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B r· , ·r ·v<~ B. Edt·nin getiriJnıe i, lıaJ,eş harlnnııı haşlan~ı -
ıı 'azı L. l ..... . ....,. d lil ıı· GOZ,GOR, KOR 

1 1 .. ·1 oiiiliilt~n sıva~anın c egışmıyecegıne c sayı yor c·ıııt an H ı ~ -·-
'1l ~tKl \ E ~ \ll~E 

dl dan Dede 
Osmanlı üsta arın .1 .ı_ 

sikide yeıu IR 
ile arkadaşları "?~ d. Ne ka-
Hizumunu hisse~ış e~a~setmekte 
dar eski zaman an fakat 

w ··rüyorsunuz. 
oldugumu go ·ı en osman· . ilk yenı eş 
dahası var. t mamen vazge-
hlar, şarkçılıktan d ğrudan doğ
çerek, salonlar~kn~,. ı'okabul etmiş-

b USl ısın . 
ruya gar m . k musiki sıste-
lerdir. Meseleyı rr yoksa garb 
mine bağlı ol~r~ lmrıa, k mı halle-

.k. . t mını a a 
musı ı sıs e üstünden 

w• 1 B davanın d 
decegız · .. u .. .. Selim J 808 e 

· Uruncu asır g~tı. :r d Ankara' da Cu • 
ölmüştu: 19~8 he ..

1 
"ki mızıkası . ı·~· n enuz mur reıs ıgını l turka ! Ata· 

vardı: Alafranga, a ~utkuna ka· 
tür.k'ün Sarayburnu etmiştir. 

.. k devam 
dar muna aşa h d y efik Paşa 
Molyerin daha ~d:~ynatılmı' ol-
devrinde, Bursa 1908 meş · 
duğunu bHiyorsunuz. ile Kel 

. . ta oyunu . 
nıtiyetıne ıse or bocalıyarak gır-
Hasan arasında 
mişizdir. . arb musiki 

Tanzimatı~ bır !cağını kur-
ocağı ile bir tıyatro pah üstad-

w ve avru 
muş oldugu_nu da harbiyede ve· 
ların idareıı altın - "bi bu esere 

· d oldugu gı '. . f _ 
Ya tıbbıye e .. farzedınız. • 

d"ld" w)OJ ' devam e 1 ıg . · nı ve tanzı-
? Yenı nıza 

kat ne hacet· . . dog-ru aşı· 
. l · i ılerıye · mat devır erın 1 .... rutiyetın· 

. . . sman ı m-s b 1 
mz: BırınG1 0 ktığınıız u -
de köylü olarak hıra tiyatrosuna 

sına ve kk"" garların opera . .. lü tele ur 
E ~ r bır tur .. .. . 

bakınız. ge ak yuzun -
inkılabını bafararn~:zhk olmasay· 
tlen süregelen ka~. ·n bir kaçın
dı, büyük tehirler~~1

1

1
2:ahneler yü

da bugün adam• 1 

zü görürdük. vk ter· 
k "k ve ze 

Hali büyük te nı d bulunu -
biyesinin bat~•?l1d1"-irdir: Haki
yoruz. Hata hızım ~!ra da büyük 
kati anlamam•t olan belki haklı 
bir kusur bulmakta 

değiliz. "k" davasını 
k,.. musı ı "d 

Atatür un k ı"çin en cı -
k b rm• ' esaslı olara ap . J(ültür Baka· 

diğ teşebbüsler yen; nmıştır. Kon
nımız tarafından a 1 anılan -

kestra tam 
servatuvar v~ 0~ Bakanının 3:1 • 
maktadır. Kultur musiki ın• 

1 d manın111 • 
manya ı . anıt salonu içıne 
kılibım bır konserf"krinde olma• 
mahpus bırakmak ı ., ına ge • 

· h lk agz 
dığını, yeni sesı a w 

01 
inkılab 

b .. .. k yıgı 
Çirmek, ve uyu d wru fikirler . . og 
içine almak ı~ın b"liyoruz. 
söylemiş oldugunu Aı l devrin· 

.. · plan arı . 
Milli endustrı d" senelık 

b a ye ı 
de, acaba eş vey .k. ve sahne 

• IA musı ı bır sanal P anı, Me • 
az mıyız. 

sanatı planı yapam f iz olamaz 
seli şöyle bir bede ıMın kova sah· 

l de os 
mı: Bize geçen er nı ve • 

operası 
nesinden Karmen l941 veya 
ren Savyet doıtlarıkını~dan cevab 

· d An ara 1945 ıeneıın e . . , 
veremez mıyız· h 

1
. de her 

. k""I a ın ' 
Bu plan, bır u .. 

1 
rek tanzim 

d .. ··nu e 
tarafı birden uıu · decek ve-
oluna bilir. AvrupaY•

1
'

1
acak her 

. · e a ın 
ya mekteblerımız . ·ne sokula· 

. yon ıçı 
talebe, organızas h bu planın 
cak her yeni unsur, ep k bakı -
b. k "" . . t mamlama h" 
ır oşesmı a. . Birdenbire ıç 

romdan seçilebıhr. . Fakat 
• lmayız. 

bir parlak netace ~ el ktan sonra 
plammızı tamam a 1 t"nnic ol-.. de ae 1 ~ ta.m bir e•er vucu 11> 

maJc saadetini duyarf: R. ATAY 

Londra, 22 (A.A.) - Hükümet a 

şağıdaki resmi tebliği neıretmiıtir: 
Kıral 8. Eden'in dıı itleri bakanlı

ğına tayinini tasdik etmittir. 
Londra, 22 (A.A.) -· Dış işleri ba· 

Yeni I ngili:r. dış 
bakanı B. Eden 

kanı tayin edilen 
B. Eden'in Mil
letler cemiyetin
deki vazifesine 
hiç kimse tayin 
edilmiyecektir. 

Londra, 22 (A. 
A.) - · Umumi te

lakkiye göre, 8. 
Edenin dıı itleri 
bakanlığına ta
yini, habeş mu. 

hal5amasının baı
langıcından beri 
takıb edilen sr

yasaya devam e
dileceğine bir de. 
lildir. 

Bununla beraber Milletler cemiye
ti prensiplerinin tatbikinde B. Çem
berlayn'rn avam kamarasındaki son 
nutku gereğince hareket edileceği dü
şünülmektedir. B. Çemberlayn tara· 
fından tasrih edilen prensiplerin, mu
hasamatın inkisafı kar§ısında lngil · 
terenin alacağ ı vaziyete bir rehber 

Yugos1av kahine. in . 
de d<·ğişiklikler 

Belgrad, 22 (A. 
A .) - Reami bir 
tebliğ bayındırlık 

bakanı B. Miloç Bo 
biç ile beden ter • 
biyesi bakanı ve 
ıoıyal yardım ba
kan vekili B. Mir • 
ko Komnenoviç'in 
iı-tifa etmiş olduk • 
larını bildirmekt('. 
dir. 

Bu iatifalardan 
sonra, 8. Stoyadi. 
noviç, niyabet mec 
lisi tarafından ka · 
bul edilmittir. 

Yugoslavya baş· 

bakanı Bay 
Stoyadinoviç 

Yugoslav radikal birliği grup 
başkanı B. Tovetkoviç, sosyal yardım 

bakanlığına tayin ve bedeni t~rbiye ba 
kanlığı itlerini vekaleten görmeğe me . 
mur edilmiştir. Mebuslardan ve eski ba 
kanlardan ve lıkupçinadaki müstakil iı· 
çi grupu başkanı B .Marko Kojul, ba • 
yındırlık bakanlığına tayin olunmuıtur. 

Resmi mahfiller, kabinede yapılan 

'bu değişikliğin kabineyi kuvvetlendir 
mek maksadına matuf olduğu fikrinde -
dir. Dış sıyasada değişiklik yoktur. 

2. irıci sayfada: 
Yarı sıyasal - içhaber
ler - Kubilay günü 

:ı. iirıcii sayfada: 

Habet harbı haberleri -
lngiliz suali etrafında -
Dıt haberler 

4. iiru:ii Mıy/ad": 
Türk gagauzlar - Ya
bancı gazetelerde oku
duklarımız 

5. inci tı<tyflld<ı: 
Spor haberleri - Mem
leket postası - Roman 
- Dil anketi 

6. ını·ı sa,fada: 
Reaimli dünya haberleri. 

teıkil edecekleri tahmin olunmakta
dır. Eaaıen bu hareket, zecri tedbir
lerin tatbik ve inkiıafını, ekonomik, 
askeri ve bahri mütekabil yardım sis
temine umumi Ye kollektif bir İttira
ke tabi tutan fngilterenin niyetlerine 

"Güneş - Dil,, teori inin metodu manayı 
esa · ttıtarak k:elinıelerin etinıolojik 

asılJarıııı hulnp analiz ctnı<~Jitİr. 
uygundur. 

B. Bcııeş 
l>ı~ .ıcıymımım değişmi~·<·<"l•ğirıi 

söyliiyor. 

Dün "göz, gör, kör" kelimelerinin analizine başlamış ue "gö%'' ai
:ı.ünün iki türlü analizini ve heı· ikisinin "göz'' anlamını nasıl göa
terdiğini iza' etmiştik. "Göz" sözünün analizinin alt taroliyle, 
''gör'' ue ~'kör" sözlerinin analizlerini de aşağıda yazıyoruz. 

Prag, 22 (A.A.) - Kor diploma· 
tiği kabul eden B. Beneı gerek İç ve 
gerek dıt iılerinde, B. Mazarik tara
fından çizilen sıyaaayı gütmek isteJi 

Kortliplornaliii ltabul eden Çeltoalova. 
ya Cumur batltanı B. Bertef 

ğini temin etnıiı ve bu ııyaaanın, 
muhtemel •üçlükleri atlatmak ve 
geçmitte bina edilen eseri aailamlaı· 
tırmak için en iyi bir teminat olduiu
nu ıöylemiıtir. Dıı aıyasa hakkında i
zahatta bulunan B. Beneı, herteyden 
önce sulhun teminine matuf çalııma
lara devam edilmesi ve dost ve kom· 
fU milletlerle iı birliğinde bulunul
ması lazım geldiğini aöylemittir. B. 
Benef, milktler cemiyetine yardım v~ 

kollektif emniyetin teminini ehcmi
yetle mevzuubahis etmiştir. 

GÖZ 
Göz kelimesinin son §ekildeki 

analizi, bununla fransızca denilen 
Oeil kelimesi arasındaki rabıtayı 
da göstermektedir. Bu kelime 
fransızcada öy diye okunur. "Göz
ler" anlamına da yeux derler. Bu
nun sonundaki ( x) hemen hemen 
bizim ( z.) yi andırır bir durumda
dır. ccil'un latince ash Oculu•'tür. 
Y eux sözü litince Oculoa'tan uel•, 
ve yeu• şekillerine geçe geçe vücut 
bulmuştur. İtalyancası occhio [ok
kiyo okunur J, İspanyolcası ojo, 
eski provansal şekli de uelh
tir [ 1 ] . 

Arapçası olan (ayn) ve Farsça
sı olan ( ~eşm) kelimeleriyle bir
likte bütün bunların etimolojik şe
ki ilerini altalta yazalım: 

(1) (2) (3) 
Göz : öğ r ög t öğ (z) 
eril : öğ -t öy ~ öl 
Yeux : ıg iy öğ ( x) 
Oculus: oğ ok -t ul 
Occhio: oğ -t ok + iğ 

(4) 

us 
og 

Ojo : og + oj + oğ t 
Uelh : uğ + t el t eh 
Ayn : ağ + ay + m + 
Çeşm : eğ + eç + eş + im 

Bütün bu seri kelimeler karıı
laıtırılmca göz önüne serilen dil 
manzarasını birnz inceliyelim: 

(1) Ôğ, İğ, oğ, uğ, ağ, eğ: hep 
(V. ğ) den ibaret olan ana kök-
tür. Anlamları da hep birdir. 

(2) Ôg, öy, iy, ok, oj, ay, eç; bu 
ikinci unsur da hep birinci derece 
prensipal köklerdir. Burada vo-

[l) Dictionnaire ctymologique 
de la Iangue lrançaise. Oscar 
Bloch, c. I 1 .• s. 102. 

Ankara ve Istan bul lik macları ... -·-·-
CANKA '\ f\ KJRJKKAl.E'YE H ÜKl\1EN G Lll• -• 

Dl : GU' E ~ÇSPOR 9 - o - . Hl 'ARI: K SlMP ~ 1-0 
FE 'EU: GÜNEŞ 5. O - 1:) 01': TOPKAPI 4 - :J

GAI.. TA ARı\ Y: BEl K OZ 2 - O - BEŞiK l'AŞ : 
YEFA 3 - 1- N \DOI..l iLE IIIL \l .. 'llLEl l\I ~i
YE iLE 1 TANBl I~ ' POH HEHABERE KAi.DiL \R. 

Dün lik maçlarının altıncı haftası 
idi . Saat 12.30 da Ahınordu - Güvene 
spor maçı oynandı. Altınordu birinci 
devreyi 4-0 kazandı. ikinci devrede 
daha beş gol atarak alandan 9-0 gibi 

mühim bir farkla çıktı. 

İkinci maç, Çankaya - Kırıkka le 
gücü arasında yapılacaktı. Fakat Kı 
rıkkale gücü gelmemişti. Onun içir 

(Sonu 5. inci •aylada) 

AltınorJ11 • Cüuençaper moçınclon bir e11at•11tene. 

kalden sonra gelen konsonlardan 
(g), (y) ve (k) nin doğrudan doğ
ruya (ğ) den çevrildiği malum
dur; (i) ile ( ç) ye gelince: bun
lar, ek olarak s, ş ve% gibi olduk
ça uzak sahayı göstermekle bera
ber, radikal gibi ahndıklan za
man ana kök yerine de kaim olur
lar [2J. 

Görülüyor ki bu 9 kelimenin bi
rinci ve ikinci unsurlarında hiç 
fark yoktur. 

(3) Burada §eklen bir fark baf
lıyor gibi görünüyor: bir takun 
unsurlar doğrudan doğruya obje
yi temsil eden (öğ), (iğ) ve ( oğ) 
,eklinde iken, bir takımları (öz. 
öl, el, rn, e§) şekillerinde sahalar 
gösteren ekler olarak görünüyor. 
Bu sahalar da en yakın olan ( n)
den başlıyarak ( §, z, l) ye kadar 
varmaktadır. Bu konsonlardan ( t) 
ve (z) nin doğrudan doğruya ob
je gösteren ( ğ) ve benzerlerinden 
İıtihal~ edebileceği ~1iimdur. 
Yalnız arapça kelimenin yakın sa
haya, Fransız, Jatin ve eıki prono
sal kelimelerinin de genit ve umu
mi sahaya meyil gösterdikleri an
latılıyor. 

( 4) B~ unaur yalnız Latin, ltal
yan, eskı provansal ve Farı söz
lerinde bulunuyor. (U•) teklinde 
(•) konsonu saha gösteren bir ek 
olarak değil, ( ğ) den değiıme o
larak alınmalıdır. Böyle olunca 
(iğ, eh, im) ıekilleriyle ıtralarm
da bir mübayenet kalmaz. Bu hal
de cümlesi sözü tayin ve ifade e
den, tamamlıyan ve isimlendiren 
bir ek olarak alınabilir. 

GörüHiyor ki. "Güneş - Dil" te
orisinin analizleri, bütün dillerin 
Türk kökünden kaynadığını a ctk 
örneklerle meydana koymaktadır. 

<;üu 
Kelimenin etimolojik şeklini ya. 

zalım: 

( ~) (2) (3) 
Öğ + ög ör 

(1) Ôğ: Ana köktür. "Aydınl ık 
parlaklık, zıya'' anlamlarınadı r.' 

( 2) Ôg: Ana kök me hunıunu 
üzerinde tecelli ve tecessüm etti
ren obje veya süjeyi an latır söz 
unsurudur. 

(3) Ôr: ( . r) ektir. Mefhu 
mun muayye n ve kafi bir nokta 
veya saha üzerinde tekarrü r ve 
temerküzünü ifade e der. 

(Ôğ t- Ög Ör Ôgögöı'): 
Ana kök, kendisini tecelli ettiren 
unsurla kayna,mış ve baştaki 'Vo
kal de düıerek kelime son fon etik 
'Ve morfolojj.k şeklini almı\itır: 
GÖR . 

