nihayete erdiğini ve 
ayrhnhğın başlangıcını bildiren bir 

hududdur. 
2 - Öğle. öğleyin, öğlenleyin -

Kalecikte öyle kelimesine önle derle.r. 
Buna göre bu da önledir. Yahut bu da 
öyledir. Bir cihetten de: aydınlıkta 

önüne kattın onu önle yani öyle karşı

la demektir. 
Öğlenin kökü övün'dür. Bir "},, e1k 

edilirse önle manası çıkar, «yim> men
subiyet manasınadır. Önleyin karşıla -
yın demek çıkar ki: önle, önleyin ön • 

leye aittir, önle gibidir. 
J - ikindi, ikindiyin, ikindileyin -

İki, iki indi = ikindi. iki indide, iki 

indileyin. 
Ecdadımız eskiden vaktin tayını 

için zevalde yere bir deynek dikerler
di. Bu deyneğin gölgesi iki mislini bul
duğu zaman öğle oldu derler. Şu halde 
güneşin iki mızraık boyu uzadığını ka. 
bul ederler. Sabahtan öğleye kadar gü

nc!iin iki mızrak boyu tepemize amu-
den dikeldiğini kabul eden neş te. 

sirinin ikiye yani iki der~ .ıgı ın· 

di <Yini kastederler ki bu zam.ında diki-,, 
len deyncgin iki misli uzun gölgesinin 

eksildiği anlaşılır. "Leyin., bu vaktin 
ne sabaha, ne de öğleye aid olmayıp 

ikindiye mahsus olduğunu gösterir. 1. 
kindiyin ve ~kindileyin aynı manada 
kullanılan kelimelerdir. Bir de sabah· 
tan akşama kadar olan müddeti dört 
parçaya ayıracak olursa vaktin ikisi 
geçtiğini ve üçiincüye girişin mebdeini 

gösterir. 

4 - Akşa:n , akşamleyin - Bu keli· 

me ak ile samdan miirekkebtir. Şam 

karanlık manasına gelir. Yani etrafın 

kararmağa başladığı andır. Aklığın ka

ralığa dönüşünü gösterir. Ak ve şam 

kdimesinden terekkübeden kelimeye 
bir "leyin,. ek yapılmıştır. Akşamleyin 
demek vaktin akşam olduğunu bildir
mektir. Aksam, akşamla, akşamleyin 

akşamrlan evel, aksama eriş, akşama u. 
laş diye söz arasında sıralananları da 

yazabiliriz. 

Güzel bir darbımesel: Akşamm hay

rinden sabahın Şıerri iyidir. 

6 - Gürıdüz, gündiizün, gündüzle
yin - Kelimenin kökü gündür. IDki 
düzdür. Yani günle düzden teşekkül 

etmiştir. Gün aydınhk yapar, bu aydın. 
hkta her yer düz görünür. Gündüzle
yin demek gün varken her yer aydın
lıkken demektir. Karanlıkta uçurum 

görülmez gün doğunca insan avarızı 

görür, anlar ve karanlıkta sağını, solu. 
nu, onunu, ne olduğunu anlamıyan 

gündüz her yeri düz görür ve düz yü

rür demektir. 
7 - Gece, .geceleyin - Gece, gece

leme, gecelemek, geceLemeıksizin gece. 

• 
iş yüziindt•ıı ka-l'ga 

Oün Sanayi caddcsınde cırabacı Os. 
ma:ı ıle hammal Mustafa arasında bir 
iş yüzünden kavga çıkmış ve kavga so
nunda Osmanın Mustafayı bıçakla ya· 
raladzğı ve ciğerini deldiği anlaşılmış. 
tır. Suçlu Osman yakalanarak tüzeye 
götürülmüş ve yaralı tez yetişen sıhhi
ye otomobilile hastaneye kaldırılmıştır. 

Hir otomobil kazası 

Dün 371 sayılı otomobili kullanan 
şoför Hüsnü Çankaya caddesinde 40 
yaşlarında Güllü kadına çarpmış ve ya
ralanmasına sebeıb olmuştur. Suçlu şo. 
för y;ıkalanarak yaralı hastaneye kal
dırılmış ve bu mesele etrafında gerçin

liğe baslanmıştır. 

Parayı kim ~aldr? 
Ötey gün fotoğrafçı Turbanın oda 

arkadaşı tarafından 140 lirası çalındı. 

ğmı yazmıştık. Bu mesele etrafında al
dığımız habere göre suçlunun fotoğraf
çı Turhan olduğu ve gene oda arka. 

daşı bulunan mozayıkçı İsmaile aid 

140 liranın Turhan tarafından çalmdı· 

ğr anlaşılmıştır. Turhan tüzeye veril

miştir. 

li, gecelemeli, geceliyor, gece kalıyor. 
Şu kelimeleri dizmekle beraber ben 
"geç,, manasını çıkarıyorum. 

Akhk gidiyor, karanlık başlıyor. 
Karanhk uzadıkça sabah geç oluyor. 

Gece devam ediyor, uzuyor geç bitiyor. 
Bu güçltikten geç manası çıkıyor. Ve 

geç gelmesine bir de "h,, ek yaparak 
"gece., kelimesini meydana koyuyorlar. 

Misal: Bu iş uzadı biraz gece vara

cak, karanlığın uzamasından ve sarpa 
sarmasından gece manası çıkarılmıştn. 

C fıkrasına cevab: 

Her kelimenin kökü ve eki üzerin

de iyice inceleme yapılarak bir kaide 

çıkarmak mümkündür. 

Misal. Kelimenin kökü ve eıkini ele 

almadım. Mana itibariyle münaseıbetini 

arayarak yazıyorum. 

Tokat ve yırtıut şamar: bir surata 

vurulduğu zaman yumrukatn fazla gü. 

rültü yapar, yumruk indiği zaman ses· 

siz iner. Şamardan tokattan fazla te

sir yapar. Tokat ve yahut şamarın se. 

yircilere daha fazla tesirli bir aksi var

dır. Şamarın deh.setini mübalağalandır· 

mak için şu adam şu beceriksize şırak 

diye bir tokat indirdi, derler. 

Bunun misalini tabiatta arıyorum. 

Biribirini kovalayan dalgalar sahile şı. 

rak şırak çarpıyordu. Bu dalganın şid

detle vuruşunu ve kenarını döve döve 
uçuruşunu gösterir. 

Bizler bilmiyerek, görerek ıbir söz 

alıp kendimize mal etmişiz, söylediği

miz birçok kelimelerin harici tesirler. 

den aldığımıza şüphe yoktur. Bunların 

asılları sonra kökleri bulunur da maz

but bir kaide ile tesbit edilirse edebi

yatımız yeni bir dil haznesine kavuş. 

muş olacaktır. 

Ankara: eski muallimlerden 
Kalecikli Mehmed Kemal 

Gümrüklerde iş göre -
miyecek kimseler 
Bazı kimselerin gümrük ko

misyoncusu, maiyet memuru ve 
tüccar müstahdemi olmadıkları 
halde gümrüklerde iş gördükleri 
yapılan teftiş sonucunda anlaşıl
dığından gümrükler genel direk
törlüğii alakadarlara bir tamim 
yaparak bu gibi kimselerin iş gör
melerine meydan verilmemesini 
ve müsamaha gösteren memurlar 
hakkında kanuni takibat yapıl
masını bidirmiştir. 

Balıkçılık hakkında ve
rilen rapordan sonra 
Birkaç hafta önce, Ekonomi 

bakanlığının, balıkçılık bölgele
rinde bir inceleme yaptırdığım ve 
türk l)alıkçıhğının nasıl organize 
edilmesi lazım geldiği hakkmda 
bir de rapor hazırladığım yazmış
tık. Haber aldığımıza göre bakan
lık bu işi de önemle ele almıştır. 
Pek yakında balıkçılarımızı se
vindirecek ve balıkçılığı kurta
racak tedbirler alınacaktır. 

Ankara ağırceza reisi 
hasta 

Ankara ağır ceza reisi B. Talat 
Osman birkaç gündenberi hasta
lığı dolayısiyle işine gelememek
tedir. B. Talat Osrnanın ödevini 
şimdilik ağır ceza üyelerinden B. 
Hayrullah yapmaktadır. Tüze ba
kanlığındaki ağır ceza reısının 
başkanlık ettiği komisyon B. Ta
lat Osmanm iyileşmesinden son
ra toplanacaktır. 

Konya ovasının 
sulama işi 

Konya ovası sulama alanının 
birkaç yıl süren kuraklıktan son
ra susuz kaldığım ve hükümetçe 
Beyşehir gölü suyunun çoğaltıl
ması için tedbirler aranıldığını, 

bu arada Sarısu çayının göle akı
tılması için incelemeler yapıldı
ğını yazmıştık. Bu iş için sulama 
idaresinin hazırlayıp Tarım ba
kanlığım:ı. verdiği projeler Bayın
dırlık bakanhğına gönderilmiştir. 
Konya sulama idaresi direktörü 
B. Aziz de işler hakkında direktif 
almak üzere Ankaraya gelmiştir. 
Projeler onaylandıktan sonra 
Konyaya dönecek ve kanalların a
çılmasına hemen başlanılacaktır. 

Üye seçimi 
Halk evi başkanlığından: 
Halkevinin köycüler komitesi 

üyesinden noksan iki üye seçile
ceğinden bu şubeye mensup üye
lerin 15.10.1935 sah günü saat 18 
de halkevine gelmeleri rica olu-
nur. 

Kültür Bakanlığının 
Bir genelgesi 

Kültür Bakanlığı bütün kül
tür direktörlerine birden bir ge
nelge göndererek öğretmenlerin 
bulundukları yerlerdeki halkevle
rine üye olmalarını istemiştir. 

Parasız yatılıların evrak 
Kültür bakanlığı parasız yatı

lı imtihanlarına girmiş bulunanla
rın bakanlığa tamamen gelmiş o
lan binden fazla evrakını gözden 
geçirmeğe devam etmektedir. 
Tetkiklerin on gün sonra bitece
ği anlaşılmaktadır. Bu yıl liselere 
parasız yatılı olarak 300-350 ta
lebe alınacaktır. 