GÖR: Gözden çıkan zıya şua
lumın bir süje veya obje üzerm
de tekarrür ve temerküzünii ifade 
eder. 

Not: 1. - Kel im e m ücerret bir 
mefhum ifade etmektedir. Gör 
mch şeklinde itm '!l olunur a m _ 
nası da tevazzu h eder. 

______ -_Sayfayı çeviriniz. -

[ 2] E t imoloji, M or folo1i ve: l n
netik bakımından Türk Dili A rı ı
liz yoll•r: s. ll. 
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ltalya - Habefistan muelni, Mil
.l~tler Cemi:reti'nin ar•ıulusal duru

munu ile tarihi mi.ayonunu zayıflat

mlJ mıdır, kuvvetlendirmİf midir? Ki 
oyna ~uali istikbal sıyga.'ft ile de sora-
6iliri~. 

Cemiyet'in nasıl şartlar altında ve 

ni5in kurulduğu malumdur. 1918 den
beri kendisine tevdi edilerek halletti
ii yahut halledemediği işler, keza. 

Amerika, Japonya ve Almanya gi
t.i devletlerin cemiyet az.alığından çe

kilmelerine ve cemiyet aleyhinde çok 
Aamanlar haksız. Fakat bazan da hak
lıı olarak yapılan tenkidlere rağmen, 
modern Aurupamn tarihi, cenıiyel'in 
gö.-düğü i;ıler göz. önünde hallii bütün 

mütalea ve hükümlerin ortasında tu
tulmadrkça ya:z.ılamaz. 

Cemiyet'e karfı savrulan en ağır 

tımllidlerden biri, "İngiliz ve Fransız. 

politihalarınm -.•e politikacılarının e

Jdıde bir oyuncak olması. Öyle ki, ce

miyet, bir hüküm elde etmek İcab e

dince arsıulusal bir mahkeme bir ka

y~d ı:e tescil gerektikçe de tırsıulusal 

6ir noterlik dairesidir. Ve bütün hü

lıömler ile bütün tescil muameleler&, 

ingiliz - fransı.z iş birliğinin bir neti

cHi ve bu iki deıJletten kah birinin 

kah diğerinin ar.zuıu demektir. Ce· 

miyet'te, imdiye kadar kah Jngilte

renin kiih Fransanın af;ı.r bcutığı ve 

lıu auretle ya açıkça Jngiltere yahut 
O<"•lıça Frans,mın menfaatleri temin 

edildiği görülmüıtür. Fakat bu ilıi 

Jevlet arasmda cemiyet salonunda 

hi., kavga çıktığı görülmemiftir.,, 

Milletler Cemiyeti'nin on yedi. yıl-

1,4 tarihçesini gö;eden geçirir.<ıek, bu 
iuldıayı haklı g0sterir ba~:ı ahvale ras
ları~. Bunun da bir .sebebi, CemİJ et'in 

ıimdıyc kadar en çok A orupa işleri 

ıle meşgul olması, bu qlerin görülme
unde i•e 1918 mirasının en muteber 

.. )ıedi. - eminleri" olmak itibariyle Jn

gilte,.e ııe Fransantn itiraz.sı:.z başta 

J!orlmeleridir. Bu böyle olunca, elbet
ıeki iki büyük devlet ara.ısındaki sıkı 
işbi. liği cemiyet İ§lerinde de devam 
rdf"cek ve tam bir menfaat birliğine 
Jayanmwa bile kah lngilterenin 
Franıa'ya kah Fransanın İngiltereye 

(Görmek) söz(~f n ;;~molojisi: 1 
Gör ı ilin i ek 

(4) üm: Görmek işinin taallUk 
eylediği süje ve objeyi gösterir. 

(5) Ek: İşte bu mefhumu tayin 
ve ifade eden, tamamlıyan, isim
lendiren ektir. 

Not: 2. - Fransızcada. (gör
mek) manasına gelen ( voir) keli
mesiyle onun latince aslı olan vi
deTe kelimeleri de etimoloji bakı
mından (görmek) ten uzak değil
dhl'er. Etimolojik şekillerini alt
alta yazalım: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Gözmek: Öğ ög+ . ..Lör+ üm+ ek 
Vofr : Oğ+ov+oğ ar+ . -1 • 
Vülere : İğ+ iv id+ e.r+ . + eg 

Bu şekiller karşıla.ştarılmca gö
rülen manzara şudur: 

Ana kökle onun mef hunıunu te
celli ve tecessüm ettiren radikal, 
her üç kelimede de birdir. Görme
nin taalluk eylediği süje veya ob
jeyi gösteren unsur fransızca ve 
latincede (3) üncü geldiği halde, 
Türkçede (5) inci gelmiı, yani yal-
nız yer deği~tirmiştir. T ekarrür ve 
temerküz anlatan ek•er her üçün
de de aynıdır. Kelimeyi taınamh
yan son ek fransızcada eksiktir. 

KÜR 

K~limenin ~timolojik ~eldi ş.u
duı ~ 

(1) (2) (J) 

Ôğ + ök t- ör 
( l) Ôğ: Ana köktür. Burada 

"esru.'' anlamından alınarak doğ
rudan doğruya süje veya objeyi 
anlatmaktadır. 

(2) Ôh: Birinci derece pren•i
pal köktür. Burada •'aydmlık, par· 
lakhk, zıya'5 anlamınadır. Bu an-

tolJİ~er de bulunmonnr lii2umlu gÖlı
t~rn-ektir. 

. * 
Cemryet'e karşı yapılan ten~idler

derı bir diğeri de, onun birçoh İ§ler
Je ' 'müe;n·eJe" siz çalıştığı olmuştur. 
Bilhassa Mançuko meselesinde, Ja
ponJ•aya karşı ~özünü geçirememesi, 
Cf'mı·yel'in itiborını fena harele .sars

mıştır. 

Bugün bafVurulan ceza maddeleri 
o zaman da mevcud iken, bunlardan 
istifrıde eJilemem~tir. Mançuko işin
den sonra, Cemiyet'in Avrupa dışın

da bazı işler gör;ıbileceğİne İnananla
rın .... ayısı büsbütün küçülmüştür. Şa
lıo İfİnde, Cemiyct'in denizaşırı mem
leketlere söz geçiremiyeceiH kesinleş
mek üz.eı·e iken cenubi Ame,.ika' daki 
büyük &Je komşu devletlerin cemiyet 
nam ve hesabma müdahaleleri, Ce
nevr«" kurumunun prestijini son daki
kada kurtarabilmiştir. Ve, dikkat e
dilecek olursa, bugünkü İtalya · Ha
be§ anla§maz.lığının "procedurc•• ini 

ta.vin işinde Şako meselesinin hal tar
z.ı ile bugünllü ltalya - habeş ihtilô
lrnın hal/;ne çalışrlması arasında u
z.aklan bir vaziyet benzerliği vardır. 
Çünkü onda da, iki memleket savaşa 
deı:cım ederken, onların komşuları, 

cemiyet namına araya girmişler ve sa
Vo§çrlart barıştırmışlardır. 

Mifüttler cemiyeti aleyhine yapı

lan yukarda yaz.ılı iddialar o zaman· 
lar da kati bir haki~ati ifade etmiyor
lardı. Ve cemiyet bir iki büyük ars.
ulu al meselede otoritesini yürüteme
miş olmakla beraber 1918 dr.n bugü-

ne kadar olan birçok ehemiyctli ihti· 
lafları peh güzel hallettiği gibi arsı

ulusal hayatın ekonomik, soJJyal ve 
politik esaslı birçok meselelerini dü
zeltmeye muvaffak olmuştur. 

Cemiyetin son senelerde salahiyet 
ve pre•tijini.n de arttığı meydandadır 
1.'e cemiyetin azaları en mühim m.•se· 

leleri /ıalletmek işinde İtiraz e i me;; 

bir merci kurmaktan yorulmamışlar, 

vaz geçmemişlerdir. Azaların bu İsti
kametteki çaht;malarr habeş - italyan 
ihtilafında daha ziyade sistemleşmiş 
ı;e sanhsiyoni:z.mde arsıulusal banfı 

temin ı>asıtalarının en kesinini ve en 
emniyetlisini bulmuştur. 

Burhan BELGE 

lamın öğ yerine öll ile nn1atılması, 
zı~ anın keskin, ku\•vetli ve mü
e~s.ir olarak alındığım gösterir. 

(3) Ôr: (. t- ı); ektir. Mefhu
mun muayyen ve kat'i bir nokta 
üzerinde tekarrür ve temerküzünü 
gösterir. 
(Ôğ + ök + ör Ôğökör): 

ana kök prensipal unsurla kay· 
naşmış, baştaki vokal de düşerek 
ke)ime son morfolojik ve fonetik 
şekliqi almıştır: KÖR. 

KOR: Keskin ve parlak bir zı
ya kendi üzerinde lekarrür ve te
mer küz etmekle görmek ha..'Sasım 
kaybeden bir süje veya objeyi gös
tuir. Burada. o obje veya süjeyi 
kaynP.mış. otan (öğ) göstermekte
di1. Tabii, insanın gözü üzerinde 
böyle keskin ve parlak bir zrya te
merküz ve tekarrür edince göz gö
remez hale gelir. 

Not: 1. - Bu kelimenin analizi, 
Türk dilinin en ince karakterle
rinden bir tal<rmmı ortaya koy
maktadır. 

Bunlardan biri, zıya anlamına 
gelen ana. kökün konsonu degiş
melde zıyanm vasfını tayin etme
sidir. ( K) gibi keskin bir konson
un ( ğ) yerine geçmesiyle, mana 
değişmediği halde, onun vasfı ta
yin edllmiş olur. 

Diğer bir nokta da kukin zıya 
§Uaının. gö:ı üzerinde temerküzü 
ile gözün göremez hale gelmui
nin ifade edilmesidir ki dilin kuv-

et1i orijinalitelerinden birini gös
terir. 

Not: 2. -(Göz) ve (gör) sözle
rinin (r - z) lf:badüliyle aynı keli
me oldukları yolundaki eski ka· 
naatlar, görülüyor ki, ''Günq -
Dil" teorisinin ı ıklan altında. eri
yip hükiimdeıı. d~mektedir. 

!. NEcmi DiLMEN 

ULU~ 2J ILKKANUN i935 PAZARTES 

'1 ç HABERLER 
IST ANBUL TELEFONLAR/ 

Hukuk talebe birliğinde 
gürültülü bir toplantı 
İstanbul, 22 - Hukuk fakülteşinin 

talebe birliği bugün Üniversite konfe -
rans ııalonunda ıenelik kongresini yaptı. 
Kongre çok patırchh oldu. Başkanlık di· 
"anr seçimi yRpıhrken, reylerin tasnifin
de başkanm hile yaptığı ileri sürülerek 
talebeler arasında büyük bir ~hrdı baş

ladı. 

Toplantının düz.guo ve seuiz olarak 
geçmesi için orada bulunan üç dört polis 
memuru patardıyı bastaramıyacı:.klarını 

anlarlıldarr için. 30 - 35 polis rnemı.:run ı 
daha yardıma çağırmışlar ve bunlar işe 
müdahaleye mecbur kalmışlardır. 

Uz.un münaka~alardan sonra le.on -
gre yarım saat için tatil edildi. 

ikinci defa olarak celse açıldığı za • 
man, kongreye başkanlık eden hukuk ta· 
tebesi Kerim'i bir inzıbat neferi alarak go 
türdü. Polis vaka hakkınaa bir zabıt va. 
rakası tuttu. Başknnlık divanı aeçiml 
usulsüz olarak yapıldığı için, kongrenin 
toplanışı barka bir güne bırakıldı. ve sa
lon patırdılar arasında boşaltıldı. Bu ır.rra 

da kürsünün arkasındaki cam da kırıldı. 

Mühendis mektebi tale
belerinin toplan tısı 

lstanbul, 22 - Mühendis mektebi 
talebe birliği Halkevi salonunda topla • 
narak melıtebtcki yemek meıelesini ko· 
nuştu. Talebeden bazıları b;:rliğin idare 
heyetine, bu işe müdahale edi petmedi
gini sordular. idare heyeti reiııi verdiği 
et•,rabta mektebte e11.asen bir yeme~ gte· 

"j meselesi me"cut olmadığını söyledi 

Muhafız Gücünün atlr 
w• •• •• • • 

yuruyuşu 

Dün, Munafız Gücü 'nün a" 
ko~ularmdan başka düı.enlediği 
atlı yürüyüşJerin ikincisi 42 kilo
metreden artık bir mesafe içinde 
büyük hir başarı ve düzenle yapıl
dL. Sabah saat 9 da altmış binici tel~ 
siz alanında toplandılar. Hava bi
niş için uygun. Ilık bir rüzgar yüz
leri okşayarak geçiyor çamurda 
pek yok binkiJerin yüzü gülüyor 
Muhafız a:la)rt komutanı yarbay 
İsmail T ekçe'nin. yönetimi altında 
Ceyi~ tepeye doğru yürüyiiş baş
fadı Ankara'ya. yüksekten bakan 
sırtlardan ilerleniyor. Binic.iler hur
dan Ankara'yı, Çankaya'yı bütün 
bütün güzelliği ile seyrediyorlar 
Kara. Bürcek köyüne doğru ilerle
yen kafile burada durma.dan sarb 
tepe ve yamaçların arasında bir 
vadiye giriyor burada ilk mola. ve
riliyor fakat kimsede dinlenmek 
isteği yok bir kaç dakika sonra 
tekrar hareket. 

Çok güzel ve iç açıcı bir tabiat 
parçası içinde, ağaçlıklar arasında 
nal sesleri su şırıltılarma karışa
rak ilerleniyor. ka.filenin neş'esine 
sınır y<>k böylece Tatlar. Peçenek 
Krzılhisar köyleri aşıldı Sıraca
Jar çifliğine inen dik yamakta a· 
deta giden komutan tekçe en dik
yerde atını birdenbire dört nala 
kaldırdı hazırhksız yakalanan at
lı dört nalla meyli inmeğe başladı 
hu sırada bir arkadaşın yere mec
buri bir iniş yaptığı göriitüyor böy
lece saat 13,30 da Keçiören gazi
nosuna gelindi ç<>k samimi bir 
hava içinde yemek yenildi dans 
edildi ulusal ve süel ıarkılar söy• 
)endi. 

Bugün de biniciler kapa.lı oda
larında kalanlan imrendirecek 
kadar eşsiz ve neş' eli bir gün ge
çirmiş. oldular. 

Muğla' da yağmurlar 
Muğla, 22 (A.A.) - Havalar 

25 gündenberi çok yağışlı gitmiştir. 
Yağmur hiç göz açtırmamı.ştır. 400 
milimetreden fazta yagmur yağ
DU§ltıı. Bu mdddet içinde nıncak 
bir iki gün güneı görülmüştbt. Bir 
defa da dolu yağmıştır. 

Buh.-ün ;-· 1:ılalJ şelıidi K•ıl)ila) '"' 
aııacagız 

Bugün hal
kevinde bun
dan beş. yıl ön .. 
ce mürteciler 

tarafından te
hit edilen deı.·
rim şehidi Ku
bilay için saat 
17,30 ela bir tö
ren yapılacaktır. 

Törende öğ
retmenler 'e bü
tün okuJJar adt

na diyevler ve
rilecektir. 

Toplantıyı 

hazırlaya~ Dil, 
Tarih ve Ede
biyat komitesi 
bütün ger.çliği 

\'e devrimcile

ri devrim şehi· 
di aziz K u bi • 
)ay'ı anmıya ça
ğırmaktadrr. 

Kubilô;>'a Menemenci• dikilen cibide. 

Cihanheylid k: i Parti binası 

Cihanbeyli kazoftnda. partililer, ora çevre için güul l>ir yapı örneği. olrnU§ 
.aranda para toplıyarah giı:r.el bir parti tı:.rır. 

bin'1$1 yoptırmışlardır. Ankara - Konya 
yolu ifaerinJe, in.Jıifa.la çok elveritli BinadQ bi.r toplont' 1,alonu, bir apar 

ı,;, kaza mt?rkezi olan Cihanbeylide salonu, bir #«itabhane, har>o kurumu-
~·apılan parti bino.sı, oynı ~amanda na OJ'1'ılmıf bir oda ııorJır. 

-----------
B. T. R. i\ ras Pariste 

Pari11, 22 (A.A.) - Türkiye dı'° iş· 
leri balranr 8. Tevfik Rü~tü Aras dün 

Pari&e gelmiştir. 

Muğla'nın tütün ürünü 
Muğla, 22 (A.A.) - Bu yıl i

limiz iki milyon 300 bin kilo tütün 
yetiştirmiş ve hepsi de satılmıştır. 
Alıcı ve ekici hu yıiki ahş verişten 
çok memnundur. Yeni yıl tütün16' 
r1nin hazırlrklarma başlanmıştır. 

Galatasaray dinesi 
Şehri~izde bulunan Galatasa

ray mektebinde okumut olanlar 
dün akşam ::.ehiı lokantasında bir
likte yemek yemişlerdir. Mönü'sm
de Gala.tasaray'm ananevi pilavı 
da. bulunan siıvaıeye yüzelli kadar 
Galtasaraylı ve aileleri iıtiralç et
mişler ve gece geç vakte kadar 
ç.-ok samimi bir hava içinde eğlen
miılerdir. 

4-tış poligonu })u~TÜn açılıyor 

AnkaraJa inhiMarlm iJated laralcnl tıhf amatörlerin• açık balundurulaccı. 
clar.ı İ.stas.)'On karf&anda kUTalcluğunu lıtır. Reamim~, teçhİ.J;atı mükemmel 

düııkii •ayunı~a hober derdiiima alı§ alan bu poligonun dıfııu göstermektedi 
poligonu bugln uıot tı den itibaren r. 
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Son çarpışmaların tafsilatı 

G 
.. ,.; ... o··~m.i '(~ vaınlan l)oğu~ ınalar yii -

y()ffll~ o('~ J •• • J . ] 
ziiı~den tayyarelcı· iş <ror ~nıem~ş <'r - ita -

ı . .. eldi -Allhi lıarbında hınd<~n çol 
yan aı .. 1 ·ıd· . l 

lıaheşiıı öldiiğiinll n ırıvor ar 

Adisababa, 22 

(A.A.) - Bura· 
ya gelen son ha· 
berlere göre ayın 
on beşinde ba~· 
hımış olan Şire 
ınuharebesi, şim· 
di sona ermi§tir. 

Çünkü h beşler, 
kendilerini teh· 
ilkeye diiıürebi· 
lecek olan taar• 

ruzlara nihayet 
tercili 

venneyı 

etmiılerdir. Zira, 
Aksum'un cenu· 
bundaki İtalyan 
mukavemet hat· d h b1ı~lerin aldıkları ita lyan lanklo.n , 

Ogad1ın e a ... 
.arı muharebe ' nin bir kısmından vazgeçilmesi 

k bulunuyordu. 
d pek ya ın mevzuu bahsolama7'. mey anına • h kınında O· 

Muharebe, Dagaışa ·ı y:aılamrıtır. 
d- b. çarpıtma ı e lan cid ı ır k ···üs göğüse 

çarçabu gog 
Bu çarpıtma, "talyan u· 

b h lini almıf ve ı 
muhare e a . ·ı"kten ibaret 

ı·· seyırcı ı 
çaklarının ro u .. ki rı ateşin ve 

Ç .. ku açaca a 
kalmıştır. un h bec. kıtala· 

b baların a .., 
atacakları om . I kıtalarını 

d - k dar ıta yan 
rrnı ol ugu a bl"kesi vardı. 

- tması te ı 
da zarara ugra o·· "yi geri al· 

h b ler ogaı 
Bu suretle a e§ ' italyan· 

k lmuılar ve 
maya mu va ffa 0 

• kilınişler· 
S 1 · üzerıne çe 

1ar Ende • e ası · 1 Ende • ' "t lyan ar, 
dir. Bundan sonra 1 a I ve Aksum 

. . d b rakmış ar 
Selasıyı e 1 hatlarına 

k . ukavemet 
cenubunda ı m hesinin şar· 

. . 1 d" Tigre cep 
çekılmış er ır. hasaınatın 

kındaki bu hareketler, )mu ... oll\11 ha· 

d beri yapı rn .... 
başlangıcın an . . !maktadır. 

·ddısı ııaYJ 
reketlerin en cı · .. k. hüküm 

bir su un 
Ogadende tam 

sürmektedir. b Gina· 
) _Dem e • 

Roma, 22 ( A.A. relerin pe1' 
b. · de taYY8 

nın simali gar ısın . olduklaı·ı 
. ı· t gösterınıŞ b 

ziyade faa ıye .. b" . muhare e· 
.. ·· suren 11 k ve orada uç aun _ b·ldirihne • 

1 · oldugu 1 

nin vukua ı;:e mış 1 . yaya ve 
h beş erın 

tedir. Tayyareler a . tte bom . r bır sure 
atlı kollarını tesır 1 bölgede 

. 1 rdir. Aynı . 
bardıman etınıŞ e I habeşlerın 

kta o an 
hareketler yapına . 1 kuv"et· 

1 rına kaıf' her türlü taarruz a k maksa· 
h koruınıı. 

terinin sağ cenıı. ını . kım haı·e · 
d ·- r bır ta diyle italvanlnr ıge 

ışlıı.rdır. 
\u•+ler daha yapm , 'deki mu· 

. t 'nın Tıgrc 
Lavaro faşıs a .. k"" İtalyan 
. . .. iki gun u . 

hııbırıne gore eve I Abbı · 
b hs o an 

tebliğimle mevzuu a I r binden 
. d habeŞ e 

Addi muharebesın e . Muharebe 
ziyade ölü vermişlerdır. h 

d 
.. _,lln, sa i'l· 

bütün gün siirmÜŞ ve uş•.. b ~ka· 
·ı ~ hlllr ır~ 

da modern bir takım sı E> 

rak geri cekilmi~tir. 
/· 1,,.,.,,,iyor 

/folw~isWll toı>r<l' d k" ...: 1 ondra a ı 
2(AA)-' Londra, 2 · · .. Havas a· 

1. dan bırı 
habeş elçiliği er tanın uşt••· 

d" de bulunm 
jansı aytarına şu ıye~ ide herhangi 

. şıı11a 
Hnbeşıstan ıçın "Ih sa Tigre· 

ve bı ns 
hır toornk parçasının 

lsı·n.: l.·ı:::.ılllyw111 bir ı·uııoı·ıı 
Stokholm, 22 (A.A.) - İsveç kı

zılhaçı, Habe§İstandaki İsveç eyyar 
sıhhiye hayeti başkanı Dr. Hilandeı·'· 
den bir rapor almıştır. Bu raporda, 
Negüs'ün heyetin ikiye ayrılarak her 
ikisinin de Ras Destanın kuvvetlerini 
takib etmesini istemiş olduğunu bil

dirmektedir. 

Diğer taraftan doktor Hilander, 

habeşlerin ciddi surette harba ancak 
ikinci te§rİn ayı sonundanberi giriş

miş olduklarını bildirmektedir. 

ll>i smıt . iit-nı bir lwmb<1rdwımı 

Oessie, 22 ( A.A.) - Bir ha beş bil
diriğinin haber verdiğine göre, 13 İ

talyan tayyaresi Koram'ı ve Aşangı 
uölü bölgesinin bazı köylerini iki saat 
müddetle bombardıman etmişlerdir. 

Bırçok ev yanmıştır. Bombardıman c:;• 
nasında kaç kişinin ölüp yaralandığı 
heniiz mallım değildiı. 

Zt•('l"İ /(•dhirlı·ı· ·'' ,., l"(' {'UIJll" illi· 

bil.- Nlilir:w :w/1111 tnui11 
,.,, ,.,.,. 1' lt· ,.,,. i ~. 

Alanson, 22 (A.A.) - Bir sıyasal 
toplantıda sö-r. alan parlamento radi
kal sosyıllist grupu baııkanr saylav B. 
Kampinki demiştir ki: 

"- Bilhaı;sa çabuk ve sıkı biı· şe

kilde tatbik edildikleri takdirde, zec· 
ri tedbirler, sulhu temin edecektir . ., 

fransanın İtalyan milletine karşı 

clu)duğu dostluktan bahı;eden saylav 

şunl •rı ila,·e etmiştir: 

"- Biz, faşist olduğu için"'Cleğil, 

fakat taarruz eden ve paktı çiğneyen 
olduğu için ltalyaya aleyhtarız . ., 

fransanın iç ıuyaııasından bahse
den B. Kampineki radikal sosyaliııtlc
rin, • dalet yolu ile sulhu temin, fran· 
•ı muhafaza ve cemiyetleri disiplin 
altına koymak için teşekkül edebile
cek bir 'lahdet kabinesine İştirak et
meleri lazım geldiğini söylemiştir. 

DIŞ ERLE 
BIHLl·:~IK UE\ LETLEROE: 

mn·il.-tmuı lıal)a if,. tiı·11rı•ti 

arlı)·oı·. 

Vaşington, 22 (A.A.)- Tecim ofi
sinin son teşrin ihracatı hakkında neş· 
rettiği son raporun i~aret ettiÇine g-ö
re, amerikan teciminin gerek İtalya 
ve gerek İtalyan doğu Afrikası ile o· 
lan faaliyeti mahsüs bir derecede art · 
mıştır. 

Federal hükümetin bütün mesaiııi
ne rağmen, amerikan tecim çevenleri 
haı·b eden devletlerle tecim münasc· 
betlerine devam etmi§lerdir. Tecim o· 
fisinin raporuna göre, son teşrinde t. 
talyaya yapılan ihracatın yekunu 
9.055.000 dolara çıkmaktadır. Geçen 
senenin aynı ayında bu ihracat 8. 
milyon 519.000 dolar idi. Son teşrin 
ayı içinde 1.252.000 dolarlık petı-ol 

ve petrol müştekntı, 1.054.000 dolar· 
lık bakır, 323.000 dolarlık hurda çe· 
lik, l 92.000 dolarlık traktör ve 71.00,0 
dolarlık da otomobil ltalyaya ve do
ğu Afrikuına ihraç olunmuştur. 1934 
onteşrininde bu rakamlar ırasiyl~ 

447.000, 457.000, 250.000, 79.000 ve 

3.000 dolar idi. 

UA(;INIK il BEHLEI( 

Kaımtdmı yttluuli bir/il,·lni. 

Sofya, 22 (A.A.) - lç bakan
lığının bir emri üzerine, "Yahudi 
seyyahları kurulu'· He ·•Yahudi 
mütalaa cemiyeti .. kapatılmıştır. 

f'rmı.~t::: ıicart•I lmlm11t 

İs ıum.vmla 

Madrid, 22 (A.A.) - Fransız 
ticaret bakanı, Fransız • İspanyol 
ticaret muahedenamesini imza et
mek üzere buraya gelmilltir. 

l:ir )"l111tli .~(l/ıtel.·iır :rn1mlmulı. 

Viyana, 22 (A.A.) - Yahudi 
muharrir ve gazeteci Hanri Eduar 
Jakop, annesi kardeşi ve zevcesi 
ile birlikte yakalanmıştır. Jakop, 
mühim sahtekarlıklarda bulun
muş ve şüpheli bir çok kambiyo 
muamelatı yapmışllr. 

} wımı :w•:imlt•ri :.:e.-i lunıl,·ılıyor 

Atina, 22 (A.A.) - Gazetelerin 
yazdığma göre, beynelmilel vaziyetin 
gerginleşmesi Üzerine, kıra! seçimlerı 
tehir edecek ve bütün partileri topla
yan bir koalisyon hükümeti te4kil e· 
decektir. 

B. Milialnkopulos'un dış işleri ba· 
k.rnlığına tayini ihtimali mevzut1 balı· 
solmllktadır. 

'l'rm:l.-i' 11i11 ilmmd mii<lt/,•ti 
11::.utıldı. 

Oslo, 22 (A.A.) - Pasaport
lar merkez ofisi, Bolşevist B. leon 
Troçki'nin ikamet müddetini 18 
haziran 1936 ya kadar temdid et

miştir. 

lıalyu'tl" tay.ran• lıiic11111fantı11 
1.-"r~ı ı•J.:;.,•r .... i::.f,•ı · . 

İnp;iht•rt·niıı ~nali 

l ıuıtmi~ıwı du mii.,[Jt•l 

ceı·"b l'f•rdi. 

Londrn, 22 lA.A.) - Royte .. ajan· 
sı Atinadan Öğreniyor: iyi bir kay
naktan bildirildiğine gore lngiltere, 
ltalyn tarafından zecri tedbirleri tat
bik eden bir millete karşı bir tecavüz 
yapılma tnkdirincle hnreketı ne olaca· 
gını Yunnnistandnn sormuştur. Yun an 
hüicüıncti, Cenevre paktı hüküml<>· 
rinde yazılı leahhütlere riayet edece
ği cevabını vermiştir. 

lspmıya tt•n•tldiillt•. 
Paris, 22 .(A.A.) - Eko dö Pari 

ga7etesinin yazdığına göre, lngilte· 
renin Akdeniz devletlerine sual liste· 
si, bu devletlerin umumi davanın gü
dülmesi iç.in ne kadar gemi, ne kadl\r 
müselliih kuvvet ve ne kadar uç.ak le· 
min edebileceklerine dair ba7ı sual
leri ihtiva etmektedir. 

lıspanya vereceği cevab hakkında 
tereddiit etmektedir. 

Mançu - Mogol 

·"""'". lıiitli:w~i lwl.·1.-uula 
.n•rıi lwlu•rlı•r 

Moskova, 22 (A.A) ··Tas ajan
sı bildiriyor: 

Japon ve Mançuko kuvvetleri -
nin Moğol halk cumuriyeti sınır ka
rakollarına yaptığı son taarruzun 
gizli sebebleri hakkında Ksinking' • 
den şu haberler gelmiştir: 

"Japonya, Mançuri ile Moğol 
halk cumuriyeti arasındaki müzake
relerin kesilmesinden sonra, K van -
tung ordusunun Mançurya ~ubesi, 
Mogolistana bir çok hücumlar yap .. 
mak ve hatta memleket içerisine 
doğru ilerlemek için Tokyodan \zin 
almağa te~ebbüs etmiştir. Fakat 
Tokyonun bir cevab vermekte ace
le etmemesi üzerine, Kvantung or· 
dusu bu hareketleri kendi mesuli
yeti altında yapmağa karar ver
miştir. 

Bu arada Ksinking'e Japonyanın 
yabancı memleketlerde bulunan as
keri ataşemiliterlerinden birisinin bir 
raporu gelmiştir. Bu raporda denil • 
diğine göre, müzakerelerin kesilme
sindenberi Kvantung ordusunun a . 
tıl bir 'halde kalması. Moğoli!;tanda 
ve Sovyet Rusyada Japonyanın bir 
zafı gibi görülmekte ''e bu hal, Mo
ğol halk cumuriyetinin müzakereleı· 
esnasmda aldığı \•aziyeti haklı gibi 
göstermektedir. Bunun içindir ki, 
Mançukonun tanınması ve Mançuko 
ile Moğol cumuriyeti arasında dip • 
lomatik ajanlar bulundurulma ı hak· 
kındaki japon istekleri kabul edil -
mediği takdirde müzakere esnasın -
da japonlar tarafından ileri ürül,.n 
tehditleri yerine getirmek üzere ja • 
pon ve mançuko kuvvetlerinin he • 
men Moğoli tan topraklarına taar • 
ruz yapmaları lazımdır. Japon ata • 
şesi, sınırın muhtelif fü>ktalarından 
aynı :zamanda yapılacak akınlara da
ir bir de plan teklif etmiş ve Kvan
tung ordusu ~enel kurmayı nezdin
de Japony nın Sovyel Rusyadaki 
prestiji bakrmından bu plan üzet·in
de ısrar eylemiştir. Askeri ataşe, 
Sovyet Rusya ile bir <tskeri çarpış· 
ma pahasına da olsa Moğolist nın 
rahat bırakılmaması li.i:r.ün\.i ilen siir
miiştür. 

u;,. yuluulirıi11 Jabril.·a. ı 
t'iirıclnı u/rndı. 

Bertin, 22 (A.A.) - Havas ajanıı ay. 
tarından: Türingcn valisi B. Aukel, B. 
Fon Blomberg ile uyuşarak Simons İs· 
mindeki yahudi llilesinin malı olnn 
'Sulh., sil:ıh fobrika mı B. Hitler'in em

rine vermeye karar vermiştir. 