Askerlik yapmamış yük
sek okul diplomaldarmm 

atanmaları 
Yüksek okul diplomalıların

dan süel ehliyetnamesi olmayan
larla süel orta ehliyetnamesi oıan
ların kendi isteklerile askere gi
demiyeceklerine göre bunların 
devlet işlerinde ücretle işyarlık 
etme 1eri hakkında önce bakanlık
lar kurulunun verdiği karara ek 
bir karar alınması için Finanas 
bakanlığı bakanlar kuruluna bir 
önerge yazmıştır. 

Çocuk bakımı kongresi 

İkinci teşrin sonlarında Atina
da toplanacak arsıulusal çocuk ba
kımı kongresine çocuk esirgeme 
kurumu namına muamelat direk
törü B. Mehmed Ali gidecektir. 

RADYOLAR 

ANKARA 
19.30 - Tayyareci konuşuyor 
19.40. Musiki: 

Petyerk: Ukranya halk 
şarkıları 

İşşerlis: Rus dansı 
Piyano: Ulvi Cemal 

20. • Ar saati 
20.15 • Musiki: 

J. Gourevitclı. Aşk melodisi 

Braza: La Serenats 

Thompson: Vals Kapris 
Mateo: Romans 

ISTANBUL 
18.- Dans musikisi ve hafif musiki 

(Plak) 

19.30 Bayan Halide konuşuyor 
20.- Bayan Patarelli, mandolin or. 

kestrası konseri 

20.30 Radyo caz ve tango orkestra
ları ve Gavin kardeşler 

21.35 Son haberler • borsalar 
21.50 Bayan Diradoryan (soprano) 

piyano refakatiyle 
22.0.5 Plak neşriyatı 

s.uhoş - Hiç davranma, dostum .. 
meteliğim kalmadı! 

(Hümorist - Londra) 

Bu adamz ben acaba nerede görmüştüm? 

(Sondagnisse Striks - Stokholm) 

Fotoğrafçıda .. 

(Sondagnisse Striks - Stokholm) 

- Canrm şunu ver, perdenin açılma
sına beş dakika kaldı.' 

(Eve rbodis • Londra) 

VI .. (JS'un romanı: Tefrika: 3 aralarına antoloji'den birkaç kuru çiçek de 
dökülen demir parçaları gibi . ağır ve paslı 
latifelerıyle eğleniyordu. Mösyö Şmol şair
ler ve kadınlar amatörü idi, ve nükteci bir a
damdı. 

Artık var olmıyan, zaten yoktu 
- Bırak, kara acımı akıtayım; 

yordu. 

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Madam Manne Tobi için söylenen güzel 
sözleri tadarken pembe ve sarışın, kıvrım 
kıvrım saçlı, miyop, altın kenarlı gözlükle
ri altında hemen hemen kör, kısa bacaklı, 
mobilyalara takılan, boş kanapeleri selamh
yan, kendini aynalara çarpan bir ihtiyar, 
kıvrık burnunu - kendisine çekinerek bakan -
Madam Marme'nin gözlerinin içine kadar 
soktu. 

Bu adam, tarih akademisi üyelerinden 
Mösyö Şmol'du. Suratını buruşturarak gü
lümsiyor, ve cedleri yahudilerin Alzas, Po
Ionya ve Kının köylerindeki borçlularını sı
kıştırmış oldukları kaba ve yağlı sesi ile 
Madam Marten'e sevda beyitleri söyliyor
du. Cümleleri ağzından ağır ağır dökülü
yordu. Fransa Enstitüsünde üye olan bu bü
yük filolog, fransızcadan başka her dili bili
yordu. Ve Madam Marten, onun - koltukçu-
1ar tarafından dükkanları önüne serilen ve 

Madam Marme onu tanımamış görüne
rek ve selamına cevab vermiyerek çrktı. 

Beyitlerini tüketince Mösyö Şmol küs
kün ve acıklı bir hal aldı. Bol bo] sızlandı. 
Kendisi hakkında birçok ahlar oflar çekt~; 
ne yetecek kadar nişanı vardı, ne zahmetsız 
işlerden yetecek kadar para kazanıyordu, ne 
de kendisi, karısı ve beş kızı hükümet hesa
bına bir yerde oturuyorlardı. Acılarını va
karla anlattı. Onda biraz Ezekiyefin ve bir
az J eremya'nın ruhu vardı. 

Ne yazık ki altm gözlüklü gözlerini ma
sanın üstü hizasında gezdirirken Vivyan 
Bel'in kitabım bulup ortaya çıkardı. 

Ve acı acı bağırdı: 
- Sarışın İ zö ha! siz, bu kitabı okuyor 

musunuz Madam? Öyle ise şunu biliniz ki 
Madmazel Vivyan Bel bea..:~n bir kitabe çal
mış ve sonra, bu yetmiyormuş gibi, onu şiir 
haline koyarak bozmuştur. Bu şiiri kitabın 
109 uncu sayıfasmcta bulabilirsiniz: 

- Ağlama sen ki, sevmi.~tim, 

Bir gölge başka bir gölgeye ağhyabilir. 

- İşitiyormusunuz Madam: bir gölge 
baş~a bir gölgeye ağlıyabilir. İşte bu sözler, 
kelımesi kelimesine, ilk defa tarafımdan bir 
mezar kitabesinden okunup neşredilmişti. 
Geçen yıl, sizde yemekte bulunduğum bir 
akşam, yanımda oturan Madmazel Bel'e 
~öylediğim bu cümle pek hoşuna gitmişti. 
istediği için, hemen ertesi gün kitabeyi baş· 
tanbaşa fransızcaya çevirerek kendisine gön
deımiştim. Bugün onu böyle kesilip bozul
muş bir halde, nazmedilmiş olarak, bu şiir 
kitabında ve şu başlık altında buluyorum: 
Kutsal yol üzerinde! .. Kutsal yol ben im! 

Ve sonra, o gülünç tavriyle tekrarladı: 
- Kutsal yol, Madam, ben im .. 
Bu kitabe dolayısiyle şairin, kendisinden 

bahsetmemiş olmasına cam sıkılmıştı. Adı
nı bu şiirin başında, mısralarında, kafiyele
rinde okumak isterdi. Adını her vakit, her 
yerde görmeyi arzulardı. Ve ceblerini şişir
mekte olan gazetelerde hep onu arardı. Fa
kat kinci değildi. Mis Bel'e kızmamıştı. O
nun pek kibar bir kadm ve bugün İngilere
ye c;:eref vP.ren hir sair olr1nğun11 t::ısdik edi-

O gittikten sonra, .Madam Marten Mös
yö ~ol Vans'tan, saf bir kadın haliyİe, her 
vakıt herkesin iyiliğini istiyen Madam Mar
men'in Mösyö Şmol'a neden o derece kızgın 
ve küskün bakmış olduğunu sordu. Pol Vans, 
onun bunu bilmemesine şaşıyordu. 

- Bildiğim hiç bir şey yok. 
- Nasıl olur? Jojef Şmol. Lui Marme 

kavgası uzun zan . ... n enstitüyü çın çın öttür
müş ve zihinlec:e nakşolmnstur. Bu kavga 
a~cak aman bilmez meslekdaşım ta mezar: 
lıga kada: ~ovaladığı Marmen'in ö1ümiyle 
sona ermıştır. 

Zavallı ~annen'in gömüldüğü gün lapa 
lapa kar yagıyordu. Hepimiz kemiklerimize 
kadar ı~lanmıs ve donmuştuk. Çukurun ba
şında, sıs ~çinde, ~üzgar altında, çamurlara 
b?tarak bır şemsıyeye sığınan Şmol neşeli 
hır gaddarlık ve zafere erişmiş bir merha
metle dolu söylevini okudu ve sonra onu bir 
y~s ar~basına binerek, gazetelere götü;dü. 
Bır munasebetsiz dost söylevi zavallı Madam 
Marme'ye gösterince kadıncağız düşüp ba
yıldı. İmkan varmıdır ki Madam, bu bi10";11_ 

ce v~ zalimce hikayeyi, şimdiye kA l"' r fd t-
memış olasınız? J 

(Sonu v rl r) 
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Altıncı Tıp Kurultayı 
Bakanı, Kurultay ikinci başkanı Proı. 

Tevfik Sağlam ve Genel S-.kreter Prof. 
Fahrcttin Kerim Gökay'la bırlikte Ka _ 
mutay Başkanı ve Başbakanı görerek 
kurultayın saygılarını sunduklarını ve 
Kamutay Başkanı ile Başbakanın bütün 
üyelere teşekkür ve seliimlannı yolla -
dıklarını biluird:ter. Dokto:-l:ınmız al _ 
kışlarla duygu1annı gösterdiler. 

H. beş harbının yankıları 

Siijelerden romatizma hakkınıla Prof. 
Sedat, Prof. Oberndorfer, Prof. Abdül -
kadir, Prof. Tevfik Sağlam, Prof. Frank 
Doçent Arif İsmet raporl:ınnı okudular 
Bu raporlarda romatizmanın schebleri 
ve mahiyeti, bakımı, eskimiş romatizma
ların sebebi hakkrnrlaki son teoriler j? •h 
dildı. 

Öğleden sonra raporlar üzerine ay 
tışmalar yapılclr. Osman Cevdet, Ali 

Şükru, Prof. Akil Muhtar, Prof. NU ' t 

Sakir söz alarak bakı ve pııtojPnisi İİ7". 
rindcki fikirlerini söyledi:Cr 

lliwlislatıtla ve Avusturalyuda 
İl<ı/.Hın dii~munlığı 

Londraı ô ( A.A) - Bombaydan bi1 
diıild:ğiııe göre, polis hindli itÇiler ta
rafından İtalyan konııolosh:ğu önünde 
yap:!:ıcak gostcriyi yasak etmi~tir. Gos 
teri ya,.aııl11r, italyaııların Habelistan.a 
hücumunu \re ~ocuk" ve kadınlan bom
bardıman etmesini aşağılayan bir ka -
rar almışlardır. 

Royter aJansının bildirdiğine göre, 
Melburnda da italyanlar aleyhine gös -
terilcı yapılmı~tır. Avusturalya genç 
leri, Melburnda oturan italyanların ev
lerini t:ışlamışlar ve bahçeleri önünde
ki parmaklıkları kırmışlardır. 

A merilmdaki ambargoya karıı 
bir protesto 

Nevyork, 8 (A.A.) - Nevyork li
manının gelişimini konuşmak i~in top· 
!anan konferans, B. Ruzvelte şu tc.1gra. 
fı çekmiştir: 

"İtalya ve Habcşistanla tecimi ya· 
sak etmc:ık tizere kendi başınıza il!n et. 
tiğiniz ambargo, gerek ülkenin, ger$ 
Nevyork limanının tecimine önemli 
bir darbe olarak görülmektedir. Bu ka
nunu kaldırmanız için tiddetle ısrar 

( tmektcyiı: • ., 
Amerikanın Nevyork limanından 1-

talya ile yaptığı tecimin 100 milyon 
dolar olarak tahmin edildiği bir teL 
grafta kaydolunmaktadır. 

lıalyacla şenlikler devam ecliyor 
Tıb kongrestnde bulunmak uzere gelen doktorlarımız Sağlık Bakaniyle birliktt 

Bu sırada kurultaya sovyet delege 
leri geldiler. Kurultay başkam Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Refik 
Saydam dost ve komşu sovvet memle 
ketinin tanmmıs bilginlerinden üc mis'.'\ 
firi tanıtmış ve kurultay adına selamla • 
mış kurultay tarafından siirekli allmı -
larla setamlanmıştır. Bunun iizerine ku 
rul baskanı sovyetler kaplıcalar ve teb 
dilhıwa istasyonları direktörü Prof. Da
ni'\efski si-', atmıs sovyet hükümeti vr 

hcki.,,lrri a<lına kurultay haskanı ve 1m
rultayı S" am'amı mÜz kere süjelerinin 
ehemmivetinden bahsederek arsıulusal 

romatizma "miicadele teşkilat ve sovye 
romatizma miicarlele komitesi,. b:lskanı 

sıfatiyle bu hastalığın önemi ve geçen 
yıl Moskovacla toplanan arsTUlusal ro -
m:ıtirma kongresinde Akil Muhtar'm t"l 

ı;orundan ve iki ulusun kiiltürlcri ve bil 
~i alanındaki birlik çalışmasından hah~ 
ctı iktcn C\Onra Moskova'daki arsıulusa 

Avusturalya başbakanı B. Lyons hal 
ka yaptığı tavsiye1.erde, Avusturalyada 
oturan italyanları italyan hükümetinin 
tedbirlerinden soravh tutmamalarını ve 
bu italyanlara karşı (sporcu) zihniyeti 
ile hareket edilmesini istemiştir. 

Roma, 8 (A.A.) - Bütün memleket
te Aduanın zabtı ile hasıl olan heyecan 
ve gurur daima büyüyerek devam et. 
mektedir. 

(Başı J. ci sayrlada) 

Profesör Danişevski. Sovyetler Cu • 
muriyeti merkezi klimatoloji ve balneo • 
loji enstitüsü direktörü. 

Profesör Burdenko, Moskova Birin
ci T~b enstitüsü cerrahi profesörü. 

Prefesör Luria, M06kova tabibler 
tekamül enstitüsü direktö.rü. 

büyük bir payı olduğunu söylemiş ve 
(Yaşasın Türkiye hekimliği) sözü ile 
söylevini bitirmiştir. Prof.esör Dani -
şevskinin bu candan söylevi çok alkı~
lanmı!tır. 

Profesörler beraberlerinde kurulta
ya sunulmak Uzere önemli bildiriğler 
getirmişlerdir. 

Kurultayın dünkü 
çalışması 

Altncı ulusal türk tıp kurultayı dü 
saat dokuzda Prof. Tevfik Sağlam'ın 

bakanhğmda çalışmasına devam etmi!t 
tir. İlk sözü Sağlık Bakanı Dr. Refik 
Saydam aldı. 

de tanınmıştır. Diğeri Prof. Lorya olup 
fenni tedavi uzmanıdır. 

Prof. Luria ve Prof. Burdenko'da o _ 
rı ayrı söz alarak temsil ettikleri cemi -
vetler azasıııın ve rua hekimlerinin ae • 
lamlarrnr bildirmit ve romatizma tedavi
sinde kendi görüşlerini anlatmıJtır. 

Prof. Bıırrlenko mafsal romatizmasm 

Ja paratiroid gudde çıkarılmasının n. 

nuniyet verici sonuçlanndan bahsetmiş 
kendisinin 34 hadisede ameliyat yaptık
larını ve memnuniyet verici sonuç aldık. 
larını söylemişlerdir. 

Raporların görüşülmesi bittikten 
>nra s1>rhest tebliğler yapılmı~tır 

Bundan başka bir milyon iki yuz bin 

genci toplayan gençlik cenk örgütünün 
beşinci yıldönümü dolayısiyle dün baş
lıyan tören de bu yurdçu havanın de· 
vamına yardım etmektedir. 

Roma, 8 (A.A.) - Dün akşam Ro.. 
mada büyük gösteriler yapılarak Adu.a· 
nın işgali parlak bir şekilde kutlaıunrş· 
tır. 

Binlerce faşist toplanmı§ ve coşkun 
gösterilerde bulunan gençleri taşımak. 
ta olan yüzlerce kamyon ve otomobil 
şehrin sokaklarından geçmiştir. 

lnailtere büyük elçiliği etrafında ih 
tiyat tedbirleri alınmıştır. 

ProfeEörler öglcden önce Sıhhat Ba 
kanhğmda Bakan Bay Dr. Refik Say -
damı ziyaret etmi§ler ve öğleden sonra 
kurultay celı.esinde bulunmuşlardır. 

Kurultay salonuna girince üye tarafın 
dan şiddetle alkuflanmrş ve başkanlık 
yer.nde bulunan Sıhhat Bakanı Dr. Re
fik Saydam tarafmdan misafirler ku -
rultay adına selamlana.rak tanıtılmıştır. 

Bundan sonra profesör Danifev'ski kür 
süye gelerek uzun bir nutuk vermiş ve 
bunda Türkiyede gerek Sıhhat Bakan
lığı ve gerek kurultay heyeti tarafın -
dan kendilerine gösterilen iyi kabule 

teşekkür ettikten sonra kurultaydaki gö 
rütli mevzularının ve hele .romatizma 
meselesinin öneminden bahsetmiş ve 
Sovyet Cumuriyetiyle Türkiyenin el -
birliğiyle barışa olan hizmetlerini ana
rak bu barıJ davasında hekimlerin de 

Dünkü açılış töreninde kurultay ta -
rafından oyhirliğiyle verilen karar ger 

ğince dün akşam Cumur Başkanı Ata -
türk'e kurultayın sayğdarını sunduğu 
nu Atatürk'ün altıncı kurultayın verim. 

1i çalışmasından emin olduğun J geleceı 

kurultaylar için başarılı hazırlanmalı!! 

dileyerek bütün üyelere memnuniyet ~t! 

selamlarını yolladıkfarını bô!dirdi. Ulu 
önderin yüksek iltifatını kurultay Uye
leri ayağa kalkarak alkısledılar. S ğhl: 

izvoloji kongresine katılan tiirk bekim 
Jerinin <le gör<liiğii üzere Sovyetlerin 
bilği alanında barısçıl çalışmasınr an1a 

Sıhhat Bakanlığının çayı 

Kurultay üyelerine Sıhhat Bakanlığı 
tarafından dün saat 17 de Halkevi sa 

Kiralık büyük ev 
Yenişehirde İsmet İnönü ve Kiz1m 

Özalp caddelerinin birle~tiği kö,ede 
Avusturya sefa.rethanesinin oturduğu 
kalörifer, sıcak au ve garajlı büyük eT 

kiralıktır. 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satmalma Komisyonu 

llinlan 
BlLlT 

lstanbuldaki Kuleli ve Mal. 
tepe liselerile Bursadaki Bursa 
Aakert lisesinin 10 Ye 11 lnci sı. 
uıflarına yeniden talebe alına· 
caktır. Gimıeğe istekli bulunan· 
larm bu mekteplere veya asker. 
lllıt ıubelerine hemea müracaat. 
ları ilan olunur. (2866) 1--4448 

BlLtT 
1 - Amasya garnizonu ihti. 

yacı için 33.600 lira biçilen ede
ri olan 240.000 kilo ekmeklik un 
kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
mUftur. • 

2 - İhalesi 11 birinci te§. 935 
cuma günü saat ıs de Amaayarla 
Telgrafhanede yapılacaktır. 

3 - İlk inanç parası 2.520 li · 
radır. 

4 - Evsaf ve şartname her 
gün Amasyada Komisyondan ve. 
rilir. 

5 - İstekliler teklif mektup 
tarını ihaleden bir saat evel A· 
masyada satın alma Ko. na ver. 
meleri. (2751) 1-4292 

BİL1T 
1 - Bir metresine biçilen e

der 35 kuruş olan 100 bin metre 
yatak kılıflığı bez kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 21.10.935 pazar 
tesi günü saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesi ı 75' kuruşa 
M. 1. V sztm alma Ko. dana 
lınır. 

4 - gksiltmeye girecekler 
l625 liralık ilk inanç paralarile 
birlikte kanunun 2 ve 3 üncU 
madıl :lerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını iha. 
le saat;nden bir saat evel M. M. 
V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(2825) 1--4443 

BİLİT 

l - Bir metresine bi~ilen eder 
35 kuruş olan 3200 metre haki 
ve 3180 metre kurşuni astarlık 
bez açık eksiltme ile satın alına· 
caktır. 

2 - İhalesi 25-10.935 cuma gü 
nü saat ıs dedir. 