Siınson ailesi gayri mcşı·u kazançla. 
nııdan temin etmiş . işçilere aşağı Ücret 

vermiş ve bunların sıhhi şnrtlarnu iyi. 
leştinneyi ihmal etmiş olmak suçiyle sı. 
nır dışı edilmiştir. 

ı: ; ,. <'<t.'HI .... .'"" 1.-a I (111 ti I • 
Liyej. 22 ( A.A.) - Almanya hesa • 

bınn Belçika ordusunun topçu teşkilatı 
ile hnrita şubelerinde casusluk eden .1e 

öğrendiklerini Lüksenburg "asıtasiyle 

Almnnya'ya bildiren dört belçikalı yakeı. 
lanmıştır. Suçlular itiraflarda bulun • 
muşlardır. 

A lmmı 1.-i)~·liilı•ı·i laiildi metirı 

''mİı-lerirıi dirıl(•miyorlar. 
Berlin, 22 (A.A.) - Hükümetin ~ 

mirlerine karşı gelen köylüler, y i v• 
peynir İmali ile mükellef olan süth ne
lere süt vermek istememektedirler. B. 
Göring, polise tedb·,. al s:ııı. ~ • 
miştir. Bir ihtar olnlAk iizere bir köylü
nün yaknlandığı resmen haber vCl"ih.elıt. 
tedir. 

l 1.-i gemi t'<fffll§lı. 
Beri in, 22 ( A.A.) - Şimal de!Wlloo 

de hüküm sürmekte olan ıis yüzündeli 
Harmonides İsmindeki incili2: va nıe 

küçük bir İngili2: gemisine çarpmıı q 
bu gemi hemen batmıştır. 

A. lu•ri llH'zorlrklttrın m11lw/a~ 
it;in. 

Beı·lin, 22 (A.A.) - Dı işleri • 
lcaıılığı müsteşarı ile fr nsız ve ingili. 
büyiik elçileri ve cenup Afrikaaı orta eı... 
çisi askeri mezarlıkların muhaf;wa11 

müteallik bir mukavelename imza et • 
miş\erdir. Bu ınuk \•elename, Britanya 
topı·nldarındaki ve ing.iliz: ve franırz mo-
7'arlıklarındaki alman mez rlarınm ._ 
Almanyaclnki İngiliz ve Fransız mezar • 
larının muhafa7.nsına memur muhtel" 
bir komite kurmağı düşünmektedir. 

Bu komite, lngiltere, Fransa, Belçf,. 
ka ve ltalya arasında h rbın sonundllno 
beri mevcut olan teşltilatl ra benze • 
mektedir. 

Hir .. A ·1.-t•r lmrıılu'' ut·ılucuk 
Berlin, 22 (A.A.) - Milli müd 

bakanı B. Hitler ile anlaştıktan ao 
ordu kumandanını bir "asker kurul .. 
teşkil etmeye memur etmİ!tİr. 1 tqrini-
<J ni 1921 Jcnbeı·i eski ordudan ve J'CJÜ 

ordudan terhi~ edilmiş olanlar VC)'ll 

olacaklar bu kul'ltla k bul edileceklerdir. 
Bundan başka, rz.u eden her vatnntfaı 
da bu kuruln yazılabilecektir. 

'Asker kurulu" nun maksadı, Hitle· 
rin faal oı duya verdiği vıur.ifcnin terbiı 
edilmiş nslterlere de teşmil ve yekvüood 
o1mal. rmın temin edilme~1clir. 

l alımli m·ulualm· du ·~ 
ci»ı·l•m i~·ı~·t•l.-lı·ı·. 

Bcrlin, 22 (A.A.) - Nurembcr 
lrnnunu mucibınce yahudi avukatla
rın hakimler t rafından vekil tay.in 
edilmeleri ve iflas masa•arının tasfi
ye İne memur lnlınmalnrı yasak edil. 
miştir 

Dünya ekonomisinde 

Venedik, 22 (A.A.) - Bu ge· 
ce Venedik'te ve varoşlarında u
çak hücumlarına karşı müdafaa 
eksersizleri yapılmıştır. Düdiikler 
ve çanlar, saat 23 de işaret vermiş
lerdir. Bunun üzerine şehir tam 
bir karanlık içinde kalmıştır. Bu 
ımada projektörler, havada araş
tırmalar yapıyorlar ve uçaklara 
karşı kullanılmaya mahsus toplar 
çalıl?maya başlıyordu. 

Bu rapor Kvanlung ordusu genel • 
K"asl ı /,; ı ''.'"ili/,· iJf' I frd;. kurmayı üzerinde büyük bir tesir 

yapmış ve kurmay, Tokyonun mu- Cenevre, 22 ( A.A.) - Milletler ce. 
vafakatini almadan evelki gün yapı- ıniyeti ekonomi biirosu tarafından 
1. n tecrübe akınını kararlaştırmış • neşredilen aylık i talistik, cihan cko· 
lır. Planın öteki kısımlarının halen nomisinde esaslı iyilik alametleri be-
Ksinking'de münakaşa edilmekte ol lirmiş olduğunu gostermektedir. Bir-

i ::.ul,·.~arl.-t<1 olll]J lıİl••rılt•ı· duğu bildirilmektedir. çok memleketlerin endüstri alanında-

Tiençin, 22 (A.A) __ Çan Kay Hu:::lar mwmıda lmlmı l'fl/>Ur ki çalışmalarının 1935 senesinin son 

Çek'in delegeleri, Tiençin'den yaya Moslcova, 22 (A.A) .. ) O biriıı· on ayı içinde ceçcn senenin aynı dev-
olarak hareket etmiş olan ve milli cikanundanberi Snhnlin adası acık- l'Csine göre önemli bir suı·ctte artnuı 
hiıki.ımet düşmanlarına k rşı hare • larmda buzlar arasında kalmış ~lan olduğu görülmÜ§tÜr. 

kete geçmek için tazyik etmek üze "Lozovski,, adındaki sovyet apu - Sovyet Rusya, hnlya, Almanya, Şi .. 
re Nımkine dogru yollaıına devam ru, imclat ışarelleri P,Öndermiştir. li, Macaristan ve Japonya yÜzdc oım 
etmekle bulunan iki yi.ız talebelik ikiden yüzde yirmiye kadar çıkan biır 
grupla yakında Çangsau'da buluşa . Um·11,.istmıdu lmı ilerleyi kaydetmişlerdir. Son birinci. 
caklardır. Bı.ıc\apeştc, '!2 (A.A.) - Faz- t~rin nymdaki cihan ticaretinin de 

Tiençin polı şefi talebenin ko- la miktarda düsen karlardan öti.ı- rinin yekünu da. bazı mühim mah:ıu-
müni?.m le;indt- nümayiş yapma\a. ri.i halya ve ~ a " leJ1.JWmii-.LliLliaıla.---...:.:.ı..-~-..:-----------

~------..ı...-___.~~~~_ı_~~~"'"-=~=-=~ 



SA.l'IFA 4 

Türk Gagauzlar 
il 

Alabildiğine düz. c.ıe geniş cadde
ler, bahçeler içinde beyaz. boyalı, 

muntazam, kiremidli, çoğun tek katlı 
•vler. Ve orta yude şark üslubunda, 
~nandakr eulere nisbetle he)lbetli bir 
binQ: Kilise. Her köyde bir okul ue 
bir belediye bincıaı. 

Köylülerin manı;araıı da köyleri 
lıadar temiz. ve düzgün. Kılıklarda 

lıoyu ve siyah renk hakimdir. Elbise
ler ceket pantalon, geniı ve dü:z ke
narlı Fötr şapka ve kundura, kadın
larda başı çepçevre ve sımsıkı saran 
6ir siyah Örtü, belden sıkılı entari ve
ya blıu etekliktir. Köylerin daha kü
çüklerinde kara kalpaklı, yün )'·elek
li ayaiı çarıklı İnsanlara da rastlar-
.. nı.z. Fakat bu kıyafetler rus devrinin 

•etirdiği yeni bir itiyattır. Çünkü ih- ı 
tiyarlar ana ve babalarının şalvar giy

Jiltlerini hatırlıyorlar. 

Halkının çok büyük bir ekseriye· 
ti Gagauı; olan on dört bin nuluslu 
Komrat, yalnız. çiftçilikle geçinen bir 
kasabadır. Ve Komrat sahib olduğu 
tam devreli lisesiyle haklı olarak Ö· 

iürıür. Bu lise, Gagauz; Türklerini slav
laflırmak istiyen ruslar tarafından, 

sarlık devrinde kurulmuş fakat bu 
maksada pek az hizmet edebilmi1ti,-,. 

Lisenin gerektirdiği oğır masrafla· 
ra lüzumıuı; bulan Rumen hükümeti 
6u liseyi birkaç yıl Önce, la.zla masraf 
oluyor diye, kapatmak istemi§. Bu
nun üzerine Gagauzlar mektebin bü· 
tün ma.sralını kendi Üzerlerine alaralt 
onu kapanmaktan kurtarmıılar. Bu 
da Gagauı;ların kültüre ne kadar de· 
ğer uerdiklerini gösteren bir delildir. 

Komrat lisesini bitirmif bir Gaga
uı; luı;ı gördüm ki türkfC konupnak• 
ta güçlük çekiyordu. Hakin vardı. 
Çünkü gagauz.ca denilen dil nihQyct 
çerçeve•i dar, kelime •AJ'ı•ı cu bir llÖJ' 
türitçesidir. Yabancı bir dille lise 
tah•ili sörmüş, kafaındaki mefhum· 
lar ve dünyayı ,örÜf ••llİY••İ )'iilı•el· 
.nİf bir İn•on, liltirlerini N meramı· 

na o dar çerçeveli köy diliyle onlat
ınaktan tabiidir ki aci11. lıalacalttı. 

Ana ulus ve ana Jille ırtibatını 

lıaybetmif, onun medeni i.htıyaçlara 

.öyleme yolumlaki ilerlemelerindera 
laabersiıı bir in•an, Qncak kafcaının 

Jüfiirıme kabiliyeti de Jronuıtuğu di
lin çerçevesine uygun bulundukça 
lıendi diline sadık kalabilir. Y alnı~ 
Hrristiyan değil, hatta Müslüman bir
rok türk kitlelerinin daha kalabalık, 
Jili daha z.engin yabancı kitleler ara· 
.,nda ana dillerini kaybetmek yü.zün· 
Jen eriyerek kaybolmuf olduğuna 

tarih en büyük ıahittir. 

Komratta cahil köylülerle tahsil 
sörmü~ Gagau~ gençleri araaındaki 

/arlı derhal göze çarpar. Köylü, ne 
ltadar rahat, ve ne kadar lala kelime 

ile ve düz.gün bir aentak.sla konugur 
·'°ı lise talebesi wya me:unu genç

Ltr de türkçeyi o kadar •ıkınt&yla, o 

lladar yabancı bir aksanla konuşmak

tadırlar. Yalnu::, hemen funu •Öyleme

li.yiz ki, bu hal ıUıtdiye lıadar T ürki
yeden haberaiz. ?atadıkları devirle
rin neticesidir. Bugün, türklüğünü da-

Aa /az.la ıuurla bilen, kuaurlu. türkçe

lerine rağmen, milliyetin ne demek 

.lduğunu mektepte öğrenmif olan 

•ençlerdir. Bunların bütün kaygusu, 

fimdi, bir an önce türkçeyi, ana yur
dun ~ngin diliyle konuıabilmektir. 

Bu hedefe varmalı için tJaaıtaları çok 

•lı.silı. Hususiyle türkçe - rumence ve 

rcmence - türlrçe lugatl•rin metJcud 

.lmayıfı iyi rumence bilenler için bii

yülı bir atkınh doğurmaktadır. içle· 

rinde lransız.c:a bilenler, t ürkfCye 

lranaız.ca - türkçe Uigatlerden çalı§~ 

Makta, bilmiyenler ise, türkçe gaz.ete 

w kitapları okuyup, mana vererek 

itjTerımeye gayret etmektedirler. 

Rumen hii.kümeti, bu sene, Gaga

a.ız.ların oturdukları yerlerde ihtiyari 

türlıçe kursla1'ı açılma&ına karar ver
miıtir. Ana dillerinde ilerfemek için 

.lkndilerine lır:ıat veren bu JJerind• ka-
1"•r m Gagaauları u kotlar sevindir

""' olal"ağını tahmin ediyorum. 

ITUanı, Jflha iUı •ÖrÜ§m•amd• Hm· 
r- ···le l:ıeru/İn• boilaytUS Joira •'-

rü~lü oır <.,agaı..ı~ aydınının, bmıc 

.söylediği d:de,., hiıla kulağımdadır: 

- Tanrı isterse, diyordu, bizi, Gök 
Oğuzları bahtiyar et~in, hepimiz ana 
yurdumuza ı;rideriz ve orada kan kar
de~lerimizin aralarmda iyi konu~ma· 
yı, okumayı ve yazmayı Öğreniriz. 

Ah, bilseniz, neler •Öylemek İt1tiyo· 

rum, fakat dilim duyduklarımı anla· 
tamıyor. Bizim gö:derimiz geçen yıl 
açıldı, geçen yıl bize bir Türk k ar • 
d e ş 1 e r i m diye seslendi. O güne 
kadar biz öksüzdük. Şimdi goğıümü
zü kabartarak bütün dünyaya bağı
rabiliriz: Biz Türküz! Biz Türküz ! 
Öksi.iz değiliz! Bizim de anamız var, 
bizim de babamız var. Anamız Türki
yediı·, babamız Atatürk. Karde~leri
rniz 20 milyon türktür. Yaşasın Ate · 
tÜl"k, yaşasın onun dirilttiği büy ' 
":.irkiye! 

SifG'iıgau:a aUihlfBy JiıliJIYla 

V • bu aatırlan finuli ;y""4Tlııı.en, on

lcm ılk dela ifltirken olduğu 11ibi, ıı· 
cala J'Gfların gözlerime dolduğunu hü· 

•~diyorum. 

Yetim büyümüş bir irısan hiç gör

mediii ,bilmediği, yaıadığından ha

berdar olmadığı ana11na, bnbcuına 

birdenbire kavuıur•a ne duyar? Ye• 

timlik denen en bü,ük bahtsız.lığın, 

günün birinde bir mud~e eseri gibi, 
ii:.ıerinden kaldtrılJığını gören bir in

$On nasıl uı:incinden çılgına döner. 

Bı. hisai anlı.>•orum, bu sevincin bü· 

yüklük ve derecesini kalbimde ölçe· 

rek kaurıyorum. 

Fakat koybettiği oe bir daha~ u· 

;:;un, çok uzun :.ıaman adını bile İ§İt

mediği çocuğuna kacJU§an ananın ae· 
ı inci daha mı az. olur? 

Onları, uz.un ayrılıktan daha art
mıf bir .sevgiyle boğrımız.cı baıalım. 

Türklüğe baglılıklarmua derece•ini •· 
•ırların tecrüb• ettiği bu uluşdafları
nmı, el sürdürmeden mulıala:uı etmİf 

oldukları mukaddes emaneti kolları.n· 

da tQfıyarak biu geliyorlar. Onlara 

hoUarımıu, kalbimfai ıJe kopun~ 

ardına lıadar açcdrm. Buna layıktır
lar, bunu, laz.laaile hakctmiıtirler • 

Türk Gagauz.ların türklüklerine el 
ıürdiirmemek: bundan sonra, yolnuı on
ların değil, cıynı z.amanda bizim de 
ı.·a:ııilemi:ı olsun. 

YAŞAR NABi 

ULU~ 23 lLKKANUN 1935 r ı.zA· L ,_ ;:~~ r 
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[ Yabancı gazetelerde okuduklarım z. 
.... - - ·- - - · - - - ... ... - .1. 