3 - Şartname parasız comis. 
yondan verilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler 167 
lira 48 kuruşluk ilk inanç para. 
sı mektup veya makbuzlarile ka-

nunun 2 ve 3 üncü maddelerın· 
deki belgelerle birlikte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(2935) 1-4550 

BİLİT 
1 - 5.10-935 cumartesi günü 

saat 10 da ihale edileceği ilan 
edilen Malatya garnizonunun 
100.000 kilo sığır eti ihalesi 
12·10-935 cumartesi gUnü saat 10 
da yapılacaktır. İsteklilerin bel. 
li günde teklif mektuplarını El· 
azizde tümen satın alma Ko. na 
vermeleri. (2934) 1-4551 

BİLİT 

1 - G. Antepteki birlikler 
için 361.200 kilo un ve 822.850 ki· 
lo arpa kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Unun bir kilosuna hiçi. 
len eder 8,5 kurus ve arpaf\TO 3 
kuruştur. 

3 - Unun ilk inanç parası 

2302 ve arpanın 1851 liradır. 
4 - Unun ihalesi 28-10-Q35 

pazartesi günü saat 14 de ve ar. 
panın da aynı gün saat 16 dac.lır. 
İhaleler Urfada Tümen satın al
ma Ko. da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
usulü veçhile hazırladıkları teıc
lif mektuplarını ihaleden biı sa. 
at evel Urfada Tümen satın al
ma Ko. na vermeleri. (2933) 

1-4552 

BİLİT 
ı - İhalesi feshedilen 150 

ton ağır Benzin kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 25-10.935 cuma 
günü saat 11 dedir. 

3 - Hepsinin biçilen ederi 
48750 lira ilk inanç parası 3656 
liradır. 

4 - İhaleye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madde· 
terinde istenilen bilgelerile te. 
minat ve teklif mektuplarını i
hale saatından bir saat evvel M. 
M. V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (2900) l-4.'i46 

İLAN 
Türkiye Tiftik Cemi v~tinde 

Katıt> ve muhasiplik açıktır 
Mak:na ile sUratle yazı ycı7.m:ık 
ve u•w'ü muhasebe ve deft rr"ye 
vakıf r Jmak şartiyle talip ola 
tarın tN:rkezi umumiyeye yct-
lerin ·kki vesika ile birlikte :Pi! 
racaıtt etmeleri, lazımdır. l\1cn 
sucat fabri1<a~ında çah<:"lırs o. 
!anlar tercih olunur. 1-4517 

ıış ve bu yolda iki memleket bilRinle • 
rinin aynı yolda çalış:ıcaklarına emin 
olduğunu söyliverek türk hekimliğini 1 

kı laımştır. 

•on :mnda bir çay şöleni verilmiş ve 
bunda Kamut3y Başkanı, Bakanlar, Par. 
ti Genel Sekreteri B. Peker, sovyetli mi
safirlerimiz kurultay üyeleri bulunmuş -
ıur. Anafartalar caddesinde Zenit saat

leri Uıtünde 70 No. da göz Dr. Cevad 
Bu diyev kurultayca alkışlarla karşı 

':ınch. Diğer sovyet misafirlerinden ' i 

'Prof. Bordenko'rlur ki beyin cerrahi""İn 

Şölen bUyük bir içtemlik içinde geç 
vakte kadar devam etmiştir • Arife müracaat. 1- 4329 

{ 
I 

SHçları 

diikülenlc~r 

KOMOJEN KANZUK 

"a~k~iri 
Saçların dökülmesine ve 

·epeklf'nme~ıne mani olur 
Komojen saçların köklerin• 
kuvvetlendirır ve besler 
Komoien sa~lann gıdasıdu. 
Tahii renklerini bozmaz, 18· 
tif hir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf ecıanelerte ltrivat mağa-
7-alannda hulunur. 

LfNlMANTOL KANZUK· 
ROMAT17.MANIN KATT 

OEVASIDIR 
~ 

\ .. keri f< abrikalar lJmuuı~i 
Miidiirlii~ii Satmalma ~~ 
Komi~vonu llanlan ~: 

" 
652 ÇİFT EFRAT FOTİNİ 

Tahmin edilen bedeli (3325) 
lira (20) kuruş olan yukarda 
miktarı ve cinsi yazılı malzeme 
askeri fabrikalar Umum Müdür
lüğü satın alma komisyonunca 
25/B. Teşrin/935 tarihinde cu. 
ma günü saat 14 te açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan ve· 
rilir. Taliplerin muvakkat temi. 
nat olan 249 lira 39 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mez· 
kur gün ve saatte komisyona 

'iracaatları. (2901) 1-4508 

(;(iz ıniit•~hassısı Bursa tecim ve endüstri Odasından 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASAGUN 
Anatartalaı caddesı Zenit 

saatleri mağazası Ustiinde pa. 
zardan baska her gün sabahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. Salı giinleri vok~uzlara 
oarasıı 

~lllllOll!llll!mlllliiDMlllllllllllllll l'lllllllUDl•l•H•-~ 

i Dr. TURGUT 1 
~ Cet t>cl Hastanesi Operatörü 1 
1 

Ha talarını Adlive Sarayı 
karşısında Hayati apartmanın i 
ıfa her gün 15 den 19 za kadar m 

kabule ba!;Jamıştu 1 
~ -.ıııır.ıııınıtılllli!li!Plltil ıımrıdllı!llı'illlllilalMllllll!lllUD~ 

Sencanlı köyünde 
acele satılık ev 

ve tarlalar 
3 <>da 1 mutbak ı balkon içe. 

risindr suyu mevcı• An!:>ar ve 
saire 4co dönüm 8 .>arça arla 
ikisi sulu bir de Dav~ ılğıh ·ı r · 
dır. 

Kurtulu~ maballesı 13/14 
No lu evde Satılmışa muracaat 

1-4511; 

ZAYi 
Ankara belediyesinden aldı· 

ğım 620 No. ve seyrüsefer 70 
şoförler cemiyetine 321 numara. 
larına kayıtlı şoför ehliyetimi 
zayi ettiğimden yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Fevzi paşa mahallesi Sulak 
sokağı No. 38 hanede Mehmet 

ZAYi 
Çalış•ırmakta olduğum 633 

sayılı çift atlı arabamın numara· 
sını zayi ettim. Yenisini kullana. 
cağımdan eskisinin hükmü otma
ciığı ilan olunur. 

Ankara Hacet Teı esı Yaldaş 
sokağı 33 sayılı evde Rençher 

1- 4544 Ömer 

Mürebbiye 
anyanlara 

Emzikte ve iki üç yaş arın. 
daki çocuklara bakmak üzere i§ 
arıyor. Yenişehir post restant 
Schwester Anna :t-4525 

1 - Oda akarından bulunan eski İpek hanı arsasına yapıiacak 
oda binası kapalı zarfla eksitlmeye konulmuştur. Ketif bedeli 14. 
bin 383 lira 8 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele ıureti, 
C - Şeraiti umumiye, 
D - F~nni şartname, 
E - Ke~if cedveli ve resim, 
İstenilen bu şartnamelerle evrakı Bursa tecim ve endüstri oda

eına müracaatla görebilirler. 
3 - Eksiltme 4.10.1935 tarihinden 25.10.1935 cuma gününe kadar 

olup 25.10.1935 günü saat 15 de Buraa tecim ve endüstri odası ekailt 
me komisyonunda ihale yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Eksiltmeye gi. 
rebilmek için 1078 lira 73 kuruş muvakkat teminat vermesi bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - İstekli mimar veya mühendis olmadığı takdirde muteah
hıtle beraber her suretle şeriki mesut olmak üzere mcsuliyeti fen. 
niyeyi deruhte eyliyecek diplomah mimar veya mühendis göster· 
ıresi. 

B - Artırma ve eksiltme kanununun 3 üncü ( A ve B) fıkra 
sında yazılı vasıfları haiz ise de buna dair vesika, 

Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat cveline kadar 'Bursa Tecim ve endüstri odasının komisyonuna 
getirerek makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu reisine vere. -
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 ünı::ü madde· 
de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın iyice kapatılmış 
olması lazımdrr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2925) 1--4548 

Kuruluş lJ y A N 1 ~ S:r~et:·ı:k~~~~, 
1 R 9 1 .. verıne c;ı aı ~ 

44 senedir durma!tan cıkmakta olan hu haftal ıl ~ 
esimli gazetenin Ankara'da satış veri A K H A K ~ 

tapeviciir Senelik ahone 10 lira Sayısı 20 kuruş 1 
~-ı 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ RE. 
lSLİÖİNDEN: 

Ankara İsmetpaşa mahallesinde Ulucak caddesinde \:omı er Os· 
ınanın ( 10) sayılı evinde otururıken halen nerede olduğu be Ilı olma
yan Ayşe Sıdıkaya: 

Kocanız Ankarada sü fabrikaları genel direktörlüğünde muret. 
tip Osman Refik tarafından aleyhinize evlenme akdi yapılmaksızın 
bir müddet beraber vakit geçirdikten sonra mahalle hocasmca eıo.lıı 
usu llere göre evlenme akdiniz yapıldığı yolunda verdiğı ilmüha
berle seninle evlendiği hakkında nüfusda yazılmış olan kayıdm si
lınmesine dair olan arzuhal sureti ve namınıza yazılan davetiye si· 
zc tebliğ edilmesi için gönderilmiş ve ikametgahınızın malum ol
maması hasebiyle tebligat yapılamamış ve bu suretle mahkemece 

:inen tebligat ifasına karar verilmiş ve keyfiyetin de önce ilan c. 
dilmiş bulunmasına mebni (7.10.1,935) günlemecinde ve saat ( 14) 
eli" mahkemede bulunmadığınız cihetle hakkınızda gıyap kararı ve• 

ilmcsini dnvacı istemi§ ve bu istek de mahkemece kabul edilmiş ol
luğundan muhakemenin bırakıldığı (16.10.1935) J:!Ününde ve saat 
(14) de mahkemede hazır bulunmadığınız ve bir de vekil göndr.rme
diV,iniz takdirde hukuk usulii muhakemeleri kanununun ('101) inci 
mtı<ldesi mucil.ıince muhakemenize gıyaben bakılocağt tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere ilin olunur. t--4555 



Devlet Demiryollan ve L =manian Umum 
Müdürlüğü ilanları 

t LAN 
.... Mıa muhammen kıymetli on diSrt kalem matbaa kaiıdan 

w lllll'toaları gümrüklenmif olarak teslimi prtiyle 4 Mriaci ıef"İD *' puuteü günü uat 15 te Anklrada idare binamtda kapalı 
_, •uliyle aatm alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 947 lira 50 kurUJ!ft: mumkat temi. 
9at ile kanunun tayin ettiği 'ftaiblan, lamunan 4 inci maclde&i 
-.cibince ite girmeye bnunt manileri bal-chima dair beyan· 
-.ıe ve tekliflerini aynı gün saat 14 de bclu komieyon reislifine 
'"l'mtleri lizımdır. 

Bu ite ait prtnamder parasız olarak Ankarada malzeme daire
linden. Haydarpapda TesellüıJI ve ••k llidlrıqtlnden daptıL 
._lrtadır. Nümuneler An.karada mahane dliıe9inde ft Haydarpa· 
••da te5el1üm müdürlüğünde göriilebilir. (2844) l-4411 

İLAN 
Muhammen bedeli 2000 lira olan dinamo ve otc.Md k&Dirlcri 

4. 11. 1935 pazartesi günfi saat 15,30 da kapalı zarf usul!! ile Anka
nda İdare binasında Utm alınacaktır. Bu ite ıinnek istiycnlerin 
UO liralık muqkkat teminat wrmeleri •e kaDmnm tayin ettiği 
"8iblar Ye işe girmeğe manii kanuni bulanmac1ılma dair beyan· 
Mnıe ve tekliflerle aynı gUn saat 14,30 a kadar komiayon Reiıliği. 
M vermeleri 1.bımdu. Bu ite ait prtnameler Ha~ Te
•IJilm ve sevk Mildiirlüğünde Ankarada malzeme dairesinde pa. 
rRıuı olarll'k dağtılmaktadır. (2827) 1--4422 

İLAN 
Muhammen bedelleri ile miktarları, eksiltme tarihi, günü saati 

" muwkkat teminat miktarları aıağıda yazılı malzeme kapalı 
8U'f ulUHl ile lmkarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu iı
ı... cinnek istiyenlerin hizalarında yazdı olan muvakkat tcmina.. 
ta wenıoclcri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeye ma
llÜ .u:ı.ıni bulunmadığına dair beyanname ve teldifierle eksiltme 
~ .aat 14,30 a kadar komisyon N:iıtiğine vermclerj lizımdrr. 
la itlere ait prtnameler Haydarpapda TeaeUibn ft Sevlı MG· 
cllrltliüncJe, An.karada malzeme dairesinde ~rasız olarak dalrtıl
müadır. (2885) 

iSMi Muhmmnen Ebi1- tad1ii M11Va1Dkat 
bedeli ...... ...ıl teminat 

15260 8-11-'35 1144,98 Uıa 77 kalem elek
trik t.111led 
w bbJoları 
10 kalem muh
telif kriko 
w veren 

Ura cuma ıs.ae - • 
7803.96 
lira 

11-11..935 
pnare.i 15, 

30 - da 
J-4!11 

lLAN 

585,30 lira 

MtılJ.aQMDıCn bedeli 14878 lira olan muhtelif alit 'ft edevat 7-11..935 
perfCd>e gUnil aaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anbrada İdare 
binaamda aatm almacalrtır. 

Bu ite girmek istiycnlerin 1115,85 liralık muvakıkat teminat ile 
manun tayin ettiği velibları. keza Jıamaun 4 filldi ... c1aesi mu
ci\lince ite ainne,e bnmıl mam"hrl balumnachtma dair beyanna. 
me ve tekliOerini aynı gün saat 14,30 a kadar bmiayon reisliğine 
'Nl'IDeleri Jbmıcbr. 

Bana alt prtawlu ,.,.us olarak Aakatada llal&cme daire· 
.U.c1en ve Bayc!atpapda Tese11Um 'tt 1evk.. lll6clUrUltJ!nden alma-
bfJfr. ('884) 1-4411 

KIŞGELtvOR 
Odun8UZ ve kömiirsiiz k•laıeağu 

diye düpnmeybıiz 

6AYDA 6 TAKSr-ı-ı-·E 
H. İnanç ve Said te~ aobalık kelilmit gayet. kuru 

mcte odunu ve Mete kömüril ile Dejinailu Linyit maden 
1r6mUrUnil altı ayda altı taksitte 6demelr prtile memur ve 
müstahdemlerle hususi müesseselerde ayhlda saJıpıılara ver
meğe baflamqtlT. Nakliye mfteHeaembe dttlr. 

Sayın milf terilerimizin Yabanabatb AH ltısa apartmwır 
semin btmdaki yuıhaııemize mtiraelıatlan 1-4414 

Tanın Bakanlığına 

IWlÜtercim ahnaCak 
Memurin kanuaııa&m 4 üacii ve 5 iDci MMdeleriactelri 'ftSlf1arı 

hais olmak prtile bakaDltğmm yaym direktlrlli\lllde kullanılmak 
tbcre ~ w ~ ~ we tldıF7i bq dillere çe. 
mmeğe 1nuktediT o~YJ ericle arfurlmlllr here timdilik ayda (W 
Jtis yjrmi bc!I) lira BCre-t verilmesi t.akarrlr eden bir dten:iıne 
Jtızum basıl olduğu evel~ ilin edilmifti. 118-baka ghft 23-X.935 
çarpmba gününe kadar uzatılmıştır. Ankara.ek bulunaıı isteklilerin 
o gilnU bakanlığımız yayın ditt.kt6rliiğlne ve tatanbulcla btılwıan 
ieteldilerin itıe viliyet ziraat dircktörliiğtüıe ıyru gtlnde bat YUr-
malan ilan olunur. (2877) 1-4483 

Adliye vekaletinden: 
Tahminen 12-15 forma teşkil edecek olan irriçreli Hugo Oscrin 

borçlar kanununun tıeher formurndan iki.,er bin adedinin pazar
lıkla baatmDa iti 2"0S3.S tari1aiıae müudif olan cama ahi saat 
14 de Adliye Vekileti levazım müdüriyeti odasında miiteşekkil 
e.kailtmc komisyonu tarafmdan ilaalai yapılacalrtrr. 

Muhammen bedel beher forması 24 liraduı 360 lüııaclır. 
tsteklilerin muhammen bedelin % 7,5 iu olan mikdar teminat 

.ıtçeaini nakden yahut devletçe na.kıt makamında 1nıbıl edilen talı. 
"riJatı ma'suaııbima yatırarak mukabilinde ılacaklan SDWnıdarla 
benıi>er ebiltme ehi matm komisyona selmeleri u.. ôlliıdar. 

(2945) 1-4557 

Maraş valiliğinden: 
Marat jandarma dairesinin ihtiyacı khınan 9S5 mo*li dolap 

teklinde Simem marka bir tue emtik watnal • ._ m.waı 7'k-
pue manyatolu Simena marka üç tane .... teıefea _, .... ft 
deve boynu demiri ve fincan bet kilo ....... al tıeJI elli lriJo tos 
ltindereceHk ingiliz malı mpdır çift kat ve _... lilmb1 ve aıelaer 
bn.tralı 1000 metn: olmak üzere kalvenidi tel elli adet bvaaua 150 
~et yerli orta pil kömürü 150 adet zenk. Avrupa malı kaplan mar. 
b Wlya kırarrt 100 gram kırafit tozu 30 kilo k6kürt bet tane~ 
fen kordonu 20 adet mikrofon kordonu 50 takım tanklanp pili dört 
1ane mikrofon aarf1 üç tane sade köımir levha 1784 Uta muhammen 
bedelle açık eksiltmeye knulmu§tur. İhale ayın onbeıinci sah gü
nil saat onaltıda Maraş viliy.cti daimi enc~eniade yapılacaktır. 
Talip olanlaım cbha ziJ'Bde maljlıiaat almak ve teriti anlamak üze. 
h Mra'§ 'Viliyet daim! 4nkipeıJiıW diracaat eylemeJ.eri ıl n o1u-
.-ur. ('29ı6) 1'4SW 

t.JLUS 

00 GENÇ 
~ Oaclra - Mu Sehmelinr 

' 
K. D. Ereğli şarbayhğm dan: 

1 - Eksihrncye konulan it: Eleltrik uatralmm bir senelik i.b. 
ti!acı olan (580) kilo vakom )'.ağı. (385) kilO siliadir yağf-, (18) 
kılo Grea yatı altnnıı 'IOltluk ( 120) adet ampul, kırk voltls (100) 
adet yirmi beş voltluk (100) adet ki c.ıeman (32IO) adet Osram mar· 
ka ampul {60) kilo iistiibi, (48) kilo sabun (8} kılo tuz ndau (48) 
~ıo soda bir ~eneke "9cadn, dört ıaelrıc ps ;atı (18) adet el sii· 
piraai. (6) kilo arap sabunudur. Bu sathi alma işinm tahmin be. 
deli (456) dlSrt yüz elli altı liradır. 

2 - İstiyeDler bu ite ait şartn~leri ve numuneleri belediye 
daittaiade ıöttbilir1tt ,,. paruı:ı alabilirler. 

3 - Bu işe ait ebilttm 11.10-935 tarihine ustııya c111Da pnü 
saat lfi da belediye dairesinde belediye cncu~ni tarafından ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme açıktır. 
5 - Eksiltmeye girdJilmek için isteklinin (31) \ita (20) ku. 

ruşluk muvakkat teminat makbuzunu saat 16 ya kadar- şarbayhğa 
vennelert (2860) 1~!4 

HAS &zanelerdf".n HAS 
KALMt BiR KAI.JMi KAŞE 

~ 
li 
~ BAŞ ACRI ... I 10 

DİŞ Al;RI 1 HAS DAKİKADA 
KJRGINUK ALMI TES111JNI 

GRiP 
ftomatkma ~ 

BAS 1 HAS 
ALMt~ KALMt 

Harita genel direktörlüğünden: 
1 - Mub~ bedel (185, lira lwita. geoel dı1'Cktôrliiiü 

için (8) llalem fotoirafaae -••n• aıçdr ebila.r ile satın alına
caktır. 