MISIRLILAR NE İSTiYORLAR? 
Mısırdaki kargaşalık ve genelik ayaklanması alınan bütün tedbirlere rağmen durdurulmu§ 
değildir. Mıırrlılar, 1923 anasal kanununun iadesi ve kendi erkinli.klerine dokunulmamaat 
yolundaki tqebbüalerini ileri götürmek için Akdeniz buhranı ve habeş harbı mevsimini seç
miflerdir. 
Bu ayaklanma hareketini inceliyen iki yazıyı bugün tercüme ediyoruz. 
Bunlardan birisi Zürher Sa.vtung adlı lsviçre gazetesidir. Bu gazeteye göre hareket, sade ln
giltereye karşı değil, bütün bir emperyalizme doğrudur. Ve Mısırlılar, çok •empati duydukları 
habeşlilere saldıran ita/yan propagamlasının tesiri ile hareket etmediklerini söylemektedir
ler. 
ôteki makale Mançester Gardiyen adlı İngiliz 
hangi ülkü ile hareket ettiği ni belirtmektedir. 

gazetesinindir. Mısırdaki birleşik cephenin 

J J ilk kanun tarihli Noye Zü,.her 

Saytung'dan : 
Vafd ve Mısır üniversitelilerinin 

Britanya hükumetine kar§t yaptıkları 
tezahürleri takip eden sükun devresile 
duraklamış olan kaı·gaşalıkların , ital · 
vanların arab ülkelerinde yapmakta 

~ldukları propaganda ile hiç bir ala 
kası yoktur. Bu pr9paganda bir ha· 
kikattır. Son aylarda, Mısır'da, Su

riye ve FiJistindeı broşürlerle, maka· 
lelerle, doi;rudan doğruya şifahi ve 
radyo ile olmak iizere çok kuvvetli 
bir tarzda yapılmıştır. Fakat bu pro· 
paganda hiç bir muvaffakıyet eıde e
demedi. Bilakit. halk bunu, hususiy
le Suriyede yapılan bazc protesto te
zahürlerinde şiddetle reddetti. 

Arab halkı, ··emperyalizmin bir 
kurbanı" gözi)·le baktığı Habeşistana 
karşı büyük bir sempati beslemekte
dir. "İtalya emperyalizmini" Britan· 
ya emperyalizmine değişmeği hiç 
kim&e aklından bile geçirmiyor. Fa.
kat bu halya propagandasının reddi, 
Mısır, Filistin ,. eya Suriye halkının, 

Britanya veya Fransa "emepr1·a· 
lixm" ine katlanmak istediğine dela· 
let edemez. Bunun aksi olarak, İtal
yanların Habeıiatanda giri9tikleri ae· 
fer, emperyalizm ve §ark milletleri
nin ve daha baıka ülkelerin istiklal 
meseleaini v kU'TVetle canlandırdı. 

Mısırdaki kargaşalık ve tezahür
ler, büyük Britanyaya karşı olmakla 
beraber, ltalya için yapılmıyor. Da
ha doğrusu. büyiik Britanyaya kar§ı 
da değil, emperyalizme karşı yapılı
yor. Bütün bu hareketler Mmr ulu~u
nun hürriyet \e istiklali içindir. 

Bu hareketlerin bu llralarda ya
pılmasım, Britanyanın, Lord Kromer 
günlerindenberi bu son yıllardaki ka· 
dar Mısır üzerine ağır basmamış ol· 
masmda aramak gerektir. Büyiik Bri· 
tanya .son yıllarda, 1922 denberi hiç 
görülmemiş bir şekilde, Mısırın iç İ§· 
lerine müdahalede buiunmağa, Bri· 
tanya menfaatlerinin göıtetilmesi için 
en ufak ekenomi işlerine bile karış
mağa başJamı~tır. Tabiatiy(e bu du· 
rum, Britanyanın, zayıf ve küçük nıil· 
letleri "emperyalist salgınlara" karşı 
korumak gayesini güden politikasına 

hiç de uygun değildi. 

Sir Samuel Hor, son günlerdeki 
sözleri arasında, şark milletleri hak· 
kında beslediği iyi niyetlerini 'l/e bun· 
ların gerçekten istiklale kavuttnalan 
etrafındaki dü4üncelerini sık sık tek· 

rarladı. 

Mısır, artlk Britanyanm bir parça
sı değildir. Büyiik Britanya 1922 de 

reanen Mısırın istiklalini ilan etti ve 
bu istiklal ilanında, Britanya impa.ra· 

torluğunun stratejik irtibat noktaları
nm, yabancıların, ekalliyetlerin ve 
Sudan'm korunması gibi dört nokta-

da bir değişiklik olmamakla berabel", 
Mısıı ın ıç işıerı, bir ana yasa mesele · 
si olarak, Mıı>ıra aid bir iş diye tanın· 

dı. işte bu duı·um gÖ:z önünde tutula. 
rak, 1923 de Mısır ana yasası k1ral 
tarafından ilan edildi. Bunun üzerine 
seçilmiş olan parlamentoda, şüphesi7 
ki 1918 denberi münakaşa kabul et
mez bir şekilde Mıır.ır ulusunun eks.:
riyetini arkasından ır.ıirükliyen ve ha 
la da sürüklemekte olan Zaglul paşa· 

nın Vafd partisi büyük bir çoğunluk 
teşkil e diyordu. 

Demokratik a na yasa işliyemedi; bu 
da, içten zayıf olduğu için değil, bir yan· 
dan büyük Britanya, öbür taraftan ken
dini otokı·atik meymere kaptırmış olan 
Kcral gibi iki kuvvetli amil onun işle 
mesine engel oldular. Kıral ile büyiik 
Bt'itanya, ana yasanın dermansız bir 
hal alması ve memleketin diktatör
lükle idaresi için ellerinden geleni 
yaptılar. Bu bakrmdan yaptıkları son 
hareket 1930 da olmuştur. O tarihte 
demokratik olmıyan yeni bir ana ya 
sa çıkarıldı. Fakat Vafd, bu yeni ya· 
saya göre yapılan seçimlere karşı boy
kot ilan etti ve 1934 denberi Mısır, 
ulusun arzusu hilafına, bir parlamen 
to kopyesi tarafından idare edildi; 
hakikatte ise, idareyi, Britanyanm 
yardım ve müzaharetini gören kıra 1 

.-,tine almııt oldu. 

Fakat, kıral ile büyük Britanya a · 
rasında büyük tezadlar hüküm sür· 
meğe başladığından, bu diktatörlük 
de 1934 yılı son baharında birdenbi
re sona erdi. Kırahn güvendiği kabi 
ne çekilmek mecburiyetinde kaldı; 

Kıralın geçirdiği ağır hastalık büyük 
Britanyanın vaziyetini kuvvetlendir· 
di. Şimdi artık 1934 son teşrininden 
beri, birçok istiklal ilanlarına rağ· 

men hükümetin idaresi, pratik olarah 
büyük Britanyanm elindedir. 

Bugün Mu.solini'nin Habeşistanda 
yapmak İstediğini, büyük Britanya 
Mısırda yapmağa muvaffak olmu11· 
tur ve hem de İtalyanlar gibi uğraş 
mağa lüzum kalmadan bugün bunu 
başarmıştır. Çünkü, Musolini, kötü si 
lahlanmı§o bile olsa, bir habeş ordusu· 

na kat'şı harb etmek mecburiyetindf' 
oJduğı.i halde, büyük Britanya, Mısır 

da silahsız bir halkın karşısına kos 
kocaman işgal orduııiyle dikilmiştir. 

Geç.en yıl son teşrinde Mehmed 
Tevfik Nesim& paşa lngilterenin mu 
vafakati ile Mıaa Baıbakanı oldu ve 
partilerin drtında olanlardan topla· 
nan bir kabine kurdu. Kıralın hiç se· 
vilmemiş olan diktatörlük idaresinin 
arkasından tekrar demokratik bir hÜ· 
kümete kavuşulacağı umud edildiğin 
den, önceden de iki defa baıbakanh 
ğa geçmiı olan Nesimi paşanın kabi
nenin başına gelmesi genel bir sevinç 
le karşılandı. Çok dikkatli hareket 
eder tecrübeli bir politika adamı olan 
Nesimi paşa, Vafd'a karşı sempat• 
bealiyen bir kimse diye tamnmıştı. 

it batına geçince, 1923 deki eski 

demokratik ana yasayı t atbik edece· 

ğini vadetti. Vafd onun bu vadine 
inandı Ancak, yasanın tatbik edilme

si şöyle dursun, Jngilterenin, bütün 
Mrsır işleri üzerindeki nüfuzu gittik· 

çe kuvvetleşen aylar geçmeğe başla 

yınca, memleketin her tarafında pro· 

testo sesleri yükseldi; fakat bu pro· 

testolar, Vafd partisinden degil, kı· 

ral parti.si, lsmail Sıdkı paşanın halk 
partisi ve naı:.yonalist parti gibi Mısı· 

rm küçük partilerinden geliyordu. 

Vafd partisinin önderi Nahas pa
~. Nesimi paşaya müzaharet etmeğe 
devam etmi• olan kendi politikasm1, 

bu yılın .son baharına kadar hep mü
dafaa etti. • 

Günün birinde, büyiik liritanyanın 
1923 ;ma yasa:.ını tatbik ettirmiyece· 
ği apaçck belli olduğu gibi Nesimi pa
şa tarafımı~n da bu hakikat teslim 
edildi. ] 923 ana yasasının tatbiki, 
Vafd'ın yeniden l\ılışır kabinesini kur
ması ve kanunen muteber fakat bir 
nevi protektora ile pratik olarak sıfı
ra indirilmi~ olan Mısır İstiklalinin 

yeniden ilan edilmesi demek olacak
tı. 

Bu aralık İtalya - Büyük Britanya 
gerginliği ortaya çıktı. Her gÜn yeni 
yeni İngiliz kuvvetleri, Britanya harb 
gemileri Mısıra gelmeğe başladı; Mı
sır efkarıwnumiyesi, Britanyanın, biç 
sormadan, danışmadan Mısır•ı, Bri
tanya politikasına alet etmesini pro
testo etti. Mısırlıların fikrince, Mısw.. 
la büyiik Britanya arasında bir itti· 
fak yapmanın ve müstakil bir Mısır o

larak da büyük Britanya ile birlikte 
çalışmanın tam zamamdır. Halbuki 
Britanya hükümeti, bu düşüncenin 

tam bir aksi olarak Akdenizde her an 
bir harbm patlamak Üzere olduğu bi~ 
sırada, bir Britanya - Mısır andlaşma• 
sının yapılması ve sallantıda kalmıt 

olan meselelerin düzeltilmesi için va• 
-ziyetin elverişli olmadığı, bu işin bat
ka b ir zamana bırakılması İcab etti
ği cevabı verildi. 

Sir Samue) Hor'un Londrada SÖy• 

lediği bir nutukta, hususi bir duru· 
mu olan Mısırın. "Mısırlıların değil, 

İngilizlerin düşüncesine göre" Mısıra 
uygun gelecek bir ana yasaya kavu
şabileceğini kaydetmesi Üzerine, bu 
cevabın Mısırda yarattığı hoşnudsuz· 

luk katmerleşti. Mısırlılar bunu ana 
yasalarının, "Büyük Britanyanrn men· 
faatlerine uygun" gelmesi İcab etti
ği tarzında anladılar. Bunun üzerine 
Kahire ve Mısırm başka şehirlerinde 
kıyamet koptu, Kargaşalıklar çıktı. 

Bu karga'8hklar tabiatiyle, Britanya 
subaylarının emrinde olan Mısır po· 
tisi tarafından bastırılabildi. Ancak, 
halkın hoşnudsuzluğunu bastırmak 

çok daha güç olacaktır. Hususiyle İn
gilizlerin, başka hir Afrika devletinin 
istiklalini müdafaa etmeğe kalkıştık
ları bir srrada bunu yapabilmeleri 
çok zordur. 

Halbuki daha birk<\ç hafta önce
ye gelinceye kadar, büyük Britanya
ile Mısır arasında bir dostluk anla~
ması yapmak imkanları vardı. Daha 
geçenlerde Vafd partisinin lideri Na• 
has paşa, Nesimi pata kabinesine mü
zaharet ediyor diye, partisi içinden 
vapılan hücumlara göğüs germişti. 

Her defasında, Mısırın. davalarını 

büyÜk Britanya ile birlikte halletmek 
iııtediğini, ancak. Mısır uhısunun arzu

larına tercüman olan demokratik ana 
vasah müstakil bir memleket olmak 
tartiyle, buna gİri§eceğini söyledi ve 
büyiik Britanyanın, gerek memlcke· 
tin istiklali ve gerekse işgal ordusu
nun geri çekileceği hakkında verdi
ği sözleri hatırlattJ. Ana yasanın ye
niden tatbik edilmesini. Mısmn Mil
letler cemiyetine girmesini, kapitülas
yonların kaldırılmasını iııtedi ve hu
na karşı büyük Britanyaya geniş ma0 

nad~ bir ittifak teklif etti. Muııtafa 

Nıthas pa§a, Mısırın ~Ün geçtikçe bü
yümekte olan heyecanmı dindirmeğe 
çalJ!tı; fakat İngiltere ona aldırı§ et• 
medi. Mıaır meaeleai..olduğu gibi 4İd• 
delini muhafaza etmektedir. YenJ 
Britanya kabinesi de buna bir çare 
bulamıyacaktır. Fakat, yalnız Habe
tistamn istiklali değil, Mısırın da hür
riyet ve istiklali .• lehoid ediliyor di
ye aöıteri)et)itdtii mi.ıtfd..,.tre, h ' ,,, ... 
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Ankara ve Istanhul 

ı · ·.aylada) 
( Bafı · ıncr hükmen 

1 madı ve Çankaya 
mat,; yapı a 

ka:zanmıf sa7ıldı. 

İstanbul lik maçları 

l . lxılr··. ·""'""""': d • t•ıu•r "k"nci küme en . .. marını ı ı 
Giınun ı • ..,. dı· 

. l K sımpaşa oyna 
Anadolu hısar a a .. tün bir 

doluhisarhlar, daha us 
Ja.r. Ana 1-0 kazandılar. 

dan .s0nra maçı, k 
oyun Hilal tClkımlarını ar-

Anadolu ve ·· ·· en 
. . . ınüsabaka, gunun 

şıla~tıran ıkıncı b" . oldu. iki 
l Çlarındaıı ırı .. 

heyecanı m<l tl" ve enerJık 
. k da kuvve ı 

kuvveth ta ım s· ·nci devre 
k ordu ırı 

bir oyun çı arıyı h" . bitti. 
An dolunun e ıne 1 

1-0 a h ·ı lliler de bir go 
ikinci devrede ~ ab' beraberlik· 

ç bır ıre 
çıkardılar ve.ma 

1e neticelendı. F erbahçe oy-
G .. e•le en 

Son maçı, un "' 

nuyordu. kadro ile sahaya ıu 
Fenerbahçe 

çıktı: F a:zıl • Reıad, 
.. ddin. Yaıtar, . R Husame . N · Ah ıza, 

N. azı acı, 

E d Cevad · ıy ' 
M' 

Şaban, Fikret. .. bir takıın yapınıt· 
Günet de ~oyle 

h: . Hasan Daniı, Re-
s f • Alaeddın, _.J Cam· 

a a "d Mehmeur 
d lsmail - Tevhı , 

şa ' ı· 
H. · t Ro 1• 1 baz, ırıs o, liler yaptı ar. 

ilk hücumu fe~.er canlı bir o
.. tuıı ve 

F enerbahçeliler, us ka dahilin· 
1 b"r nunta 

yunla, çamur u ı hücumlara 
. . . . . kovalayan "da· de bırıbırını ünet mu 

çalışan g h 
karşı koymaya . orluyor ve ır-

•. t madıyen z . çok 
faasını mu e 'kin .en'leresa 

d Su tazyt al dıit pahyorlar ı. . zinİll ort • 
·· medi belirdi: Nıya bir kafa 

s~r • Şaban kapnııt vef erbah· 
bır topu. d k'kada en 

'I ltıncı a ı vurusu ı e a dırnııttl· 
· ını kaza\' ~--~ çeye ilk sayıs . llerinİ yapa--• 

Fenerliler ikinca go Mi,_sİDİ& !-• 
ta gecikmediler- Gene "sel pla• ıle 
d . ·d. ~. topu, Ali Rıza, p Lfı, 
ır ıgı • , ağ'larıD• taa 

Güne$ kalesilllll 
==-

bil ipde büyük 
sele, ltalya anlaflll•:& 

1 
.,.e•kiinİ sar· 

arsnıluaa Britaııyarun 

-~ -'-.Jen· Pa.Caaur. • 6,,_ıeaınu • 
Manpal•t' Gard~,,_,. .,.enıleketinİ ka• 
Bir eenedenberi idare et· 

arl entoSUZ • -nunMlııı: v~ P anı ~ NesaıP1 
ınekte olan MısP' • iet yahut da 

'h et ya çekılnte " .. par• paşa, nı ay öre butiJD 
yeni anasal kanun• g 1 bir koalia-

1 uluaa 1 tilerde.n kuru mtq ecbur ka a-
. eğe ırı 

yon kabineye gırın 

caktır. erkinliğinin 
h Mısır 

Birleşik cep e, . kanunlarına 

ilanından :;anra Belç~kaol_ .. 1923 ka· 
. ·ı ıt ..... 

göre vücuda g~tı.rı 111 teÇiırı yap~-
nununun iadesını, geııel yapmak U• 

• • b" antaflll• . • ·ı maı;ını, nıhaı ır _..-ahara «ı"'' · 
· kon....--zere lngiltere ıe 

mesini istemektedir. 

lik maçları 
Birinci devre 2 - O FeJaerbahçenin 

lehine bitti. ikinci devrede Fenerbahçe
nin ayna bakim oyununu gördük. Güneş· 
Jiler, bu devrede fazla gol yememek için 
sıkı bir müdafaa oyunu tatbik etmeye 
başladılar. Bu sistem, Fener muhacim -
!erinin tam 24 dakika netice alamama • 
!arını intaç etti. 