2 - Şartnameyi.ekmek istıyenler 1ier giD ve ebihmcye-aire
«klerin de 1!6 Ura teminat makbadu& 22-10-935 lab pil saat 
(14) te Cebecide Hsit8 pnel diftktörttita atm aJma lromitıyo 
nana ~JmeJeri. (2812) 1-4470 

DA1'JK. HASS~ SACLA• w B&ltr 
itle btltiln diitr)'ada •nnmıııı ota 

~ •ıllı'lı 

Ankara 
Mahalle Sokak Cinli No. No. Hi'Bllni 
Vattarin Tapucular S. 11/2055 146 Tamamt 8 eene ~ 

talıılıitte 
Yukarda yurlı 4 oda ....ı• hali ve k&ı)!UJu miiftmril evin 

mülkiyeti mukaddema 5011 lim bedelle talibine ihale edilmit iae 
de taahhüdatını ifa edm mlilaclen lS..10-935 aalr günü saat 15 de 
ihale edilmek üzere ,..Wen il* artınnaya konultll1lflm. latekli. 
lerin 337 lira 50 lnanfluk :dlpwi• maiıbuziyle yevmi wklr4a 
defterdarbkta kurulan__,.,_. miiı-acaatları. (2887) 1--4359 

Ankara Ubay~dan: 
&i! 1 • • Trakyaya yerleftirilea ~c ı=;u ~çın ıhalemn tebliti tMi.bin-

dcn itibaren 15 gün aaıfmıda Tekirdagında te~ eiilmek prtile 
ve 2490 sayılı kanumıa 46 mcr -deairnn L fıkr.aaına. tevfO.. pa
zarWrla ihale edilmek üzere 4058 adet pulluk ekat~ llonuL 
lDU§tur. Bunların 4308 ıdMi RuPalr faedka•ur•a .Sp. 6. St ..... 
marka '9'C E. 6. St markaı ve buDlann t.amaımtyle bcMeri ve Rodo1' 
6. Beben: tıerllatt ve Maaar _...... ırialrinaiuı sıateminde olaak Ye 
yiiJ4e onu (D. 6 .,.,,.) " ~ & 6. nmbh anati"811 .,.,_. 
caktır. 6SO adıtdi ise hafif topr.ahlar için geloe sistemi B. A. mm. 
markalı pulluklar veya bunlauD ben.ztti İm.ir ve Ankara fabriıka· 
len mmnulltı ,erli malı olac:a1dn'· 

Buahrnn ~nun ___.n beGeb 45000 ve muvakkat te. 
mmatr 3375 liradır. ıo..!0-935 peıtemıbe gijnit aaat İllİ4e laalai mu.. 
karrerdir. Tamamen veya ısıamen vermege .iatekll olualaJm mez
kftr ~ w: mtte tcmiııat .qelel'~yle ve nipw•oeledie bUliktıe İ• 
tanbu1 Yilayetinde aatm atma lOllll.IJ'ODUD& gdmeleri Ye prtname
yi g&rmek Ye fala mattamt allnalr isti:venJerin her gb uat ondan 
on Hriye kadar mulrtlr ~ mih-auatlan nan olunur 

(29'7) 1-4559 

P.T.T. 88f Midürliiğiinden: 
Telsiz verici itltWIODOftda bulunan 130 tane lwıpltrlm"f extıa 

Heayvy dizel yalı vaıill ile dört varil dolusu muhtelif büyüldillr
te civata ve ....... puarhkla aatılaa6tır 

Varıllerin ~r biri J8"> kilo yeğ alır. 
Vatiller ıçin ayrı IOl!Pun ve cıvata14J çın ayrı satıİacak " 

kat'I ilutle ·_ıiftl 24 10..935 . ~rtembc ,ı.ünü saat 15 t~ 7apılac:aktır. 
1.ıwkli Otan~ P 'r T. ·Bat M~Pne mti8caatlan ilan 

oMüt. (llfl> 14553 

1 

SAYIFA 7 

Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonu illnlan 
t LAN 

ı - AUara pmi.zonundaki kıtaat v.o mli•eaat ilatfJllcı · · 
mi~~ ~ w ıı...ına olmU: ibıel'e ._ lıiilo _.. yqı ::~: 
dııailtme U. miukaaaya kormlmııttuı:. 
. ~ 2 - fartname9İ her ıün paraua olarak Aqliııaa ~- Amır. 
lıgi satıa .t1ma Jııımüıyonuad.a airi!lebitir. 

3 - llümkamı l'O -i11mlriA- 935 per .... &ami saat «>••·· 
Ankara Lnuml Amid:ill satmalma kemi~ yapda,aktır 

4 - Saa yatın ·•aınmen ı.edeli .1558 lift: .,.,,aıdmt ıe111ırl'ottı 
641 lira %5 ltulUftur 

5 ~ ~ teminatı muvakkate ~darı ilr bır ık<e 
mtzk-0.r gun •e saate bdaı' Mluaisyona .ntrwt etmıeleft. (271'7) 

l-4a7Ş 

f LA l!ıl 
1 - Giresun aarnızonu ıhtiyacı için _.,. ltilo ekmeklik un 

kapalı zarfla aatm alınacaktır. Tahmin aEOOO liradır 
2 - ~r• satın alma konaiay... 
3 - ihalesi 14 bın~i teşrin 935 paz iiüna saat ıs ftdır. 
4 - Muvakkat temmatı 2.100 liradır. 
5 - İstekliler muvakkat tnıinatlu:ı ilt bitlıllte 1haJe saıatmd. n 

bir saat cvel komisyona muracaat eylemell'ri (281J9) 1-4Jfi2 

İLAN 
l - GarnizC\n clabılindtki kıtaat ve mQ~ Aa)'9<mları un 

M:nelik ılıtıyacına ı;arfc•ilme:k uzere 636 600 ~ arpa bpalı zarfla 
eksiltmt"ye konulmuştur 

2 - Mttkflr arpanm mecmu tutarı 30238 Ura 50 kUl'at oluı> te• 
miutı muvakkatesi 2267 hra 89 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 152 kuruş mukabilındl'! h~ cun komısyonuınwı
dan g4nderitii. 

4 - EJn.iltme 14 j)Jrteşrın 935 tarıhınc rasthyan pa artui ıwnil 
aaat onbe§tıedir. 

5 - Eksiltmeye gueceklu ~- lllllBK&h iraaanaa 2 n S uncU 
maddelenntlc yazılı veıikalarla teminatı muv,kkate .,ektubu veya 
banka ~mekt'!plamıı ~1rlif melc:tllplan ~ birl._ ..Uaakuenın ·•a. 
~ı b'eDıi saatten mu liıir -.t cwl A~.t- 1...evu- Amirliği 
satın alma kamisyonuna vermeleri. (289!) 1-4270 

tLAN 
. 1 - T~. k1'IMb "'8 Cftk:e ılill edilen unun ihalesınd tali. 

banin vet"dığı fıat yiibek gorulmesinden yemden 209 ooo kilo unun 
Irapalı zarfla e-biltmeye koouWutu-

Z -:-~ kiloaunun mıılwnmeo bedeli 12 Jmruf ıs aaotim 
olup ı~ln~ 25..10..935 tarilliae mfisadf ~ .... - U de 
Bayrann9 tüaııen ..._ .._ h ıııi1J'C*111114a l+ı@ 'M9iı 

! - Klrıaittmqe gireceklcria veıe ı:eW-i - ~ '9'C evsa· 
fmı bulıantlufu yerin atın alma koauaıyen aııiinM:ut ederek 
öğrenebilirler. 

4 - Tallplenn 3418 .._. ......._ it. !; iadi •ıHeleri 
ınucibiDCe iatenilen YalliWe --.tirat tıe~N- tatarı oı. -tıN5 
ikanın -.ra ltank mektubunun ibaledaı bir -.at ewel ttilDea ........_ 
haine tevclü J1e t ı '*J••dıl hazır bolunma'an {2838) 1-4441 

iLAM 
. ~ - ~.kıtaatı için evelce ilin edı~en ihalesinde tali. 

binin veni.iti üat yjibek ~nden • 209 000 lcl 
kapalı Arila eauamıe,e bıim!dap. . o unun 

2 - Beher ki'-m lllllllmnme briet. 
olup ihalesi 24-lG.93$ tariJaim~·f ı ıı kuruş 15 ~tım 
•• ,..._......... ' ~ t 

f 3 - Eblltmepıe pueMıaia -.en~....--t w ...._ 
~':'~· ,eia mıtıa alma ._iS)'•W mitracaat tidtrefı 

:a.-:- T~~ia 2a wıala- kanunun 2. ~ ündl ıwldderi 
~ ~ınce iateaileo un1kle Dmftlkkat te '•ıt tatarı olaa 1905 
~ ft ~ mı~&~ ihaleden e.ir .... eNl t&men rnshue" 
beeine tevdii ile~ huır batunmaı~ ' ·(mn ı--4442 

iLAN 

ı.ı.: b...~~~ ~~ ..... ı.k 810,000 
"'"'7- __,....ı wua Jcon..ı~ 

2 - ... , .......... Uraair. • ıı ilkte rln 
tarihine niiiAdif cumarteıi g&ııii IUt 11 d~ J 

9
35 

3 - Şartnamesi Ankara Lna.a *-idil(~watm aı ....._ 
yonundan 203 kuruı m•kabillnde alınabilir. .. 

+- .... ,..,..,. &ıiNcekleria ., lira ....... teminat 
'Nlldmz wya 'lıenka mektuplannı ve 191 :a ıi.11 ..____ • • 
UDd1 ~ .... .. •.. --- .... 

•• ·-· • tııidtlııte --'!ı:::1wu Jtel li aib:a w illale wau•• Wr .-t ewı • ' .,... Amlıti • 
-- ..... lııımi.,.ı••• MllDIMti. (-) ~ ı 4191 il 

1 L A B 1ı&airil 3' l. üaci tıetria 1835 
Pmu W.. mtat hllJ'vlm)m puaneai ~ aat 14.lf ye a. 

ilin ıı.m Bnl* yalaf 1ı:lıpala c1ar ~ * , ... ~ 
arfla c' Dtmıjı ~ .Omıc:aitu: ~u....tı...i.ı__ : 

... ... 1 -- Mto Dk~ - • &.upacnll .-.. ~-~~-
1617 lfauls. hletıi 11 Biıiad m = =.. ~ _,'allril 
tepin 1935 çama gtinl uat aa Jiyetini ~ ukedh ;:e~ 

~i=~:.- ==~!~:~·.:.~ 
(2136) 14267 üna ~aa == 

1 L A N n. (ıets) 1-4547 

l - ltırklar eliıacle iki miL 
yon aeWz )'Bz elli bin kilo edu· 
nua kapalı ar& ihalesi llıiriııci 
tqrinin 11. inci ama glD8 ppr. 
balitır. hteklller tıeldlf --
ha De lru-mda )'Ullı hJatl•rial 
ihale libıil ... 15 .......... 
mi.-rb rdae.....awe ... 
at 11 da -..,onc1a W...Ja. 
cbr. 

2-0haa*dn" ..... 
bir kilo fiatı 75 rndalllr. ilk 
teminatı 160f ...... 
~-la·• ıli .. ,, eU 

latıD alma.kcmierolunta :beqtbı 
&irilldailk (m?) ı.-...-

!Ld 
' t[u ?' ........ W'mek· 

.,ı.t ..,... .. " .. 1la. 

..&., ta p. --a. ~ 
~- 1 ....... ~ ... 
ti;te u ı. inci te'ldn ım -
paa aaı 14·17 ,. War mm 
aknacaktrr. Taliplerin müam. 
men bedeli olan ıoso liraya .... 
kabil 78 1 n 75 kuruıa Kmkkale 
abd tallriblar muhaaebecili· 
iiae yatnvak Takti muayyenin. 
de komisyonda bulunmaları. 

(2737) 1--426fi 

iLAN 
Kırıkble mert sanat m.M .. 

tepleri ihtiyacı olan 90 ton kok 



SAYffA ~ U L ıJ S ! ~LKTEŞ~lN 1935 Ç~RSAMBA ----=-··..-----
Aukaru. valiliği~! den: 

5 Birinci teşrir 1935 vaziyti , Ak~f Cümhuriyet Merkez Barkasının PasH 
No. Mahalle Sokak 

KASA: 
Altın: eafi IMoanu.n 
Baokııot 

lG.408,7'116 

Ufaklık 

DAHİLDEK.t M1ffılABl~Ll:-R-: 
TUl'k 1ira11 
HARİÇTEıt-1 MlıJNABİRLliR: 
Altın: Safi !kilogram 4.401,266 
Altına tahvili kil.bil erbcııt döTizler 

HAZİNE T AKVİLLERİ: 
Deruhte edilen evt'akı naktiye kr
tdığı 
Kanunun 6 ve 8 inoi maddelerine 
tovfikan haz:ine tuafıftdaıt vaki M· 
diyat 
SENEDAT CÜZDANI: 

Huine bonoları 
Ticari senedat 
ESHAM VE TAMVILAT 
COZDANI: 

l Deruhı. ıdf.len evrakı nalni
A • yenin brıılıiı esham Ye taJa.. 

vitft (itibari kıymetle) 
B - Serbett eıluım ve tahfilfıt 
AVANSLAR: 
Altın ve döYiz ilMCiıte 
Tl.hvillt Uzerlne 
HİSSEDARLAR' 
MtJHT~LtJI': ' 

t 

Lira ı 
28.071. 796,22 
1 l .58!.0Z0,-

612.569,S! 

ff4.70Z,60

1 
ttl90.746,U 
2.028.856,38 

158.1~.JM,-

Lira 

3Uôb.38S,9 

ff4.70S,60 

1UL9.601;81 

10.7!0.980,- 147.997.583, 

1.815.000,-
17 .~.194,92 

31.806.152,90 
4~50.003,35 

33.095,12 
3.968.270,89 

19.476.194,9! 

36.3 ;6.ı 56,35 

4.001.366,01 
4.S00.000,·-

13.142.713,S6 

269.534.704,90 

SERMAYE: 
İHTİYAT AKÇESİ; 
TEDAVOLDEKlBANKNOTLAR 
Deruhte edilen evradu naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından nki te
diyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye ba· 
kiyesi 
Karşılığı tamamen altın olırak lli· 
veten tedavüle vazedilen 
TÜRK LiRASI MEVDU A Ti: 
Vadesi.% 
Vadeli 
DÖVİZ MEVDUATlı 
Vadesiz 
Vadeli 
MUHTELİF! 

Lirll 

158.748.§81,-

10.750.980,-

147.997 .583,-

Lln 
lS.000.000.-
1.ou. 1 s6.67 

10.000.000,-:: l 57 .997 .583,-

15.697 .12: ···ı 

13.148.496,54 
410.548,01 

YF:KÜN 

15.697. 127 ,63 

13.559.044,551 
66.254. 193,05 

269.534. 7 04,90: 

JIT 31!1 Temam: S sene 8 
mitte 

Yukud• y&.Nli 1 odft mutfak hali ve behçeyi m.Ufteorll evin 
mölkfyeti mukaddeme. n621 lira bedelle Uılibine ihale edilmıf iııe 
de taahhUdatını ifa edememesinden 15.10-935 salr günli saat 1& de 
ihale edilmek U.ere r-nid•a açık artırmaya çıkarılmııtır. fstokif
lerin 337 lire SO lrurutluk dipozito makbuzu ile yevmi mezkt\rda 
defterdarlrkta kurulan komisyona müracaatları. (2805) 1-4357 

PARlS ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN 

DtŞ HEKtl\1t EKREM A VNt 
Avdet ederek rahatsızları tedaviye ba~lamıştır. Hiıatayeı 

Etfal apartımanı. Telf: 3910 1-4526 

Maliye Vekiletinden 
taj için vruı>aya gönderilecek 

memurlaı9 hakkında ilan 
ı. - Meslek bilgllerini artırmak, ve ilti Hne müddetle tah•ll va 

stajda bulunmak lizere, Avrupaya müsaba'tta ile Maliye memuru 
gönderilecektir. 

2. - İsti yenlerin şu şartları haiz olmaları lbımdıc ı 
A.) Maliye Memuru olmak. 
B.) Yaşı otuz ikiden fazla olmamak. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi% 5 11. - Altın uzcriı e avans °'o 4 11w C.') Sıyasal bilgiler okulu (Mülkiye mektebi), Hukuk veya yük
sek Ticaret ve iktısat mektebleri veya bunlara muadil olmak şar. 
tile ecnebi memleketlerdeki mektcblerden mezun bulunmak. 

Kiralık Apartıman 
dairesi 

Emlak ve Eytam b ankasından: 
Balık pazarı caddesi asri halalar civarında İlhami Apartrmanr. 

.4R üst katrnda dört oda, iki hala, iki koridoru havi daire 1·-11-935 
den itibaren bir sene süreli ve açık artırma suretiyle kiraya ve
rilecektir. 

İhalesi 18-10-19ı5 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. İstekli. 
lorin ihale gününe kadar (90 .• ) lira depoz:ito parasile bankamız mu· 
'8lelit müdürlqğüne ve daireyi görmek için de çorapçı Bay Ali 
İihamiye milracaatlar.ı. (2889) 1-4474 

L\nkara Askerlik şulte .... iııden: 
1 - Şimdiye kadar muvazzaflık hizmeti yapmamış bulunanlar 

tem hizmetli ve son yoklamalarında hava, süvari, istihkam, nakli
ye, muzıka, topçu, muhabere, harita, demiryolu, ışıldak, sanayi sı· 
nıfına ayrılanlardan 316 dan 329 dahil jandarma deniz, gümrük sı. 
nrfrndan olanların da 316 dan 330 dahil doğumuna kadar olanları 
l'e§rinievel 935 çağrılarak kıtaata gönderilecektir. 

2 - Bu eratın hangi glin şubeye geleceklerine dair namlarına 
yazılmış olan çağrılma kağıtları her erin kayıtlı bulunduğu mahal
le veya köye yollanılacaktır. Bu kağıtların altında yazılı günlerde 
laerhalde §Ubeye ~lmeleri lhımdır. Gelmiyenler hakkında asker. 
lik mükellefiyet kanununun tayin ettiği ceza tatbik edilecektir. 

3 - Bunlardan bedel vennek istiyenler hangi gün şubeye çağ
rdmışlarsa o günden bir gün evci akşamına kadar bedel verelbile. 
oekleri ilan olunur. (2848) 1-4416 ------

Ankara 11ohum ı~lalı i ·tasvonu .. 
Miidiirlii'!iinden: 

Ankara Tohum Islah istasyonu binasında pazarlık usuliyle ın· 
ıa•t ilavesi yaptırılacaktır. 

Yapılacak in aat ilavesinin keşif bedeli 1139 lira 64 kuruştur. 
Bu işe ait şartnameler ile plan ve keşif parasız olarak Ziraat mck. 
tehi caddesi üzerinde Ankara Tohum Islah istasyonu müdürlüğün
den alınacaktır. Pazarlık 11-10.935 cuma günli saat onda tohum 
1slah istasyonu binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin 8S lira SO kuru luk muvakkat teminat mektup veya 
mak llzları ve ticaret odasından Nafıa Baş mühendisliğinden bu 
it iç.in alacaktan vesikalar ile birlikte yukarda yazılı gün ve a.-ı•. 
ta komisyona gelmeleri. (2754) 1-4293 

ı~tanlnı1 ılıhi mües'"'e'"'eler artır
nıa ve ek iltme komisyonundaıı: 

Azı Çoğu Muvakkat T. 
Akliye hastanesine 500 600 Ton 1080 lira 
Çocuk •• 200 300 Ton 540 ., 
Kuduz tedavi müesse esine 55 75 Ton 135 ,. 