24. üncü dakikada Şaban, 33 Üncü 
dakikada Naci, 37 inci dakikada da Fik
ret üç gol yaptılar ve maç S - O Fener· 
bahçenin galibiyetiyle bitti .. 

'J'ak.oıim sımlmda: 

Taksim sahasında ilk maçı Eyüp ve 
T opkapı takm1lan yaptılar. T opkapı bu 
maÇı 4 - 3 kaybetti. 

Galatasaray Beykozu. kartılaıtıran 

sonuncu maç, büyük bir eks~iyetle Ga
latasarayın ~akimiyeti altmda oynandı 
ve sarı . kırmızılılar maçı, 2 - O kazandt-

lar. 

::jer~/ sttıdında: 
Birinci maç, lstanbulspor - Süley -

maniye müsabakası idi. Maç 2 - 2 ber.a
berlilde bitti. 

Beşikta• - Vefa maçı, Beşiktatblana 
üstün oyununu gösteren bir cereyan ta
kib ederek 3 -1 Vefanm mailubiyetiyle 

bitti. 

lngilıeretle Juıbol şampiyorıa 

mııçl«rmm neticeleri 
Birmingbam - E vert011 
Blakbum • Astonvilla 

4-2 
5 - 1 

Çel.si - Volverhampton Z - 2 

Grimby - Portsmut 1 - 2 
"Lida • Prestoa O - l 
Lnerpul • Şeffildvedfteıdey ı - o 
Stok - Middleabarus 1 - l 
Sunderland • Derhi 3 - l 
Veadwoamiç • Breaclford 1 - O 

Saha buzlu oldlljundan hi~ maç
lar geri bll'alııhmfbr. 

ltalya - Habet barbı •e Akdeniz 
bubram, mmrhlann batlan İngiliz • 
lere bağlı bulunmaktan cloian kaygı
lannı uyandırmıf, Neaimi p&f&lllll Ön· 
cedea söz verdiği halde hali anual 
kanuna göre bükümet kurmak itini 
ağır alme&ı, ingiliz dıt hakanlağmdan 
aldığı bir talmn "öğütlerden" ileri 
geldiği aanılmqbr. Bunun sonucu, son 
birkaç hafta içinde bir takım ayak· 
1anmalar çıkmau •e İngiliz düpnan
lığı hareketinin kll"l'Vetlenmelİ olmuş

tur. 
Her ne kadar iyi sebebler ve amil· 

ler tesirinde de olsa lngiltere 1923 
kanununun iade edilmemesi öğüdü
nü vermeyi lüzumlu addetmeğe ve bu 
kanunun iadesi iae Mısır erkinlik par
tisi olan Vafdcılarca bir ülkü sayıl· 

ULUS 

Dil Hnkkında: 
Etimolojik ve Mor!olojik 

XII inci Anket 

l - lol 
2- Yi)n 
:~ - Yor 
4- Yok 
5- liüı 

6-ler 
7- liik 
8- lel 
9 - Jnr 

IO- luz 
11 -}oy 

ı) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl te~ekkül 
etmişlerdir? 

111 ) Bu kelimeleri teıkil etmek 
için köke ili.ve o~unan ek.l~r 
nelerdir ve eklenn her bırı
nin mana ve farkları bakı 
mından rolleri ne olmu,tur? 

IV) Bu araştırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri ve, 
B . T ürk dili ekleri, ve. 
C - Türk sözlerinin teıekkü 

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

YukarJaki on ikinci Jil anke
timize okurlanml.%ln vaecekleri 
cevablar ~ gazetemiz yazı ifleri Ji
rehtörlüğüne ııönclermelerini rica 
ederiz. Şimdiye lıaclar aldığunu 
cevabları arasile koyJuğumuz gi
bi bunclan böyle ele koyacağız. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Gene] 
Merkezinden: 

Kıt geldi. Bir çok yok&ul çoc_.klar 
ve çocuklu anneler soğuğun aman ver
meyen fiddetinden inliyorlar. 

Bu .iniltileri dindirmek hepimize 

clüten inNnlık ve milli bir ödevdir. 
Evinizde kulanılmayan eski elbisele· 

rinizi ve enalarmııı.ı (ÇCKuk.. I.airu
me Kurumuna) veriniz. O, hercün 
bapur~ yoksul yavrucukları tizin bu 
yardmmusla ölümclen kurtarabilİJ'. 

maktadır. 

1923 yalanda büyük 8rit&nya. bu 
anasal kanunun yayılmasma razı ol· 

muttu. 

Bu kanunun pratik olmaaa mesele
si de ayrr.a tetkike değer Zira bu 
kanunun tatbiki aaratMmda kıral Fu

ad'm oto4cradk ka«''\ıMM an kanunun 

ruhunu altüst etmi,t;. 

Eğer bütün Mwr pal tileri birletİP 
de memleketin sek.iz yddanberi mah· 
rum olduiu demokı atik bir idareyi 
kurabilirlerse o zaman lngilterenin 
erkin bir Muur ilanı sırasında eksik 

kalan noktalar Üzerinde Mr. Artur 
HenderlOIHln 1930 yılmda hazrrlamı, 

olduğu esaslar içinde müzakereye gi
rişmemesi için se'beb kalmıyacaktır. 

SAY 

\Memleket Postası 
l\1anisada ınimar Siııanın eseri 
t~amii medresesi antikite müze~i 

'.luı 

ol 
Manisada yapılmakta olan anti

kite müzesi için Manisa valisinin da
veti üzerine oraya gİtmİf olan lzmir 
antikite müzesi direktörü B. Sala • 
haddin Kantar, Manisadaki eski e • 
serler hakkında şunlan söylemiştir: 

'' - Manisa gerçekten çok zen -
gin ve çok önemli bir antikite ilidir. 
Antikite bakımından en eskiden en 
yeniye kadar on bir devir Manisa 
valiliği topraklarını kaplıyor. Bun -
lan şöyle sıralayabiliriz: 

1 - Hitit uEti" Frikya, Lidya. 
2 - Elen: Elenütik. Grekoromen. 
3 - Romen, Bizans, Selçuk. 
4 - Şövalye, Osmanlı. 

ETl DEVRİ 
Malumdur ki İzmir ve civarını 

bir zaman f(>valyeler de istila etmi~ 
lerdi. On1arm baaktddan eserlerin 
en başlıcalarından biri Manisanm 
Muradiye kamun baylığmm Uzun
burun köyündeki Yoğurtçu kalesi • 
clir. Şu kadar ki şövalye i"al yılla • 
nm "devir,, saymayız, şövalyeler za
manı diyebiliriz. Yukarda söyledi • 
ğİm devirlerden en başta Eti devri 
se)ir. Orada yeni Manisada Eti-Frik
ya devri, Sipili ile göklere hat dik
mİflir. Bu lspil - Spyle - Spolis yani 
Mansadağı, Eti ve frikyalılarm en 
önemli dağlanndandır. Jeoloji yö • 
nünden de ebemiyetli ve kendine 
mahsus bir tiptir. Onun, Mansada • 
ğmm azameti, haşmeti, vakar ve 
mahabeti, bununla beraber bağn ya
nık ve böğrü delikliği pek az dağda 
bulunur. Eskiler ona taptılar, onu 
tanrı belleclilene boşuna yapmadı • 
lu. Çünkü insan1arm llihlarda • 
Tann tahayyül ve tasavvur edebile
celcleri her ne haua varsa hepai ls
p\l' de mevcuddur. Bunun için Ana
dolu ana Tannamı İapil'e ve İapil'i 
ona yani Lizim de bhul ettiiimiz 
Avrupa arkeoloji fivesiyle Sibele • 
Cyble atfettilene doğru düfÜDDlüt
lenfi.. itte Krak ·Grek hayal ve e • 
debiyatmm Niyobe efsanesini uy • 
durmaktan başka bir çare ve tefsir 
yönemi bulamadığı bu Eti - Frikya 
T annlar anası, Anadolu ~ kadın 
T anmı binJerce yıldanberi, o yalçın 
kaya üstündeki tahtmcla timdi A • 
talanı denilen yerin kıble annaanda 
hala anatann gunır ve şefkati ile Q.. 
bana bakıyor. FJen hayali ona Niyo
öe masalını taktı ama hala hu za • 
manm türlderi ona asıl adım veri • 
yorlar yani frikyaldann dediği gibi 
"Papu,, diyorlar. Bu papu, bildiği. 
miz Hristiyan papası demek değil • 
dir. Etilerden bir kol olan Frikyaca 
büyük Tann demektir. 

FRIKYA DEVRl 
Sonra F rikya devri: F rikyahlar 

bütün Anadoluyu, ta lzmire. Egede 
nizine varıncaya kadar istila ebnİf • 

ler ve her tarafa nüfuzla 
müıJerdi. Bınılcbklan ese 
da önemlileri dağlar ve k 
ne oyulmuı mezarlardır. 
layetinin her tarafında b 
lardan bem de çok güzel v 
leri vardır. Bunlardan bir 
hususiyle evelki yıl tetki 
ğımız Uzunbunın köyü 
Murad Germen ka.zdıra 

Sonra Lldye devri: lş 
kıralla.r'm paytahtr Sani 
Harbtan eveJ Amerik a 
n tarafından hafriyatı ya 
kat henüz bitmemiştir. So 
tepeler. Şahin Kırallar 
başı, dünyada ilk defa pa 
rup sikke., icat .!den bü ·· 
kıralı Giges'in onun t 
hanın en z~n kırah • 
kitaplara Karun ale} his:.e 
geçen - Kreztizsun ve da'ıa 
rinin muazzam ve henüz· 
mamiyle görülmemiı ~-... 
ra öteki devirler. Bugün M 
rinin içi ~ yağın antiki 
dur. Kaldmlan Ye timdi 
sahalar tutan bütün eSki 
hulasa ıebrin altı antikit · 
şimdiye kadar bunlarla 
cak olan yoktu. Cumuri 
ve Atatürk'ümüzün amacı 
tenliği yol üzerinde b 
valiliği Muradiye camisi 
Antikite müzesi yapmayı 
ve bunu yapmakla çok bü 
bet göstermi.ttir. Her teY 
Mimar Sinanm taheserl ' 
olan bu medrese kendisi • 
dir. Şimdi mükemmel 

MANiSA MO 
YA.RJNI PAR 

Vilayet aeftk 
ıenılı mı inden _... 
bir hayli eeeder 
lattaiiilf ve mibeye 
Banlar üzerinde iptidai 
pddı. Şimdi idwnpaj Ye f 
almmakt.dır. Y almıda me-. 
terin yedeırine 1-wnaaı ve • 

•• _..J..J_..! __ _.. __ ,_.__ 
musvcıuueu ,-...._...ur. 
bir taraftan ela 
megaldiir • Önce Jebir 
bir bç yenle aonclaj 
ve Uzunbanmcla l..,a dalı 
ki hüyük maiaramn içini 
cak, tonra hanlann ··~ı:esrı 
lara göre &l.har kazı me 
gereken yerlerde hafriyat 
caktır. 

Turizm balmnmclan da 
ve Jspil dağı çok önemlidir. 
da henüz herkese taninm 
menüı öyle g1Del ve hayre 
cek manzaralar vardır ki b" 
~ye bedeldir. V"dayet tu 
•• "de • ~ •• 
)eSIDI f'IDulual Plfl1'IDe 

Tefrika: 69 
fj 1, il ,..;' u.n romanı: 

Kırmızı Zanbak 

sizinle görüşen o zatın ben, ingiliz hal ve tav
rına rağmen Parisli olduğunu anladığım gi
bi çekingen olmağa çabalamasına rağmen 
de kendinde tam bir serbestlik ve pek husu
si bir canhhk gördüm. 

Mösyö Lö Menil size tavşanlardan hiç ba.h-
setti mi? 

Terez hatırlamadığını ve avcıların can 
sıkıcı insanlar olduklarını: söyledi. 

Mis Bel bu sözleri karşılıksız bırakmadı. 

tiyle pek hoşa gittiğini söyledi. On 
mck isterdi. Ondan istiyeceği bi 
vardı. 

- Yeğenim hakkında, dedi. 
topc;u yüzbaşısıdır ve şefhri tara 
çok sevilmektedir. Yeğenimin yarb 
yö Lö Menil'in amucası olan Gene 
Biş'in emri altında uzun zaman ç 
Eğer Mösyö Lö Menil amucasınd 
nim lehinde yarbay For'a bir mek 
cak: olursa pek minnettar olacağı 
yeğenim de Mösyö Lö Menil'in 
değildir. Geçen yıl, yüzbaşı dö 
tngilterc otelinde Kan garnizonu 
ile o c":var genclerinin vermis old 
keli baloda beraber bulurunuışlardı. 

ı FRANS 
Yuan: Anato. . Nasuhi BAYDAR 

çevıren. 
,.ür'kçeye · d böyle san-

b u hıç e . 
Mad~ _Marte~ .::ınız Lonbanfıya top-

• nadığım ıtı~a~ et~ i ve sayısız k~larla 
rakları ona ıyı e~ıl-~ !aştü. Toskana ya gc
bölünmüş gibi go~nbir yexniş ağacı onnam· 
lince, güzel ve vahı:ıı . . 
na benziyordu. . k e<Yer Kazentıno çıf-

Prens gülünısıyere 'do bulunmuş olsav-
' ·ıf aftın a · · .. 1 d' tiklerini gezmek 1 ~-· ünmiyeceğını soy e 1• 

dı Madamın .~rı~ ~~ demek olduğunu ora
İtalyan köylusunun 
ı ·· ·· ı yacaktl· · Bu akşam t a gorup an ı . ~. . ek sevcnm. . ' 

_Ben çifthgımı P va gitmiş olan Mıs 
araınag 1 . istasyonda canını "ru··şmekte o an sı-

' . l' dostla go • Bel'le, bir parıs .1 • uc'Yıın zaman oraaan 
. .. k zevkını tat b 

zı gorme 
dönmekte idim. bahsedecek olursa Ma· 

Bu tesadüften ona gitıniyeceğini tah-
,. hoşuna .. z 

dam Marten ın d"'rt yanına goz ge -
. . Masanın o gıl 

min etm:ştı. , kbyamadığı kay 1 
. . 0 .. ft..-ın sa · 

dırırken oş~ o.A • • gördü. Israr ettı: . 
şaşkınlık hareket~ ımak hakkında bıraz 

K 'ba "'Jemını tan . . M d~ - ı r a .. 1" ü affedını.z, a -·~ 
iddiası olan bir koy uy 

Terez ehemmiyet venneksizin: 
- Oh! onu çoktanberi görmemiştim, de-

di. Hareket edeceği sırada Floransada gö
riince pek şaştım. 

Ve böyle diyerek, söylenilenleri dinle
mez görünen Döşartr'a baktı. 