Yukardaki sıhhi müesseselerin kok kömürü müteahhitleri ka-
nuni müddet içinde muvakkat garantilerini kat'ı garanti miktarı
na çıkarmamış ve mukavelelerini y;ıparak noterliğe tasdik ettirme
miş olmalarından dOlayı ihaleleri feshedilmiş olduğundan yeniden 
ve ol baptaki şartnamesi veçhile ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 23.10.1935 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlun. 
da Sıhhat Müdürlüğü binasındaki .komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat beher tonu 24 liradır. 
3 - Muvakkat garantileri karşılarında yazılmıştır. 
4 - İşbu milesseselere ayrı ayrı ihtiyaçları için de teklif yapr-

labilir. • 
5 - lsteldilCI' ıartnameyi bCdel:iiz olarak komisyondan alır.bi. 

lirler. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 935 ticaret odası vesikasiyle 2490 

sayılı kanunda yazılı belgelerini ve muvakkat garanti makbuz ve. 
fQ banka mektuplarını ve usulü dairesindeki teklif mektuplarını 
havi zarflarını yukarda yazdı eksiltme saatinden bir saat önceye 
kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (6170) 1-4539 

İmar l\lüdürliiğiinden: 
Kimden istimlak Muhammen b. 

edildiği Mahallesi sokağı Ada No. Parsel No. Lira 
Bay Ali Rıza Hatuniye Hamam 184 18 150 
Bay Celal İmam Yusuf Ak Dibek 185 S 100 

Yukarda kaydı çıkardan evlerin enkazları 17. 10. 35 perşembe 
fitti aaat on beşte bilmüzayede satılacağından taliplerin müdür-
H1ğtindeld komisyona mUracaatlarr. (2886) 1-4485 

Nafia l>eşinci daire su 
işleri müclürlüğünden: 

Keşif bedeli 6285 lira 82 kuruş olan kilometre 8 bendi ile Ak
köprü bendinde yapılacak tamirat 4.10·935 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Ek. 
cilt~ tesrinievelin 19 uncu cwnartesi günü saat 11 de Nafıa Be
şinci Daire Su İşleri Müdürlüğündeki eksiltme komisyonu tara· 
fından yapılacaktır. 1-steklilerin eksiltme ve artırma ve ihale ka. 
nununda yanlı vesikalarla şimdiye kadar yapmış oldukları işler

de teahhüdünil ifa ettiklerine dair mahalli idarelerden verilmi! 
vesikalarını 19-10-935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 a 
kadar Beşinci daireye vereceklerdir. Muvakıkat teminat 470 lira.. 
dır. Şartname ve projeyi görmek için her gün mezkur daireye mü. 
racaat edebilirler. (2881) 1-4469 

l\lar,Iin (;ümrük tah1ıru satınal · 
ma l\.:omisyoııuııdan: 

ı - GUrrirük Muhafaza teşkılatı için atağıda cins ve mikdarı yazılı 
yirmi iki kalem erzakm 1 ikinci teşrin 1935 cuma 2 ikinci teşrin 
1935 cumartesi günleri saat 9 da Mardinde bulunan gümrük tabu. 
ru satın alma komisyonu tarafından kapalı ve açtk kırdırma yapı. 
lacaktır. 

2 - İstekliler kırdırmanın tasdikli şartnamelerini görmek üze
re hergün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Kırdırmaya girecekler ahna.cak ~rza~rn komisyonca ta.sar
lanmıt tutarlarının yüzde 7 ,50 Ma.r~ı~ Gumruk vezne makbuzu ve. 
yahut banka mektubiyle ge1melerı tlan olun.ur._ (6176) 
Erzakın cinsi Kilo Erzakın cınsı 
Un 82000 Sabun 
Şeker noo Kuru üzüm 
Sığır eti 21000 Nuh ut 
Bulgur 8700 Sade yağ 
Odun 400000 Salça 
Soğan 4100 Tuz 
Pirinç 3000 Biber kırmızı 
Zeytin 500 Ot 
Patates 4000 Arpa 
Gaz 2000 Saman 
Çay 50 
Kuru fasulva 6200 

Kilo 
1500 
1400 
6200 
2500 

451 
4000 

90 
23000 
38000 
20000 

1-4538 

Gümrül• ve inhisar Jaı· Vel{aletinden · 
Tetkik müdürlüğüne ,yazı makınesi ile yazmasını iyi bilen ve 

lüzumunda vekaletin her şubesinde çalışabilecek ve memurin ka
nununun dördüncü maddesinde vazıh şartları haiz iki işyar mü. 
sabaka ile alınacaktır. 

Mİtıı'iabaka 11.10.1935 cuma günü saat dokuz buçukta yapılacak. 
tır. İsteklilerin 10.10.1935 günü akşamına kadar belgelerle birlik
te vekalet zat isleri müdürlii~üne baş vurmaları. (2920) 1-4535 

Aııkara valiliii_nden· 
... 

Kara pürçek köyünün tatlar deresi mevkLi.nde kain şarkan imam 
oğlu Ahmet, garben kayalık, ve ~ustaf~ Şımale!1 kayalık ve .. ce. 
nuben yol ile mahdut 5300 M 2. baŞ" ıs~ 1.ıra.bedel.ı muhammen uze. 
rinden açık artırma· suretile mülkıretı~ı~. ıhal~sı 15.10-935 sa!ı 
günü saat ıs de yapılacaktır. İstekhlerın 11., lıra 93 kuruşluk dı. 
pozito makbuzu ile yevmi rne.ıkQrda d.efte~darlrkta ku.rulna sa~ış 
komisyonuna müracaatları. İhale bedelı nakten ve peşınen tedıye 
edilecektir. (2806) 1-4358 

D.) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik vaziy.eti, taluıille• 
r.ine devama mani olmıyacağına dair ubelcrinden vesika getlrmiı 
olmak. 

3. - Müsabaka imtihanı Maliye, İktısat ile Fransuoa veya AL 
mancadan tahriri, bunda muvaffak olanlar i~in ayrıca tifaht olarak 
yapılacaktır. Tahriri imtihan Ankara ve lstanbulda pfaht lmtL 
han da Ankarada icra olunacaktır. 

4. - İsti yenlerin; mekteb şehdetnarm ye nüfı.ıa hüviyet ve as
kerlik vesikaları, sicil cilzdanları veya bunların tudiıkli ıuretlerl 
ve dört fotoğraf ile ar.zuhallarını, 12 birincl tetriıı 1935 tarihine 
kadar Maliye Hususi Kalem MUdUrlUğUne göndermeleri lbım.. 
dır. (2723) 1-4287 

Ankara ilbaylığından: 
Etimesut l>ispanserine 30 ton yerli kolı: kömürlt eksiltmeye k~ 

nulmuştur. Tahmin bedeli 870 liradır. İstekli olanların 14-10·91' 
pazartesi günli saat 11 de sıhhat Direktörlüğüne gelmelert 

(2845) 1--4420 

aliye Vekaletinden 
• 

1 - Eksiltmeğe konulan iş (Ankara hükümıt konağr arkasın
da garaj inşaatı) emlaki mllliyeye ait yeni yapılacak praj iti ft. 
şif bedeli (5883) lira (76) kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname\er ve evrak ıunlardırı 
a) Eksiltme ,artnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
d) Tesviyei tUrabiye, ş09e ve kirgir iR!«ata dair fenni artnamo.. 
e) Husuai şartname, 
f) Ke§if cc:dveli. ıitailei fiyat codvdi, mekaj cedveH. 
g) Proje, grafik 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 25 kurut bedel mulaıbilirı. 
de Milli Emlak MüdürlliğUndcn alabilirler. 

3 - Eksiltmeye 15 te,rinievel 935 tarihiM milsadif aalı günU 
saat on beşte Maliye Vekaleti Millt Emllk MüdUrlUğUnde yapı. 
lacaktıt. 

4 - Eksiltme, açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin 441 Ura 28 kuruı 

muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Müdürlüğllnden verilmig fennt 
ehliyet vesikasrnr haiz <>iması lazımdır. (2813) 1-4372 

Ankara ııümuııe ha tahane i 
Baştahihliğinden: 

Nüfus kanununun 33 üncU maddesine tevfikan badema berayı 
tedavi hastahaneye yatmak için müracaat edeceklerin hüviyet cüz
danlarile birlikte gelmeleri ve hüviyet cüzdanının behemehal Ka. 
rantina memurluğuna teslim edilmesi zaruri bulunduğu ilan olu. 
nur. {2808) 1-4378 

Erziııcan jaudarnıa okulu komu
taıılığı sahnalma komisyo111ındaıı 

Erz:incan jandaıması okulası eratın 935 yılı idaresi için kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulan üç yüz bin kilo ekmeği venneğe 
istekli çıkmadığından 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale sanu
nunun 40 mcı maddesi mucibince ihalenin bitisi olan 21.9.935 gün. 

lemccinden itibaren 21.10.1935 günlemecine tesadüf eden pazarte i 
günü saat 15 de Erzincan belediye salonunda pazarlıkla ihalesi ya
pılmak üzere bir ay uzatılımştır. 

İsteklilerin Jandarma okulası komutanlığına müracaatları ilin 
olunur. (6210) 1-4542 ,_ 

lmtıyu sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Ya.ıı İşleri MildUrU Nasuhi 
BAYDAR 

r : SİNEMALAR 1 

Çsnkm caddesi civannda 

I Uluı Buımıvindı bısılnıış· 
1 ,,, .. 
.. 

( YENf ) 
BUGÜN BU GECE 

Fransızca sözlü kahkahalarla 
dolu bir filim 

KIZ KADIN OLUNCA 

Canlandıran: fdarion Daviee 

BUGUN BUGEE (KULÜP] 
Baıtan baıa heyec.,_,,,, 

sahnelerle clolu 

iNSAN KAÇAKÇILARI 
Claudette Colbert - Ben Lyon 

fl'an11zca sözlü 