Mis Bel: 
- Fakat ben onu taruyorwn, dedi. Mös

yö Lö Menil değil mi? Madam Marten'de 
iki kere beraber yemekte bulundum. Benim
le pek güzel konuştu. Futbolu sevdi~ini,_ onu 
Fransa'ya kendisinin soktuğunu, şımdı de 
pek moda olduğunu söyledi. Sonra ba~a ev 
hikayelerini de anlattı. Hayvanları sevıyor: 
avcıların hayvanları pek se~dikle.rine d~a~ 
ettim. Size temin ederim kı darlınç-, 1!f osyo 
Lö Menil tavşanlardan şaşılacak hır lısanla 
bahsediyor. Onların adetlerini biliyor. Ay 
ışığında, tavsanlann calılık~a~ ~asında dans 
ettiklerini seyretmenin hakıki hır zevk oldu 
ğmıu söyledi. Onların ço~ zeki_ olduklanm 
ve kendisini kovabyan kopeıklen aldatmak 
için ihtiyar bir tavşanın inden çıkması için 
bir bqka ıavşaru ayaklariyl~ zor~arak ~
ğini giinnüş olduğunu temın ettı. Darhng, 

Mösyö Lö Menil'in, ay ışığında fundalıklar
da ve bağlarda dans eden tavşanlardan bah
sederken sıkıcı olabileceğine inanamıyordu. 
Kendisi de, tıpkı Fanyon gibi, küçük bir tav
şan beslemek isterdi. 

- Darling, siz Fanyon'u tarumıyorsunu.z . 
Oh, eminim ki Mösvö Döşartr onu bilir. O 
güzel ve şairlerin se\•gilisi idi. Fany!)lt, Kos 
adasında, limon ve terebentin ağaçlariyle 
örtülü olup mavi denize doğru inen bir tepe
ciğin yamacında. bir evde otururdu. Ve der
ler ki hep dalgaların mavi gözlerine bakar
dL Ben Fanyon'un masalıtıı Mösyö Lö Me
nil'e anlattım ve çok memnun oldu. Fan 
yon'a avcının biri, daha memede iken ana
sından ayırtılmış bir tavsan yavrusu vermiş
ti. Onu kucağında ve bahar çiçekleri ile bes
ledi. Hayvancağız Fanyon'u severek anasını 
unuttu. Lüzumundan fazla çiçek yediği için 
günün. bimide öldü. Fanyon onun için ağla
dr. Onu bahçesinde, limon ağaçlannm altın
da, yatağından görebilecek bir yere gömdti. 
Ve ldiÇ.ük tavşanın hayali şairlerin şarkıları 
teselli buldu. 

MaAlam Manne, Mösyö Lö Menil'in, ar~ 
tık genderde buhınmıyan zarif ve nazik ha-

Madam Marme gözlerini vere di 
ve etti: 

- Kadın davetliler, tabiiğ, kiba 
den değildiler. Fakat denildiğine 
pek gtizelleri varmış. Geneler bun] 
zılann1 Paris'ten getirtmi~lermis. 
bana anlatan yeğenim posta ar;:ıh 
ğında imis. Mösyö Lö Menil rlt> l 
sel~ri giymis ve pek be v enil ıni . 

Mis BeJ, Mösyö Lö Menil'in Ti'J 
bulunmakta olduğunu ö rennı e 1 · 

na canı sıkıldıi!mı. vok..::• mutlaka 
zole,de gelip dinlemnr...,e çağır;\c-r.ı 
ledi. 

ES'>n t 
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2:.3 tLKKANUN 1935 PAZARTESi 

GRE11\. (;f\llBO 

İına ı· nıiidürlii~riiıulen: 
Muhrunmen bcdd 

r• mltn ı-timl.:k . S ka 
1 

Ada No. Parst-1 No. Lira 
t'iıla · .. ı Mahallesı o g skmazı 253 10 ıs 

N.ızif Musa be) Meptep çk 253 15 25 
ı Çarşı yo u ıı · . 
hr. hım ." . en e"lcrt~ talip zuhur etmt'rnış oldugu.n-
\'ukarda ı<.ıvdı gost rıl be gunü caat on beşde pazarlık ık 

d ın ~. 2 incı ka~ıın 936 .PdeJs;;; temdid edilmiştir. Taliplerin İmar 
crılme iızere bır ay.mu e raraatları. (3602) 1-5538 

11.~ • nde ki ko:n S\ ona mu • 

1936 Yrlbaı;:r Hava kurumu 

Büyük nivan~o~u 

bii,.ük ikramiyesi ,500,000 liradır. 

~, rwa: 200.000. 
:{(l.000. l.l.000. 

] 00.000. .'l0.000. 10.000 

20.noo. ı :;.ooo. ı f).OOO 

" ) adet liralık ikramiyelerle (uç 100,000 
liralık mükafat vardır 

J{eşide: Yılbaşı gec esi yapılacaktır. 

•> _ ) ( 5 ) H' ( l O) 1 i ra l ı ı... t ı r. 
Hilt·tlt'r: ( ..... => • 

b t 
den hemen bil etinizi alınız ... 

Vakit kay e me 

J\ııkara bölge anat ol 11111 

Dirt~ k ı () r 1 ii ğii n d ~ n: 
. . Postal kasket, p; lto. dahili keten 

t Okulu ısın ' ·· · ·· A kara bölge sana Şartnamesini ve numunesını gor-
clbls~ iş elbisesi ya~~ırıl~~k~~~ektörJüğüne H paz:ırhğa .gi~~~ek_ 
mck istiycnler her gun ° .. .. saat üçte kanunun ıcabettırdigı ve-

6 rc;embe gunu k • 
Jerın de 9-1-193 pe > 1 • daki okullar alım s.mm omısyo. 

K··ıı .. r Bakan ıgın 
;aj)de birliku u u crıı) . 

lme)cri ıazımdır. / F. t Tutarı Mu'l:akka: ttmmatı :nuna gc . d •ıa ı 

C • Mık arı 510 918 69 lıra 
ınsı "f .. ı· 

Postal J80 çı t 120) ı 926 14., mı 
Ka ket 180 tane) 950) 
Pnlto ıso tane) 
Keten dahili 
f']bise 180 takım) 
1ş t lbic-esi 
(Dımiden} J80 takml) 

550) 

500) 1890 142 lira 
1- 5718 

Bayranı ~ekerJerinizi 
Kooperatif teıı alınız 

. bulun en meşhur şeker-
Bu sene Istan mahdumlarının, 

. . Ha Mustafa ve 
cısı cı " etirildi. İstanbul fiyatı-
nefis mamulatı g ' 

na satılıyor. çikolat fabri-
Diğer meşhur şeker ve 

. tl eri de bulunur. 
kal arının çeşı 

1 
A , .. 1.1'" pı f h1 s7 

ıf• 1 1-., n ttıır . 
1 l'I •-.1•] 1n~~ 

M" . valiliğiııdcıı: 
alllS3 l +074 _ ı 7...ı.474 Uncu Kilomet-

l _'Turgutlu • Manisa Y~::~nfez inşat~ 11580 . lira 9S ku. 
releri :ırasında 26 adet ~tdon kapalı zarf usuhyle eksıltmeye ko. 

... erın en 
ruşJuk keşifnamesı uz 

l t ·r .. .,;r evrak parasız olarall Nafıa nu mu ur. e keşı ve ..... 
2 - Bu işe ait şartnaın bilir . . bi d 

JJ- .. ht-ndrsliğinden alına · i cilncü cuma günu saat on r c .. ~mu • . . kanunun ı. 
3 _ Eksiltme ıkın~ı da yapılacaktır. 

viH\yet daimi encümen! odas:~tarı 868 lira 58. kuruştur. 
~ _ Muvakkat temınat mı. kanun dairesınde hazırlıyacakları 
.5 _ Eksiltmt'ye girecekle:ın t odasr vesikasını da koymaları 

• . ılın ucare 
pah zarfın ıçıne hu Y • 

şarttır 'h le gUnü saat oıın kadar Manısa da.. • • k }arını ı a • 
(j - Teklıf me tup . Hğe verilmesı şarttır. 

mf encümen odasında reıs Jı kanuna göre yaprlacaktn. Kanu· 
7 - Eksiltme işleri ~~:c:iı~rın kabul edilmiycceği ilan olu· 

:na uymryan teklif ve mu l-5659 
nur. (3681) · 

K b Ha[·a ımüdiir iimind~n: araca ey ı. L ~-··-
L • ·ı·z l934 dog·umıu dort t&yl alenı {kan ıngı ı 

Hnrada yetişen sa S t günU 31 Jı:§nunuevc:l 1955 s:ııı 
rtınna ttsulile sa~ılacakt~r. t :ı~~kikatc olarak (yüz ye~5) lıra 

günü saat on beştı.r. ~em:~ 1 
günli Harada bulunmaları ,lan Ctlu· 

a1macaktır. fstcltlılenn 8 ş ı- 588 
nur (3636) 

ULUS 

TÜRKİYEDE 

''HERMES BEBİ,, 
Mt:rkezi lsviçrede "İVERDON" şehrinde bulunan E. 

Paillnrd ve Şsı. A. Ştı. mamulatından olan "HERMJ.:S" mar. 
kalı yazı makinalarının 15 ikinciteşrin 1935 tarihinden itiba· 
ren Tilrkiyede satış hakkı ile mümessilliği münhasıran tıca
rcthanemize tahsis edildiğini muhter<.'llll halka haber vertn<!k
lc kesbi şeref eyleriz. 

Bu fabrikanın yazı makınaları. yani "HERM ES Standart" 
modeli portatif "HERMES 2000" modeli ve ezciimle yazıma
kinasr san'atında zarafet ınctanctile şôhret bulan 

"HERMES BEBI,, 
11odeli. munhasır.ın ticarethanemız t r. fından scıtılmaktadu 

1 
"HERMES BEBİ'' ısminden bilistifade, H rm f.,bri 

\ası mumessili sıfatil< pııasada - icrası mumkun olmıynn • 
ipaı işler topl:mmuga tl:~cblıüs edenlerden ve tıcarcthanemı..: 

herhangi bir taraftan "H ERMES B EB1'1 yazı maVinaları 1 
satısı hakkında yapılacak tekliflerden ictinap etmesi muhte_ 
rem halktan rica olunur. jozcf V. Ojalo 

Tahta - Kale Prevu:ıyans llan 43, İstanbul •••• 
IUI UıUlthıülHtfUNRı•&Hlllt~lUN llUtiUHttfi1 it unııa Ufllfltimr!(Ullntıuı; uı lllWUUt ım Si imi ın ttı n • IOtQt llhtilU&ıftltltUUln 

Muıı l\1udaıaa Vekaleti Satın Alma 

I<omisyonu ilanları 
• 

İLAN 
l - Bıı metrc:sine biçile-:. c. 

der ~o kuruş olan 40 bm mt!tr< 
ekmek torbalık bez kapalı zarf_ 
la eksiltmcvc konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 ılkk:lnun g135 
çarşamba günü aat 15 dedir. 

3 - Şartnamesi 140 kurnştö 
M. M. V. satın alma Ko. dan ah. 
nır. 

4 - Ekslitmc} c gircceklcı; 
2100 liralık ilk inanç parası mek
tub veya makbuzlarile 2490 Si!yı. 
h kanunun 2 ve 3 iincii maddtle. 
rinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale s<wtın 
dan bır saat eve) M. M. V. satın 
alma Ko na vermeleri (326.S) 

1-50.54 
BlL1T 

1 - Ankarada hava rasad mi.f_ 
dürliık hına ında yapılacak ta· 
mirat müteahhidi nam ve hesa
bına olarak ac;ık eksıltmeye ko· 
nmuştur. 

2 - Keşif edilen bcdeh 2495 
hra 28 kumştur. İlk mnnç pa
rası 187 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 4-1-936 cumarte. 
ı gun O , dır. 

4 - Eksiltme~ e gireceklt.rır. 
2490 sayılı kanunun 2, 3, Uncu 
maddelerinde istcnılen bilgelcn. 
le ıhal gunil M. M V . satına}. 
ma komisyonuna v. nnaları. 

(3679) J-56S5 
BİLİ'! 

l - 10000 metre kılıflı· bez 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen ~eddi 
3600, ve ılk inanç p~rası :'.iO li. 
radır. 

3 - lhal sı 3.1-936 cuma gü
nü sc:.at 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye glrccl"klerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 iındi 
maddelerinde h>tcnilen bilgeleri· 
le M. M. V. satırı alma komisyo. 
nuna varmaları. (3219) 1-S578 

İstanbulda Toph .. nede ordu 
D kim evı içın bir U tabaşı a· 
ranıvor. Taliplerin hazır elbise 
imal eden bir fabrikeda usta ba
şı olarak çalışmak ıktidarını ha. 
ız tal:ısıl ve talim görmüş olması 
Uizımdxr. Taliıtlerin tahsil dere
cı;;sini ve kabıliyetlerini gösterir 
vesıkalarmı hamilen birinci ka
nun 1935 ııih.ıyetine kadar lstan
bulda Tophanede iki numaralı 
levazım dikim evi miidürlUğüne 
müracaat etm~leri ve mezktır ve. 
s"kalann birer suretlerini istida· 
fanna r:apten orayı bırakmalnn. 

(3577) 1-5515 

Lütfen okuyunuz; 
lfer turlü daktilo ve fransıı· 

ca ingihzce, almanca tcrcUme j -

leri emniyet ve ciddiyetle yapı· 
hr. (P. K. 506 mut~rcim) adıc. 
sine 1-5683 -

ZAYl 
( Ankdra d f terdar\ıgına ver

mış oldu wnwı; ı ll,40 hra kat'! 
ıemınat için n!mış olduğum 
3.ll-1935 gilnlU ve 100422 rıwna. 
rah makbuzu kaybcttiğimdcıı ye. 
nisini alacağımı e eskisinin b' •• 
kumsiız o1dııgunu ilan ederim.) 

Vehbi Koç 

1-5722 

SatıJık şya 

Filips mark~h bir radyo ile 
muhtelif mefruşat 11cu.ı ve acele 
satılıktır. 

Venişeh~rde Çelikkale 
sokağı No: 9 a müracaat. 

1-5720 

aliliğind n: 
ı - Manisa • Akhisar yolunun 34+440 - 42•860 ıncı 'kilomet

releri arasındaki esaslı tamiratı mevcut şartna!neye gor 25040 lira 
54 kı. us muhammen bedel lizerind n kapalr zarf u uliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu işe girecek olan müteahhidin (yapncağt yolun hendek, 
b. nke+ kaldırım, sihndir ve salre kısımlarını fennen 1 zım olan 
ekildc noksansız tamamkmak Uzere gôt\irU bir bedel teklif etmesi 
şarttır Bu suretle ihal~den sonra bili bir suretle fiut zammı ve 
il~vei keşif istemek hakkını haiz olmıyac.aktı.r. 

3 - Şartname vesair evrak 125 kuruş bedel muknbilınde Nafıa 
Basmiıhcndis1iğinden alınacaktır. 

4 - Eksiltmesı ikinci kanunun Uçuncü cuma günii saat onbir 
bucukta Manisa hükumet konağında vilayet d imi ncumeni oda. 
sında yapılacaktır. 

~ - Muvakkat teminat miktarı 1878 lira dört kuru tur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin kanun dairesinde haurhyacak

ları knoalı zarfın içine bu yıhn Ticaret od~cr vesika ını da koy
m • ı §arttır. 

7 - Teklif mektuplarını ihale günü saat on buçuğa kadar Ma· 
nisa Daimi encümeni odasında Reisliğe verilmesi §arttır. 

8 - Eksiltme işleri 2490 sayılı kanuna göre yapılacaktır. Ka
nuna uy:ınıyan telt1if ve mürac;ıatların kabul edi1miveceği ilan olu-
nur. (3680) 1-5658 

Kapalı eksil une ilanı: 

Yeşilköy Tohıım ıslah i ta onu 
atın alıııa komi yoıın rei~Hğiııdt~n 

6 sonkanun 936 u;dh pazartesi gıiniı s at 14 de İstanbul vilfiyeti 
muhaseıbcdliğinde, eksiltme komisyonu odasında "2027ot1 Ura keşif 
bedelli Yeşilköy tohum ıslah istasyonu çalışma evi inşaatı kapalı 
zarf usuliyl eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, nafıa 
fşleri umumi, hususi ve fennı -şartnaır. ri proje keşif bulusasiy!e 
buna mliteferri di r evrak "101" kuru muk ilinde Tohum Islfilı 
t stasyonu dair sinde veril cektir. ••• vaıt t teminr t "1521'' lira. 
drr. isteklilerin teklıf mektuplan ve en a::' 15000 'ralık bu ışe ben.. 
zer iş yaptığına d~ ir ıdarelcrinden almış o ğu vf ı al a istin den 
! tanbul Nafıa ~üdürlug nden yazılnu~ c.bhyct ve ticaret odası 
vesi.katan ve muırakkat teminat makbuzla nı 6 1.1936 pazartesi gii. 
nil saat on uç buçuğa >ıadar yukarıda ad• en tomi van reiuli' .. e 
rrmeJeri mzımdı. (7945) 1-.5714 

l 
SA)lı \ I 

An kar Lt\ dLun An11 ·Jığı ~ cttııı 

Alma Komisvoını ilanları 

İLAN 
1 - Garnizon er. tmm 6endik ihth açt. r n a f dıl it ii c-rt 

25,000 kılo zeytin tanesi kapalı zarf usulu ile .:tO-lV .3'ı t .h ne 
müsadif pa artesi günil saat 15 de t hilmıeve 1 unulmustur 

2 - Şartnamesi her gün komi von mu7dan görulebilır. 
3 - Eksiltme Ankara Jeva:ı:ım amirlıı;. tın alı a konu yo w •• 

da yapılacaktır. 
4 - Alıanacak olan zeytin tane ının t t rı ><-so lır .J ıp lk t _ 

minatı 656 lira 25 kuru tur. 
5 - Eksiltmeye iş•irak edeceklerın tc?rin t 

banka mektuplan ile teklif mektuplarını h. palı 
nunun icıtediği şekılde tanzim eden s t 4 
bıılunm, ları mecburidir (3641) l-~ 

İLAN 

l - 1st.ınbu1 komut. n1ıgı birlikleri h ... ~ .-.:.n;ıtı içın alı 
550 bin l<llo yulafa veril n fiat makamt:a })ahillı g iru 
ihalesi kapalı zarfla 4;2 kanun 936 Cfüruınc i .,unu s t L 
Muhammen tutan 34045 liradır. İlk te:nınun ... 553 lir. dır Şa n ... 
mesi komisyonumuzdan 250 kurug muı rn:J Vl:rıleui ·r I:ksılt~ 
meye gireceklerin ilk tt-mınaı ıruıkbuz v v.. Jllektupl, rı ile 24 O 
numaralı kanunun 2. 3. i.Jncü maddelerinde> i usaıklt. bır ıkt tf • 

lifn;;me1erin1 ihaleden en az bir saat e.....:, Jın k. dar f•nJ dıcla s. 
tm alm..ı. komisyonuna Hrmeicrt. (3684) 1-5660 

İLAN 

1 - Garnizon c;ratımn senelik ihti} .. c;laıma sarfedilmc:k •zen: 
35 bin ·ilo sabun pazarlıkta almacak1rr. P~ arhl,rı 4.1-936 t. r hir.c 
mllsadif cumaıtesi gilnil at 11 de Ankar4' L<.ı;azrm Am rli i H. 
tmalma komı yonunda yapılacaktrr. 

2 - Şartname i her gün komisyonum11:rda gôruliır 
3 - Sıthunun mecmu tutan 11200 hm olup ten ırıatı mm kka· 

teısi 840 liradır. 
4 - Pazarlığa i tir edeceklerin muan erı ı;:un ve tte t mi

natı muvakkate m<ııkhuz veya bank mektuptan ile le,.:uım miri'• 
ği satrn alma komisl onuna müracaatl u. (3 8) ı-S665 

lLAN 
Ahı aylık bir tay 6/1/936 pazartesi g6nü ögleden tvel atılac.a• 

gından fstekUlerin belli gUn ve saatte san lıışlada ııi:ıvt~e alnvı ~~ 
tun alma komisyonuna muracattan. (3-02). 5 92 

İf~AN 
Komutanlık birlikleri için kapalı zarfla a1ınac:k:k t llOOO kıt 

lo sade yağı muhammen ttuarı 38,000 bradır .ilk temır u 2850 lir• 
elaıil~si 25/J. kanun/935 çarşamba glinu föaat l S,30 dadır. ş rt. 
namesı komisy~numuzdan 250 kuruş mukabılınde verihr. EksıJı .. 
meye gireceklerin ilk teminat makbı z veya mNnupl .. n ıle 2490 nu.. 
maralı kanunun 2. 3. Uncu maddelerirı.dt!bi v ı le bırlıkte ıhale 
gUnll vakti muayycnd n en az bir saat .:v lıne kadar teklifname:· 
terini Fındrkhda un a~ komisyor.unc· vermeleri. (3600) 

] ...,.,..S.S2f' 

lLAN 
Askeri furun damının aktarılmasının ikmci b!r pa rlı a 7.PJ3 

tarihine milsadif sah günU aat onbeşe bırakılmıştır. 
2 - Pazarlık Ankara levazım amlrlıği. un alma lrnmıs\ onun

da yaprlacak ve şartname, keşif kom s~ on mu ci" her un t,orul • 
3 - Bu işin keşfi 546 lira olup temın .. tr mu~ kkatc .. ı .ııo lir s 

kurugtur. Eksiltmeyıe gi~ceklerın bu ı c. tıg J et"tı rın d · 
e~Uyetlerlnl gostc:rir vesikt: teminatları il ıt""lli gun H • tt~ kc. 
mı yonda bulunm ları (3693) ı-s ıq 

Devlet Demiryollan ve li manları umum 

müdürlüğü satınalma komisyonu ilanları 
İLAN 

Muh:ı'Tlruen bed<.li yerli oldugu taltdırd~ 67760 ve ecnebi old _ 
ğu takdırde 36652 lira oları 700.000 tane C• lvanize tirfon 30 ıkınci 
kllnun 1936 per emb i.inil saJt 15 30 d k dt zartı Ank 

1 
J 

r dnre bina ında satın alınacaktır. 
:Bu işe girm~k lı.tiyerılerln yerli olduı;u t tdırdc 4G38 Vl: ecne 

bi oldu~ı. takdırdc de 2748.90 Jlralık muvakkat teminat ile k nı: 
nun taym ettiği vesikaları ve tekliflerini avn un saat 14 30 a k 
dar komisyon Rcishğinc: vermeleri lazımdır · a-

Şartn.smeler 180 kuru~ mukabilindf Ar: ra ve Hcıyd rp. 
nelerind dtrlm kt.ıdır (3629) l-5641 \e • 

1a' ııl cul ..:. En titiiı ii 
dirc:Al,:törl ... «!iiı1tleu 

Ta,.ukçuluk Enstıtuı>ür:den her gün srk•~ıı. olan unlilk yumu _ 
tc.lar 31. m, yıs 936 tarıhin kadar .. nırmay çıkarılmı~tır. B 

1 
artır. 

maya aıt . "artn~ler Çankırı t:addesi iı2e11tıdt! bulunan Tavukç _ 
luk En tıtUsu Dıreirto:rlügunce parasız olarak ıstiyenlere verilir. 
Artırma 31 birinci k5nun 935 sah günu saat anda Tavukçuluk E 
· ü b" ns.. tıt sil ınasrn~a toplanan omisyonda a!;ılr olnrak yapılacaktır, 

Mu?kkat tcmınat 32 liradır. Banka mektubundan ba ka verilecek 
temmatların artırma güı tinden en az bir gllı:ı evveJ usulil daires' 
de merkez Muhasebeciliğine yatırılması ve makbuzunun komis;:· 
na verilmesi Hizımdır. İsteklilerin şartna:ne almak üzere her ~ 
ve artırmaya ge1ecek1 rin de yukarda yazıb giln.de Tavukçuluıt 
Enstitilsünde bulunan omisyona baş v.urmpbrL (3644) 1-5609 

Kuruluş 

ı 8 g ) 
"Serveti fünun 

J. (;ene) konıutaulığı Ankara 
... atııı alma k:onıi. yon1~ndaıı: 

1 - M vcut ev f ve kil orneğine uygun (60) tane tevhit Se. 
mcri çık ek iltme u ul ı1e 24-12-935 sah gbnU saat (10) da satın 
alınacaktır. 

2 - Bir Tevhit S merıne (25) lira det;er bı ilmi~ ve ilk ten-·
atı (lı,250) kuruştan ıbaret bulun u~tur. 
. S -: Eksıltmc Ankara Jandarma genel komutanlığı kuragmd _ 

ki kıomısyonca yapıla:ca. ve şartname para .. ıı komiS) ond n al n • 
calrtır. 

4 - Ek .... ltmeye gınn k istiycnler .1\tınden evvd \C"-ıka e 
t tr.mıat mektuplarını komisyona vermiş clmal.uı (ı~ ı 1 -5 l 



SAYIFAI 

İstanbulda Sirkecide 

alıin Paşa Oteli 
Kalorifer - Asansör 

Banyo - Yeni mobilya 
Y ni teai~tla sahipleri tarafrnd n 

açıldı 

y ( U/ 

Cerey· bekesine Ba~mon-
•• tör aranıyor 

Anadoluda ..,lik bir ıehrin 6000/220 volt tansiyonunaa 
olaa tehir tctbelılesinJn idaresi için bir tebeke imiri veyahut 
bat8ıont6r aranı1111a.lrtadrr. Miincaat edeceklerin yüksek ve 
alçak tevettilr klltlo. ba'fl.İ hat ve truııformat&r kuru,ıarında 
anlayqlı, tecrUbeli •• liyakatli olması lizımclrr. Almancayı. 
bilmek eababı tuc:ihtir. Mufassal tıeıklifler Ankarada 294 pos. 
ta kutusuna ganteri1melidir. 1-5688 

et timai Muavenet Vekaleti 

satmalma kemisyonu reisliğinden: 
1 - Merbs Hdaaarhha müesaeseai hayvanları için 112.SO • 27000 

kDo laavuç, pancar, lahana, iıpanak açık eksiltme ile satm alınacak. -2 - lbaleai 3.1.1136 cuma günü saat 11 de yaprlacalltll". 
ı - tık temiMt 1lliktarı 102 •• lira 94 kuruft11r. 
4- .............. ....- için mle9MM ayniyat fUbesine ve iba. 

ı.,. lftlrak lgia 4ıe JUlııarda yasılı glinde mlieuesede mUteıekkil ko-
811tyoaa mlrataatlen. (3&90) t-5678 

zılay Cemiyeti genel 
merkezinden: 

Cemiyetimisia c~uiu zehirli gulerden korunma Maôe fab
• ribunm usta, ifgi "" tımele kadrosu tamamJuıdL 

lp cirmtk içi• tniracaat yapılmamaeı alikadarlarca bilinmek 
Usere illa oluaur. 1-5704 

iki muh lif tertip- Yedi kura 
elRINCI .... 
Seaecle ild.,.. 
4Mkit1Je•W. 

lirabliliye ............... : ....... .......................... .... ., .... .,....,. .......... 
...... ····· ................... ..... .. - . ..... ,........ - . 

Y'-1 " •• ..... - • .,.....,._... ·- . ... ... llNliılıt .... ........ 

°"iNCi TE1111P. .. . ...,. . .,. ..... ""' -hin lira ikn..;re 
• .................. iM-. .............................. .... ,.~ ........ " ..... _ .... ..,., 

Doktor - .. ı 
Hilmi oşar 

Cebed Hlatahanesi Cilt, Saç 
Zührevi haatabldar 

Miltebatsı 

Bahkpanrında Polis nokta. 
sı b11rsmda. Çıknlı:çılar yo
kufu alt ha•mdaki evinclt, 
Hatalarını her gün 6ğltderı 
S"'""a kabul eder. 

Telefon : 3506 

eni Eczane 
~~t..iss gözlükleri. korsalar. 

23 ILKKANUN 1935 P ZARTESI 

REKLAMA M 

~OR 

EN KOLAY; EN PAFLAK, EN SÜREKLİ YA NAN 
KÖMÜR TÜRK ANTRASlTIDt~ 

REKLAMA 
SORt 

İngilizce Fransızca , EN ÇOK ISITAN. KOKlJ. DUMAN YAPMADAN YANAN 
bilen bir Bayan iş ve YANARKEN PARÇALANMAYAN KÖMÜR 

arıyor 

İngilizce yüksek tahsili olan 
seri daktilografi ve istenografi bi
len İngilizceden tUrkçeye, tiirk
çeden ingilizceye tercüme yapa · 
bilen, aynı zamanda fransızcaya 
vaktf bir bayan iş aramaktadır 
fstiyen1er Ankara Posta kutusu 
No. 276 ya tahriren müracatlan. 
Göriifmek üzere her gün 7 den 
sonra Y~i Otel No. S e mtira 
caatları. 1-!'\710 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Bal amin kremi 

Kili senelik bir maziye malik 
ve dilnyanm her tarafında tak.. 
dir kazanmış giizellik kremidir. 
Cildinizin gilzelUlr ve tazeliiiı)i 
daime muhafua eder. Balaamin 
kremi memleketimizin kibar me 
haffllnde rağbet garnıtış ciddt bir 
kremdi~. Çilleri ve buru111k1an 
isale ederek tene fevkatade bir 
cazibfo bahşeder. Ruhnüvaı ko
kusu ite avrıca şb1ıret kazanmış
tır Balaamin kremi ltatiyen ku • 
nıınu. 'l'enhıizin lltif tazeliği. 
ni. cildinizin cazip taravetini an. 
cak krem Balsamln ile mevdane 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan başke krem kulla 
namu. Tanılmış itrivat mataza. 
ları ile t üvl\k ecza evlerinde bu , .. ,,, 

... kt!ri • ahrikalttr l nıum 
Müdürliijiü atmalma 

KomiMvorru ilanları 

110 KALEM KOOPERATİF 
EMTİASI 

Tahmini bedeli 197 lira 33 ku. 
ru şolan yukarda miktarı yazılı 
kooperatif emtiası Ankarada as. 
kerı fabrikalar umum müdiı Jugıı 
satın alma komısyonunca 7 son 
kanun 1936 tarihinde sah günü 
saat 14 de pazarlıkla satılacaktır. 
Talipler. küçük Yozgat fabrika· 
mrzda görebilirler. Liateleri ko
misyondan parasız verilir. Mu 
vakkat teminat olan lf linı 80-
kurut •e 2490 Ayılt kan\Ulu ı. 
s. lnctl m4de1erlncle ~11lr ve • 
Jaikle meaat da •• uatte ko 
mısyona ınGraeaatln. (3699) 

1-.5700 

lml•)at ı.ahıbi v• Ba~mıı 

har rıri f alıh Rıfkı ATAY. 

Umumi ne1r1yat1 İdar d n 

Yazı işleri m11durii Na uh 
BAYD\R. 

Çankırı e•ddıll civurndf 
fTFrıı m~ttaa~ınd• bastfmıırtt 

dir 

HER SOBADA ve MALTİZDA YANAN, FİRA VERMEYEN, 
EN HAFİF ve EN UCUZ KÖMÜR 

r·· rk Antrasiti dir 
Sabş Yerleri: 

YE tC Mt t ,H MAllE KöMVRtJ 
T. • • G T iŞ BA Si 

OSRAM ' 111\. ~ 6in. 
ZA.,:ERİ/ 

Osıam liboratuvarl•ırı uzun ara ma1ardan sonra nihayet yem bir zafer öı:aııdrfar we çifte spiralla 
OSRAM "D,, lambası t- meydana getirdiler OSRAM .. D,, 11.mbala rı idi?~ '7d 40 
daha ~z cereyan aarfederek daha çok aydınbk veritler. Elektrik sar fiyatınd801 yet edenler mı.ı la.. 
ka çifte apırallı OSRAM "D., li.mba1aruıı ku11anmahchrtar. 

' f, YE 
1 BU GtCE 

G memit hir süzellik •e 
müeaair bir mevzuda olan 

İLK GECESİ 
Amı& Sten - Gary coo~r 

Ayrıca - Paramomlt l,liinya 
haw.dWeri 

il 

BU GON BU GECE 
(K·~ 

ha muazam filun biı ~n 

1 - Ateş yağmuru 

(Tayy_.. filmi) 

2 -Cinayet yolu 
Bir At,k Gecesi - Craee Moere 


